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Sammanfattning 

Snatteri är ett brott som har blivit allt vanligare på senare tid. Vi ville skriva om detta för att vi 

anser att detta är ett brott som kan vara grunden till mer allvarlig brottslighet. 

 

Vi valde att titta närmare på hur Hennes & Mauritz, Kiosken Ålidhem och ICA Mariehem 

förebygger snatterier. Anledningen till att vi valde dessa tre företag är att de är av olika 

storlek och har olika sortiment till försäljning. 

 

För att ta reda på hur dessa företag bedriver sitt arbete mot snatterierna genomförde vi tre 

intervjuer, en med varje företag. 

 

De frågeställningar vi ville ha svar på var:  

• Vilka är det som snattar, vilka varor är mest attraktiva och vilken tid på dagen snattas 

det mest? 

• Vad gör de olika företagen för att förebygga snatterier? 

• Anmäler man alltid ett snatteri till polisen? 

• Skiljer sig de olika företagen mot varandra beträffande de brottsförebyggande 

åtgärderna och i så fall hur? 

 

Innan intervjuerna läste vi olika litteraturer för att själva förstå hur man skall tänka då man 

vill förebygga ett brott som snatteri. Dessa skrifter utgjorde sedan grunden för vår teoridel. 

 

Även om de tre företagen skiljer sig från varandra på många punkter så har de en sak 

gemensamt, alla tänker på något sätt brottsförebyggande och alla vill bli av med problemet 

snatteri. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi har valt att skriva om hur företag arbetar för att förebygga snatteri är att 

vi anser att snatteri kan vara ett brott som är grunden till grövre brottslighet. 

Vi ville skriva om ett problem som kanske inte alltid kommer till polisens kännedom p.g.a. att 

företagen inte vill anmäla snatteri. Detta beror på att snatteri inte täcks av företagens 

försäkringsskydd, och det finns därför inget ekonomiskt skäl att anmäla detta till polisen. 

Handeln har grovt uppskattat att endast 5-10% av alla butiksstölder anmäls.1 

Vi tycker att detta inte är så bra i och med att det är viktigt att man anmäler alla snatterier för 

annars kommer problemen med snatterier bara att växa. Detta tydliggörs genom att jämföra 

1965 års statistik över butiksstölder med år 2000. 1965 hade vi i Sverige 9500 anmälda 

butiksstölder och år 2000 hade vi drygt 52000 anmälda brott.2 

 

Vi vet att mörkertalet kring snatteribrottet är mycket stort men ovanstående siffror visar ändå 

att snatteribrotten har ökat i Sverige. Givetvis finns det många fler affärer idag och utbudet i 

dessa affärer är mycket större än vad det var år 1965. 

En annan förklaring till att butikstölderna har ökat på lång sikt kan vara att det i det moderna 

”prylsamhället” finns ett starkt socialt tryck att äga saker. Det sociala trycket kan även variera 

på kort sikt beroende på utbudet av varor. Detta speglas av att stöldbrotten tenderar att minska 

under lågkonjunkturer och öka under högkonjunkturer. Tillgängligheten av varor är större 

under högkonjunkturer och förväntningar på att äga saker skulle då också öka, vilket kan leda 

till fler stölder.3 

 

I Umeå har snatterierna ökat kraftigt de senaste åren. År 2001 anmäldes 299 snatterier, 2002 

anmäldes 396 och hittills i år (9 månader), 2003, har det anmälts 547 snatterier.4 

                                                
1 Edlund, Monika och Westfelt, Lisa, Butiksstölder – problembild och åtgärder. BRÅ 2002 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 http://www.nyavf.se 2003-11-12, Krister Stenlund 
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Vilka är det då som begår snatterier? 

Detta är en svår fråga att svara på i och med att statistiken bara tar med ett urval av alla 

gärningsmän. Det kan vara så att butikspersonalen har en viss ”kundkrets” som de håller ett 

extra öga på och detta leder till att dessa personer upptäcks betydligt oftare än andra trots att 

de andra kanske står för en lika stor del av brottsligheten. Ungdomar och missbrukare är 

överrepresenterade i statistiken detta kan bero på att dessa två kategorier av kunder är de som 

personalen håller ett extra öga på. 

Den dominerande gruppen brottslingar som begår snatterier är de s.k. tillfällesbrottslingarna. 

Med detta menar man att det är tillfället som gör tjuven. 

De varor som är mest attraktiva bland snattare är godis, rakprodukter, batterier, film och 

kaffe.5 

 

Vårt arbete skall gå ut på att få svar på följande frågor: 

 

• Vilka är det som snattar, vilka varor är mest attraktiva och vilken tid på dagen snattas 

det mest? 

• Vad gör de olika företagen för att förebygga snatterier? 

• Anmäler man alltid ett snatteri till polisen? 

• Skiljer sig de olika företagen mot varandra beträffande de brottsförebyggande 

åtgärderna och i så fall hur? 

 

 

                                                
5 Edlund, Monika och Westfelt, Lisa, Butiksstölder – problembild och åtgärder. BRÅ 2002 
 

År 

* De första 9 månaderna  
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1.2 Syfte 

Syftet med dessa frågor är att jämföra och se om företagen använder sig av brottspreventiva 

medel utifrån de teorier som finns. 

För kunna få svar på dessa frågor tänkte vi att vi skulle göra intervjuer med tre olika företag 

samt studera de olika teorierna genom att läsa viss litteratur. 

 

1.3 Vad är snatteri? 

I vår bakgrund har vi talat om butikstölder och snatteri, vad är egentligen skillnaden mellan 

dessa två begrepp? För att klargöra denna skillnad redovisar vi här två paragrafer ur 

Brottsbalkens (1962:700) 8:e kapitel. 

 

 1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om 

tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 

 2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter 

vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst sex 

månader.6 

 

Vi skall nu försöka utveckla när det blir snatteri och inte stöld. 

”I NJA 1990 s 743 har HD slagit fast att värdegränsen mellan snatteri och stöld vid 

butikstillgrepp skall ligga på ungefär 800 kr, i de fallen inte andra omständigheter vid brottet 

föranleder en annan bedömning. I NJA 1994 s 699 har HD vidhållit denna värdegräns”7 

Värdet kan understiga 800 kronor om man anser att brottet inte är en impulshandling utan att 

det är en handling som har satts i system. Om så är fallet kan man trots det låga värdet ställas 

till ansvar för stöld. Mer om detta kan man läsa i RH 1998:101.8 

                                                
6  Höglund, Olle, Sveriges Rikes Lag 2001. Norstedts Juridik 2001 
7  Dahlström, Nilsson, Westerlund, Brott och påföljder. Bruuns Bokförlag 2001   
8  Ibid.   
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2 Teorier 

Vi har nu tänkt presentera ett antal teorier som har med det förebyggande arbetet mot snatteri 

att göra. 

 

2.1 Primär brottsprevention 

Den primära brottspreventionen går ut på att man använder sig av insatser som är generella 

och riktar sig till människor inom ett speciellt geografiskt område. 

Primär brottsprevention innebär sådeles att företag använder sig av t.ex. butikskontrollanter 

som har till uppgift att cirkulera i butiken och synas för att på så sätt minska möjligheterna för 

en gärningsman att begå sin brottsliga handling. Butikskontrollanterna kan även vara civilt 

klädda för att smälta in bland kunderna. Dessa kontrollanter har till uppgift att gripa de som är 

i färd med att begå brottet.  

Det finns även övervakningskameror och övervakningsspeglar som ökar upptäcktsrisken.9  

Primär brottsprevention riktar sig mot de personer som har tänkt att de kanske ska begå ett 

brott men inte börjat begå gärningen än. 

 

2.2 Sekundär brottsprevention 

Denna brottprevention innebär att man med speciella åtgärder riktar sig mot personer, platser, 

tidpunkter när risken för brott är stor. Vi har valt att koncentrera oss på de tekniska 

åtgärderna. 

 

Sekundär brottsprevention är då t.ex. när man har larm och larmbågar i en butik Här kan 

utformningen av larmen vara av olika slag. Vissa företag använder sig av mer avancerade 

larm med t.ex. färgampuller, medan andra oftast mindre företag, använder sig av 

”traditionella” larm som låter då man passerar larmbågen.10 

Den här brottspreventionen riktar sig mot personer som redan är i färd med att begå ett brott. 

                                                
9  Polismyndigheten Värmland, Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen. Rikspolisstyrelsen 
1999. 
10  Ibid. 
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2.3 Tertiär brottsprevention 

Tertiär brottsprevention går ut på att man skall få gärningsmannen att avstå från att begå 

brottet igen genom att denne får ett straff för sin handling. För att detta skall kunna 

genomföras måste butikerna anmäla snatteriet till polisen.11 

 

Vi tror att bara det faktum att polisen blandas in gör att många gärningsmän blir avskräckta 

från att begå brottet på nytt, detta gäller främst ungdomar då de helst inte vill att polisen skall 

kontakta deras föräldrar. 

 

2.4 Situationell brottsprevention 

Situationell brottsprevention bygger på att man skall försöka minska människors möjligheter 

att begå brott. Det gäller att försöka se till att det inte uppstår tillfällen som kan leda till brott. 

Det kan gälla såväl den mänskliga faktorn som den rent fysiska utformning av t.ex. en butik.12 

 

2.5 Beslutsteorin 

Om man ser det rent brottspreventivt så är det ur de situationella åtgärderna som man kan 

påverka en individs beslutsfattande till att inte begå brott. Det gör man genom att: 

 

1. Försvåra genomförandet av brottet, t.ex. larmanordningar... 

2. Öka upptäcksrisken, t.ex. övervakningsspeglar, övervakningskameror… 

3. Minska utbytet av brottet, t.ex. tomma cd fodral, varan bakom disk…13 

 
2.6 Rutinaktivitetsteorin 

Rutinaktivitetsteorin visar hur en gärningsman tänker när han t.ex. snattar. För att en 

gärningsman skall snatta krävs: 

 

1. Motiverad gärningsman 

2. Attraktivt objekt (sak) 

3. Bristande kontroll 

 

                                                
11  Ibid. 
12  Ibid. 
13  Torstensson, Marie & H Wikström, Per-Olof, Brottsprevention och problemorienterat polisarbete. 
Rikspolisstyrelsen 1995. 
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För att ett brott skall inträffa krävs det att de tre ovanstående förutsättningarna sammanfaller i 

tid och rum.14 För att en butik skall lyckas med sitt arbete att förhindra snatterier krävs att 

man är införstådd i hur en snattare tänker och på så sätt kan ta bort en av de tre grundstenarna 

i denna teori. 

 

3 Metod och tillvägagångssätt 

 

3.1 Litteratur 

I bakgrunds och teoridelen har vi använt oss av olika litteraturkällor för att få en så konkret 

bild av teorierna som möjligt, utan att ta in för mycket av våra personliga åsikter. 

Litteraturen har vi hämtat dels från polisutbildningens kurslitteratur men också från 

Universitetsbiblioteket i Umeå. 

 

Vi har läst igenom all litteratur, utifrån vad vi har tyckt är nödvändigt för att göra detta arbete. 

Vi har jämfört de olika källorna för att se likheter och skillnader, och på så sätt säkerhetsställa 

att uppgifterna stämmer. 

 

3.2 Intervjuer 

Vi har valt att jämföra tre olika företag som alla har olika ekonomiska förutsättningar att 

beivra snatteri. De företag vi har valt att granska är Hennes & Mauritz, Kiosken Ålidhem och 

ICA Mariehem, i Umeå. 

 

Att vi valde H & M beror på att detta företag är ett s.k. multinationellt företag och torde ha en 

utpräglad strategi över hur man skall förebygga snatterier. Anledningen till att vi valde 

Kiosken Ålidhem beror på att det är en ganska stor kiosk och den ligger i ett område där det 

bor mycket studenter och ungdomar. ICA Mariehem valde vi för att vi hörde på 

lokalnyheterna att de hade infört ett nytt system för att förebygga stölder/snatterier av tobak, 

rakblad etc. 

 

Vi ville även se om det fanns några skillnader i det brottspreventiva arbetet mellan kiosk, 

klädbutik och matvarubutik. 

                                                
14  Polismyndigheten Värmland, Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen. Rikspolisstyrelsen 
1999. 
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För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt förberedde vi oss genom att skriva ned ett 

frågeformulär med de frågor vi ville ha svar på. Se bilaga 1 och 2. 

De svar som vi fick i samband med våra intervjuer har vi sammanställt i form av löptext. 

Sedan har de som blivit intervjuade fått godkänna våran löptext. 

 

4 Resultat 

 

4.1 Intervju med Christer Granqvist, säkerhetschef, Hennes & Mauritz, Sverige  

Det kundklientel som handlar mest på H&M är kvinnor och män i åldrarna 18-45 år. 

Ålder och kön är allmänt representerat bland snattare.  

Yngre flickor förekommer däremot oftare inom sortimentet kosmetikaprodukter, accessoarer 

och till viss del underkläder. Problemet med organiserade stölder utförda av ligor har ökat i 

hela landet de senaste två åren. Dessa är speciellt inriktade mot externa märkesvaror inom 

sortimentet cosmetik. 

 

Christer säger att det är svårt att ge ett generellt svar när det snattas mest. Mycket tyder dock 

på att det sker på förmiddagar och eftermiddagar. Närliggande skolor och håltimmar från 

lektioner, har tyvärr ibland en viss inverkan på snatterier. 

Varor som är attraktiva i försäljning är även de varor som är attraktiva i snatterier. Små 

artiklar som är svåra att larma eller inte går att larma är väldigt snatteribenägna. 

 

Alla snatterier och stölder polisanmäls. Dessvärre har polisen oftast inte tid att komma till 

butikerna, vilket är en stressfaktor för personalen, samt utgör en extra kostnad för väktare som 

sitter låsta med den gripne. 

 

H&M använder alltid varularm, men alla artiklar går inte att larma. Bevakning av civil 

kundkontrollant används alltmera, ibland i kombination med uniformerade väktare. 

Övervakning med kameror sker mest i ett preventivt syfte, kamerorna har inte en 

inspelningsfunktion. Se bilaga 3, 4 och 5. 

 

H&M samarbetar med andra företag genom bevaknings- och centrumringar, så även i Umeå. 
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H&M samarbetar i huvudsak med 2 bevakningsbolag. Dels genom information, d.v.s. 

gripstatistik, återtaget varuvärde, trender, tillvägagångssätt vid stölder, samt utbildning av 

personalen. ”Vad som är tillåtet och juridiskt riktigt m.m.” 

Christer menar att civila butikskontrollanter är effektivast, men inte alltid lämpligast. Det 

beror på om det är mycket kunder t.ex. lönevecka, julhandel, rea etc. Ibland är en kombination 

mera passande. 

H&M använder skyltar om att varorna är elektroniskt larmade, dessa sitter ofta i provrummen. 

Dekaler med kamerasymbol om att butiken har kameror används och dessa sitter vid 

ingången. Christer säger att de följer länsstyrelsens direktiv.  

 

H&M ser definitivt snatterier som ett stort problem. 

 

H&M försöker arbeta förutseende genom att förebygga situationer när de bygger butiker. 

Rånrisker, stöldrisker, m.m. är det man tänker kring vid byggnationen. Men viktig att betona 

är, ”att butikerna är i första hand är byggda och utformade för alla våra kunder” säger 

Christer.  

 

Beträffande vem som bestämmer hur de preventiva medlen skall vara utformade säger 

Christer att det sker i samråd med berörda parter och säkerhetsavdelningen. 

 

H&M vill inte lämna ut uppgifter om hur mycket det stjäls för varje år, men Christer säger 

”att det är alldeles för mycket”, och det finns inget försäkringsskydd som täcker snatterier. 

 

4.2 Intervju med David Lövström, ägare av Kiosken Ålidhem, Ålidhems Centrum.  

Se bilaga 6, övre bilden. 

David har varit anställd sedan 1980, och köpte kiosken 1987. 1996 flyttade han in i den lokal 

han nu befinner sig i och under sommaren 2003 byggde han om lokalen i och med att han tog 

bort livsmedelsavdelningen. 

 

Det kundklientel som handlar i kiosken består främst av studenter och skolungdomar.  

Det är främst skolungdomarna som står för snatterierna. Innan livsmedelsavdelningen togs 

bort fick David sälja öl i sin kiosk, vilket innebar att han då hade en hel del problem med 

alkoholister som försökte snatta folköl. Men i och med att denna avdelning tagits bort har 

också problemen med alkoholisterna försvunnit. 
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De flesta snatterier begås på eftermiddagarna när skolorna slutar och ungdomarna är på väg 

hem. Det förekommer även en del snatterier under skolans raster. 

Det som helt klart är populärast att snatta ur kiosken är godis. Även tidningar som riktar sig 

till ungdomar, t.ex. dataspelstidningar, är eftertraktade. Se bilaga 6, nedre bilden.   

Cigaretter köps över disk, medan snuset står precis vid utgången. Se bilaga 7, övre bilden. 

Snatteri av snus är dock inte ett problem enligt David. 

Polis tillkallas inte alltid men alla snatterier polisanmäls, vilket är en policy i Ålidhems 

Centrum. David menar dock att det bästa är om polisen har tid att komma. Att polisen 

kommer ger oftast ett starkare intryck hos den som snattat. Ungdomar vill inte att polisen 

skall kontakta deras föräldrar och tala om vad de har gjort. David tycker att det är ett problem 

när de som snattat är under 15 år, han menar att det inte händer något då, det blir ingen 

påföljd. 

 

Inga varor är larmade, det kostar för mycket och kräver en stor mängd arbete. 

Övervakningskameror finns inte heller i lokalen, även detta är kostsamt och kräver speciellt 

tillstånd. Ibland används väktare, vid t.ex. Umeå festen då mycket folk rör sig i Ålidhems 

Centrum. En permanent väktare går det inte att ha då detta skulle kosta för mycket, samt att 

resultatet med väktare har inte blivit vad David hade hoppats på. 

Det som används i preventivt syfte är ”öppna ytor”. Se bilaga 8.  Man använder också speglar 

så att personalen lätt kan se om det är någon som snattar. Se bilaga 7, nedre bilden. 

 

Det finns inget direkt samarbete mellan butikerna i Ålidhems Centrum beträffande att dela på 

kostnader för t.ex. väktare. Dock har Falck ansvaret för Centrum anläggningen, men då 

handlar det bara om låsning på natten och öppning på morgonen. 

David anser att det bästa, ur brottspreventiv synpunkt, är att man använder sig av civila 

väktare. 

 

Beträffande användandet av skyltar, t.ex. alla snatterier polisanmäls, så används inte sådana.  

David använde liknande skyltar förut men han menar att det ändå inte var någon som brydde 

sig om dessa och då kunde han lika gärna ta bort dem. 

 

Trots att det snattas i kiosken ser David inte detta som något stort problem. Det senaste året 

uppskattar han att han har blivit av med varor för ca. 20 000 kronor. Det är däremot väldigt 
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irriterande att snatterierna sker mitt framför ögonen på personalen. Han tror att det säkert 

snattas något varje dag men att det som sagt inte rör sig om så stora belopp. 

 

När man byggde om kiosken tänkte David mycket på det rent brottspreventiva åtgärderna. 

Han öppnade upp och gjorde lokalen luftig. Hyllorna placerade han så att han skulle ha en 

god insyn mellan dessa samt att han såg till att de inte var så pass höga att någon kunde stå 

obemärkt bakom dem. Det bästa är, enligt David, att han har haft möjlighet att göra kiosken 

öppen, detta tack vare att han har stora ytor att röra sig med. 

 

Snatteri är ett brott som ingen försäkring täcker. David menar dock att det bästa skulle vara 

om polisen införde ett fast bötesbelopp för snatteri, ca. 250 kronor. Detta skulle kunna 

jämföras med de fasta bötesbelopp som finns för t.ex. trafikförseelser. 

 

4.3 Intervju med Calle Stenberg, butikschef, ICA Mariehem. Se bilaga 9, övre bilden. 

Calle har arbetat i butiken sedan 1979 och han har varit butikschef hela tiden. 

Det kundklientel som handlar på ICA är främst familjer men även en del studenter. 

 

Calle berättar att det tyvärr är utbrett bland missbrukare och invandrare att snatta i ”hans” 

butik.  

Beträffande åldern och könet på dem som snattar är detta väldigt varierande. Han poängterar 

även att det finns ”fina” människor som snattar. 

 

De flesta snatterier begås på kvällstid. Detta beror till stor del på att det är betydligt färre i 

personalstyrkan då än under dagtid. 

 

De mest populära varorna att snatta är vitaminpiller, finkem (deodoranter) och köttvaror. 

Tidigare hade man stora problem med varor som rakblad, snus, kondomer och batterier. För 

att få bukt med detta problem har man nu infört ett system som kallas för Vensafe.  

Detta går ut på att man utanför kassorna har en maskin som tillhandahåller snus, cigaretter, 

batterier, rulltobak, kondomer och rakblad. För att få tillgång till dessa varor får kunden köpa 

ett kort i kassan som är märkt med varans namn. Se bilaga 10.  

 Kunden tar det kort med den vara han vill ha, betalar i kassan, och i och med detta aktiverar 

kassörskan kortet. När kunden har betalat alla sina varor tar han med sig kortet och stoppar in 

det i maskinen varpå varan kommer ut till kunden. Se bilaga 11, övre bilden.  
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Polis tillkallas inte alltid vid snatterier. Däremot är man från butikens sida noga med att 

anmäla alla snatterier till polisen. I butiken finns en speciell mall för hur en snatterianmälan 

skall se ut vilket underlättar då personalen skall skriva en sådan.  

Calle berättar att man tar ut en ”administrativ” avgift på 300 kronor vid varje snatteri. Denna 

avgift skall täcka det kostnader som butiken får i samband med att t.ex. någon från personalen 

får sitta inne och skriva en anmälan och vänta på polisen. Se bilaga 11, nedre bilden. 

Givetvis tillkallas alltid polis om det inte går att identifiera snattaren eller om det är t.ex. stora 

språksvårigheter. 

 

Om någon väldigt ung person snattar så får denne chansen att själv gå hem och berätta för 

föräldrarna vad han har gjort. Om inte föräldrarna sedan ringer upp butiken, så kontaktar 

istället någon från butiken föräldrarna. Vid dessa tillfällen när någon väldigt ung har snattat 

anmäls inte detta till polisen. Det ger inget att t.ex. anmäla en åttaåring till polisen, utan det är 

bättre att gå direkt till föräldrarna, enligt Calle. 

 

ICA använder väldigt många olika preventiva åtgärder. Man har butikskontrollanter, 

övervakningskameror med inspelning, spegelkupoler, och elektroniska larm på vissa varor. Se 

bilaga 12. 

Det finns inget samarbete mellan de olika butikerna att dela på kostnaderna för t.ex. väktare 

på Mariehem. Vad som dock finns är ett samarbete mellan olika ICA butiker i Umeå då det 

gäller att varna varandra för vissa tänkbara snattare. Även ICA:s koncernsäkerhets avdelning 

hjälper till med att varna andra butiker. Detta görs vid grövre brottslighet, t.ex. stöldligor, 

bedragare o.s.v. 

 

ICA Mariehem samarbetar med Securitas beträffande butikskontrollanter som rör sig i 

butiken. Dessa finns i butiken varje vecka men under olika tider. 

Civilklädda butikskontrollanter är det som används och Calle anser att det är den bästa 

lösningen för att få tag i snattare. Han berättar vidare att han saknar den gamla kvarterspolisen 

för deras samarbete fungerade mycket tillfredställande. 

 

ICA har en välskyltad ingång till butiken, där det framkommer att butiken har t.ex. kameror 

och rånskydd.  Se bilaga 9, nedre bilden. 
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Givetvis är snatterierna ett stort problem. Det försvinner varor för miljonbelopp varje år och 

det tas ca. 5-6 snattare per månad. Calle tror dock att det snattas varje dag, utan att detta 

upptäcks. Tyvärr finns det inga försäkringar som täcker snatterier vilket också bidrar till att 

problemet är stort. 

Butiken är uppbyggd så att man har det mest stöldbegärliga varorna närmast kassorna. Det rör 

sig främst om deodoranter, olika vitamin piller och godis. Man har även placerat 

spegelkupoler på strategiska platser i butiken Se bilaga 12, övre bilden. 

 

De brottspreventiva åtgärderna bestäms främst av butiken själv, men man tar givetvis till sig 

av de tips och idéer som ICA:s säkerhetsavdelning har att komma med. 

 

4.4 Sammanfattning av intervjuer 

Till att börja med visar våra intervjuer att alla företagen på något sätt tänker brottspreventivt i 

sitt arbete. 

Man ser tydliga skillnader mellan stora och små företag och dess förmåga/resurs att kunna 

arbeta med den brottspreventiva sidan. Både H&M och ICA använder sig av larm på vissa 

varor medan kiosken i Ålidhems Centrum inte gör detta p.g.a. det kostar för mycket och det 

krävs väldigt mycket arbete. Kiosken har istället för att lägga en massa pengar på dyra larm, 

satsat på att ha öppna ytor vilket ökar upptäcksrisken. 

 

Beroende på var butiken är lokaliserad och vad man kan köpa i denna, ser man vissa 

skillnader på vilka det är som handlar i butiken, vilka det är som snattar och vilka varor de 

snattar. 

 

De tre butikerna har alla sina egna problem, kiosken har problemet med att det snattas mycket 

godis och tidningar av ungdomar. H&M har problem med sin cosmetika avdelning där många 

unga tjejer får för sig att snatta medan ICA har problem med vitaminpiller, finkem och 

köttprodukter och att det är många invandrare och missbrukare som står för snatterierna. 

Vidare visar vår undersökning att de tre företagen, oberoende av storlek, anmäler snatterierna 

till polisen. 

 

Snatteri verkar överlag ses som ett problem, även om kioskägaren inte ser det som ett riktigt 

lika stort problem som de två andra företagen gör. Kanske beror detta på att ägaren till 
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kiosken inte ser sin förlust på ca. 20 000 kronor per år som ett lika stort problem som ICA gör 

med sin förlust på ca. 1-2 miljon kronor per år. 

 

5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Hennes & Mauritz 

I Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen har de tagit upp tre former av 

brottsprevention, primär, sekundär och tertiär.  

 

I vår intervju med Christer Granqvist framkom att H&M använder sig av dessa tre 

brottspreventioner för att minska möjligheten till att snatta/stjäla. Vi anser att det man från 

H&M:s sida skulle kunna göra för att ytterligare förbättra säkerheten/minska risken för att 

någon skall snatta, är att sätta upp skyltar om att butiken polisanmäler alla snatterier/stölder. 

Dessa skyltar, tycker vi, skall finnas både vid ingången till butiken och inne i själva butiken, 

vid t.ex. cosmetika avdelningen och vid provrummen. 

 

Vidare beskriver man i Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen den sk. 

beslutsteorin. Även denna finns med i H&M:s tankar, t.ex. då man bygger butiken med god 

uppsikt från kassan mot den attraktiva cosmetika avdelningen. 

 

Rutinaktivitets teorin tas också upp i Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen 

och H&M verkar vara mycket väl medvetna om hur en snattare tänker. Detta visar sig bland 

annat genom att man har placerat de attraktiva objekten, så som smink, nära kassorna. Tyvärr 

snattas det ändå ganska mycket på H&M och hur man skall få bort detta har vi tyvärr ingen 

bra lösning på. Vi tror att så länge det finns människor som är beredda att ta ett straff för sina 

handlingar går det inte att få ned snatterierna till 0%. Det finns alltid folk som inte bryr sig om 

det åker dit och dessa är väldigt svåra att stoppa. 

 

Vi tycker dock att H&M har en god inställning och i första hand ett gott öga till kunden när de 

säger: ”att butikerna är i första hand är byggda och utformade för alla våra kunder”. 
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5.2 Kiosken Ålidhem 

Även här har vi tittat på vad som sägs i Problemorienterat polisarbete enligt 

Värmlandsmodellen och jämfört de olika teorierna med Davids sätt att arbeta 

brottsförebyggande.  

Till skillnad från H&M verkar David inte använda sig av dessa teorier särskilt mycket. Detta 

beror till stor del på att han inte har de resurser som krävs i form av kapital och personal. 

Vi anser att han trots detta gör ett ganska bra jobb vad gäller den brottsförebyggande delen. 

Han använder sig av öppna ytor där det är svårt att smyga undan och stoppa på sig saker, och 

så har han speglar som täcker de ytor som faktiskt är dolda. Dessutom säljer han cigaretter 

över disk vilket i sin tur innebär att en väldigt attraktiv vara blir svåråtkomlig för den 

obehörige. 

 

De här punkterna stämmer ganska bra in med de punkter som tas upp under beslutsteorin. För 

att det skall vara helt tillfredställande anser vi att David skulle skaffa sig någon form av 

larmbågar och larma de varor som han vet är de mest attraktiva, t.ex. tv-spels tidningar. För 

verkligen vara preventiv skulle David även kunna märka dessa varor så att den som har tänkt 

att snatta ser att varan faktiskt är larmad. 

Problemet som David beskriver med att det snattas dataspelstidningar anser vi delvis skulle 

kunna lösas genom att flytta tidningshyllan närmare kassan för att på så sätt få en bättre 

uppsikt. 

 

Vi förstår att det inte är ekonomiskt försvarbart att sätta in larmbågar och larma varor på 

Kiosken Ålidhem, men om inte detta görs tycker vi att man från kioskens sida på något sätt 

ändå accepterar att det snattas av de mest attraktiva varorna. 

 

Som sista punkt, och trots att David själv inte anser att detta är ett problem, tycker vi att han 

borde sälja snuset över disk och inte som idag, bredvid kassan precis vid utgången. 
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5.3 ICA Mariehem 

Om man utgår från Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen gör ICA 

Mariehem verkligen allt de kan för att förebygga snatterier.  

 

Butiken använder sig av alla de teorier som finns presenterade under teori delen i vårt arbete. 

De har skyltad ingång, spegelkupoler på strategiska platser, kamera med inspelning, 

butikskontrollanter, larm på attraktiva varor, och sist men inte minst det nya systemet 

Vensafe. 

Det enda som vi egentligen tycker borde göras är att butiken skulle larma fler varor, men å 

andra sidan kan man inte vara 100% skyddad mot en motiverad snattare, åtminstone inte när 

man driver en butik i ICA:s storlek.  
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till  

Hennes & Mauritz samt ICA Mariehem 

 

Fördjupningsarbete – snatteri 

 

 
1. Vad har ni för kundklientel? 
2. Vad är det för ålder och kön på dem som snattar och finns det någon kategori i 

samhället som är överrepresenterad t.ex. ungdomar och missbrukare? 
3. Vilken tid på dagen begås det flest snatterier? 
4. Vilka varor är populärast att snatta? 
5. Tillkallas alltid polis vid ett upptäckt snatteri? 
6. Vilka preventiva åtgärder vidtar ni? T.ex. larm, övervakningskameror, väktare o.s.v. 
7. Finns det något samarbete mellan er och andra företag, t.ex. dela på kostnaden för 

bevakning etc. 
8. Samarbetar ni med något vaktbolag och i så fall på vilket sätt? 
9. Vilket anser ni vara bäst ur brottspreventiv synvinkel, uniformerade eller ”civila” 

butikskontrollanter? 
10. Använder ni er av skyltar mot snatteri, t.ex. ”vi polisanmäler alla stölder/ snatterier”? 
11. Ser ni snatterier hos er som ett stort problem? 
12. Tänker ni brottförebyggande när ni planerar hur butiken skall se ut med kassor etc. 
13. Är det den fristående butiken som bestämmer hur de förebyggande åtgärderna skall 

vara utformade eller är det säkerhetsledningen för företaget som fattar besluten? 
14. Hur ser ert försäkringsskydd ut beträffande snatteri? 
15. Hur mycket har det snattats för det senaste året (2002)? 



 
Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till 

Kiosken Ålidhem 
 

Fördjupningsarbete – snatteri 

 

 
1. Vad har ni för kundklientel? 
2. Vad är det för ålder och kön på dem som snattar och finns det någon kategori i 

samhället som är överrepresenterad t.ex. ungdomar och missbrukare? 
3. Vilken tid på dagen begås det flest snatterier? 
4. Vilka varor är populärast att snatta? 
5. Tillkallas alltid polis vid ett upptäckt snatteri? 
6. Vilka preventiva åtgärder vidtar ni? T.ex. larm, övervakningskameror, väktare o.s.v. 
7. Finns det något samarbete mellan er och andra företag, t.ex. dela på kostnaden för 

bevakning etc. 
8. Samarbetar ni med något vaktbolag och i så fall på vilket sätt? 
9. Vilket anser ni vara bäst ur brottspreventiv synvinkel, uniformerade eller ”civila” 

butikskontrollanter? 
10. Använder ni er av skyltar mot snatteri, t.ex. ”vi polisanmäler alla stölder/ snatterier”? 
11. Ser ni snatterier hos er som ett stort problem? 
12. Tänker ni brottförebyggande när ni planerar hur butiken skall se ut med kassor etc. 
13. Hur ser ert försäkringsskydd ut beträffande snatteri? 
14. Hur mycket har det snattats för det senaste året (2002)? 



Bilaga 3 

 

Hennes & Mauritz 

Renmarkstorget 
 

 
Bild med utgångspunkt från var övervakningskameran skall vara placerad 

  



Bilaga 4 

 
 

 
Bild med utgångspunkt från var övervakningskameran skall vara placerad 

 



Bilaga 5 

 
 

 
Bild med utgångspunkt från var övervakningskameran skall vara placerad 

 



Bilaga 6 

Kiosken Ålidhem 
 

 
Kiosken Ålidhem 

 

 
Tidningshyllan, bild tagen framför kassadisken 

 



Bilaga 7 

 

 
Snus kylen, belägen precis vid utgången 

 

 
Uppsikt från kassadisken med hjälp av spegel 

 
 



Bilaga 8 

 

 
Vy från kassadisken 

 

 
Vy från kassadisken 

 
 



Bilaga 9 

 

ICA Mariehem 
 

 
ICA Mariehem 

 

 
Välskyltat ingång till butiken 



 
Bilaga 10 

 

 
Vensafe kort 

 

 
Vensafe kort 



 
Bilaga 11 

 

 
Vensafe maskinen efter kassan 

 

 
Skyltat om den administrativa avgiften 



 
Bilaga 12 

 

 
Spegelkupol på strategisk plats 

 

 
Skyltad elektronisk varubevakning 
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