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 Abstract 
Stöld och snatteri är tillgreppsbrott som finns reglerade i brottsbalkens åttonde 

kapitel. Stöld är kapitlets huvudbrott och snatteri är en ringa form av stöld. Båda 

dessa brott har tre gemensamma rekvisit som måste vara uppfyllda för att 

straffansvar ska föreligga. Dessa rekvisit är olovligt tagande, tillägnelseuppsåt 

samt att det ska innebära en ekonomisk skada för den som blir drabbad av brottet. 

Det finns flera olika sätt att utreda snatterier och detta arbete kommer att förklara 

närmare vilka sätt som finns och när de olika sätten är tillämpbara. Anledningen 

till detta är att öka kunskapen kring utredningsmetoderna, framförallt gällande så 

kallade förenklade utredningar. Den största svårigheten vid snatteribrott att styrka 

att de tre rekvisiten för brottet är uppfyllda. Ett erkännande från en snattare är inte 

mycket värt om det tas tillbaka och tillräckliga uppgifter saknas gällande 

rekvisiten. Därför är det viktigt med ordentliga förhör av både den misstänkte, 

anmälaren samt eventuella vittnen för att kunna utreda snatteriet. Arbetet grundar 

sig på litteraturstudier samt intervjuer med både poliser och butikspersonal som i 

sina arbeten kommer i kontakt med snatterier. Den litteratur som har använts är 

lagar, JO-utlåtanden, kurslitteratur på polishögskolan, föreskrifter och allmänna 

råd från Rikspolisstyrelsen, samt i viss mån tidningsartiklar. 
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1 Inledning 

Samhällets resurser räcker inte till för att alla brott som begås ska kunna utredas 

och klaras upp. En anledning till detta är att kravet på dokumentation är stort - 

vilket är en förutsättning för att rättssäkerheten ska vara hög i samhället. De 

befintliga resurserna måste dock effektiviseras och rationaliseras på ett bra sätt 

för att fler brott ska kunna lösas. 

Ett av de allra vanligaste brotten som polisen utreder är snatteri. Därför inriktar 

sig detta arbete på de olika sätt som finns för att utreda detta brott.  

I detta inledande kapitel ska rapportens syfte, frågeställningar och 

tillvägagångssätt redovisas. Kapitlet tar även upp bakgrundsfakta som är 

relevanta för rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Snatteri är ett tillgreppsbrott och finns reglerat i brottsbalkens åttonde kapitel. 

Stöld, som är kapitlets huvudbrott, finns i 1 § och snatteri, som är en ”ringa 

stöld”, finns i 2 §. Stöldparagrafen lyder ”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”. I andra paragrafen kan utläsas ”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”.  

Det finns tre gemensamma nämnare, så kallade rekvisit, för brotten. Det krävs 

ett tillgrepp, ett tillägnelseuppsåt samt att tillgreppet ska innebära skada för den 

som blir utsatt för tillgreppet, det vill säga en förmögenhetsöverföring 

(Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2004). 

Med tillgrepp avses ett olovligt tagande av något som tillhör någon annan. I en 

butik är det inte olovligt att ta saker från hyllan och stoppa i en kundkorg. 

Tagandet blir olovligt först när man passerar kassan utan att betala (Dahlström 

m.fl. 2004).  
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Tillägnelseuppsåt är brottets andra rekvisit. Detta innebär att den som tagit 

varan ska ha uppsåt att tillägna sig varan, det vill säga att göra den till sin. Om 

en person tar med sig en vara ut från en butik och glömmer att betala kan det 

alltså inte vara fråga om en stöld eller ett snatteri då personen inte haft som 

uppsåt att tillägna varan (Dahlström m.fl. 2004).  

Förmögenhetsöverföring innebär att tagandet ska medföra ekonomisk skada för 

den som blivit av med varan och vinning för gärningsmannen eller en person 

som gärningsmannen vill gynna. Om en person tar något för att sedan ge bort 

det till någon annan anses alltså rekvisitet ändå uppfyllt (Dahlström m.fl. 2004). 

Det som skiljer de båda brotten åt är två rekvisit: värdet på det tillgripna samt 

andra omständigheter. Enligt praxis är belopp under 800 kronor att anse som 

ringa värde och ska alltså i normalfallet bedömas som ett snatteri. Även om 

varans värde är under 800 kronor kan brottet dock bedömas som stöld om 

gärningen varit noga planerad och satt i system på ett beräknande sätt 

(Dahlström m.fl. 2004). 

 

Att ha med sig preparerade väskor som gör att larm inte utlöses, verktyg för att 

avlägsna larm och liknande anses vara att noga planera tillgreppet och därför 

blir det fråga om stöld och inte snatteri även om värdet är ringa. Om tillgreppet 

sker från en privatperson och inte en butik ska detta också ses som en 

försvårande omständighet. En förmildrande omständighet är om brottet varit en 

impulshandling (Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, 2005). 
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Under vissa förutsättningar kan snatterier utredas inom ramen för förenklad 

brottsutredning enligt rättegångsbalken 23:21 3:e stycket eller 23:22. 

Kunskaperna om hur och när detta kan användas är dock begränsade, både 

bland studenter på polisutbildningen och bland poliser ute på landets 

polismyndigheter (Lundmark, 2006) 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att tydliggöra vilka svårigheter som finns vid utredningar 

av snatteribrott. Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen kring förenklad 

utredning i samband med snatterier och användningen av snattefoner. Detta för 

att öka förståelsen och kunskapen om när och hur förenklad utredning är 

tillämpbart samt när det inte är lämpligt att använda. Fördelar och nackdelar 

med denna utredningsform kommer att diskuteras för att få en insikt om hur 

denna utredningsform eventuellt kan påverka rättssäkerheten. 

1.3  Frågeställningar 

Varför är det så svårt att utreda snatterier? 

Vad är en förenklad utredning och vilka fördelar respektive nackdelar finns 

med denna utredningsform? 

Vad är en snattefon och vilka fördelar respektive nackdelar finns med metoden? 

Är den rättssäker? 

Varför används förenklade utredningar i så olika stor utsträckning på olika 

polismyndigheter? 

1.4  Avgränsningar 

Arbetet behandlar endast utredningsarbete angående snatterier.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Arbetet grundar sig på litteraturstudier. De källor som har använts är lagar, 

propositioner, utlåtanden från JO samt böcker som används som kurslitteratur 
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på polishögskolan i Umeå. Vissa delar har även hämtats från tidningsartiklar. 

För att få ett bredare perspektiv har tre intervjuer genomförts.  

Den första intervjun var med biträdande chefen för LKC i polisområde Malmö. 

Intervjun syftade till att få större inblick i hur snattefonen används. Intervjun 

genomfördes med i förväg bestämda frågor (se bilaga 1).  

Intervju nummer två genomfördes med en polisiär förundersökningsledare som 

arbetar på polishögskolan i Umeå och inriktades främst på rekvisiten kring 

snatteribrottet men även en del kring metoder och utredningssätt. Denna 

intervju genomfördes med i förväg bestämda frågor (se bilaga 2).  

Slutligen genomfördes en intervju med en säljare på El-giganten i Helsingborg. 

Hon intervjuades kring vilka metoder snattarna använder. Denna intervju 

genomfördes via telefon med i förväg bestämda frågor (se bilaga 3). 

Alla tre personer som har intervjuats har fått stor frihet att berätta fritt och har 

ombetts att svara utförligt på frågorna. Intervjufrågorna har endast setts som en 

utgångspunkt för de intervjuade personerna och mycket information som har 

inhämtats från intervjupersonerna ligger därför utanför ramen för frågorna.   
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2  Begreppsförklaring 

Ett begrepp som är väsentligt för att rapportens frågeställningar är rättssäkerhet. 

Detta kapitel syftar till att definiera vad rättssäkerhet egentligen innebär och 

vilka faktorer som gör att rättssäkerheten kan vara hög eller låg. 

 

Eftersom staten, ofta genom polisen, har rätt att utöva tvång mot enskilda 

individer i samhället är det viktigt att det finns regler för att skydda den 

enskilde. Utan dessa regler är det lätt att polisens utövande av makt medför 

maktmissbruk och godtycke. Det är inte meningen att en misstänkts öde ska 

styras av den enskilde polisens åsikter och värderingar utan av vad samhället i 

stort står för (Bring & Diesen, 2005). 

 

Då en misstänkt person inte alltid vet vilka rättigheter han/hon har är en av de 

allra viktigaste skyldigheter polisen har att informera den misstänkte om dessa. 

En polis representerar för väldigt många en auktoritet som det är naturligt att 

böja sig för. Detta kan medföra att erkännanden och vittnesmål färgas av en 

vilja att vara till lags om polismannen inte beter sig på ett korrekt sätt (Bring & 

Diesen, 2005). 

 

Vid snatterier måste polisen upplysa snattaren om vad han/hon är misstänkt för. 

Om snatteriet ska utredas med snattefon ska den misstänkte upplysas om rätten 

att vägra förhöras per telefon. Det får inte framställas som att det är det enda 

möjliga alternativet bara för att det sparar resurser för polisen. Polisen måste 

även vara klar över att snattaren talar så pass bra svenska att han/hon förstår vad 

som händer och vad han/hon har rätt till (Bring & Diesen, 2005).   
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3 Resultat 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna.  

3.1 Svårigheter med att utreda snatterier 

Snatterier kan vara svårutredda eftersom det finns tre rekvisit som måste 

bevisas för att brott ska kunna styrkas. Rekvisiten är att det ska finnas ett 

olovligt tagande, tagandet ska innebära skada och det ska vara ett uppsåtligt 

brott, dessa rekvisit har förklarats närmare i bakgrunden. 

I vissa butiker/försäljningsställen kan det vara svårt att bevisa att tagandet gått 

från lovligt till olovligt då det inte är klart markerat var gränsen för sista 

betalningsmöjlighet är. Vid ett marknadsstånd ska kunden inte passera någon 

kassa där betalningen ska ske, det kan då vara svårt att säga hur långt ifrån 

ståndet kunden kan gå innan tagandet har gått från lovligt till olovligt. Vissa 

butiker har inte heller kassalinjen vid utgången, vilket också gör det svårt att 

säga när en kund slutgiltigt har bestämt sig för att inte betala för en vara 

(Lundmark, 2006). 

Att tillgreppet ska innebära skada kan verka enkelt, men kan i vissa fall även 

det vålla problem för brottsutredare. Ett exempel på detta är om någon snattar 

parfym, men istället för att ta en oöppnad förpackning tar ”testflaskan”. Denna 

flaska har för butiken inget egentligt värde då den inte ska säljas. Det är också 

vanligt att leverantören skickar med dessa testflaskor gratis till butiken då de 

beställer hem försäljningsexemplar. Detta medför att tillgrepp av en sådan 

flaska inte innebär någon ekonomisk skada för butiken och rekvisitet är alltså 

inte styrkt. Detta medför att snatteri inte heller kan anses styrkt och brottet blir 

istället ett egenmäktigt förfarande (Lundmark, 2006). 

Att bevisa uppsåt kan vara svårt vid de flesta brott. Vid snatterier kan det vara 

svårt att bevisa om en person lämnar butiken utan att betala för en vara med 

avsikt eller inte. Om en person glömmer att betala saknar han/hon 

tillägnelseuppsåt och har därmed inte gjort sig skyldig till brott. Det är inte helt 

ovanligt att äldre personer blir lite förvirrade och glömska, dessa personer kan 
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då lätt glömma bort att betala för något. Om en person lämnar butiken med en 

vara av den anledningen är det inte att anse som ett snatteri (Lundmark, 2006).  

Vid så kallad ”självscanning” som en del butiker har börjat med kan det vara 

lätt att missa att scanna in en vara och därmed inte betala för denna. Det är dock 

inte att anse som snatteri då tillägnelseuppsåt saknas. Dock kan en del kunder 

med avsikt låta bli att scanna in en del varor. Det är att anse som snatteri, men i 

princip omöjligt att bevisa. Det finns ännu inga rättsfall som kan ge en 

fingervisning om vad som krävs för att någon ska fällas för snatteri under 

sådana omständigheter (Lundmark, 2006). 

För att tagandet av en vara ska anses som snatteri och inte som stöld ska varans 

värde enligt praxis understiga 800 kronor. Detta är något som de notoriska 

snattarna utnyttjar. Det har hänt att personer har gått in ett större antal butiker 

och snattat för strax under 800 kronor i varje butik. Om gärningsmannen blir 

gripen när han snattar i den sista av en rad butiker ska brottet bedömas som 

stöld då det i praktiken är ett och samma brottstillfälle. Det är dock svårt att 

härleda varor till en viss butik, detta innebär att om det inte finns några 

iakttagelser från de tidigare butikerna kan gärningsmannen ofta bara dömas för 

brottet han begått i den butik där han blev gripen (Lundmark, 2006). 

Om en snattare ska kunna dömas hänger mycket på att butikskontrollanten, eller 

den som uppmärksammat snattaren, verkligen har sett tillgreppet ske och kan 

beskriva gärningsmannens beteende. Om det inte finns några iakttagelser på att 

den misstänkte snattaren har betett sig på ett sådant sätt att det finns anledning 

att misstänka att han/hon tagit varan med avsikt är det svårt att motbevisa om 

han/hon säger att han/hon bara glömt att betala. Då ord står mot ord brukar 

rätten anse att butikskontrollantens/väktarens ord väger tyngre än den 

misstänktes då en yrkesman inte har någon anledning att ljuga om sina 

iakttagelser (Lundmark, 2006).  

Eftersom försök till snatteri inte är straffbart är det även svårt att ta fast 

personer som har snattat. Det är lagligt att stoppa varor i fickor, väskor, 

innanför kläder och liknande medan man befinner sig inne i en affär. Olagligt 
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blir det först när man lämnar butiken utan att betala för sig. Detta innebär att en 

person som har bestämt sig för att stjäla en vara men märker att han blivit 

uppmärksammad bara behöver lägga ifrån sig varan och lämna butiken utan att 

riskera straffansvar. På grund av detta är det givetvis mycket svårt att ertappa en 

snattare på bar gärning eftersom snattaren kan stoppa på sig varor och sedan gå 

runt i butiken för att känna av om någon har uppmärksammat honom/henne. 

Det är ytterst resurskrävande för butiker att avsätta personal för att kontrollera 

eventuella snattare (Kittel 2006). 

En vanlig metod som används för att stjäla är att en eller flera personer 

uppehåller personalen så att den riktar sin uppmärksamhet mot annat medan en 

annan person plockar på sig varor och lämnar butiken. Ett tagande som utförs 

på detta vis är att anse som stöld eftersom det ligger planering bakom 

förfarandet, men eftersom det är mycket svårt att knyta personerna till varandra 

så är det bara personen som lämnar butiken med varor som denne inte betalar 

för som riskerar att ertappas (Kittel 2006). 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det finns många kryphål som en 

smart snattare kan utnyttja. Om gärningsmannen berättar en trovärdig historia 

kan det försvåra för polisen att bevisa att ett brott faktiskt har begåtts och då 

finns en möjlighet för snattaren att undandra sig lagföring. Därför är det mycket 

viktigt att den polispatrull som kommer till platsen för ett snatteri verkligen 

utreder alla rekvisit genom att hålla ett ordentligt förhör med både 

gärningsmannen och den person som gripit snattaren. Om patrullen nöjer sig 

med att gärningsmannen erkänner brott kan det vara svårt att i ett senare skede 

bevisa att ett brott verkligen begåtts, om det exempelvis inte går att styrka 

tillägnelseuppsåtet, om snattaren tar tillbaka sitt erkännande trots att han/hon 

tidigare har erkänt (Lundmark, 2006).   

3.2 Fördelar och nackdelar med förenklad utredning 

En ordinär förundersökning inleds enligt rättegångsbalken 23 kapitlet 21 §. Vid 

en sådan förundersökning är kraven på dokumentation stora och även kraven på 

förhören. Vid en utredning enligt rättegångsbalken 23:21 3:e stycket inleds 
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också en förundersökning, men i förenklad form. Istället för protokoll räcker 

det att föra kortfattade anteckningar över det väsentliga som framkommit vid 

förundersökningen (Fitger, 2004). 

Lagtexten lyder:  

RB 23:21 Vid förundersökning ska protokoll föras över vad därvid förekommit 

av betydelse för utredningen. 

Sedan en utsaga av en misstänkt eller någon annan har upptecknats ska 

utsagan läsas upp eller tillfälle på annat sätt ges den som har hörts att granska 

uppteckningen. Han skall också tillfrågas om han har något att invända mot 

innehållet. Uppteckning och granskning skall ske innan förhöret avslutas eller, 

om förhöret är särskilt omfattande eller behandlar komplicerade 

sakförhållanden, så snart som möjligt därefter. En invändning som inte medför 

någon ändring skall antecknas. Efter granskningen får uppteckningen inte 

ändras. Har utsagan först efter granskningen antecknats i protokollet, skall 

uppteckningen biläggas handlingarna. 

I mindre mål får istället för protokoll föras kortfattade anteckningar över det 

väsentliga, som förekommit vid förundersökningen. 

Så snart åtal har beslutats, har den misstänkte eller hans försvarare rätt att på 

begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. 

Har offentlig försvarare förordnats för den misstänkte, skall en avskrift utan 

särskild begäran lämnas eller sändas till försvararen.   

Första och andra stycket gäller en vanlig förundersökning medan tredje stycket 

rör en förenklad förundersökning. Fjärde stycket gäller båda formerna av 

förundersökning. Som framgår av tredje stycket ställs inte lika stora krav på 

förhöret vid en förundersökning enligt 23:21 3:e stycket som vid ordinär 

förundersökning. Förhöret kan återges i koncentrerad form och behöver 

dessutom inte granskas av den hörde. Redovisning av brottet sker direkt i 

polisens datasystem rationell anmälningsrutin, RAR (Johansson, 2005).  
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Detta sätt att utreda brott kan enligt förundersökningskungörelsen 24 § 

tillämpas om det brott förundersökningen avser inte kan antas föranleda annan 

påföljd än böter. Förundersökningen ska inte heller behöva bedrivas i någon 

större omfattning. På grund av detta används utredningsformen mest vid 

erkända gärningar, men det är inget krav att den misstänkte erkänner. (Fitger, 

2004). 

En utredning enligt rättegångsbalken 23:22 kan användas då skuldfrågan i stort 

sett är klar och inte ytterligare behöver utredas. En ordinär förundersökning 

inleds då inte. Det behöver dock inte betyda att den misstänkte måste ha erkänt 

brottet. Brottet ska också vara av en sådan art att det inte är troligt att någon 

annan påföljd än böter kan komma på fråga. När en polis ställer frågor och gör 

andra inledande åtgärder för att utreda ifall ett brott begåtts ska han tänka på om 

det är möjligt att utreda brottet genom förenklad utredning. Kommer han fram 

till att så är fallet ska han ändå lämna över sin färdiga utredning till behörig 

förundersökningsledare som prövar om utredningen är tillräcklig eller om den 

behöver utredas ytterligare. Behövs ytterligare utredning inleds 

förundersökning (Fitger, 2004). 

RB 23:22 Förundersökning enligt detta kapitel behöver inte genomföras, om 

det ändå finns tillräckliga skäl för åtal och det gäller ett brott som inte kan 

antas föranleda någon annan påföljd än böter eller ett sådant brott som avses i 

45 kap. 2 § första eller andra stycket. 

Vill åklagaren utvidga väckt åtal, får det ske, utan att förundersökning enligt 

detta kapitel ägt rum.  

 

När en polis gör en primärutredning enligt RB 23:3 3:e stycket, där det står att 

polisman får hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av 

betydelse för utredningen, ska han enligt FAP 404-1 2§ uppmärksamma 

möjligheterna att tillämpa det förenklade utredningsarbete som beskrivs i 

RB23:22. 
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Allmänna råd 

 

Förfarandet enligt 23 kapitlet 22 § rättegångsbalken bör användas för 

brottsutredning direkt på plats av enkla, klart iakttagbara och ostridiga 

händelseförlopp där bedömningen av det subjektiva rekvisitet typiskt  

sett inte vållar några svårigheter. Exempel på sådana brott är olovlig  

körning och förseelser av olika slag mot trafikförfattningarna.  

Förfarandet kan ibland vara mindre väl lämpat för utredningar av andra  

än de mera okomplicerade brottsbalksbrotten, eftersom man där inte  

sällan möter rättsliga problem av skilda slag.  

Omständigheter som innebär att en förundersökning normalt bör  

inledas kan vara att den misstänkte är under 18 år, att skuldfrågan är  

oklar, att det behövs ytterligare utredning eller att det förekommer 

skadeståndskrav som kräver utredning (FAP 404-1). 

 

Efter att en polisman utrett brottet ska han lämna över utredningen till behörig 

förundersökningsledare rörande det brott som utretts. Förundersökningsledaren 

avgör därefter om utredningen är tillräcklig eller om en förundersökning med 

kompletterande utredning behövs (FAP 404-1). 

 

4 § Av en anmälan, en rapport eller annan utredningshandling skall det framgå 

om den misstänkte erkänner eller förnekar gärningen, dagsbotsuppgifter samt 

uppgifter om utredande polis och att utredningen gjorts med stöd av 23 kapitlet 

22 § rättegångsbalken (FAP 404-1). 

 

Allmänna råd 

 

En berättelse av en person som har hörts bör endast återges genom en  

redogörelse för det väsentliga innehållet. Det bör särskilt uppmärksammas,  

att om fler än en person har hörts skall det tydligt framgå av redogörelsen vad 

var och en har sagt.  
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Den misstänkte behöver inte formellt underrättas om misstanke eller om 

utredningen på sätt som anges i 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken . 

Eftersom det är viktigt att samtliga personuppgifter är korrekta bör en kontroll 

göras mot det statliga person- och adressregistret (SPAR) (FAP 404-1).  

3.3 Fördelar och nackdelar med snattefonen 

En metod att ytterligare minska handläggningstiden vid snatteriutredningar är 

så kallade ”snattefoner”, ett system som möjliggör att polisen kan göra 

utredningsåtgärder vid ett snatteri per telefon istället för att åka till platsen. En 

utredning via snattefon görs enligt rättegångsbalken 23:22 som beskrivs ovan.  

 

 
 

Målet med snattefonen är att snatteribrott ska kunna utredas snabbare för att på 

så vis frigöra polisresurser för att kunna utreda allvarligare brott (Cronhag, 

2006). För att inte minska rättsäkerheten har Rikspolisstyrelsen gett ut 

föreskrifter och allmänna råd riktade till polisen (Polismyndigheten i Skåne, 

2005).  

Snattefonen används för närvarande på försök i polisområde Malmö. Det är tre 

stora köpcentrum som använder systemet. Dessa är Triangeln, Mobilia och 

Jägersro. Väktarna på dessa tre varuhus har utbildats i förfarandet av polisen. 

De har även fått en åtgärdskalender där det framgår vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att snatteriet ska kunna handläggas via snattefon (Cronhag, 2006).  

Dessa kriterier är: 

• Den väktare som gripit snattaren ska vara utbildad på snattefonen 
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• Brottet ska vara fullbordat 

• Snattaren ska inte vara misstänkt för andra brott 

• Den misstänkte ska ha sin hemvist i landet 

• Identiteten ska vara fastställd 

• Den misstänkte ska kunna relativt bra svenska 

• Godset ska vara återlämnat och snattaren ska inte ha några anspråk på 

godset 

• Den misstänkte ska samtycka till att snatteriet utreds via telefon 

• Den misstänkte ska inte vara gripen eller, om denne är gripen, gripandet 

ska kunna hävas utan överlämnande till polisen. Det ska heller inte 

föreligga några behov av andra tvångsåtgärder. 

• Förhållandena på plats ska vara lämpliga för utredning via telefon 

Om väktaren gör bedömningen att dessa kriterier är uppfyllda ska han/hon 

hantera ärendet via snattefon. Väktaren ringer då på ett särskilt nummer till 

länskommunikationscentralen, LKC. Befälet på LKC avgör om ärendet kan 

utredas med snattefon. Om befälet anser att så är fallet skickas det vidare till 

kriminaljouren där det finns speciella utredningsmän för just dessa ärenden. 

Den utredningsman som fått ärendet ringer upp väktaren och utredningen av 

brottet börjar. Utredaren kontrollerar den misstänktes identitet genom att ställa 

kontrollfrågor med hjälp av registerslagningar, efter detta genomförs förhöret 

via telefon (Cronhag, 2006).  

Råder det tveksamheter (till exempel beträffande den misstänktes identitet) eller 

olika uppfattningar skickas en polispatrull till platsen. Även ärenden där 

ungdomar under 15 år misstänks för snatteri ska alltid hanteras genom att en 

polispatrull skickas till platsen. Snattefonförfarandet är dock tillämpbart på 
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ungdomar mellan 15 och 18 år om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda 

(Cronhag, 2006). 

Redan 1995 användes snattefonen i Helsingborg, men metoden fick kritik från 

justitieombudsmannen (JO) och lades med anledning av detta ner år 2000. JO 

anser i sin kritik att överlämnandet av en misstänkt till polisen fungerar som ett 

skydd för den misstänkte och att överlämnandet av en gripen person via telefon 

strider mot lagen. JO menar även att en misstänkt person måste få sin identitet 

kontrollerad på ett sådant sätt att risken för förväxling i princip är utesluten. 

Detta går enligt JO inte att göra via telefon. Efter kritiken från JO lade man ner 

snattefonverksamheten i Helsingborg (JO-utlåtande 2001/02:91). 

Regeringen lämnade den 20 januari 2005 en remiss till Lagrådet med förslag 

om en försökslag. Förslaget innebar att den som gripit en misstänkt snattare inte 

skulle behöva överlämna den misstänkte till polisen utan att det skulle räcka att 

med en polisanmälan. Lagrådet ansåg dock inte att det fanns behov av någon 

lagändring eftersom det inte finns något hinder för en butikskontrollant eller 

motsvarande att själv frige den gripne. Därför antogs inte förslaget om en ny 

försökslag. Med anledning av detta startade man på nytt upp 

snattefonverksamheten på försök i Malmö. Försöket pågår mellan januari och 

september 2006. Även andra polismyndigheter är intresserade av metoden 

(Svensk polis, 2005). 

Om polismyndigheten gör bedömningen att den gripne ska överlämnas till 

polisen skickas polis till platsen, i annat fall friger butikskontrollanten den 

misstänkte efter genomfört telefonförhör (Cronhag, 2006). 

Förhöret måste påbörjas inom 30 minuter, annars anser man att den misstänkte 

fått vänta för länge för att det ska vara acceptabelt. Det vanliga är dock att en 

hel utredning med snattefon tar ca 15 minuter, detta kan jämföras med en 

snatteriutredning på vanligt sätt som tar ungefär 1 timme. Eftersom det bara i 

Malmö stad begås cirka 50 snatterier varje vecka finns det mycket tid att spara 

om fler ärenden kunde utredas via snattefon. På grund av den höga frekvensen 
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snatterier i Malmö är kunskapen om förenklade utredningar god bland de 

poliser som jobbar i yttre tjänst i Malmö (Cronhag, 2006). 

Trots att både väktare och poliser har utbildats i snattefonförfarandet har inte 

metoden fått så starkt fäste i Malmö än, detta jämfört med hur den fungerade i 

Helsingborg där den blev en stor succé. Från starten 2006-01-10 till 2006-03-09 

har bara fyra utredningar gjorts via snattefonen. Det finns flera anledningar till 

detta. En anledning kan vara att vissa av väktarna har ifrågasatt rättssäkerheten 

med snattefonen. Detta har man i polisområde Malmö tänkt lösa med mer 

utbildning till de berörda väktarna. Man har även som målsättning att de 

patruller som kommer till en plats där snattefonen istället borde ha använts ska 

uppmärksamma väktarna på detta och göra om ärendet till ett snattefonärende. 

Detta har dock ännu inte fått fäste hos poliserna i yttre tjänst. Andra anledningar 

till att snattefonen inte fått så stort genomslag i Malmö är att många av de 

misstänkta snattarna talar för dålig svenska. Det är inte heller helt ovanligt att 

de inte samtycker till förhör via telefon (Cronhag, 2006). 

Enligt biträdande chefen på LKC i Malmö, Mats Cronhag, är snattefonen 

rättssäker eftersom den inte används i tveksamma fall. Förfarandet är dessutom 

omgärdat av så många regler att det inte ska finnas några möjligheter att det ska 

användas på fel sätt. Mats ser inga nackdelar med snattefonen utan önskar att 

den kunde användas mer då den frigör mycket resurser inom polisen.    

3.4 Orsaker till att förenklad utredning används i begränsad skala 

Att förenklad utredning används i så olika stor utsträckning på olika 

polismyndigheter kan bero på att kunskapen på hur dessa ska hanteras skiljer 

sig åt i landet. Särskilt viktigt är att de som är förundersökningsledare vet hur 

det ska hanteras. I Umeå har förundersökningsledarna utbildning med de som 

jobbar i yttre tjänst på förfarandet vid förenklade utredningar. Målsättningen är 

att alla ska kunna hantera snatterier med förenklad utredning i de fall där det är 

lämpligt (Lundmark, 2006).   

Det kan vara så att en del förundersökningsledare hellre vill ha in ”vanliga” 

förundersökningar av två skäl; dels för att det är lättare att alltid kunna hantera 
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alla ärenden på ett liknande sätt och dels för att det finns delade meningar om 

ifall förenklade utredningar är lika rättssäkra som de ordinära, detta efter att JO 

kritiserat metoden (Lundmark, 2006). 

Det som kan upplevas svårt med förenklad utredning av de poliser som jobbar i 

yttre tjänst är att det inte finns en mall att följa som passar alla tillfällen då varje 

brott är unikt. Ett problem är att polispatrullen som varit på plats inte alltid 

benar upp alla rekvisit ordentligt och då kanske inte anmälan riktigt håller 

måttet för att man ska kunna fälla gärningsmannen. Då måste gärningsmannen 

kallas till förhör ytterligare en gång, något som är mycket resurskrävande 

(Lundmark, 2006). 

En annan anledning till att det inte blir fler förenklade utredningar är att alla 

snatterier som kommer till polisens kännedom genom butiksanmälningar per 

automatik behandlas med ordinär förundersökning (Lundmark, 2006). 

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

Resultatet grundas både på skriftliga och muntliga källor. De skriftliga källorna 

är främst böcker som används som kurslitteratur på polisutbildningen i Umeå, 

de är därför att anse som tillförlitliga och korrekta källor. De övriga skriftliga 

källorna, vilka är tidningsartiklar, pekar i samma riktning som resultatet från 

ovan nämnda källor.  

De muntliga källorna är svårare att bedöma ur tillförlitlighetssynpunkt. Vid 

intervjuer speglas alltid personliga åsikter och svaren på frågorna är kanske inte 

alltid helt objektiva och förankrade i fakta. Dock är det så att alla tre personer 

som blivit intervjuade arbetar dagligen med den problematik som intervjuerna 

handlar om och får därför anses vara kompetenta inom sina respektive områden.   

3.6 Resultatsammanfattning 

Det viktigaste vid utredning av snatterier är att bevisa att samtliga rekvisit för 

brottet är uppfyllda. Vid snatteribrott är dessa rekvisit olovligt tagande, att 

tagandet ska innebära skada samt tillägnelseuppsåt. Detta innebär polisen ska 

hålla ett ordentligt förhör med den misstänkte och inte nöja sig med att denne 
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erkänner. Om snattaren i ett senare skede tar tillbaka sitt erkännande kan det i 

annat fall vara svårt att bevisa att ett brott verkligen har begåtts. Visar däremot 

förhöret tydligt att den misstänkte har tagit en vara med ett värde, passerat sista 

betalningsmöjlighet utan avsikt att betala för sig och tänkt behålla eller sälja 

vidare varan är det väldigt svårt för denne att klara sig undan lagföring. 

Vid snatterier kan i vissa fall en förenklad utredning inledas enligt RB 23:21 

eller RB 23:22 istället för en ordinär förundersökning. I dessa utredningsformer 

behöver polisen endast redovisa det som är väsentligt för det begångna brottet. 

En nackdel med dessa metoder är att förhören emellanåt kan upplevas som 

otillräckliga då det ställs lägre krav på dokumentationen. Genomförs förhöret 

ordenligt är det dock lämpligt att använda förenklade utredningar när möjlighet 

finns för att på så vis spara tid och resurser. 

När snattefon används i egenskap av utredningsmetod enligt RB 23:22 måste ett 

flertal kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier kan ses som hinder för att 

effektivt kunna utnyttja metoden men är mycket viktiga för att kunna 

säkerställa rättsäkerheten. När snattefonen används behöver ingen polis skickas 

till platsen för brottet, vilket frigör resurser för annat polisarbete. Hela 

förfarandet kan då ske via telefon. 

Kunskapen om hur förenklade utredningar ska användas varierar mellan olika 

myndigheter. Olika förundersökningsledare har olika uppfattning om hur de vill 

att brott ska utredas och detta påverkar poliserna i yttre tjänst, som oftast är de 

som skriver anmälningarna om snatteribrott. Detta är den främsta anledningen 

till att användningen av förenklade utredningar skiljer sig så mycket åt i landet.   
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4 Diskussion 

I detta kapitel kopplas bakgrund till resultat och en diskussion förs kring 

rättssäkerheten vid de olika utredningsmetoder som finns vid snatterier. 

 

Snatterier kan anses vara ett brott av enklare karaktär som inte bör vara svårt att 

utreda. Det kan verka lätt att utreda på så sätt att brottet kan verka fullbordat om 

någon tagit en vara och lämnat en butik, utan att betala för denna. Endast denna 

handling behöver dock inte vara ett snatteri då det finns fler rekvisit som måste 

vara uppfyllda. Snatteri är också ett av de allra vanligast förekommande brotten 

i Sverige, varför polisen borde ha stor erfarenhet av att utreda denna typ av 

brott. Snatterier kan dock trots sin ”enkla” karaktär vara svåra att utreda. 

 

Snatterier kan utredas på flera olika sätt. De allra flesta brottsbalksbrott ska 

alltid utredas inom ramen för en ordinär förundersökning. Snatterier är dock ett  

brott där straffet för gärningsmannen oftast stannar på böter. Detta medför att 

snatterier även kan utredas med så kallade förenklade utredningar. I Malmö 

finns ytterligare ett sätt att handlägga snatterier, med en så kallad snattefon.  

 

Fördelen med att utreda brott med en ordinär förundersökning är att detta är den 

metod som används vid så gott som alla brottsbalksbrott. Detta medför att de 

flesta poliser känner sig mest bekväma med att utreda brott på detta sätt. Det är 

höga krav på dokumentation och detta gör att en förundersökning bedrivs på ett 

rättssäkert sätt. Alla förhör som har hållits ska till exempel granskas och 

godkännas av den hörde. Av detta resonemang kan slutsatsen dras att en ordinär 

förundersökning är bättre än en förenklad utredning med hänsyn till 

rättssäkerheten. Det finns dock en stor nackdel med metoden jämfört med 

förenklade utredningar, den är mer tids - och resurskrävande. 

 

Fördelen med förenklad utredning är alltså att de kräver mindre resurser från 

polisens sida. Det är mycket viktigt för polisen idag att spara tid och resurser 

när möjlighet finns eftersom det idag inte finns möjlighet att utreda alla brott 

som kommer till polisens kännedom. Detta gör att många polismyndigheter 
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strävar efter att utreda så många snatterier som möjligt genom förenklade 

utredningar. Det finns dock en fara med detta då alla snatterier inte är så lätta att 

utreda att de lämpar sig för en förenklad utredning.  

 

Det finns de som menar att det skulle vara mindre rättssäkert att använda 

förenklade utredningar då den misstänkte inte har samma rättigheter som vid en 

förundersökning. Bland annat behöver förhören inte granskas av den misstänkte 

och han/hon behöver inte heller slutdelges hela utredningen. Det är samtidigt 

dessa faktorer som gör att förenklade utredningar är mindre resurskrävande än 

vanliga förundersökningar. För att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas är 

det mycket viktigt att den polis som håller förhör med den misstänkte är noga 

med att återge vad den misstänkte säger på ett korrekt sätt. Om en polis skriver 

ner ett förhör på ett felaktigt sätt och den misstänkte inte får möjlighet att 

granska förhöret är det möjligt att felaktigheterna inte upptäcks. 

 

Snattefonen är en metod som används i polisområde Malmö vid vissa snatterier 

och är ett led i förenklade utredningar. Fördelen med snattefonen är att det är 

den metod som kräver absolut minst resurser från polisens sida då ingen patrull 

behöver åka till platsen för snatteriet. Hela handläggningen kan ske via telefon 

och tar därför mycket kort tid.  

 

JO har i ett utlåtande menat att snattefonen inte skulle vara rättssäker. Bland 

annat för att det kan vara svårt att fastställa identiteten på den misstänkte när 

ingen polis kommer till platsen. För att komma till rätta med detta har man i 

Malmö satt upp en mängd kriterier för när snattefonen ska användas så att det 

inte finns någon risk för att den används i tveksamma fall. Detta har dock fått 

till följd att snattefonen har använts i mycket få fall i förhållande till hur många 

snatteribrott som begås i Malmö. Detta innebär att tidsvinsten har blivit 

försumbar. Om snattefonen som metod ska vara värd att satsa på för fler 

polismyndigheter måste den kunna användas mer, annars blir det bara 

ytterligare en metod att utreda ett och samma brott, något som kan förvirra 

poliser som redan nu har svårt att veta skillnaden på att utreda brott med ordinär 
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förundersökning eller förenklade utredningar enligt rättegångsbalken 23:21 

eller 23:22.   

4.1 Slutsatser och förslag 

En slutsats som kan dras av vad som framkommit i rapporten är att snatteri är 

ett brott som kan vara svårutrett främst med anledning av att det är svårt att 

bevisa uppsåt. Detta innebär att poliser i yttre tjänst måste bli bättre på att 

verkligen bevisa att alla rekvisiten som ingår i brottet föreligger. Detta kan 

göras genom att hålla bra och utförliga förhör med den misstänkte, den som 

ertappat snattaren samt eventuella vittnen. Detta är särskilt viktigt om 

utredningen görs i förenklad form eftersom grundtanken då är att utredningen 

ska göras klar på plats.  

En annan slutsats som kan dras är att förenklade utredningar och användandet 

av snattefon är rättssäkra om de används på ett korrekt sätt. Det är viktigt att 

den misstänkte får reda på sina rättigheter på ett sätt som han/hon kan förstå och 

tillgodogöra sig. Förhören ska återges korrekt även om de inte granskas av den 

hörde. Ett stort ansvar vilar på den enskilde polismannen.  

Av resultatet på rapporten kan utläsas att det finns mycket tid att spara om fler 

snatterier utreds med förenklad utredning. Det framgår också att detta sker i 

väldigt olika stor utsträckning på olika polismyndigheter i landet. Om 

förenklade utredningar används relativt lite kan det bero på att kunskapen om 

när och hur det ska användas är begränsad. Detta kan lösas med mer utbildning 

till berörda poliser.  

Användandet av snattefon som metod att utreda snatterier har inte blivit den 

succé som man i Malmö hoppats på då den inte har använts i så många fall. 

Detta kan bero på att metoden ännu inte har fått så starkt fäste och att berörda 

parter har för dålig vana på att hantera ärenden med snattefon. Detta är något 

som troligtvis kommer att bli bättre med tiden. En annan anledning till att 

snattefonen inte använts mer i Malmö är att många av de misstänkta snattarna 

talar så dålig svenska att det inte är lämpligt att hålla förhör via telefon. Då 

Malmös befolkning har en väldigt hög andel invandrare och följaktligen många 
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personer som talar dålig eller ingen svenska kan det vara så att snattefonen 

skulle passa bättre i en stad som inte har en så hög andel invandrare som 

Malmö.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Mats Cronhag 

• Vilka butiker använder snattefon? 

• Hur har verksamheten fungerat? 

• Hur ser fördelningen ut mellan snattefon och vanlig förundersökning? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med snattefon? 

• Hur stor blir tidsbesparingen om man använder snattefon? 

• Hur är de berördas inställning till snattefon? 

• Hur genomförs identitetskontroll? 

• Vad anser du om JO:s kritik mot snattefonen? 

• Hur goda är kunskapen om förenklade utredningar bland poliser i yttre 

tjänst? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Lars Lundmark 

• Vilka svårigheter finns det med att utreda snatterier? 

• Vilka är för- och nackdelarna med förenklad utredning? 

• Hur goda är kunskapen om förenklade utredningar bland poliser i yttre 

tjänst? 

• Hur stor blir tidsbesparingen om man använder förenklad utredning? 

• Varför används förenklade utredningar i så olika utsträckning på olika 

polismyndigheter? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till Catrine Kittel 

• Vilka svårigheter finns det för butikerna att ertappa snattare? 

• Varför är det svårt att gripa snattare? 

• Vilka metoder används av snattarna? 

 


