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FÖRORD 
 
 
Ett särskilt tack vill jag rikta till de intervjupersoner som generöst delat med sig av sin tid och 
sina erfarenheter till mig genom att besvara undersökningens frågor. Er medverkan har varit 
mycket betydelsefull och varit en förutsättning för genomförandet av undersökningen.  
 
Min tacksamhet vänder sig även till Malin Wreder som har varit min handledare. Hon har 
kommit med värdefulla synpunkter under arbetets gång och bistått med råd och kritik hela 
vägen.  
 
Det finns många människor som har bidragit med goda råd under denna skrivprocess. Inte 
minst mina klasskompisar och de personer som har hjälpt mig att korrekturläsa uppsatsen 
innan tryckning. Givetvis tar jag själv ansvar för de eventuella fel och den skrivning som 
gjorts. 
 
Arbetet med uppsatsskrivandet har varit både intressant och stimulerande. Mina sociologiska 
studier har lärt mig att betrakta världen på nya sätt, vilket jag ser som en resurs i framtiden. 
Med denna uppsats lämnar jag också livet som student, något som ger en känsla av både 
vemod och befrielse. Studietiden har varit en lärorik och stimulerande tid, men även bitvis 
mycket arbetsam. Nu ser jag fram emot att kunna börja tillämpa den kunskap jag anammat 
under studietiden i arbetslivet.  
 
 
 
 
Karlstad våren 2007 
 
 
Lisbeth Heen  
  
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Ungdomsbrottslighet är ett fenomen som mer eller mindre alltid har funnits i våra samhällen. 
Ur samhällsmässigt perspektiv anses ett brott ha begåtts om det har utförts handlingar som 
den lagstiftande makten anser som oacceptabla eller handlingar som är straffbelagda. Varför 
vissa människor blir kriminella finns det ingen enskild förklaring till, utan kriminalitet kan 
orsakas av en mängd olika faktorer samtidigt. Det förekommer också flera olika sätt att se på 
rättvisor. I denna uppsats är det reparativ rättvisa, exemplifierad med snatterier i butiker som 
behandlas.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur affärsinnehavarna upplever händelser som 
snatterier eller stöld i sina butiker, samt hur de reagerar och agerar om de utsätts för sådana 
omständigheter. I Sverige kommer det 1/1 2008 att införas en ny medlingslag som erbjuder 
alla ungdomar upp till 21 år medling vid brott. Därför behandlas vilken åsikt 
affärsinnehavarna har om medling vid brott, samt hur de ställer sig till att medverka i en 
medlingsprocess när deras butik har utsätts för snatteri.  
 
Undersökningsmetoden är av kvalitativ art. Den empiriska datainsamlingen har skett genom 
besöksintervjuer. Intervjuerna har genomförts med tio affärsinnehavare, fem i en stad och fem 
på en mindre ort. 
 
Med utgångspunkt från undersökningen kan det konstateras att butiker drabbas en hel del av 
snatterier.  Många av dessa snatteribrott utförs av ungdomar, men långt ifrån alla. Flera av 
affärsinnehavarna framhåller att den nuvarande fastsatta gränsen på 800 kronor mellan 
snatterier och stöld är alldeles för hög. Såvida affärsinnehavarna tycker sig ha tid och resurser 
att polisanmäla brott som snatterier, gör de detta. De intervjuade affärsinnehavarna tror att 
medling vid brott är brottsförebyggande för ungdomar och förstagångssnattare. Medling vid 
brott är även en metod de flesta affärsinnehavare ställer sig villiga att ställa upp på.  De som 
inte är villiga att ställa upp på medling vid brott tycker att de redan förbrukat så mycket tid på 
snattare och polisförhör att de inte vill lägga ned mer tid på förövaren. 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 Juvenile is a phenomena that more or less always has been around in our societies. From a 
society perspective, a crime is committed if actions that the legislative power of state consider 
as unacceptable or actions that are punishable. There is no particular explanation to why 
certain people become criminal; crime can be caused by many different factors at the same 
time. There are several types of justice. In this essay, it is reparative justice for shoplifting in 
force, that will be illustrated.  
 
The purpose of this essay is to investigate how the shopkeepers experience incidents such as 
shoplifting or theft in their stores, and how they will react and act if they will be exposed by 
circumstances like that. In Sweden, a new law of mediation will be introduced 1/1 2008. After 
that date will all youth between age 15 and 21 will be offered mediation at crime. Due to that, 
it will also be illustrated what opinion the shopkeepers have about mediation at crime. Also, 
their attitude towards participating in a mediation process when their stores have been 
exposed to shoplifting will be illustrated. 
 
The research method is qualitative. The empiric data collections have been conducted thru 
interviews done on site. The interviews have been carried out with 10 different shopkeepers, 
five from cities and five from smaller villages. 
 
This investigation shows that stores frequently meet with shoplifting. Many of these crimes 
are committed by youth, but far from all. Several of the shopkeepers point out that the present 
limit of 800:- SEK between shoplifting and theft is way too high. Unless the shopkeepers find 
themselves have time and resources to report crimes such as shoplifting to the police, they 
will do that. The shopkeepers who have been interviewed think that mediation at crime is 
crime preventive to youth and first time shoplifters. Mediation at crime is also a course of 
action that most of the shopkeepers show willing to do. They, who do not show willing to 
mediation at crime, think they already have wasted so much time on shoplifters and police 
interrogations that they do not want to and spend more time on the committer.  
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1 INLEDNING 
 
Ungdomsbrottslighet är ett fenomen som samhället alltid mer eller mindre har drabbats av. År 
2006 blev totalt 290 658 personer misstänkta för att ha deltagit i brott. Av dessa var 57 763 i 
åldern mellan femton och tjugo år (www.bra.se). Mitt eget intresse för detta fenomen har växt 
fram i takt med min egen utveckling och mina studier. Under det sista året har jag själv 
kommit i kontakt med och fattat intresse för medlingsverksamhet. Medling vid brott är en 
konfliktlösningsmetod där två parter möts tillsammans med en opartisk medlare för att hitta 
lösning på konflikten (Odén 2007). 
 
 

1.1 PROBLEMATISERINGENS BAKGRUND 
 
Enligt Brottsförebyggande rådet (http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=2) har det 
totala antalet anmälda brott sedan år 1950 ökat kraftigt i Sverige. Innan år 1950 fördes det 
ingen nationell brottsstatistik i Sverige. År 1950 anmäldes totalt drygt 195 000 brott och år 
2006 anmäldes totalt 1 225 000 brott till polis, tull och åklagare. Under de senaste tio åren har 
den anmälda stöldbrottsligheten minskat med 21 procent, men antalet polisanmälda våldsbrott 
har däremot ökat med 40 procent. Det finns olika faktorer som har påverkat ökningen av 
antalet anmälda brott under efterkrigstiden. Den väsentligaste förklaringen till brottsökningen 
är de förbättrade levnadsvillkoren. Dessa har i sin tur lett till en ökad tillgång på 
stöldbegärliga varor i kombination med en minskad social kontroll mellan människor. Men 
även variationer i benägenheten att anmäla brott och förändringar i statistikrutinerna kan ha 
påverkat nivån på statistiken över anmälda brott. 
 
Enligt SOU (statens offentliga utredningar) (1993:35 s.9ff) är ungdomsbrottsligheten mycket 
stor. Med stöd av undersökningar, där ungdomar frågas om de begått olika typer av brott, 
visas det att brottslighet faktiskt är vanligt i de ungas sociala utveckling. Samhället definierar 
brott som en handling av den karaktär som den lagstiftande makten anser vara skadlig eller 
inte acceptabel. Om någon person har utfört en sådan handling, som den lagstiftade makten 
ser på som ej acceptabel och/eller har belagt med straff, då anses det att vara ett brott. De 
brottstyper ungdomarna oftast utför, visar sig vara stölder i butiker och varuhus samt 
skadegörelse och våldsbrott som lättare misshandel. Dock ska det påpekas att den brottslighet 
de flesta ungdomar utför och gör sig erfarenheter av, oftast är av oskyldig karaktär, alltså inte 
särskilt omfattande eller allvarlig. SOU (1993:35) upplyser även att det inte endast är i 
Sverige ungdomsbrottsligheten har varit ett ökande samhällsproblem. Ungefär samma resultat 
visas i alla de västerländer där liknande undersökningar har utförts. 
 
Varför människor begår brott eller vad det är som gör att vissa människor gör sig skyldig till 
brott har det forskats på inom många olika ämnesområden. Enligt Sarnescki (1981) finns det 
likaväl ingen enhetlig syn på vad som förorsakar ungdomskriminaliteten. Därför att kriminal-
itet kan orsakas av flera olika faktorer samtidigt och som kan vara svåra att skilja från 
varandra.  
 
Estrada (1999 s.1) framhåller att ungdomsbrottsligheten allt mer har uppmärksammats som ett 
ökande samhällsproblem. I media beskrivs dagligen ungdomsbrottslighet som stöld, våld och 
narkotikamissbruk. Både inom svensk samhällsdebatt och inom kriminologi är ungdoms-
brottslighet ett centralt problemområde. För att bekämpa ungdomsbrottsligheten har det de 
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senare decennierna provats flera metoder, däribland medling. Kan medling vid brott vara en 
nyckel till att vända ungdomsbrottslighetens trend? 
 
Medling vid brott är ett fenomen som de senaste årtionden har observerats mer och mer. Sett 
på från internationell basis startade en mer eller mindre formaliserad medlingsverksamhet 
eller Restorative Justice-program (reparativ rättvisa) i USA i slutet av 1970-talet och i början 
av 1980-talet. I slutet av 1980 talet fanns ett 40-tal distrikt i USA där medlingsprogram 
existerade och i slutet av 1990-talet fanns det lika många runt om i Kanada, Tyskland, 
England och Nya Zeeland. Likaså är medling en erkänd och växande verksamhet i Norden. I 
Norge och Finland började medlingsverksamheten redan i början på 1980-talet. (Wahlin 2005 
s.20f). 
 
Från och med 1/1 2008 kommer det att finnas en ny lagstiftning i Sverige. Lagen bygger på 
att varje kommun i Sverige ska kunna erbjuda ungdomar mellan 15-21 år medling vid brott. 
Medlingen är till för både offret och gärningsmannen. Även om lagstiftningen gällande lagen 
om medling vid brott inte har trädd i kraft än så är det inte något nytt fenomen i Sverige. 
Redan i 1987 startade en medlingsverksamhet i Hudiksvall och Solna/Sundbyberg av polisen 
och en frivillig hjälporganisation för frigivna fångar och deras familjer. 1998 fick Brottsföre-
byggande rådet (BRÅ) i uppdrag från regeringen att inleda en försöksverksamhet med 
medling för unga lagöverträdare. Idag finns medlingsverksamhet tillgängligt för cirka två 
tredjedelar av Sveriges befolkning, fördelat över drygt hälften av landets kommuner och den 
drivs inte som försöksverksamhet längre (Wahlin 2005 s.25f).  
 
Ett av medlingsverksamhetens ändamål är att förhindra ungdomar som har begått brott att 
återfalla till att begå flera brott (Nehlin, Lindström och Svanberg 1998). Ett medlingsmöte går 
ut på att gärningsman och brottsoffer möts där de en och en får tala om för varandra vad som 
har skett och hur det har påverkat dem. Processen ska hjälpa båda parter till att kunna lägga 
brottshändelsen bakom sig samtidigt som den ska ge brottsförebyggande effekter (SOU 
2005:15). Medlingsverksamhetens ändamål går inte ut på att utse någon syndabock eller 
skuldbelägga någon för vad som hänt, det får heller inte förekomma någon form av 
bestraffning.  
 
 

1.2 AVGRÄNSNINGAR   
 
Undersökningen grundar sig på att från och med 1. Januari 2008 kommer det att finnas lag på 
att alla ungdomar från 15 år och upp till 21 år ska ges möjlighet till medling vid brott. Redan 
nu är BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i gång med att förbereda landets kommuner inför 
denna lagstiftning. Utbildningsmaterial för hur en medling vid brott ska gå till väga är 
framtaget och utbildningen av medlare har startat i olika län.  
 
I denna uppsats är det medling vid brott som kommer att stå i fokus. Medlingsverksamhet är 
en form av reparativ rättvisa som används vid flera typer av ungdomsbrott. Uppsatsen 
avgränsas till att endast behandla frågor som rör brott som ingår i kategorin snatterier, därför 
att snatterier också är en form för brottslighet. Snatterier är förövrigt en typ av brottslighet 
som förekommer varje dag i hela vårt samhälle, båda i storstäder och ute på landsbygden. För 
att medling överhuvudtaget ska genomföras bör det även finnas ett brottsoffer. Denne 
undersökning riktar sig därför mot brottsoffer inom affärsverksamheter. Undersökningen 
kommer att beröra frågor riktade till personer som antingen är butiksansvarig för affären eller 
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affärsinnehavaren själv (i resten av dokumentet kommer dessa att betecknas som 
affärsinnehavare eller intervjuperson).   
 
 

1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna D-uppsats i Sociologi är att undersöka och beskriva hur affärsinnehavarna 
upplever händelser som snatterier eller stöld i sina affärer. Samt hur de reagerar om de utsätts 
för sådana omständigheter.  I och med den nya medlingslagen som kommer att införas i 
Sverige från och med 1/1 2008 kommer det även belysas vilken åsikt affärsinnehavarna har 
om medling vid brott. Även hur de ställer sig till att medverka i en medlingsprocess när deras 
butik har utsatts för snatteri kommer att beröras. 
 
 

1.4 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 
 
Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 
Hur upplever affärsinnehavarna problem med snattning i sina affärer? 
 
På vilket sätt agerar affärsinnehavarna om och när deras affär utsätts för snatterier? 
 
Hur tror affärsinnehavarna att medling vid brott kan verka samhällsmässigt? 
 
Hur ställer sig affärsinnehavare till att delta i medling vid brott som snatterier eller stölder 
som har skett i deras affär? 
 
 

1.5 DISPOSITION 
 
Inledningskapitlet (kapitel 1) innehåller problemområde, avgränsningar och syfte som följs av 
ett metodkapitel (kapitel 2) där valet av tillvägagångssätt redovisas. I nästa kapitel (kapitel 3) 
behandlas frågeställningen ur ett teoretiskt perspektiv. Därefter följer en redovisning av 
intervjuundersökningen under empirikapitlet (kapitel 4). Efter detta genomförs en diskussion 
(kapitel 5) av de två föregående kapitlen, teori och empiri. Sedan följer ett analyskapitel 
(kapitel 6) av undersökningen. Uppsatsen avslutas med de slutsatser undersökningen ledd 
fram till (kapitel 7).  
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2 METOD  
 
I metodkapitlet presenteras val av undersökningsansats och de metoder som används. Här 
redovisas även tillvägagångssätt för datainsamlingen tillsammans med de teoretiska grunderna 
för valen.  
 
 

2.1 KVALITATIV FORSKNING 
 
För att inhämta data i denna undersökning har en kvalitativ metod använts. En kvalitativ 
undersökning grundas på att redogöra för ett fenomens egenskaper och karaktären av 
någonting.  Utmärkande för en kvalitativ studie är att det ställs enkla och raka frågor med svar 
som däremot kan bli innehållsrika och ibland komplexa. Här är det viktigt att intervjuaren 
(forskaren) förstår innebörden av vad den intervjuade sagt. Inte bara vad han eller hon säger 
utan det är även viktigt att intervjuaren iakttar och tolkar respondentens ansiktsuttryck och 
kroppsspråk samt tonfallet. Det är även viktigt att fånga upp och försöka tolka det som inte 
blir sagt, det som så att säga uttalas emellan raderna. En kvalitativ undersökning ger sig 
uttryck genom ett samspel mellan minst två människor där det sker ett utbyte av synpunkter 
(Kvale 1997). 
 
Genom att använda en kvalitativ metod tydliggörs motiven hos affärsinnehavarna på ett 
specifikare sätt än vad som är möjligt genom en kvantitativ metod. Av studien torde det inte 
bara framkomma hur de ställer sig till snattning och medling på en skala, utan deras 
motivering för ställningstagandet kommer även att bli känt.   
 
 

2.2 VETENSKAPLIG ANSATS 
 
När det gäller sökandet efter kunskap och vetenskap som används i forskningsprocesser 
skiljer dessa sig åt från forskare till forskare och mellan epok till epok.  
 

2.2.1 Hermeneutisk ansats 
Hermeneutiken har sina idéhistoriska rötter i renässansen. Utgångspunkten är texttolkning. 
För hermeneutiken är grundvalen att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten (Alvesson och Sköldberg 1994 s.115). T ex, en bibeltext kan inte 
förstås om den inte sätts i samband med hela Bibeln. Den hermeneutiska cirkeln kan endast 
förstås utifrån helheten och helheten endast ur delarna. På så vis bildas en cirkel eller en 
spiral för att åskådliggöra förståelseprocessens framskridande. Pendlandet mellan helhet och 
delar, förflutet och framtid, subjektivitet och objektivitet och mellan olika analys- och 
abstraktionsnivåer hjälper till att öka vår förståelse för ett fenomen (Sohlberg och Sohlberg 
2002).  
 
Denna undersökning bygger på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Därför att undersökningen 
går ut på att tolka och granska det som tidigare sagts i teorin kring det valda 
undersökningsämnet och det som framkommer i undersökningens empiri tillsammans med 
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min egen förförståelse av fenomenet. Dock på ett så objektivt sätt som möjligt. Genom en viss 
cirkulering och pendling fram och tillbaka i dessa tre källor uppstår en form av hermeneutik.  
 
En annan viktig aspekt som Alvesson och Sköldberg (1994) tar upp i förbindelse med den 
hermeneutiska cirkeln är att tolkningen eller förståelsen förknippas med empati, ett tillväga-
gångssätt genom vilket forskaren lever sig in i den handlandes (skrivandes, talandes) 
situation. Intervjuaren försöker att sätta sig in i aktörens situation vilket ger forskaren eller 
intervjuaren möjligheten att klarare kunna se innebörden av aktörens handlingar och 
uttalanden. Detta är givetvis något som det även görs försök på i denna undersökning. 
 
 

2.3 KÄLLKRITIK 
 
Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) är syftet med källkritik att bestämma om den 
källa som används är valid, har relevans och är reliabel. Därför bör samtliga undersökare 
analysera använda källor och skaffa sig en subjektiv uppfattning om dessa tre aspekter. Denna 
uppsats validitet, relevans och reliabilitet behandlas längre fram i detta kapitel. Enligt Kvale 
(1997 s.258) finns det olika metoder att använda för att genomföra själva källkritiken. 
Metoder som innehåller ett antal kriterier för värdering och tolkning av data. Han nämner tre 
betydande nyckelord för objektivitet: – Frihet från bias, intersubjektivitet och spegling av det 
undersökta objektets natur. 
  
När en undersökning sägs vara fri från bias vill det säga att det handlar om en tillförlitlig 
kunskap som är kontrollerad och undersökt. Vid sidan av tidigare nämnda kriterier får det 
dessutom inte förekomma några snedvridna personliga fördomar. Därför har jag studerat 
teorier bakom undersökningsämnet innan frågorna formulerats. För att mina synpunkter inte 
ska påverka intervjusituationen har frågorna utformats så objektivt som möjligt. Utifrån min 
egen förförståelse (alltså den kunskap jag inhämtat genom litteraturen på området och de 
tankar och intryck jag har kring fenomenet) har jag formulerat frågorna på ett öppet sätt. Jag 
har försökt att formulera dem på ett sätt så de varken ska framstå som ledande eller påstående 
frågor. Om frågorna formuleras efter svar som intervjuaren gärna vill höra blir 
undersökningsresultatet inte tillförlitligt. Vilket även gäller om frågorna är mycket 
värdeladdade. Faran med att låsa sig till sin egen förförståelse är att det finns en risk i att nya 
fenomen och mönster kan missas. Som forskare måste man vara vidsynt och öppen för nya 
upptäckter. 
 
Intersubjektivitet uppnås först när upprepade observationer av ett och samma fenomen 
resulterar i samma data av olika observatörer. Det finns två vägar till intersubjektivitet. Ett 
sätt att gå tillväga är att en reliabilitet mäts mekaniskt efter överenskommelser mellan 
oberoende observatörer. Det andra sättet syftar till den enighet som uppnås genom en rationell 
diskurs och den ömsesidiga kritiken forskarna identifierar och uttolkar av fenomenet. För att 
uppnå intersubjektivitet i denna undersökning kommer flera intervjuer ske med respondenter 
med samma inriktning.  
 

2.3.1 Validitet 
Begreppet validitet är ett ord som används när en undersöknings relevans studeras: Mäts 
verkligen det som undersökningen avser att mäta? En undersöknings urval påverkar 
validiteten, därför är det viktigt att rätt respondenter tillfrågas. Däremot kan svårigheter som 
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påverkar validiteten negativt uppstå om inte respondenternas svar tolkas korrekt. För att 
motverka detta problem kommer frågorna i undersökningen att noggrant testas dels genom 
testintervjuer innan själva undersökningen görs och dels genom att tas upp i teorin. Under 
intervjuerna kommer intervjuaren att upprepa respondentens svar eller inhämta en bekräftelse 
på en del av svaren, för att säkerställa att de har förstått varandra rätt. 
 

2.3.2 Reliabilitet 
Kvale (1997 s.213) poängterar att verifiering bör uppmärksammas under hela undersöknings-
processen och inte endast i enstaka stadier av undersökningen. Reliabilitet avser frågornas 
tillförlitlighet utifrån hur vi mäter deras svar. Men även hur väl frågorna ställs. Om olika 
intervjuare frågar samma sak och får samma svar har hög reliabilitet uppnåtts. Bristande 
reliabilitet kan exempelvis härledas till otydligt formulerade frågor, ledande frågor samt 
tvetydiga svarsalternativ. Även intervjuarens beteende och andra tillfälliga omständigheter 
kring intervjun har betydelse för reliabiliteten. 
 
 För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i denna undersökning användes ett frågeformulär 
För att inte påverka respondenterna användes inte påståendefrågor och ledande frågor. 
Respondenterna fick i den utsträckning det gick bestämma tid för intervjun, detta för att 
motverka stressituationer i förbindelse med denna. Varje intervju transkriberas (intervju-
materialet förberedas för analys, oftast från tal till skrift) var för sig. Forskaren/intervjuaren 
har i den mån det gått varit närvarande, fokuserande och så objektiv som möjligt under hela 
undersökningsprocessen.   
 

2.3.3 Generaliserbarhet 
När det gäller generaliserbarhet av denna studie, är den mycket låg. Ändå ger den en 
fingervisning om hur det kan vara. Men studien är för liten, eller görs med för få respondenter 
och över för lite område för att urskilja om det generellt är så över lag, angående: hur 
affärsinnehavarna upplever och agerar på händelser som snatterier eller stöld i sina affärer, 
vilken åsikt de har om medling vid brott samt hur de ställer sig till att medverka i en 
medlingsprocess när deras affärer har utsätt för en sådan händelse som snatteri. 
 

2.3.4 Intervjuförfarande 
En intervju kan utföras antingen som telefonsamtal eller via besökintervju. En besöksintervju 
är i regel kostsam men har även förutsättningen för att ge det bästa resultatet. Vid en 
besöksintervju kan intervjuaren även fånga upp respondentens mimik och kroppsspråk. Dess-
utom kan visuella och auditiva hjälpmedel medföras och användas. Även de tysta stunderna 
som egentligen kan driva en intervju in på mer djupgående svar blir mer naturliga vid en 
besöksintervju än i telefonen. När de avståndsmässiga förutsättningarna inte finns för 
besöksintervjuer är telefonintervjuer det bästa alternativet. 
 
I denna undersökning har den empiriska datainsamlingen att bestått av besöksintervjuer. För 
att skaffa kunskap om hur respondenterna tänker kring medlingsverksamhet och 
medlingsdeltagande måste frågorna ställas så de ger ett begrundande svar. Frågorna har ställts 
enkla men med en förväntan om fullständiga och djupgående svar. Med enkla frågor menas 
att de inte är akademiskt utformade med dess språk och att de inte ska vara tvetydiga så att de 
missuppfattas. 
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2.4 URVAL OCH PRESENTATION AV EMPIRIN   
 
Denna undersöknings fokus ligger på affärsinnehavares upplevelser av snatterier och deras 
inställning till deltagande i medling vid brott. När det gäller affärer och handel finns det ett 
enormt utbud. För att begränsa detta utbud, men ändå få en liten bredd i urvalet, valde jag att 
undersöka några olika affärsverksamheter: Livsmedel, parfymeri, godis, kläder och varuhus. 
Orsaken till att just dessa affärsinriktningar valdes är att någonting säger mig att lösgodis är 
något som människor ofta tar ur affärens lösgodislåda och stoppar rakt i munnen utan att 
betala för det. Hur affärsinnehavarna ser på detta var något jag kände stort intresse för att 
undersöka. Men jag ville även undersöka flera affärsinriktningar för att få ett något bredare 
affärssortiment att undersöka. De andra affärsinriktningarna valdes ut allteftersom.  
 
De ställen som valdes som undersökningsunderlag valdes på grund av kostnadsmässiga och 
praktiska skäl. Urvalskriteriernas som gäller för respondenterna är att de ska ha varit 
affärsinnehavare eller engagerade i verksamheten minst ett år. Vid uppfyllande av dessa 
kriterier bör respondenterna ha skaffat sig erfarenhet av hur de agerar och tänker om de utsätts 
för snatterier eller stölder.  
 
När orterna och de olika affärsinriktningar som skulle delta i undersökningen var fastställd, 
startades förfrågningen av intervjupersoner. För att få tillgång och kännedom om de affärer 
som jag inte kände till på de utvalda orterna använde jag Eniros sidor på Internet. Utifrån de 
affärer som fanns att välja på granskade jag deras olika läge, samt innehåll av 
försäljningssortiment innan jag företog en viss rangering av dem. De affärer jag tyckte 
passade bäst till undersökningen kontaktades i förstahand. När temat snattning blev 
presenterat för dem, utbröt flera av dem att detta är helt klart ett stort problem. Just detta var 
också orsaken till att några av de tillfrågade inom urvalsramen som fanns att välja på, inte 
ville ställa upp på någon intervju. De tyckte de la ned så mycket tid på snattning att de inte 
ville offra ytterligare tid på det med den typen arbete. Om det inte var möjligt för dem att 
ställa upp på en intervju eller det saknades intresse från deras sida gick jag till nästa affär som 
fanns på rangeringslistan. Efterhand som affärsinnehavarna svarade ja till att ställa upp på en 
intervju med mig bokade vi en tid för intervju som vi båda fann acceptabel.  
 
De livsmedelsaffärer jag valt att undersöka är ganska stora, men inte så att de kan betecknas 
som varuhus. Personalmässigt krävde de dock lite olika styrkor. I en av livsmedelsaffärerna 
krävdes det fjorton till femton heltidstjänster plus en hel del extrapersonal. Den andra 
livsmedelaffären hade tjugosju heltidstjänster. Parfymerierna var så stora som sådana affärer 
brukar vara. Lokalerna var inte av den typen som finns i stora köpcenter där de har en jättestor 
yta, men inte mycket små. Deras sortiment rörde sig kring hud- och hårvård, kosmetik, 
parfym, samt tillbehör som bijouterier. Ett av parfymerierna hade även väskor som 
försäljningsvara. Personalstyrkan låg på en och en halv heltidstjänst i det ena parfymeriet 
respektive tre och en halv heltidstjänst i det andra. 
 
Godisaffärerna var ganska stora, om man ser till golvytan. Den ene hade inriktat sig på godis 
och tobak med tillbehör. Personalmässigt krävdes det i denna godisaffär tre heltidstjänster, 
som i sin tur var fördelade på två lokaler. Medan den andra hade inriktat sig på godis och 
DVD/videofilmsuthyrning. Personalmässigt krävdes här cirka två heltidstjänster, en heltid och 
den andra bestod av fler extrapersonal.  
 
Klädaffärer representerar många olika varianter gällande både typ av kläder och kunder. Med 
tanke på att undersökningen handlar om medling vid brott av ungdomar valde jag klädaffärer 
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som riktade sig till dem. Den ena är en typisk affär med ungdomskläder och har en personal-
styrka på en och en halv heltidstjänst plus två extrapersonaler för fredag och lördag. När det 
gäller den andra affären så är det en stor butik som riktar sig till båda barn, ungdom och vuxna 
kvinnor och män. Personalbehovet baseras på sju heltidstjänster. Angående varuhusen så är de 
båda inriktade på detaljhandel alltifrån verktyg till plastblommor. Båda opererade över stora 
golvytor. Personalmässigt var de tämlig jämnstora, det ena hade en personalstyrka på elva 
helårsanställda medan det andra låg på tio helårsanställda.   
 
De utvalda intervjupersonerna bestod av både män och kvinnor, fyra män och sex kvinnor. De 
befann sig i åldern mellan 27-64 år. Drygt hälften av intervjupersonerna var själv ägare av den 
affär de representerade medan resten hade rollen som butiksansvarig eller chef. Deras 
erfarenheter som chef eller daglig ansvarig varierade stort. Spännvidden var allt från två till 
trettio år. På samma sätt var det med tidigare erfarenheter inom butiksbranschen. Ett par av 
intervjupersoner hade tre respektive sex års tidigare erfarenhet, medan de flesta andra hade 
mellan tretton och tjugo år. Två personer hade vikt hela sitt liv till affärsbranschen med hela 
trettioåtta respektive femtiotvå års erfarenhet. 
 
Samtliga intervjuer blev genomförda på affärsinnehavarnas respektive arbetsplats. Varje 
intervju transkriberades så snart som möjligt efter respektive intervju. När alla intervjuer var 
genomförd och färdiga transkriberade gjordes en sammanställning av intervjupersonernas 
synpunkter. Den sammanställningen redogörs under detta dokuments empirikapitel. Därefter 
har jag tolkat båda teorin och empirin växelvis, först i en diskussion dem emellan innan 
undersökningens analys gjordes. Ur analysen drogs omsider underökningens slutsatser.  
 

2.4.1 Etiska aspekter  
De personer som intervjuas är för mig namngivna, därmed kan ingen anonymitet förekomma. 
Däremot lovas respondenterna konfidentialitet. Vilket betyder att när deras uttalande presen-
teras vidare under arbetets gång och i undersökningsrapporten kommer namnen anonymiseras 
via en kod.   
 
Inför genomförandet av intervjuerna informerades respondenterna (se bilaga 1) om syftet med 
och dispositionen av undersökningen. De informerades också om rådande konfidentialitet, 
vilka risker och fördelar deras deltagande kunde leda till och att deras medverkan i 
undersökningen var frivillig. Förutom detta informerades respondenterna om att deras individ-
uella svar endast kom att användas i samband med undersökningens ändamål och att data 
behandlas med stor försiktighet. 
 

2.4.2 Intervjuguide 
För att i så stor utsträckning som möjligt alstra uppriktiga och uttömmande svar rörande 
denna undersökning ställdes frågorna i huvudsak så de kunde besvaras öppet.  Därför 
användes en intervjuguide med färdigställda frågor (se bilaga 2). Ett frågeformulär där 
respondenten fick formulera sina svar själv. Att respondenten får formulera sina egna svar, 
fritar även intervjuaren från att ha förutsett alla tänkbara svarsalternativ. Intervjuguiden 
bestod av aktuella frågor, hållpunkter samt utrymme för följdfrågor.   
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3 MEDLING I EN SAMHÄLLSVETENSKAPLIG KONTEXT 
 
Teorikapitlet inleds med rättshistoria och därefter följer ett delkapitel där även rättens 
samhälliga ram tas upp. Sedan följer ett urval principer för det svenska regelsystemet, 
straffrätt och brottspåföljder samt snattefonens funktion innan det tas upp vad medling är och 
vad reparativ rättvisa står för. Därefter redogörs för själva medlingsprocessen och medlarens 
roll. Även ett samhällsmässigt perspektiv på medling tas upp samt dess samverkande organ. 
Slutligen behandlas medlingens samhälleliga vinster och värden samt vilken effekt den kan ge 
i förhållanden till gärningsmannen och brottsoffret belyses, innan avtal och avslut åskådlig-
görs.  
 
 

3.1 RÄTTSHISTORIA  
 
Strömholm (1988 s.14f) beskriver att rättsregler eller någon form av samhällelig accepterad 
mekanism för rättsskipning troligtvis har funnits lika länge som det funnits mänskliga 
samhällen. Detta för att det bland de allra äldsta skriftliga vittnesbörder från de forntida 
kulturerna återfinns rättsliga texter. De rättsliga fenomenens natur, grund och särart, 
reflekterades över tidigt i rättssammanhanget. Vidare påstår Strömholm att det i den 
västerländska rättsfilosofiska utvecklingen är det naturrätten (föreställning om att rätten 
hämtas från människans natur, det mänskliga förnuftet) som är den ihållande och äldsta 
föreställningen. Naturrättsliga idéer har genom århundraden framförts i en räcka varianter. Så 
länge naturrättslärorna dominerade i det rättsfilosofiska tänkandet förblev relationen mellan 
ett givet rättssystem och de ekonomiska, politiska, religiösa, sociala och kulturella 
förhållandena i det omgivande samhället mindre uppmärksammade. 
 
Rättsreglerna skapade ett eget system – rättsordning. Rättsordningen bildas av generella 
normer som bland annat framträder som lagar och förordningar, antagna och påbjudna i viss 
auktoritativ ordning. Rättsordningen tillämpas genom domstolsavgöranden och andra myndig-
hetsåtgärder. Rättsliga förändringar kommer till stånd genom lagstiftning eller domstols-
praxis. Dessa rättsordningar eller rättssystem grundas på olika teorier och premisser som har 
sina rötter långt tillbaka i tiden och från olika länders praktiker. I stort rör det sig om två olika 
rättssystem, det angloamerikanska ”common law” och det kontinentala rättssystemet. I 
Sverige råder det kontinentala rättssystemet, vilket består av den nordiska- romerska- och 
germanska rättsfamiljerna. Sveriges rättsordningar tillhör den nordiska rättsfamiljen. I mot-
sättning till common law bygger den kontinentala rätten i huvudsak på lagfästa rättsregler och 
inte på domarskapta prejudikat (beslut som kan åberopas för likartade senare fall).  
 

Enligt Mathiesen (2005) är däremot rättssociologi en ung vetenskap som relateras till sam-
hällsutvecklingen. Kännetecknande för rättssociologin är att den ser på systemet utifrån, som 
en teknisk modell av orsak och verkan. Denna vetenskap har en enorm bredd som speglas via 
relationer till regler och normer som i stort sett kan omfatta vad som helst i samhället.�Genom 
rättsociologin kompletteras juridiken på så sätt att rättssystemets samhälleliga grunder och 
konsekvenser studeras. Rättsociologin intresserar sig även för informella normer.  
 
En av rättssociologins första företrädare var Eugene Ehrlichs. Hans bok Rechtszociologie 
(1913) var det första standardverk inom rättssociologi som blev publicerad. Rättssociologin 
fanns även representerad av sociologins klassiker, men då som allmänsociologi. Emilie 
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Durkheim utvecklade rättssociologiska teorier i samband med solidariteten i samhället. Han 
använde rätten som en indikator på samhällsutvecklingen. Durkheim intresserade sig för 
förhållandet mellan olika typer av lagar och olika typer av social solidaritet. Han antog att 
sanktionerna eller straffåtgärderna ändrade karaktär allteftersom de erkändes och efter den 
plats de intog i det allmänna medvetandet samt den roll de spelade i samhället. Durkheim 
klassificerade rättsreglarna efter olika straffåtgärder: repressiva och restitutiva sanktioner. De 
repressiva straffåtgärderna kännetecknas av att ett lidande eller en förlust påförs den som 
brutit mot rättsreglerna. Medan de restitutiva istället består av att återställa ”tingens ordning”, 
återupprätta och normalisera störda relationer. Även hans skrifter om moralens betydelse har 
fått ett viktigt tema i vår tids rättssociologi. Likaså har Max Webers handlingar om olika auk-
toritetstyper, den legala rationaliteten och olika länders rättssystem blivit centrala i dagens 
rättssociologi. Han använde rätten och rättsutvecklingen som medel för att undersöka olika 
samhällstyper. Weber uppmärksammade även genomförandet av avtalsfriheten, något som 
han också ansåg ha betydelse i sin undersökning av samhällsutvecklingen.  
 
Delar av Durkheims och Webers teorier skapade en grund för det moderna samhällets behov 
av att se rätten som ett renodlat politiskt instrument. Erhlich förespråkade ett slags samarbete 
mellan den statliga rätten och folket, så att den statliga rätten inte utgjorde något främmande 
element i den vanliga människans liv. Genom att bilda intresseorganisationer där även 
juristerna var deltagande, skapades denna sammankoppling i Sverige mellan statens rätt och 
den mänskliga vardagen (samhället). Exempel på sådana intresseorganisationer är arbets-
marknadens parter, konsumentorganisationer, hyresgästorganisationer, etcetera och yrken 
tillhörande expertmyndigheter. I sådana organisationer har det ständigt funnits jurister eller 
personer med juridisk kunskap. Därför har dessa organisationer ett starkt inflytande. Genom 
att organisationerna har ett så pass starkt inflytande kan även individuella synpunkter lyftas 
fram och ges gehör i större sammanhang med hjälp av sin organisation. En del av dessa 
specialorgan fick som uppgift av regeringen att implementera lagstiftningens intentioner ut till 
folket (Hydén 2002).  
 
 

3.2 RÄTTENS SAMHÄLLELIGA RAM 
 
Enligt Mathiesen (2005) existerar vår sociala verklighet genom en sammanvävning av alla de 
olika förhållanden som ingår i våra liv. Varje dag befattas vi med rättsliga bestämmelser, till 
exempel betalningar av räkningar, regelverk runt anställningsförhållanden eller avvikande 
beteenden. Mathiesen beskriver det vanliga juridiska sättet att se på rättsreglerna och 
rättsmaterian1 genom två jämförelser. För det första så är det juridiska sättet att behandla 
rättsreglerna och rättsmaterian omfattade av metoder, för att tolka regelsystemets innehåll och 
rättsliga innebörder. Juridiken kan bland annat ses som en teknik för konflikt- eller 
problemlösning. För det andra så sker det vidare en fördjupning av det förra. Vilket innebär 
att det juridiska sättet att hantera rättsreglerna och rättsmaterian upphöjer de konflikter som 
uppstår i samhället till en rättslig nivå. Hydén uttrycker det på följande vis:  

                                                
1 Mathiesen (2005) omtalar den rättsociologiska behandlingen av rättsmaterian som en analys och beskrivning av 
den sociala verklighet vi lever. Med social verklighet menas då alla de grundläggande element som utgör den 
helhet vårt samhälle består av.  Rättsmaterian kan sägas vara en integration av rättsreglar i förhållanden till det 
som förövrigt ingår i våra liv. Till exempel vårt dagliga arbete och de regler som påverkar oss i det 
sammanhänget eller vilka kriterier vi förhåller oss till och påverkas av vid köp av en TV eller lägenhet och dess 
garantier och lånevillkor.   
 



11 

Privata vendettor, nävrätt osv. hör inte hemma i det civiliserade samhället. I 
stället upphöjs konflikten till ett annat plan – det rättsliga – och staten tar en 
aktiv del i konfliktlösningen. Tanken är att det skall finnas etablerade regler i 
förväg, som innehåller anvisningar om hur den aktuella konflikten skall lösas 
(Mathiesen 2005 s.15).  
 

På samma sätt menar Mathiesen (2005) att våra dagliga handlingar eller konflikter blir 
upphöjda till den rättsliga nivån. Att det finns regler som ger anvisningar om hur olika 
konflikter bör lösas. Rätten fungerar som en beståndsdel i en sammansatt social helhet och på 
så sätt kan inte rätten studeras enskilt.  
 
Strömholm (1988) framhåller att rättsordningens funktioner i samhället vanligtvis benämns 
sammanfattande med termerna beteendepåverkan (social styrning) och konfliktlösning. 
Konfliktlösning hänför sig till den effekt som rättsreglerna utövar både genom sitt innehåll 
och genom att deras efterlevnad i princip säkras genom domstolarnas och andra samhälls-
organs verksamheter. Rättsordningen fungerar som konfliktlösande på två punkter:  
 

Å ena sidan kanaliseras intressemotsättningar och stridande ideologiska 
strävanden i samhället genom de politiska beslutsapparaterna till de mer eller 
mindre slutgiltiga lösningar som rättsreglerna kan sägas utgöra, å andra sidan 
tillhandahåller rättsreglerna och rättsmaskineriet lösning på konkreta tvister 
enskilda emellan (Strömholm 1988 s.55).  

 
 

3.3 SVERIGES REGELSYSTEM 
 
Kriterierna för att skapa ett samhälle, är att olika individer lever under gemensamma regler. 
Dels existerar det en del regler som inte finns nedskrivna såkallade informella regler. Dessa 
informella regler har kommit till genom normer, seder, vanor och konventioner genom 
historiens lopp. Andra regler bildas av rättsnormer och de reglerna är mer formella och 
precisa. Det finns institutioner och domstolar vars uppgift är att tolka och tillämpa 
rättsnormerna. Rättsnormerna har olika värden och bildar på så sätt en hierarki av rättsnormer. 
Rättssystemet i Sverige baseras i stort av följande fem huvudnivåer: Internationella 
överenskommelser, grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter (Petersson 1994).  
Hierarkin av rättssystemet och deras beslutande organ redogörs nedanför:  
       
Beslutsorgan:  
Internationella överenskommelser  Stater gemensamt 
� 
Grundlagar     Riksdagen och eventuella folkomröstningar 
� 
Lagar       Riksdagen 
� 
Förordningar     Regeringen 
� 
Föreskrifter      Myndigheter, kommuner och landsting 
� 
(Petersson 1994 s.11) 
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3.3.1 Straffrätt 
Svenska domstolar tillämpar i princip endast svensk strafflagstiftning. Kompetensnormerna 
fastslår att den svenska kompetensen omfattar alla brott som begås i Sverige. Gärnings-
mannen eller brottsoffrets nationalitet har inte någon betydelse, utan alla brott som begås 
inom ett lands territorium inkluderas av det landets kompetens (Wennberg 2005).   
 
För att samhället ska kunna fungera under ordnande förhållanden har det skapats olika rätts-
ordningar. Traditionellt delas rättsordningen in i två områden, offentlig rätt och civilrätt. 
Civilrätt kallas även för privat rätt. Till den offentliga rätten hör statsrätt, kommunalrätt och 
förvaltningsrätt men även disciplinerna straffrätt, processrätt, skatterätt och folkrätt. Straffrätt 
avser den rättsordning som används vid brott och straff. I och med att straffrätten ingår i den 
offentliga rättsordningen är det endast staten som har rätt att straffa. I en rättegång mellan 
staten och den åtalade personen, är det en domstol som fastsäller straffet. Staten representeras 
av en offentlig åklagare. Skadeståndsrätten, däremot tillhör civilrätten, därför att det är 
målsäganden (den som blivit påfört skada eller blivit bestulen) som har rätt till skadestånd 
(Wennberg 2005).   
 
Wennberg (2005) fastslår att några formella karaktärsdrag som kännetecknar ett brott inte 
existerar. Utan brottet utgörs av en handling där lagstiftningen anser denna vara så straffvärd 
att den karaktäriseras som kriminell. Vilka gärningar som betecknas som brottsliga bestäms 
genom politiska beslut. Vidare påpekar Wennberg att det slutligen är riksdagens beslut som 
bestämmer vad som ska straffbeläggas och inte bestraffas. Även vilka handlingar som är så 
samhällsfarliga att de bör straffbeläggas har växlat från tid till tid. Dödsstraffet avskaffades 
till exempel år 1921 och fylleri och fosterfördrivning avkriminaliserades under 1970-talet.   
 
Mathiesen (2005 s.86ff) påpekar att strafflagstiftningen inte är statisk. Som alla andra sam-
hällsrelaterade fenomen ändras även lagstiftningen över tid. Han nämner tre samhällsper-
spektiv som kan användas för att förklara och utvärdera ändringar av lagstiftningen: Materi-
alitetsperspektivet, normperspektivet och opinionsperspektivet. Det förstnämnda, materialitet-
perspektivet styrs av vår uppfattning av de materiella förhållandena i samhället. Enligt detta 
perspektiv ändrar sig rätten i takt med att teknologin och produktionsförhållandena ändrar sig. 
Normperspektivet belyser normerna i samhället, när de ändras påverkas även rättsnormerna. 
Det sistnämnda perspektivet gäller opinionsklimatet i samhället, vilket också delvis styrs av 
samhällsnormerna. Men det finns skillnader, exempelvis stora olyckor eller naturkatastrofer 
kan ändra opinionsklimatet drastiskt i ett samhälle. Opinionsklimatet kan skapa mycket ångest 
och påverkar även fängelse- och strafflagstiftningen. 
 
Genom lagstiftning kan straffbeläggningen användas som styrmedel. En av Straffrättens 
avsikter är att påverka människors handlingssätt. På så sätt har den även en preventiv funktion 
eftersom den har som uppgift att förebygga brott. Människor kan till exempel styras till att 
inte stjäla genom att handlingar som stöld kriminaliseras. Även synen på brottets 
brottsförebyggande funktion har ändrats med tiden. En ändring från att straffet skulle gälla 
med en direkt avskräckning till indirekt avskräckning. Det var inte straffet i sig som var den 
avskräckande faktorn. Utan straffets avskräckning utspelades via det psykologiska tvång som 
lagens straffhot utövade på samhällsmedborgarna. Den tyska filosofen Kant däremot tog 
avstånd från denna brottspreventionstanke. Han menade att människan blev utnyttjad om hon 
eller han skulle straffas enbart för att det skulle förhindra andra människor från att begå brott. 
Kant menade att straffet skulle baseras på ett krav om rättvisa och att brottet skulle utgöra ett 
lidande för brottslingen (Wennberg 2005). 
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Vidare påpekar Wennberg (2005) vikten av att skilja mellan straff och andra rättsverkningar 
som till exempel skadestånd. Brottsliga handlingar medför ofta både straff och skadestånd. 
Därför är det viktigt att vi skiljer på dessa två faktorer, straff och skadestånd. De tillhör två 
skilda rättsordningar med olika effekter. En åtalad person kan exempelvis dömas för ett brott 
utan att bli skadeståndsskyllig. Likasåväl kan den dömda bli krävd för skadestånd, trots att 
han har frikänts från det straffrättsliga ansvaret. Båda dessa faktorer menar hon, kan 
föreställas som ett påfört lidande för en person. Den person som blir dömd för ett brott kan 
även dömas till att betala skadestånd eller ersättning. Ofta uppfattar den dömda personen 
skadeståndet som straff.  
 

Skadeståndet är reparativt, eftersom det avser att kompensera eller lindra den 
skada eller det lidande som uppstått genom brottet, medan straffet är 
repressivt och ger upphov till nytt lidande utan att kompensera eller lindra 
någon skada (Wennberg 2005 s.12).  

 

3.3.2 Brottspåföljder 
Enligt gällande lag kan lagstiftaren fastställa straffet för brott på olika sätt. Antigen genom 
obestämda eller bestämda strafflagar. Vid den obestämda strafflagen är det helt och hållet 
upptill domaren att bestämma straffet för den straffbara handlingen i varje enskilt fall. Ett 
sådant system har lätt för att urarta eftersom domaren inte har några fastsatta anvisningar. De 
bestämda strafflagarna kan antingen vara absolut eller relativt bestämda. Straffet i 
straffbestämmelserna i 1734 års lag2 var oftast absolut bestämda. För varje typ av brott var det 
fastsatt ett bestämt straff. Till exempel: ”Giör ogift man hor med gift qwinno, eller ogift 
qwinna med man; båte then, som gift är, åttatijo daler, och den ogifta fyratijo daler” 
(Wennberg 2005 s.77).  
 
Enligt brottsbalken3 är straffen relativt bestämda. Brottens utsedda straff rangeras efter en viss 
straffskala. Utifrån denna straffskala och omständigheterna i det konkreta fallet, fastställer 
domaren gärningsmannens straff. Brotten kan även vara gradindelade, vilket betyder att i 
stället för en enda straffskala för stöldbrott, delas straffskalan i sin tur in i tre grader; snatteri, 
stöld och grov stöld (Wennberg 2005). I Sveriges Lagar (2006) under Brottsbalk kapitel 8, § 
2, framgår det att den som olovligt tagit något som tillhör någon annan, ska dömas för brott. 
Om värdet för vad den tillgripna har tagit, per idag, understiger en summa av 800 kronor 
doms brottet som snatteri. Denna gräns bestäms och utsätts enligt åklagarkammarens praxis 
av Riksåklagaren. 
 

3.3.3 Normer, avvikelse och brottslighet 
Normer är en form av regler för beteende som specificerar ett passande uppförande i olika 
situationer.  Antingen föreskriver de eller förbjuder ett givet beteende. Alla grupper av männ-
iskor följer bestämda normer som stöds av olika sanktioner. Människors liv styrs av regler och 
normer. Vårt sociala liv skulle snabbt bli kaos om vi inte tyckte att vissa regler var lämpliga 
och andra olämpliga i olika situationer. Ingen människa bryter mot alla regler och ingen 

                                                
2 1734 års lag är Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen år 1734. Men, lagförslag och lagändringar 
har utarbetads och genomförds och dess innehåll har så att säga helt förnyats och förändrats i överensstämmelse 
med tidens krav (Nationalencyklopedin). 
3 Brottsbalken (BrB) är den nuvarande centrala straffrättsliga lagen. Den är indelad i tre grupper, varav innehållet 
representerar allmänna bestämmelser, bestämmelser om brotten och bestämmelser om påföljderna 
(Nationalencyklopedin). 
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människa följer dem helt och hållet. Även de individer som tycks stå utanför det etablerade 
samhället följer reglerna som gäller i sina egna grupper, till exempel de som sysslar med 
stölder. En sådan grupp har rykte om sig att vara avvikare, men inom gruppen har de mycket 
strikta regler för hur man ska bete sig. Den som bryter mot dessa regler kan bestraffas eller 
helt enkelt fördrivas från gruppen (Giddens 1998). 
  
En avvikare är en individ som inte lever efter de regler som de flesta andra följer. Ofta 
handlar det om brottslingar, narkomaner och utslagna individer som inte passar in på vad 
vanliga människor uppfattar som normalt och acceptabelt. När avvikelser och anpassningar 
studeras i förhållanden till sociala normer och regler, måste det alltid stå klart vems regler 
som studeras. En viktig aspekt av det sociologiska synsättet på brottslighet är betoningen av 
det ömsesidiga beroendet mellan konformitet och avvikelse i olika sociala sammanhang. I det 
moderna samhället ryms många olika subkulturer och beteenden. Ett beteende som är riktig i 
en miljö kan betraktas som avvikande i en annan omgivning. Därför kan det förekomma 
starka påtryckningar för en medlem i ett ungdomsgäng till att visa sig tuff och inte minst att 
göra sig värdig sin plats i gruppen genom att till exempel stjäla en bil eller något (Giddens 
1998). 
 
 

3.4 MEDLING – VAD ÄR MEDLING  
 
Rytterbo (2002 s.286) framhåller att det i Sverige förekommer medling inom flera olika om-
råden. När vi tänker oss ordet medling kan det röra sig om nästan vad som helst, till exempel 
polisförhör, familjerådgivning eller juridiska processer. Hon påpekar att det är viktigt att 
medlingsverksamheten inom brottsförebyggande verksamheter skiljer sig från andra 
sammanhang som medling har en etablerad position i. Medling vid brott ska ha sin egen 
speciella karaktär. Därför har den svenska medlingsrörelsen Föreningen för medling i Sverige 
avgränsat sig med en egen definition gentemot andra medlingsfenomen.  
 

Medling vid brott är således: ett möte mellan brottsoffer och gärningsman 
tillsammans med en opartisk medlare för att skapa förståelse för vad som hänt, 
varför det hände och insikt om vilka följder händelsen medfört. 
Gärningsmannen ska genom medlingen få ökad insikt om brottets 
konsekvenser och därigenom påverkas till inte återfalla i nya brott samt en 
möjlighet att reparera skadan – materiellt eller på annat sätt. Brottsoffret ges 
genom medlingen en möjlighet att bearbeta händelsen så att dess negativa 
följder, som exempelvis vrede, rädsla, depression eller oro minskar samt får 
materiell eller annan slags gottgörelse (Wahlin 2005 s.12).  
 

En avgränsning som det läggs särskild stor vikt på gällande medling vid brott, är att parterna 
under medlingsmötet pratar med varandra istället för via medlaren.  
 
Wahlin (2005) styrker Rytterbos ovanstående uttalande när hon preciserar att medling först 
och främst är ett möte mellan två parter. Mötets avsikt är att sammanföra gärningsmannen 
som begått brottet och den person som utsatts för brottet. Vidare påpekar hon att offerlösa 
brott eller sexualbrott anses olämpliga för medling. Sistnämnda brott anses olämpligt därför 
att det kan verka kränkande för brottsoffret att åter en gång bli konfronterad med den eller de 
som tidigare har begått brott mot dem. Medling är på inga villkor till för att någon ska 
bestraffas eller utses som syndabock. Annars har inte medlingslagen några specifika 
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begränsningar när det gäller medling vid olika typer av brott uppger Wahlin (2005). Vidare 
påpekar hon att enligt lagförslaget är även avsikten med medling vid brott att unga 
lagöverträdare ska få förståelse om brottets konsekvenser. Samtidigt ska brottsoffer eller 
skadelidande ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor kring brottet. Lagöver-
trädaren kan be sitt offer om ursäkt och denna eller dessa personer ska även ges möjlighet att 
kräva någon form av kompensation.  
 

3.4.1 Reparativ rättvisa 
Tanken bakom filosofin om medling vid brott för unga lagöverträdare grundar sig främst på 
Restorative Justice eller reparativ rättvisa. SOU 2000:105 (s.47) definierar reparativ rättvisa 
som: – En process i vilken parter som berörs av ett brott samlas för att tillsammans lösa hur 
man skall hantera följderna av brottet och dess verkningar i framtiden. 
 
Litteraturen skiljer ofta mellan reparativ rättvisa, bestraffande rättvisa och rehabiliterande rätt-
visa. Gemensamt för den bestraffande och den rehabiliterande rättvisan är att de enbart fokus-
erar på gärningsmannen och ignorerar brottsoffret. Bestraffande rättvisa fokuserar på brottet 
och att förorsaka obehag för gärningsmannen. SOU (2000:105) uppger att detta är en rättvisa 
som kännetecknas av statens maktutövning. Den rehabiliterande rättvisan däremot hävdas ske 
inom ramen för välfärdsstaten och fokuserar på gärningsmannen genom att ge honom eller 
henne behandling för att rätta till och anpassa sitt beteende.  
 
SOU (2000:105) framhåller att förespråkaren för Restorative Justice, den amerikanska pro-
fessorn Mark S. Umbreit menar att reparativ rättvisa visar ett nytt synsätt på reaktionerna mot 
brott. I vår del av världen är den allmänna uppfattningen att de brott som utförs har begåtts 
mot staten. Men med tankesättet om reparativ rättvisa, är förutsättningen att brottet först och 
främst ses som en konflikt mellan brottsoffer och gärningsman. På så sätt är det den person 
som har utsatts för ett brott som ses som ett offer och inte staten. Likaså blir både brottsoffret 
och gärningsmannen satt i aktiva roller för konfliktlösning. Konfliktlösningen fokuserar lika-
såväl på den materiella som den emotionella skadan som brottet har åstadkommet. Värdet av 
att lösa förestående problem, anses som viktigare för en reparativ rättvisa än att fastställa och 
skuldbelägga tidigare beteenden. Givetvis är tryggheten i samhället viktig, påpekar SOU. 
Men, istället för hårda straff för gärningsmannen, anses det som viktigare att ge brottsoffret 
möjlighet att bearbeta händelsen och få gottgörelse för det som har hänt. Likaså är det viktigt 
att bearbeta gärningsmannens förståelse för de mänskliga konsekvenser hans eller hennes 
handlingar har medfört.  
 
En intressant jämförelse har gjorts mellan bestraffande rättvisa och reparativ rättvisa. För att 
tydliggöra skillnaderna mellan dessa två typer av rättvisor vill jag återge de punkterna som 
SOU (2000:105) lyfter fram. Vilket också belyser den reparativa rättvisans betydelse i 
förhållanden till medlingen vid brott.  
  
Bestraffande rättvisa Reparativ rättvisa 
*Brottet anses som ett angrep mot staten *Brottet anses som ett angrepp av en person 

mot en annan 
*Fokusering på att påvisa skuld och på vad *Fokusering på problemlösning pga. ansvar på  
som har hänt  framtiden 
*Motpartsförhållande och process är norm- *Dialog och förhandling är normgivande 
givande 
*Åläggande av obehag för att straffa och för- *Upprättelse som medel för att gottgöra båda  
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hindra framtida brott parter, söka nå försoning 
*Rättvisa definieras genom syfte och  *Rättvisa definieras som rätt förhållande; söka 
process; rätt regler nå försoning 
*Den personliga konflikten till följd av  *Brott anses som en konflikt mellan individer: 
brottet är otydlig/undertryckt; konflikten är konfliktens betydelse är erkänd 
mellan individen och staten  
*En social skada ersätts av en annan *Fokus på att reparera en social skada 
*Närsamhället står vid sidan och *Närsamhället underlättar den reparerande 
representeras abstrakt av staten processen 
*Uppmuntran av konkurrerande, individuella *Uppmuntran av ömsesidig nytta 
värderingar  
*Aktivitet från staten riktat mot *Brottsoffret och gärningsmannens roller 
gärningsmannen; brottsoffret ignoreras och beaktas beträffande problemet och dess 
gärningsmannen är passiv lösning; brottsoffrets behov och rättigheter
 beaktas och gärningsmannen uppmuntras 
 till att ta ansvar 
*Gärningsmannens ansvar definieras genom *Gärningsmannens ansvar definieras genom att 
att han åläggs ett straff han förstår effekten av gärningen och genom
 beslut om att gottgöra offret 
*Lagöverträdelser definieras endast i *Lagöverträdelser förstås i sitt sammanhang –   
juridiska termer utan moraliska,  moraliska, sociala, ekonomiska och politiska 
ekonomiska eller politiska aspekter aspekter beaktas 
*Skuld till staten och samhället *Skuld/ansvar till/mot brottsoffret 
*Reaktionen fokuserar på gärningsmannens *Reaktionen fokuserar på de skadliga konsekv- 
tidigare beteende enserna av gärningsmannens handlande 
*Brottets stigmatisering går inte att ta bort *Brottets stigma tas bort genom en reparativ 
 handling 
*Ingen uppmuntran till ånger eller förlåtelse *Möjligheter till ånger och förlåtelse 
*Parterna är beroende av professionella *Parterna är direkt involverade 
ombud  
(SOU 2000:105 s.49f) 
 

3.4.2 Medlingsprocessen   
Wahlin (2005 s.29f) understryker att innan ett brottsärende kan mynna ut i ett medlingsärende 
enligt medlingslagen, måste brottet vara polisanmält och den unga ska ha erkänt brottet eller 
delaktigheten i brottet. Vanligtvis är det polisen eller den person som utreder brottet som 
tillfrågar gärningsmannen om han eller hon är intresserad av medling. I vissa fall kan även 
socialtjänsten ställa frågan om brottet har skett av riktigt unga brottsutövare och ärendet redan 
har lämnats över till dem. Wahlin poängterar att det är först när gärningsmannen har blivit 
tillfrågad och medgett intresse för medling som ärendet lämnas över till medlingsverk-
samheten. Medlaren informerar gärningsmannen på nytt om medlingens gång och dess syfte. 
Om gärningsmannen efter denna information fortfarande är intresserad av att genomföra 
medlingsprocessen, kontaktar medlaren brottsoffret. Även brottsoffret får en introduktion om 
vad medling är och tillfrågas huruvida han eller hon vill möta brottsutövaren vid ett 
medlingsmöte. Enligt lagstiftningen är det helt frivilligt att delta i medling. Om en av parterna 
ställer sig tveksam till ett medlingsmöte, eller inte vill delta, arrangeras det heller inget 
medlingsmöte. För offret kan det upplevas som ännu en kränkning om gärningsmannen 
tvingas att be sitt brottsoffer om ursäkt. Wahlin (2005) poängterar att medlingsmötets avsikt 
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är att parterna ska träffas och så öppet som möjligt kunna prata om sina känslor kring det som 
har hänt, varför det hände och hur det har påverkat dem.  
 
Om ärendet ska gå vidare till medling samtalar medlaren med brottsoffret och gärnings-
mannen. Samtalen sker var för sig, en eller flera gånger vid såkallade förmöten. Under dessa 
förmöten bedömer medlaren om ärendet är medlingsbart eller inte. Medlaren förbereder även 
parterna för ett gemensamt möte. Detta gemensamma möte utgör själva medlingsmötet och 
ska ske under konstruktiva former. Vidare påpekar Wahlin (2005 s.30f) att även 
vårdnadshavare ofta är inblandade i dessa möten. De blir inblandade därför att det många 
gånger är minderåriga det rör sig om, i alla fall när det gäller gärningsmännen. Efter för-
mötena arrangeras själva medlingsmötet där parterna ska träffas och samtala sinsemellan. 
Under medlingsmötet deltar brottsoffret, gärningsmannen, medlare och vårdnadshavare eller 
andra stödpersoner. Medlaren leder mötet och ser till att båda parter får komma till tals på ett 
konstruktivt sätt och att vårdnadshavare eller stödpersoner förhåller sig lugna i bakgrunden. 
Om det rör sig om flera gärningsmän eller brottsoffer i ett och samma ärende, framhåller 
Wahlin, att det är upp till medlaren att avgöra vilket sätt mötena avvecklas på. Antigen 
arrangeras det flera separata medlingsmöten där parterna träffas en i taget eller så träffas alla 
samtidigt till ett gemensamt medlingsmöte. En del medlingar avslutas med att ett avtal 
upprättas. Avtalen kan till exempel gälla framtida beteende, ekonomisk ersättning eller 
praktiskt arbete. När sådana avtal träffas är det viktigt att detta sker i samråd med åklagaren, i 
synnerhet gällande avtal om arbete och ekonomisk ersättning. De avtal som görs vid ett 
medlingsmöte är juridiskt bindande, även de avtal som enbart träffas muntligt. 
 

3.4.3 Medlarens position 
Clevesköld och Thunved (2001) påpekar att det i lagförslaget anges att medlaren ska vara 
opartisk och bevaka båda parters intressen. Medlaren omfattas även av den sekretess som 
gäller för socialtjänsten, 7 kapitel 4 § sekretesslagen. Om medlarrollen ska fyllas av lekmän 
eller tjänstemän råder det olika synpunkter. Rytterbo (2002) för en sådan diskussion mellan 
åklagare, socialarbetare och polis. Åklagaren anser att polisen och socialarbetaren kan utföra 
rollen som medlare inom sina arbetsuppgifter och organisation. Detta är något både polisen 
och socialarbetaren motsäger sig. De tycker att medlingen ska ligga utanför deras organisation 
och att det är något människorna i samhället måste lösa själva. Vidare uppger Rytterbo (2002) 
att medlare gärna får vara knutna till sådana myndighetsorgan men personen ifråga bör inte 
vara polis eller socialarbetare till profession.  Sedan uttrycker hon att medling bygger på 
tankar om avprofessionalisering och icke-byråkratiska former. Mötena ska vara informella 
och medlarrollen bör därför utföras av lekmän.  
 
Även utomlands baseras medlingsverksamheten på lekmän. Nehlin, Lindström och Svanberg 
(1998) påpekar att i Norge är detta en viktig ideologisk fråga. Där ses medlingen som ett sätt 
att föra konflikten ifrån åklagaren (maktens utövare) och tillbaka till folket (ägaren av 
konflikten). Även England och Finland använder lekmän vid medling, medan Tyskland och 
Holland använder enbart socialarbetare som har specialutbildats.  
 
Vilka personer är det som fungerar som medlare? Enligt Odén (2007) kan en medlare vara en 
tjänsteman. Oftast är de anställda inom socialtjänsten, var de på hel- eller deltid arbetar med 
medling inom sin ordinarie tjänstgöring. Men en medlare kan även vara en såkallad lekman. 
Vilket innebär att han eller hon besitter en annan form av yrke, men har ett samhälls-
engagemang genom att vara medlare. I lagtexten (Lag 2002:445 §4) anges det endast att det är 
individens personliga egenskaper (att kunna skapa förtroende, hantera konflikter, klara av 
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upprörda känslor utan att själv dras med samt tolka människors signaler och känslolägen)som 
ska ligga till grund för val av medlare. Ur författningskommentaren framkommer det att det är 
viktigt att medlaren har den utbildning och erfarenhet som behövs samt vara lämpad för 
uppgiften. Resten är det upp till ansvariga vid medlingsverksamheten att bedöma.   I första 
hand är medlarens uppgift att hjälpa de två parterna – brottsoffret och gärningsmannen, i att 
kommunicera kring brottet eller den uppstådda konflikten. Ingen av parterna ska kunna 
dominera medlingsmötet. Medlaren ska även vara opartisk och det är speciellt viktigt att 
medlaren uppmärksammar att brottsoffret inte utsätts för ytterligare kränkningar. SOU 
(2000:105) anser att det inte finns underlag för att bedöma huruvida det är bäst att en medling 
genomförs av lekmannamedlare eller tjänstemannamedlare. Däremot bör vederbörande 
genomgå en adekvat utbildning och socialtjänstsekretessen enligt 7 kapitel 4 § sekretesslagen 
gäller oavsett för dem båda. 
 
 

3.5 SAMHÄLLELIGA ASPEKTER PÅ BROTTSUTÖVAREN 
 
När ett brott har begåtts är det oftast polisen som är den första myndigheten som kontaktas. 
När polisen har mottagit en anmälan om ett brott påbörjas utredningen av brottet. I Sverige 
finns det en lag som säger att brott där gärningsmannens ålder är under 15 år inte ska 
polisutredas. För dessa ungdomar förväntas det att föräldrar eller andra vårdnadshavare 
reagerar om barnen begår någon form av brott. Om en reaktion från samhällets sida är påkrävt 
kontaktas i så fall de sociala myndigheterna i den kommun ungdomen är skriven. Polisen får 
däremot ställa frågor till ungdomar under 15 år om det är nödvändigt för att få reda på om de 
har begått ett brott (Sarnecki 1981).  
 
Ungdomar som fyllt 15 år och sagt sig skyldig till brott kan åtalas och dömas för sina 
handlingar. Men när det gäller ungdomar mellan 15-18 år brukar åklagaren inhämta yttranden 
från socialtjänsten. Sedan läggs oftast åtalet ned för ungdomar i denna åldersgrupp. Ofta är 
ungdomarna redan kända hos de sociala myndigheterna och har en pågående åtgärdsplan. Om 
så inte är fallet beslutar sociala myndigheter att det ska vidtas åtgärder enligt socialtjänstlagen 
innan frågan om åtalsprovning sker. Ungdomar under 18 år blir endast åtalade vid grova brott 
och straffet för gärningen blir enligt lagen reducerad mot brottets vanliga straff (Sarnecki 
1981 s.239).  
 

3.5.1 Samverkande organ 
Brottsförebyggande arbete är på långt när inget nytt. Clevesköld och Thunved (2001) uppger 
att frågan om ett samarbete i brottsförebyggande syfte mellan polis, socialtjänst och skola 
redan togs upp i ett cirkulär år 1970. Cirkuläret ändrades senast år 1980 och lyder numera: 
 

Samhällets resurser för att främja barns och ungdoms utveckling samt 
förebygga och motverka brottslighet och annan missanpassning bland barn 
och ungdom måste samordnas och utnyttjas effektivt. (---) Samarbetsorganet 
bör arbeta för att samarbetet på fältet bedrivs i lämpliga former med bland 
annat uppsökande verksamhet samt information i barna- och ungdoms-
vårdande frågor. Socialstyrelsen, skolöverstyrelsen (numera Skolverket) och 
rikspolisstyrelsen skall gemensamt och efter samråd med brottsförebyggande 
rådet samt hörande av Svenska Kommunförbundet meddela råd och 
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anvisningar för hur samarbetet bör bedrivas (Clevesköld och Thunved 2001 
s.44). 

 
Även Sarnecki (1981) påpekar att rättsväsendet och de sociala myndigheterna inte är de enda 
instanser som hanterar frågor kring unga lagöverträdare. Han menar att brottsligheten bara är 
ett symptom på anpassningssvårigheter och att de ungdomar som har sådana problem även är 
kända av andra organisationer eller myndigheter i sitt närsamhälle.  
 
Clevesköld och Thunved (2001) framför att ungdomsbrottskommittén tog upp frågan om 
samverkan mellan myndigheter i det brottsförebyggande arbetet. Kommittén övervägde ett 
förslag om att skapa en fast organisation, att samarbete mellan olika myndigheter. 
Samarbetsorganet skulle bestå av företrädare från bland annat polis, åklagare, och socialtjänst 
samt frivårdsmyndigheter. Kommitténs mening var att samarbetsorganet skulle rikta in sig på 
att arbeta med unga lagöverträdare i stort och inrikta sig på generella riktlinjer för 
verksamheten. Clevesköld och Thunved uppger att kommittén fann detta arbete ofruktbart. 
Samarbetsorganet kunde inte vidmakthålla gamla former och mönster som tidigare 
myndigheter och organisationer fastsatt. Kommittén tyckte att samarbetsorganet i stället borde 
arbeta med att anpassa verksamheten till de lokala förhållandena. På grund av kommunernas 
olika storlekar och behov kunde det vara besvärligt med en gemensam författningsreglering. 
Att finna en samarbetsform som passade alla kommuner tycktes omöjligt. Detta var även 
något regeringen var enig i.  
 
Enligt Clevesköld och Thunved (2001) tog regeringen åter upp samarbetsfrågan (proposition 
2000/01:56). Regeringens mening var att det fanns ytterligare behov av att förbättra 
samarbetet. Regeringen menar att myndigheterna lokalt bör finna lösningar som passar just på 
deras ort. I regeringens skrivelse 2000/01:62 konstateras att arbetet i det lokala brottsföre-
byggandet har utvecklats i positiv riktning. De påpekar att det nu existerar brottsförebyggande 
råd eller liknande organisationer i mer än hälften av landets kommuner.  
 
Vidare påpekar Clevesköld och Thunved (2001) att BRÅ stöder det brottsförebyggande arbet-
et som sker på lokala plan. BRÅ administrerar även det ekonomiska stöd som regeringen an-
slår för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. En viktig beståndsdel för brottsföre-
byggande verksamhet är medling, fastslår Clevesköld och Thunved (2001).  
 
 

3.6 MEDLINGENS SAMHÄLLELIGA VINST OCH VÄRDE 
 
En medling kan ha flera ändamål. Men, påpekar SOU (2000:105 s.51f) upprätthållandet av 
balansen mellan brottsoffret och gärningsmannen är betydelsefull. Genom ett medlings-
förfarande ska parterna bland annat kunna uppnå en förståelse av vad som har hänt, varför det 
hände och vilka konsekvenser brottet har medfört. Genom medling ges gärningsmannen 
möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och ställa det till rätta. Det sker givetvis under 
kontrollerade förhållanden och har betydelse för gärningsmannens insikt om de konsekvenser 
hans eller hennes handlande har lett till. Även brottsoffret ges möjlighet att bearbeta de följder 
brottet har medfört för dem under en medling. SOU (2000:105) lyfter också fram vikten av att 
brottsoffret på så sätt kan få reda på varför detta hände just honom eller henne. De kan även få 
reda på om brottet var planerat personligt mot dem, eller om det var helt tillfälligt att brottet 
hände just dem. En annan bakomliggande faktor till samhällsvinst är hoppet om att 
medlingsverksamheten ska resultera i att brottsligheten minskar. 
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BRÅ påpekar att forskning kring medling vid brott är av nyare art. Därför finns det nästan inte 
någon vetenskaplig dokumentation kring ämnet. Även Rytterbo (2002 s.58f) konstaterar att 
det i Sverige än så länge har gjorts minimalt med sådana utvärderingar. Enligt henne existerar 
det lite vetenskaplig forskning om att medling vid brott förebygger vidare brottslighet eller 
fungerar brottspreventivt. Rytterbo förklarar denna brist med att det föreligger vissa problem. 
Visserligen finns det en urskiljbar grupp av ungdomar som har begått sitt första brott, men 
härifrån tycks det vara svårt att på vetenskaplig grund påvisa att medling är brottspreventivt. 
Detta med anledning av att det måste påvisas att de ungdomar som deltagit i medling 
återfaller till brott i mindre utsträckning än en likadan grupp som inte har deltagit i medling. 
En annan faktor som förvanskar forskning är att grupperna i sin tur bör vara så lika som 
möjlig, detta gäller både i ålder och i brottstyp. Vidare framhåller Rytterbo att återfall i 
brottslighet också helst bör mätas efter några år. Eftersom gärningsmännen då oftast har 
flyttat hemifrån kan det vara svårt att hitta dem igen. Även om de hittas kan det vara svårt att 
bedöma vilka faktorer som påverkar effekterna. En annan viktig faktor som bör nämnas i 
sammanhangen är att medling är frivilligt. Att det är frivilligt är också en faktor som påverkar 
den vetenskapliga forskningen. Det kan tänkas att de ungdomar som ställer upp i medling vid 
brott inte har potentialen för att bli någon storförbryter. 
 
Fast det inte finns vetenskapliga grunder för att påvisa att medling vid brott är brottspreventivt 
förespråkas medling starkt. Sammanfattningsvis påpekas det att medling vid brott leder till så 
många fördelar att den måste anses som värdefull (Rytterbo 2002).  
 
Rytterbo (2002 s.85) påpekar även det helande och den närhetskänsla medling ger. Många av 
dem som förespråkar medling uppfattar att gärningsmännens handlingar kan ses som en brist 
på närhetskänsla i sitt eget närsamhälle. Ofta lokaliseras hög brottslighet till vissa områden i 
städer och till brist på solidaritet eller sociala band. Därför kan brist på närhet uppfattas som 
en orsak till brottsligt handlande eller som en diagnos. Med detta i åtanke bör därför 
brottsligheten även omhändertas i närsamhället och den reparativa satsningen bör betraktas 
som en återställning av handlandet. 
 

3.6.1 Medlingens effekter på gärningsmannen och brottsoffer 
Genom utredning Brottsförebyggande rådet utfört visar det sig att medling vid brott påverkar 
gärningsmännen på ett positivt sätt. Den kan även ha en rehabiliterande effekt på de unga. 
Undersökningens resultat visar att medling har ledd till att gärningsmännen har fått en ökad 
förståelse för de konsekvenser deras handlande har förorsakat. Dessutom har de fått en mindre 
konfliktfylld inställning till brottsoffert, speciellt om det har varit en privatperson. Utrednings-
mässigt klarläggs det att medling kan ha en rehabiliterande effekt på unga lagöverträdare. 
Detta gäller både inom ramen för rättsväsendets och socialtjänstens verksamhet (SOU 
2000:105 s.151). 
 
SOU (2000:105) hävdar vidare att utredningen visar att även många av brottsoffren upplever 
medlingen positivt. Brottsoffer i egenskap av privatpersoner har i hög grad känt sig delaktiga i 
medlingen. Detta genom att de har getts stort utrymme för att framföra sina åsikter och 
känslor de upplevt i förbindelse med brottshandlingen. En av utredningens slutsatser är att 
medling vid allvarligare brott ofta gagnar brottsoffren mer än gärningsmannen. Medan 
lindrigare brott och där brottsoffret inte är en privatperson oftast gagnar de unga gärnings-
männen mest.  
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Även Nehlin, Lindström och Svanberg (1998) fastslår att medling ger brottsoffren en viss till-
fredsställelse. När brottsoffer i undersökningar har tillfrågats varför de medverkar i medling 
har det framkommit att de genom medling kan ställa gärningsmannen primära frågor som 
känns viktiga för dem själva. De har även förväntningar på gärningsmannen om att 
denna/dessa ska be om ursäkt och att de kan enas om en kompensation för brottet. Även att 
brottsoffren får hjälpa och tillrättavisa de unga gärningsmännen, anses vara ett tungt skäl.  
 

3.6.2 Avslut och avtal 
Medling bygger bland annat på tanken om att relationer som har brutits eller förstörts mellan 
människor ska återställas eller läkas igen. Å ena sidan innebär medling en slags ny start, en 
återgång till det som var innan. Å andra sidan innebär den ett avslut, ett avslut från att begå 
framtidiga brott. Vilket innebär att det som har varit kan passeras och parterna ges möjlighet 
att gå vidare i livet. Ett av medlingens kännetecken kan sägas vara att den bör leda till en 
bättre framtid.   
 
Wahlin (2005 s.54) påpekar att medling vid brott även kan lösa praktiska saker som skade-
stånd eller kompensation för brott som begåtts. Många medlingsverksamheter avlutar 
medlingsprocessen med ett avtal. Givetvis ska innehållet i avtalet vara rimligt i förhållande till 
det brott som begåtts och till den skada som förorsakas. Därför måste det avgöras från fall till 
fall vad som är rimligt. Hon tycker även det är viktigt att påpeka att medling inte räknas som 
någon domstolsprocess eller att skådeståndet ska ersätta något straff. Skuldfrågor ska avgöras 
av domstol, klargör Wahlin. Vidare påpekar hon att om medling sker innan domstolförhandlig 
är det viktigt att ta reda på om brottsoffret kommer att få skadestånd därifrån. Har offret redan 
fått skadestånd genom medling blir det svårt att kräva ytterligare skadestånd i domstol. Alla 
avtal är bindande, även de muntliga avtalen, hävdar hon. 
 
Avtalens innehåll ska relatera till brottets dimension eller offrets önskemål, därför kan det 
förekomma stora variationer i vad de går ut på eller ska innehålla. Rytterbo (2002) hävdar att 
avtal i medlingar rörande brott som snatteri är vanligare än i andra brott. De varianter av olika 
avtal som träffas, ger innehållet sig oftast uttryck i: 
 

� Avtal om ekonomisk ersättning – självrisk eller annan symbolisk summa 
� Avtal om arbete – gärningsmannen arbetar x antal timmar i offrets affär, verkstad 

etcetera eller föräldrar/vårdnadshavare betalar och gärningsmannen arbetar av skulden 
mot dem 

� Beteendeavtal – parterna ska t ex, hälsa på varandra nästa gång de möts 
� Stämpel på Gula kortet/ångerkort – vilket visar att gärningsmannen varit i butiken och 

bett om ursäkt 
� Eller en kombination av ovanstående varianter  

            (Rytterbo 2002 s.171f) 
 

3.6.3 Snattefon 
För att rationalisera polisens arbetstid och reducera väntetider under utredningstiden gällande 
mindre brott som snatterier och stöld har Rikspolisstyrelsen utarbetat en så kallad snattefon. 
Enligt Rikspolisstyrelsen (POL-427-1483/05) anmäls ungefär 60 000 stölder och snatterier i 
butiker och varuhus varje år. Snatterier utgör en stor del av den anmälda brottsligheten och 
medför en stor belastning även för polisen. Därför har ett polisområde i Skåne tillämpat sig av 
ett förenklat handläggningsförfarande vid okomplicerade butikssnatterier. Detta förfaringssätt 
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arbetar numera också polisen i Värmland med att införa i sitt län. Snattefonen fungerar på 
följande vis: När en misstänkt person för snatteri påträffas ombeds denna att följa med butiks-
kontrollanten eller personalen till butikens kontor eller liknande. Här tillfrågas den misstänkta 
om denna är villig att förhöras av polisen per telefon. Om den misstänkta gärningsmannen går 
med på telefonförhör ringer butikspersonalen ett särskilt telefonnummer hos polisen, till den 
så kallade snattefonen. Här blir polisen informerad om den misstänkte gärningsmannens 
namn, vad som har hänt och att gärningsmannen har gått med på att förhöras per telefon. 
Polisen kontrollerar i sin tur gärningsmannens namn i sitt dataregister och företar förhöret. 
Därefter färdigställs och redovisas utredningen omedelbart och därefter överlämnas ärendet 
till åklagare.  
 
Kriterierna för att företa ett förhör via snattefonen är att: 

� Det är uppenbart att brottet är fullbordat 
� Den misstänkte inte är gripen eller, om denne är gripen, gripandet kommer att hävas 

utan överlämnande till polisen 
� Den misstänkte har sin hemvist i landet 
� Den misstänktes identitet kan fastställas 
� Den misstänkte talar svenska 
� Det tillgripna godset är återlämnat eller återtagit 
� Den misstänkte gör inte anspråk på det tillgripna godset 
� Den misstänkte samtycker till att utredningen genomförs via telefon 
� Förhållanden på platsen bedöms vara tillfredsställande för utredning via telefon, alltså 

ett säkrat avskilt rum med telefon 
(POL-427-1483/05) 
 

3.6.4 Förenklad version av medling 
Även Wahlin (2005 s.41f) påpekar att snatteri är den brottskategori där medling används 
mest. Ändå skiljer sig förekomsten av hanterandet gällande snatteribrott mycket åt mellan 
olika medlingsverksamheter. Några verksamheter medlar ofta snatteriärenden, medan andra 
medlingsverksamheter överhuvudtaget inte medlar sådana ärenden. Wahlin hävdar att denna 
åtskillnad skylls mycket av verksamheternas olika föreställningar om nyttan med medling. 
Vid snatterier förekommer det vanligtvis inte några personliga brottsoffer som kränkts. Därför 
anser enstaka medlingsverksamheter att den terapeutiska verkningen som medlingen innehar, 
minimeras. Men de medlingsverksamheter som förespråkar medling vid brott gällande 
snatteriärenden anser ändock en gynnsam inverkan med dessa möten för unga gärningsmän. 
Samtidigt tycker de att det ger en tydlig markering från samhällets sida. Wahlin framhåller att 
även de affärsinnehavare eller affärsföreståndare som har mycket problem med snattning 
också tycker det känns bra med medling. Då kan de berätta för gärningsmannen vilka 
konsekvenser brottet har medfört för butiken, för andra kunder och dylikt. Vissa 
medlingsverksamheter har särskilda utarbetade rutiner som används vid snatteriärenden. En 
del medlingsverksamheter använder sig av något de kallar ångerkort, men dessa ärenden 
räknas inte och protokollförs inte som medling, påpekar Wahlin. 
 
Polismyndigheten i Södermanland har utarbetat en policy för medling där en enklare variant 
för medling tas upp. Eftersom brottsoffret vid snatteribrott oftast är juridiska personer och det 
stulna i flesta fall återlämnas till butiken, genomförs ingen medling. Däremot rekommenderas 
det att vid första- och andragångssnatterier genomförs ett enklare förfarande, ett såkallat 
intyg. Vilket vill säga att gärningsmannen mottar en blankett – Avtal till målsman – av 
utredande polisman. Gärningsmannen tar sedan med sig blanketten tillbaka till affären där han 
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snattat. Butiksinnehavaren undertecknar blanketten och skickar den tillbaka till utredande 
polisman. Detta fungerar som ett kvitto på att snattaren har varit där och sagt förlåt 
(Polismyndigheten i Södermanlands län 2006-05-17).  
 
 

3.7 VEM BLIR BROTTSLING? 
 
Varför människor begår brott eller vad det är som gör att vissa människor gör sig skyldig till 
brott har varit forskat på inom många olika ämnesområden. Enligt Brå (www.bra.se) så 
fastnar de allra flesta unga som begår ett brott inte i kriminalitet. Men, en liten grupp 
människor fastnar dock i en kriminell karriär och den lilla gruppen står för en stor del av 
brottsligheten. En del forskning visar på riskfaktorer hos små barn som kan leda till en 
kriminell utveckling. Brå påpekar vidare att barn som tidigt uppvisar tecken på allvarliga 
uppförandestörningar, uppmärksamhetsstörningar eller svårigheter i den kunskapsrelaterade 
eller känslomässiga utvecklingen löper ökad risk för senare kriminell utveckling. Barn med 
sådana svårigheter får även ofta problem i förhållandet till kamrater och svårigheter i skolan. 
Även föräldrarnas roll är central. Om föräldrarnas möjlighet att ge barnet god omsorg är 
begränsad, till exempel på grund av missbruk och psykisk sjukdom. Eller om föräldrarna i 
övrigt har svårt att utveckla goda känslomässiga relationer till barnet, påverkar det barnets 
risk för att utveckla kriminellt beteende.  Det finns även studier som visar att bostadsområdets 
sociala sammansättning och struktur samt socioekonomiskt mindre välbeställda miljöer kan 
påverka risken för att utveckla kriminalitet. Det betyder dock inte att alla barn som uppvisar 
sådana tecken och växer upp i sådana miljöer blir kriminellt aktiva. De allra flesta barn blir 
trots allt inte kriminella. Det finns inte en enskild faktor som medför en ökad risk, utan det 
handlar ofta om ett samspel mellan flera faktorer, det är överhuvudtaget inte några enkla 
orsakssammanhang detta rör sig om. 
 
Estrada (1999) påpekar att ungdomar anses vara samhällets mest brottsaktiva grupp. Men att 
brottsligheten avtar tydligt efter tonåren, vilket antyder att för de flesta ungdomar kan 
brottsliga aktiviteter ses på som en övergående fas. Vidare påpekar Estrada att unga 
brottslingar uppfattas som sårbara och svaga. Att de med sina handlingar visar att de befinner 
sig i en riskzon för framtida utslagning. De uppträder som omoraliska hänsynslösa individer 
som medvetet kränker medmänniskors liv och egendom. Det uppstår en spänning mellan oro 
och ilska, vård och straff samt stödjande åtgärder och kontroll. Utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv anses ungdomar med problem vara offer för missförhållanden de 
själva inte har makt över. Istället för att straffa dessa ungdomar bör samhället försöka hjälpa 
dessa ungdomar.  
 
Enligt Sarnecki (1981) finns det kriminologisk forskning som visar skillnader mellan 
ungdomars brottslig. Han visar till undersökningar gjord bland pojkar att de någon eller några 
gånger har begått brottsliga handlingar. Vidare framhåller även Sarnecki att de flesta 
ungdomar begränsar sina brottsaktiviteter till några få sådana. De ungdomar som vidare utför 
mera omfattande och allvarlig brottslighet består av en liten grupp ungdomar. Dessa 
ungdomar uppvisar ofta redan i 14-15 årsåldern ett ansenligt brottsregister.  
 
Sarnecki (1981) påpekar även att familjens och föräldrarnas roll är central i ett barns liv. 
Vilket sätt barnen blir tagit hand om av föräldrarna är oerhört viktigt. Sarnecki hänvisar till ett 
undersökningsresultat som visar att de mest brottsaktiva barnen har påtagligt sämre relationer 
till sina föräldrar än de som inte registrerats för brott. Andra faktorer som skolan och 
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kamratmiljön verkar vara beroende av den sociala träning barnen fått i hemmet framhåller 
han. Vidare påpekar Sarnecki att orsaken till att människor begår kriminella handlingar bott-
nar i många olika samband. Orsakarna kan likasåväl bottna i fysiologiska och psykologiska 
som sociologiska problem. Det finns inget entydigt svar utan en hel mängd delsvar.   
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4 SNATTERIER – STATISTIK OCH PRAKTIK 
 
I detta kapitel presenteras först några fakta allmänt om snatterier och butiksstölder i Sverige. 
Likaså av det län och de kommuner denna undersökning har utförts i. Därefter redogör jag för 
de svar som respondenterna gav i samband vid intervjuerna.  
 
 

4.1 ALLMÄNT OM SNATTERIER OCH BUTIKSSTÖLD  
 
Snatteri och stöld i butiker är ett problem för många butiksinnehavare. Mörkertalet för dessa 
brott är mycket stort. Därför utgör de misstänkta personer för snatteri och butiksstöld endast 
ett begränsat antal av alla de gärningsmän som begår sådana brott. Enbart under år 2006 
anmäldes 56 200 butiksstölder i Sverige. Brå uppger att det endast är mellan fem och tio 
procent av det totala antalet butiksstölder som verkligen blir polisanmäld. På grund av att 
snatterier och butiksstöld är ett så kallat ingripandebrott, att någon grips på brottsplatsen, kan 
också en stor del av de anmälda brotten klaras upp. År 2006 uppklarades 46 procent av de 
anmälda brotten genom personuppklarning. Vilket vill säga att åklagaren efter utredningen 
har en skäligen misstänkt person och att åklagaren beslutar om åtal. Åtalsunderlåtelse 
förekommer om de gripna personerna är under 18 år.  
(http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=11&module_instance=2)  
 
Vidare uppger Brå att 27 procent av dem som misstänktes för butiksstölder under år 2006 var 
ungdomar (upp till och med tjugo år). I relation till sin andel av befolkningen är ungdomar, 
framför allt tjejer, överrepresenterade bland dem som misstänkts för snatterier och butiksstöld. 
Under år 2006 var 4070 tjejer i åldern femton-tjugo år misstänkta som brottsdeltagande 
gällande snatterier och stölder i olika affärer och varuhus. Medan det under samma period 
misstänktes 3034 pojkar för samma brott.     
 
I det län som undersökningen gjorts anmäldes det totalt 29 552 brott under år 2006 varav 1 
297 brott anmäldes som snatterier och butiksstöld. I den stad som undersökningen är gjort 
uppger Brå att 706 snatterier och stölder i butiker och varuhus har anmälds medan det från 
undersökningens mindre ort har blivit anmäld 30 sådana brott.  
 
 

4.2 SNATTERI SOM BROTT  
 
I detta kapitel redogörs i vilken grad affärsinnehavarna upplever snatterier. Vad de tror 
orsakar att ungdomar snattar och varför de snattar just i deras affär. Jag tar även upp huruvida 
de anser att det är enkelt för ungdomarna att snatta i deras affär och om förekomstens av och i 
vilken grad vuxna snattar.  
 
För ordningens skull vill jag påpeka att även om inte alla intervjupersoner är ägare av affären 
de representerar så omtalas de i denna undersökning som affärsinnehavare ändå.  
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4.2.1 I vilken grad och varför snattas det? 
Jag fick ett mycket varierande svar på frågan om det förekom mycket snatterier. Båda godis-
affärerna tyckte att det var ganska lite, men visst förekom det. Problemet låg inte i att 
kunderna åt lösgodis, utan det var andra tillbehör eller varor som var mest utsatta. Snatteri-
tätheten berodde även på varornas placering, när det hände ofta att saker blev borta, ändrade 
de rutiner och flyttade om på sakerna.  Personligen trodde jag att snattning var ett problem 
just för dessa affärer, eftersom jag ofta har sett att människor smakar frikostigt på godiset 
medan de fyller sina påsar. Att kunderna smakar anser affärsinnehavaren som lagligt. 
 

Enligt mitt vetande snattas det inte mycket. Inte mer än vad folk tycker är 
lagligt – att gå och tugga och smaka på allt lösgodis.         (Intervjuperson  God 2) 

 
Ovanstående respondent berättade även att det i en affärstidning förra året hade skrivits att det 
lösgodis som kunderna stoppar i sig i affären utgör 4 procent av affärens årliga godisvolym.  
 
De som upplever mest problem med snatterier är parfymerierna och livsmedelsaffärerna. De 
säger även att det förmodligen förekommer mycket mer än vi tror. Även klädaffärerna 
drabbades hårt av snatterier. Ändå uttalade en av intervjupersonerna från denna bransch att 
vederbörande vet att det snattas en hel del men har bara tagit en person.  
 
 Men visst förekommer det en hel del snattning. Oftast när det är mycket folk i 

butiken. De opererar i ligor och har den rätta utrustningen för att avlägsna 
larmen. De kan sina saker. Det händer att vi får tillbaka varor från polisen 
som de har kommit över. Jag tror det förekommer mycket snattning. Det är 
många tjejer med långa fingrar.                                            (Intervjuperson Klä 1) 

 
Även ett av varuhusen tycker det inträffar ett och annat snatteri.  I enstaka tillfällen kan det 
vara ganska mycket, det går i perioder. Affärsansvariga säger att det märks i affären när det 
kommer ligor till stan som åker runt. På senare tid har detta varuhus även börjat sälja filmer 
och spel.  
 

Detta tycks vara populära varor som en del människor anser att det inte är 
nödvändigt att betala för. Spel och filmer hamnar ofta i fingrarna och under 
kläderna på drogpåverkade, de tar för att sälja vidare. De kan stoppa på sig 
mellan tio till femton filmer eller spel åt gången.   (Intervjuperson God 1) 

 
Samtliga av de tillfrågade trodde att en av orsakarna till att ungdomar snattar vilar mycket på 
kompistryck och för att de ska tuffa sig. Det blir som en slags sport för dem, något som de 
dessutom skryter om till varandra. Att ungdomarna snattar just för att de saknar pengar var det 
delade meningar om bland affärsinnehavarna.  
 

Jaa, många av de jag har tagit snattar nog inte för att de saknar pengar. Det 
är nog lite spänningen och att det är häftigt. Också har jag hört från andra att 
de liksom tycker att de har tjänat pengar då, på varor de har tagit. De tycker 
liksom att de på sätt och vis har sparat de pengarna som dom annars skulle ha 
betalat för varorna.                          (Intervjuperson Par 2) 

 
En av intervjupersonerna yttrade även att mycket av den snattning som försiggår beror på 
mycket okunskap bland människor. Många står ju helt öppet och smakar och äter godis, vilket 
också egentligen är snatteri. En annan intervjuperson tror även att dagens ideal påverkar 
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mycket till snattning. Pengarna räcker inte till för att se rätt ut och för att ha de rätta kläderna 
till varje tillfälle. De flesta intervjuade påpekade dock att det inte enbart var ungdomarna de 
hade snatteribekymmer med. Snattning förekom även i stor skala bland vuxna människor. En 
intervjuperson påpekade även att det förekom en viss skillnad på vilka saker pojkar tog 
jämfört med flickorna. 
 

Men, det är skillnad på pojkar och flickor med vad de tar. Pojkarna snor ofta 
godis och dricka medan tjejerna många gånger tar schampo, hudvård och 
smink. En del sådana varor går det helt enkelt inte att ha ute i affären de 
måste låsas in eller finnas bakom kassan. Vi fick in ett parti hudkrämer, totalt 
tolv stycken, endast en av dem blev sålt på vanligt sätt, alltså betalat i kassan, 
medan de elva andra blev stulna.                                           (Intervjuperson Liv 2) 

 
Varför ungdomarna snattar just i deras affärer var det också delade meningar om bland affärs-
innehavarna. Men de som representerade samma affärsinriktning delade något så när samma 
uppfattning. Ett par stycken hade helt enkelt ingen synpunkt alls. Medan några andra trodde 
det berodde på att det var varor som lockade (även dyra varor) och att de var små och lätta att 
plocka med sig. Det kunde också vara att de tog saker för att sedan sälja vidare. En annan 
respondent svarade att ungdomarna tycker detta är en bra affär och kompistrycket gör ju sitt 
till att de bara måste ha dessa varor. Även affärens belägenhet och storlek tycktes vara ett skäl 
till att det snattades just i denna affär. 
 

Detta är en stor affär, med stora ytor och långa öppettider. Det är lätt att 
komma undan i mängden, de blir borta inemellan hyllorna och då syns det 
inte att de tar något. Affären ligger centralt, nära till skolor och mitt i ett 
bostadsområde.                     (Intervjuperson Liv 1) 

 
Synen bland affärsinnehavarna varierade även angående huruvida de tyckte det var enkelt för 
ungdomar att snatta i deras affärer eller inte. En respondent uttalade att hon inte tyckte att det 
var enkelt att snatta där, eftersom alla varor var larmade. Om ungdomarna tycker att det är lätt 
att snatta här, så är det för att de har med sig rätt redskap för att larma av varorna, sa hon. I en 
annan affär tycktes det heller inte vara enkelt att snatta, för de placerade produkterna så de 
hade dem under uppsikt. Medan det på ett annat ställe inte var en chans att se när det 
snattades. Likadant kändes det i affärerna med stora lokaler och mycket folk. Snattaren blev 
borta i mängden. Något av anledningen till detta ansågs dels vara att det ständigt föreligger 
besparingar, vilket resulterar i för liten personalstyrka, dels att det finns för lite 
övervakningskameror. Men, även om varorna var larmade och det fanns 
övervakningskameror i affärerna tycktes det inte vara något hinder för att människor snattade.   
 

Jag har ju fem kameror uppmonterade i min affär, men ändå försvinner det 
varor. Enkelt är det ju att snatta därför att det är små grejor som är lätta att 
stoppa upp under armarna. Och, har de gjort det några gånger, så blir de ju 
rätt så skickliga på det. Det var ett tillfälle där vi hade stark misstanke till en 
ungdom att hon snattade. Jag hade en extrapersonal i affären en gång denna 
ungdomstjej kom in i affären och extrapersonalen skulle kolla upp henne extra 
noggrant. Hon hade tjejen under uppsikt hela tiden, hon stod avvaktande på 
två-tre meters avstånd och tittade på henne hela tiden så att hon inte skulle få 
möjlighet att sno något. Extrapersonalen såg inte att hon tog något. Men, när 
vi kollade på filmen efteråt syntes det ändå att hon hade klarat av att sno med 



28 

sig en ring. Så de är ju inte ens rädda för att ta saker fast de är under uppsikt 
hela tiden.                                (Intervjuperson Par 2) 
 

Denna åsikt delades av flera affärsinnehavare. Några intervjupersoner ansåg att om en 
människa är blottat från samvete och rädsla är det ingen konst att snatta i någon affär. Att 
fylla fickorna och försvinna är alldeles för enkelt och det är ju precis sådana tillfällen också 
som ligger till grund för att skapa tjuvar. 
 

Det är nog enkelt i alla affärer. Om de inte har något samvete och rädsla är 
det ju enkelt. Det är alldeles för lätt, det vet du ju själv, du kan gå in och 
stoppa full fickorna. Och det är ju de tillfällena som också skapar tjuven.  

                (Intervjuperson Klä 2) 
 
Endast två av affärsinnehavarna sa att det inte förekom någon snattning av vuxna personer i 
deras affärer. De flesta av dem räknade personer över tjugo år som vuxna.  En avgörande 
faktor i detta uttalande kan vara att deras sortiment av varor riktade sig mest till barn och 
ungdom. De hade helt enkelt inte så många besökande i den vuxna åldersgruppen. Ett par 
intervjupersoner uttalade att det förekom att även vuxna snattade, men, det var mest 
ungdomar. Resten av affärsinnehavarna påstod däremot att det förekom mer snattning bland 
vuxna människor än bland ungdomarna. Vilket de motiverade på lite olika sätt. 
 

Ja, det är mer vuxna än ungdomar som snattar. Vi har mycket utrustning som 
liksom ska fungera som avskräckande. Övervakningskameror och så, men det 
snattas mycket ändå. De vuxna har ofta ett vinningssyfte på att snatta, de 
snattar för att sälja vidare eller för att de är hungriga. Det förekommer mycket 
snattning bland vuxna arbetslösa, hemlösa och narkomaner. Ungdomen dä-
remot tar för att de vill ha sig en godisbit.                     (Intervjuperson Liv 1) 

 
Ja, det förekommer även mycket snatterier bland de vuxna. I hur stor 
utsträckning det sker är svårt att säga, det är ju ett mörkertal. Men det förekom-
mer nog i lika stor utsträckning som bland ungdomar, tror jag. Det är liksom 
lättare att misstänka och komma på ungdomarna. Pensionärerna är lite segare 
av sig då, men skulle till exempel du ta något, da skulle det gå fort. Och en 
annan sida av saken är ju att man får inte ta några personer för snatteri innan 
de har fått möjligheten till att betala för sina varor. De måste ha gått förbi 
kassan innan de kan tas för något och vi kan säga att de har stulet något. Men 
vi kan gå fram till kunderna och uppfordra dem till att lägga sina varor i en 
handelkorg istället för att bära det med sig i fickan fram till kassan.  
                      (Intervjuperson Liv 2) 

 
Ja, jag märker det på så sätt att det försvinner antirynkkrämer och det är ju 
inget en misstänker ungdomar för att ta. Egentligen kan man misstänka mer 
vuxna än man gör. Det förekommer ju att vuxna står och luktar på dyra 
parfymer (värda runt 700,-) och sedan upptäcker jag att parfymerna är borta, 
då förstår man ju vem det är som har tagit dem. Det är även svårt att se på 
filmerna ifrån övervakningskamerorna många gånger att de tar saker, är inte 
kamerorna i exakt rätt position så syns ju inget därifrån heller. Många är väldig 
fräcka och en del är ju även påverkade. Det har varit tillfällen då de har varit 
inne i affären och tagit saker som de sedan återkommer med för att få bytt, mot 
andra varor eller pengar.                   (Intervjuperson Par 2) 
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4.2.2 Hantering av snatteriärenden  
Endast affärsinnehavarna för godisaffärerna tyckte att det var att gå för långt att polisanmäla 
snatterier. Det räcker med att ta kontakt med föräldrarna eller vårdnadshavarna och prata med 
dem. 
 

Nej, att polisanmäla ungdomarna för att ta lite godis eller något det tycker jag 
är att gå för långt. Det går att lösa på plats. Man ska inte sila mygg och svälja 
kameler. Med att lösa på plats då menar jag att ta in dem och prata med dem 
så de får göra rätt för sig. Jag har tagit in ett par stycken. Andra ungar har 
talat om för mig att den och den har snattat i min affär. Du vet, ungar håller 
inte tyst. Då har de fått kommit hit och städat en vecka efter skolan. Om de 
inte gjorde det, sa jag att jag skulle ringa deras föräldrar. Jag tror inte de vill 
göra om detta.                              (Intervjuperson God 2) 

 
Samtliga andra tyckte definitivt att snatterier skulle polisanmälas. Men några hade synpunkter 
på att det var nästan meningslöst. De anser att polisen inte tar en sådan anmälan på allvar. Vad 
som händer är att det efter några veckor kommer ett besked om att fallet är nedlagt. 
 
De flesta tillfrågade affärsinnehavare med undantag av en, polisanmäler snatterier på sin 
arbetsplats. Dock inte alltid. 
 

Jag polisanmäler snatterier ibland. Men ibland kommer jag inte fram heller 
hos polisen. Och, är det då varor för under 100 kronor, ja, då skiter jag i det, 
som man säger på svenska.                   (Intervjuperson Par 1) 

 
I andra fall kan det variera något huruvida ett snatteri blir anmält eller inte, utifrån vilka det är 
som snattar. Om det är ett barn så kontaktas lika gärna föräldrarna. Eller om utlänningar tas 
för snattning till exempel då krävs det mycket personalresurser, de måste hållas kvar på 
platsen till polisen har kommit och det kan ju ta lång tid. Att det är polisen som måste göra 
gripandet är att det är svårt för butikspersonalen att utföra identitetskontroll, det kan även vara 
så att personen ifråga inte får vistas i Sverige överhuvudtaget.  
 

Ja, här polisanmäls så att säga allt. Inte om en liten unge på 8-10 år tar en 
tablettask, då ringer vi till föräldrarna. Annars tar oftast bevaknings-
personalen sig an sådana saker. Är det utlänningar måste de hållas kvar till 
polisen har kommit. Medan vi väntar på polisen ska det alltid vara två 
personal. Detta för att de inte ska kunna skuldbelägga oss för något och att de 
tagna personerna inte ska få möjlighet att kvitta sig med varorna. Likadan är 
det när vi tar någon på utsidan affären eller efter att de har gått igenom 
kassan. Vi måste låta dem passera kassan och låta de få en möjlighet till att 
betala för sig innan vi kan ta dem. Det ska alltid vara två personal som går 
med de till kontoret, en före och en efter.      (Intervjuperson Liv 2) 

 
Beträffande var gränsen går för vad som räknas som snatteri rådde det något olika synpunkter 
på hos intervjupersonerna. Ändå var de tämligen eniga om att snatteri är en form av brott och 
som inte får förekomma.  
 

Snatteri är snatteri, men det är ju även en viss skillnad från fall till fall, tar 
någon ett tuggummi, nää. Men det börjar ju ett ställe förstås. Är det någon 
som snattar så ringer jag alltid till föräldrarna. Det finns ju alltid några 
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stammisar som inte kan låta bli att sno saker. När det gäller polisanmälning 
kanske det bör finnas en gräns, men jag tycker föräldrar alltid ska kontaktas 
när det är något. Angående detta med provsmakning av godis, så ser jag det 
mera i livsmedelaffärer, tycker jag. Här går föräldrarna och tittar på något 
själva medan barnen testar och plockar sitt godis.                  (Intervjuperson God 1)
  

Någon tyckte alltså att gränsen skulle gå vid första kronan, när någon försökte att sno åt sig 
något som inte var deras. Medan en annan tyckte att värdet för varorna borde närma sig minst 
50 kronor innan han tänkte på att polisanmäla någon. Det fanns även synpunkter angående 
den övre gränsen gällande snatterier. 
 

Enligt lagen är det ju snatteri om någon endast tar en liten godisbit och som 
övre gräns är det ju satt ett värde för 800 kronor. Den gränsen är ju alldeles 
för hög, med varor för den summan fyller man ju nästan en hel handelkorg. 
Kommer det in en människa och tar en dyr innerfilé tillsammans med några 
flera varor. Ja, varor för kanske mellan en fem och sexhundra kronor, så åker 
han dit endast för snatterier. De som har snatteri som yrke ser ju till att de 
inte överstiger den gränsen på 800 kronor. De vet ju att de inte får lika högt 
straff för det som om de skulle överstiga den gränsen.            (Intervjuperson Liv 1) 

  
En affärsinnehavare skilde sig gällande denna fråga och tyckte att om det skulle ses till 
snattarens framtida vinst, borde brottet förstoras upp för att personen ifråga ska förstå allvaret 
i denna handling. Oavsätt om det handlar om ett stort eller lite värde. 
  

Ser man på det utifrån den som har snattat sitt perspektiv så ska en göra det 
så stort som möjligt. Om de stjäl från mig för 50 kronor så spelar inte det så 
stor roll för mig, men för ungdomarna som snattar spelar det roll. Det är ju en 
katastrof för den ungdomen som börjar stjäla.                      (Intervjuperson Klä 2) 

 
Samtliga affärsinnehavare tyckte att snatterier skulle betecknas som stöld, med vissa undan-
tag. De tyckte att allt som en person tar och som han vet att det ska betalas för, egentligen var 
stöld. Några affärsinnehavare tyckte att det berodde lite på summan det blev stulet för och att 
det var skillnad på om det var barn eller vuxna som snattade.  
 

Nej, när det gäller barn och ungdomar tycker jag inte att snatterier ska 
betecknas som stöld. Det är skillnad på en vuxen och en ungdom/barn. 
         (Intervjuperson God 2)                                               

 
Även situationen eller den bakomliggande tanken för själva snattandet tycktes spela roll för 
om det skulle betecknas som stöld eller inte.     
 

Ja, på sätt och vis så tycker jag nog att snatterier ska betecknas som stöld. 
Men när någon spontant tar enstaka saker, då är det ju snatteri. Men är det 
planerat i förväg och de kommer in i affären för att stoppa på sig en hel del 
med saker, då är det stöld.                      (Intervjureson Liv 1) 

 
Drygt hälften av intervjupersonerna tyckte sig se en skillnad eller gräns mellan snatterier och 
stöld. Åter igen handlade det om hur stor summa pengar brottet rörde sig om och om det var 
med uppsåt eller om det var en spontan handling. 
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Jag ser en skillnad mellan snatteri och stöld, ja. Tar de ett tuggummi/klubba 
så blir det ju inga pengar av det, det kan inte räknas som stöld. Däremot 
anser jag det mer som stöld, de som till exempel hyr en film och inte lämnar 
tillbaka den. Vid hyrning av film krävs det legitimation av alla och ålders-
gräns på 15 år.                             (Intervjuperson God 1) 

 
Ja, det gör jag, ser en skillnad. När någon går in i en affär med tanken på att 
de ska ta något med uppsåt, då är det stöld. Men om någon går och handlar 
och har varor som man tänker betala för. Och, medan de går där och handlar 
finner de till exempel ett paket med köttpålägg som de gärna vill ha, men 
tycker det är för dyrt. Om personen ifråga då stoppar det paketet i fickan 
istället för att betala det, ja, då är det snatteri.                      (Intervjuperson Liv 2) 

 
Det är ju en på ett vis en viss skillnad på snatteri och stöld tycker jag. En som 
tar en bil gör ju något grövre brott än en som till exempel tar en mascara. Det 
med bilen blir ju stöld då medan mascaran blir snatteri.        (Intervjuperson Par 2)
  

De andra tyckte att gränsen mellan snatteri och stöld var något luddig och att det var samma 
sak, stöld som stöld. Men det påpekades dock att det som började med små snatterier ofta 
utvecklades till stölder så småningom. Det är så enkelt för dem att snatta och det leder till att 
de bara tar mer och mer saker.  Samma intervjuperson tryckte även på om att det var bra att 
ringa föräldrarna och göra en grej av det inträffande. Sådant menade hon kunde skydda de 
unga mot att fortsätta sin snatterikarriär.  
 

4.2.3 Snattaren som brottsling  
Endast en affärsinnehavare tyckte inte att en snattare var en brottsling. Brott är för mig något 
som är mycket grövre, uttalade hon. 
 

Nej, för mig så är en brottsling något grövre. Nu när vi pratar ser jag för mig 
en ungdom på 15 år som har snattat och som står där och gråter när en har 
tagit dem. De ser jag inte som några brottslingar, men de kan ju bli brotts-
lingar om ingen ingriper.                   (Intervjuperson Klä 2)
                  

Alla de övriga affärsinnehavarna såg egentligen snattaren som en brottsling. Dock med en 
viss modifikation från en del av intervjupersonerna.  
 

Joo, men brottslingar är de ju alla. Även om det inte är samma grad av 
brottslighet.                    (Intervjuperson Par 2) 

 
Det är ju olika, egentligen så är de ju brottslingar. Men det kan ju bero på 
olika saker också. En del har det som sjukdom, om det är barn så ja, jag vet 
inte.                      (Intervjuperson Var 2) 

 
Både ja och nej, det tycker jag är lite hårfint. De som stjäl en film de är 
brottslingar, men ett tuggummi – nää. Men de börjar ju ett ställe.  
                   (Intervjuperson God 1) 

 
Både ja och nej, en unge ser jag inte som en brottsling men en vuxen så.  
                (Intervjuperson God 2) 
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Ja, det gör jag ju, anser en snattare för att vara brottsling. Fast den som äter 
smågodis, de är ju även snattare men det beror mera på okunskap. Men när 
de medvetet stoppar på sig saker för att ta det, då är de brottslingar.  
                                             (Intervjuperson Liv 1)  

 
Affärsinnehavarnas syn på var gränsen går för vad som är brottslighet var också något olika. 
Några tyckte att allt som de tar utan lov räknas som brottslighet medan andra menade att lite 
lösgodis och småsaker upp emot en femtilapp inte räknades som något vidare brottsligt.  
 

Ja, som ja sa tidigare, den som äter smågodis, de är ju även snattare men det 
beror mera på okunskap. Men när de medvetet stoppar på sig saker för att ta 
det, då är de brottslingar. Om det är personer vi misstänker för att komma in 
för att ta saker eller vi vet det är därför de kommer, tycker vi det är bra om de 
tar sig en godisbit. För då kan vi gå fram till dessa personer och ta de med 
oss för att prata med dem på en gång. Medan en person eller ett barn som 
bara smakar på godiset och som vi inte misstror för någonting kan vi gå fram 
till och snacka med direkt.                  (Intervjuperson Liv 1) 

 
Påpekandet om att det juridiskt sett egentligen ska stjälas för ett visst värde innan det kan 
betecknas som brottslighet poängterades. Fast hon själv ansåg att gränsen för brott passerades 
när ett brott eller typ snattning upprepas, för då är det ingen tillfällig grej. När de kommit 
dithän har de inget samvete för att det de gör är fel och det är nog den insikten snattarna måste 
komma till, påpekar hon. En intervjuperson svarade att om man försöker att ta något, så har 
det begåtts ett brott. Det spelar ingen roll om jag stoppar dem eller ej, för deras handling och 
tanke om att göra det är ju där ändå. Även om det tas saker som brottsoffret inte har köpt för 
egna pengar så ska ingen komma och ta dessa saker ändå.  
 

Här i affären är det ju mycket testprodukter och det är ju varor som jag får 
gratis, så jag har ju inte betald något för dem. Men kommer det några och tar 
någon av de testprodukterna så är det ju stöld ändå, så det behöver ju inte 
vara värdet i sig själv som är avgörande. Jag får en känsla av att de som 
snattar inte tycker att det är lika brottsligt att ta testprodukter som ordinära 
varor. Eller kanske det är så att jag märker det så tydligt när en testprodukt 
är borta. Det märks ju inte lika väl om ett eller tre läppstift försvinner från 
hyllan. Men ändå är det ju stöld. Människor kan inte bara gå in i en affär och 
ta saker. För mig är det lika, vara sig de tar en testprodukt eller säljprodukt. 
Ett försvunnit testprodukt leder ju till att jag inte säljer de produkterna lika 
bra eftersom kunderna inte har något test att få prova. På så vis tjänar jag ju 
inte lika mycket pengar heller.        (Intervjureson Par 2) 

 

4.2.4 Brottets gottgörelse  
Samtliga affärsinnehavare ville att deras affär skulle kompenseras av den som snattat genom 
att de åtminstone lämnade tillbaka det som de hade tagit. Eller att de betalade tillbaka vad 
varan egentligen kostade.  

 
Ja, det är ju värdet av varan jag är intresserad av att få tillbaka. Att få 
tillbaka produkter som är använda eller varor med brutna förpackningar, det 
är ju värdelöst för mig. Vissa tycker ju att det räcker med att de lämnar 
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tillbaka det de har tagit. Men det är ju fullvärdet av varan jag vill ha tillbaka.    
                     (Intervjuperson Par 2) 

 
När det gällde barn och ungdomar tyckte några av intervjupersonerna att föräldrarna skulle 
kontaktas. En affärsinnehavare lämnade även ett förslag på att det borde sättas upp ett foto i 
affären, på dem som hade snattat. Men det ansågs som att gå lite för långt, påpekade han. 
Intervjupersonen hade hört om någon som hade gjort detta, men den handlingen hade han fått 
kritik för. Även en ursäkt för vad de har gjort tyckte vissa intervjupersoner skulle vara på sin 
plats.  
 

Om personen har tagit en vara och om den är förstörd, till exempel att larmet 
är bortklippt eller så, då vill jag självklart ha betalt för den. Och självklart 
ska de säga förlåt, det är sunt förnuft, vanlig hyfs tycker jag. Det har i alla fall 
min mamma lärt mig.                    (Intervjuperson Klä 1) 
 

En av intervjupersonerna tyckte att de som snattade även skulle få ett riktigt straff. Det var 
också på förslag att de borde komma till affären och arbeta som kompensation för den inträff-
ande händelsen. Men för någon fanns det inte möjlighet till det eftersom snatteri var ett stort 
problem.  
 

Dels vill jag ju att affären får betalt för varan och att de lovar att inte komma 
tillbaka och snatta. Det bästa är ju att få dem att jobba i butiken, men det går 
ju inte. Man vill ju att de ska komma på att de inte ska göra det mer. En bot är 
inte lika avskräckande som att måsta arbeta av för det de gjort.  

               (Intervjuperson Liv 1) 
 
 

4.3 MEDLING 
 
Under detta kapitel presenteras huruvida affärsinnehavarna själva har varit med om någon 
form av medlingsmöte och vilken kunskap de har kring medling. Även hur medling kan 
påverka samhällsmässiga perspektiv ventileras. Dessutom presenteras hur affärsinnehavarna 
själva kan tänka sig att deras deltagande kring medling vid brott ska se ut. Kapitlet avslutas 
med några övriga synpunkter intervjupersonerna lämnade på slutet av intervjuerna. 
 

4.3.1 Affärsinnehavarnas vetskap om medling 
Att ingen av affärsinnehavarna hade deltagit i ett formellt medlingsmöte som denna under-
sökning strävar efter är inte oväntat då medling vid brott är så pass nytt i flera län. Ändå hade 
flera av intervjupersonerna på eget initiativ, vid flera olika tillfällen pratat med människor de 
sett snatta i sin affär. Dessa samtal kan ha ägt rum medan de har väntat på att polisen ska 
komma eller att ungdomarnas föräldrar har följt med sina barn tillbaka till affären och de har 
fått be om ursäkt. 
 

Ja, jag har varit med om både rättegångar och med om att föräldrar har 
kommit hit med sina barn för att be om ursäkt. Det kommer ju upp mycket 
känslor kring den som begått brottet när de sitter och pratar om vad de har 
gjort. När de sitter där och pratar och är ledsna och börjar gråta, ja då tycker 
en ju synd om dem också på ett sätt och vis.                  (Intervjuperson Liv 2)  
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Ja på ett vis har jag liksom varit med om någon form för medling. Vi har tagit 
in dem några gånger och pratat med dem medan vi har väntat på att polisen 
ska komma.                    (Intervjuperson Var 1) 

 
Ingen av affärsinnehavarna hade någon speciell kunskap om vad medling gick ut på i detta 
sammanhang. För att de skulle få en bild av vad det rör sig om, fick de en kort introduktion 
(se följande 5 punkter som presenteras nedan) om vad medling vid brott innebär.  
 

� Medling bygger på frivillighet och leds av en opartisk medlare 
� Medling är till för båda parter, både den som har begått brottet och den som har 

blivit utsatt för brottet 
� Brottsoffret får möjlighet att förklara vilka konsekvenser händelsen har fått för 

honom/henne/affären inför gärningsmannen. Brottsoffret ges även möjlighet 
till bearbetning av händelsen, för att sedan kunna lägga denna bakom sig 

� Gärningsmannen får under ordnade förhållanden möta den som blivit utsatt för 
brottet och får ta ansvar för det han har gjort 

� Medling är också ett sätt att förebygga återfall bland unga lagöverträdare 
 
Efter denna korta information var det en del av intervjupersonerna som uttryckte att de trodde 
medling vid brott borde verka effektivt, i varje fall på en del snattare. 
  

Jag vet i stort sett ingenting om medling. Men, utifrån det du säger där så tror 
jag det kan fungera jättebra på ungdomar som inte har kommit igång med sin 
brottsliga karriär än. Men för de andra – hemlösa och narkomaner är det nog 
bara till att ödsla tid och resurser.                   (Intervjuperson Liv 1) 

 

4.3.2 Samhälleliga perspektiv på medling 
Endast en av affärsinnehavarna trodde att medling vid brott inte hade så stor samhällelig 
inverkan på snattaren. Han tyckte att ett ordentligt straff var en bättre lösning för att få bukt 
med problemet.  
 

Om medling kan ge samhällsmässiga effekter är svårt att svara på. Om det 
blir något konstruktivt ut av medlingen, så är det väl jättebra. Det är ju bra 
om snattarna får en förståelse för vad det är de har gjort. Men, jag är av den 
gamla typen och tycker att de på ett sätt ska ha ett straff för det de har gjort. 
Om de inte får det, ett straff, är det lätt hänt för dem att göra om handlingen 
en gång till, tror jag.                        (Intervjuperson Liv 2)         

 
Ovanstående svar blev däremot fullständigt motsagt av en annan affärsinnehavare. 
 

Medling tror jag faktiskt är mycket bra. Att låsa in någon tror jag inget på, det 
blir bara värre.                  (Intervjuperson God 2) 
 

De andra intervjupersonerna trodde att medling kunde ge ganska bra effekter i samhället. 
Åtminstone på en del av de yngre snattarna och de som snattade för första gången. De trodde 
det skulle vara effektivt om snattaren blev tvunget att sitta där och berätta för sina offer och se 
dem i ögonen. 
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Förhoppningsvis så kommer snatterier att minska, svårt att se att det inte ska 
göra det – det skulle vara jättepinsamt att möta den en gjort brott mot, att sitta 
där och se den personen i ögonen. Det skulle leda till att man inte gör om det.   

                (Intervjuperson Klä 1) 
 
Affärsinnehavarna tyckte att medling kunde vara ett effektivt medel för att få ungdomar på 
rätt bana igen. I och med att polismyndighetens resurser inte räcker till kan en tidig 
inkoppling av medlingsverksamheten vara bra. Speciellt för de ungdomar som har fyllt 18 år 
påpekar en av intervjupersonerna.  
 

Polismyndigheten har ju alldeles för lite resurser. Innan en ungdom blir 
omhändertagen av polisen och får ett straff har det hänt alldeles för många 
händelser för ungdomarna. Men kommer en medlare in direkt där efter den 
första gången de gör något och konfronterar dem med vad de gjort, kan det få 
dem att stoppa upp. Det har en ju sett, blir det inte satt ett stopp för dem så 
tror de ju att de bara kan hålla på. Den stora bristen som uppstår när 
ungdomar börjar ta saker är att de inte blir konfronterade med att det är 
allvarligt fel det de gör. Dessutom är det ju hopplöst för dem som är över 18 
år. Där får en ju inte kontakta föräldrarna heller. Där vore en medlare väldigt 
bra. De har ju ingen som ställer upp och ser efter dem och pratar med sig om 
hur det ska vara och kan bli.       (Intervjuperson Klä 2) 

 
Att få snattarna att ställa upp på medling innebär ju också att de måste ta ett visst ansvar för 
det de har gjort, påpekade en intervjuperson. Det är viktigt att prata med snattarna och få dem 
att förstå vad det är de har gjort.  
 

På de i ung ålder tror jag medling kan ha en jättebra effekt. De äldre är det 
svårare med, det går inte att lära gamla hundar att sitta. För skolungdomar 
upp till de har avklarat gymnasiet bör det vara effektfullt, efter det börjar de 
tappa respekten för äldre. Om man får de unga till att förstå vad det är de har 
gjort är det bra och till nytta både för affärerna och för de själva. Ta till 
exempel en tioåring som blir tagen för snattning och som måste sitta i 
medling, han tror jag aldrig mer kommer att snatta. Alla minderåriga (under 
15 år) är polisen tvungen komma hämta, sedan blir föräldrar eller vårdnads-
havare kontaktat innan ungdomarna får släppas. Det är inte roligt för dem att 
kanske bli hämtad av en polisbil eller sitta i affären tillsammans med dem tills 
föräldrarna deras kommer. Effekten beror ju även lite på hur föräldrarna 
beter sig. Om de inte bryr sig i att barna plockar på sig en massa saker är det 
inte så lätt att få ungdomarna till att bry sig heller. Medling bör även vara 
effektivt på spontansnattare.        (Intervjuperson Liv 1) 

 
Över hälften av affärsinnehavarna trodde att medling kunde minska antal snatterier, särskilt 
för de så kallade förstagångssnattarna. Men det hjälper kanske inte för att hindra andra från att 
begå brott, trodde de. Att just träffa de personer som äger eller driver affären de snattat i borde 
verka skrämmande så att de inte gör om det, det är ju inte direkt någon trevlig situation att 
hamna i skulle man tycka, sa intervjupersonerna. 
 

Ja, förstagångssnattaren har nog medling en sådan effekt på ville jag tro. 
Men, desto flera gånger de har snattat, ju svårare är det att få dem att avstå 
från att göra det igen. Men blir de tagna tidigt i sin snattarkarriär och det blir 
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arrangerat en medling tror jag det hjälper för dem.  Om polisen kommer och 
de måste följa med i polisbilen till föräldrarna och kanske även komma 
tillbaka hit till affären och tala om vad de har gjort. Ja, da är inte de 
ungdomarna glada. Troligtvis gör dom inte om det en gång till. Det blir 
alldeles för mycket uppståndelse och besvärligheter för dom för en så liten 
grej.                      (Intervjuperson Liv 1) 

 
Att lägga ner resurser på att arrangera ett medlingsmöte för ungdomar som snattat, 
förmodades faktiskt vara lönsamt.  En intervjuperson påpekade även att vissa ungdomar har 
stora grupptryck de måste hantera. De vet kanske att det är fel att snatta men gör det för att få 
acceptans i gruppen. Affärsinnehavaren säger att det ju hade varit toppen om hela gruppen 
kunde få komma till medling där alla blir upplysta om hur fel ute de egentligen är och inte 
bara den ungdomen som har begått brottet. De resterande intervjupersonerna vet inte eller 
ställer sig tveksamma till att medling kan ha en minskande effekt angående snatterier. En av 
affärsinnehavarna tror att det måste till en form av bestraffning. Att en snattare lägger av med 
sin verksamhet endast genom att det pratas om det vid medling tror de helt enkelt inte är nog, 
de tror att de kommer snatta ändå. Men de som inte kommit riktigt i gång med snattning, 
förstagångsknyckaren, kan medling vid brott hjälpa. 
 

Nej. Jag tror att den som är på gång att snatta gör det ändå, med eller utan 
medling. Men medling kan hjälpa på förstagångsknyckare och på de tillfällen 
där man säger att ”tillfällen gör tjuven”. Men på dem som planerar ett brott 
tror jag inte det räcker med ett samtal.                                  (Intervjuperson Par 1) 

 
När det gäller effekten av medling på vuxna människor så finns det en del tveksamheter bland 
affärsinnehavarna. Men någon nackdel tros det inte vara, åtminstone inte från vissa av 
intervjupersonerna. De tror att bland ungdomar kan det hjälpa dem som är förstagångs-
snattare. Det kan vara många som behöver bli påminda om vad de egentligen håller på med. 
Att de inte bara kan gå in i en affär och plocka med sig saker utan att betala för dem. 
Ungdomarna behöver bli medvetna om vilken stor process som sätts i gång, påpekar en 
affärsinnehavare. På samma sätt kan medling vara viktigt för de vuxna snattarna. 
 

En vuxen som blir tagen för snattning har kanske ett stort behov av att få sätta 
sig ned och prata igenom det som har hänt. Det är så fruktansvärt så det går 
inte att sätta sig in i när vi har tagit en vuxen och vi ringer hennes man för att 
be han komma och hämta henne.                                           (Intervjuperson Klä 2) 

 
Hemlösa och drogpåverkade verkar intervjupersonerna inte tro att medling har någon 
inverkan på. Ofta så har dessa människor hållit på att snattat ett tag och är ganska rutinerade 
på det de gör. Det är inte alltid att de snattar för att de inte har pengar, utan det är andra 
orsakar som ligger bakom påpekas det. 
 

Nej, jag tror inte att medling har någon större effekt på vuxna människor. Jag 
vet inte men jag tror inte det. De gör om det gång på gång. Jag slänger ut 
dom men de kommer in igen. Vuxna gör det för att det är som en sjukdom på 
dem. De gör det inte för att de inte har råd att köpa, de söker något annat. 
Tror inte det hjälper med några samtal, det är väl på samma sätt för dem som 
det är för dem med spel- och alkoholmissbruk. Dessutom så är det lättare att 
forma en unge än en vuxen.                 (Intervjuperson God 2) 
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Det var inte bara effekten av medling som var splittrad bland affärsinnehavarna. Även synen 
på om att det skulle vara enklare att forma en ung person än en vuxen människa rådde det 
delade meningar om, i alla fall resonemangsmässigt.  
 

Ja, det tror jag att medling kan ha en effekt på vuxna snattare. Jag tror de är 
lite lättare att resonera och prata med, de förstår mera. De är mer rädda för 
sitt anseende än vad ungdomarna är. De vuxna är mer rädda för vad 
grannarna och folket runt sig ska säga om de får veta att de har snattat, de 
kommer att skämmas. Medan ungdomar som snattar, ja, de blir ju tuffa inför 
sina kompisar och blir kanske till och med som en idol för dem istället.          

                (Intervjuperson Liv 2) 
 

En av affärsinnehavarna tyckte sig inte vara särskilt villig till att ställa upp på medling för att 
det snattades i hennes affär. Hon tyckte detta med snattning tog alldeles för mycket energi och 
att det var andra saker som hon egentligen ville syssla med i stället. 
 

Jag tycker inte sådant är något roligt. Det är så mycket runt omkring som tar 
mycket energi. En har inte gjort något fel, men ändå måste man lägga ned en 
massa energi och tid för det. Typ ringa polisen, de kommer och ska kolla 
banden och så vidare. Det är inte därför en har butik, en vill ju pyssla med 
annat.                      (Intervjuperson Par 2) 

 
De övriga affärsinnehavarna ville ställa upp i medling vid brott åtminstone för barn och 
ungdom och definitivt om de var förstagångssnattare. Att avsätta tid för medling med vuxna 
var intervjupersonerna något mera tveksamma till. 
 

Det beror på vad det är för typ av person som begått brottet. Är det barn och 
ungdomar, javisst, da är det inga problem att ställa upp på medling. Annars 
känns det bara som att man lägger ned en massa tid i onödan, tycker jag. Är 
det vuxna personer som snattar ofta, tror jag det är svårt att få de att ändra 
sig. Är man vuxen och inte förstår att det de gör får sina konsekvenser, då tror 
jag det inte hjälper att sätta sig ned och prata med dem.      (Intervjuperson Liv 1) 

 
En intervjuperson tyckte även att medling var ett bra sätt att få ungdomarna att stå till svars 
för, och ta konsekvenserna för, det de gjort. På så sätt kan man få reda på varför de har snattat 
och hur de vill gå vidare i livet. En affärsinnehavare sa att medlingstillfället gav dem en bra 
möjlighet till att be dem att tänka genom vad det är de ställer till med för sig själva. 
 

Ja, jag skulle kunna tänka mig att delta i medling och få skrämma vettet ur 
dem som stjäl. Jag tror att de som snattar måste få sig en riktig näsbränna en 
av de första gångerna de tar något. Jag brukar skrämma de unga flickorna 
med att be dem tänka på den dagen de ska ut och söka sig ett eget arbete. Att 
kanske ingen vill anställa en som har drivit på sådär. Be dem tänka på hur det 
sprider sig det de har gjort och speciellt på en liten ort. Då svarar de: Å, gör 
det, det har jag inte tänkt på.                 (Intervjuperson Klä 2) 

 
En annan intervjuperson uttryckte att han således fick se denna person i ögonen och 
möjligtvis kunde vara med att hjälpa till så att han kunde komma på andra tankar igen. 

 
Ja, så absolut vill jag ställa upp på medling. Joo, man känner ju lite det att 
man kanske kan hjälpa denna person som har förbrutit sig genom att snatta. 
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Hjälpa de till att förstå innebörden av det de gjort så de kan komma på rätt 
bana igen. På så sätt får jag ju även chansen att se denna person i ögonen.  
          (Intervjuperson Var 1) 

 
På frågan om vad affärsinnehavarna skulle vilja säga till en som har snattat i deras affär var 
svaren nära på lika många som antal tillfrågade. De ville få dem att förstå vad de verkligen 
har gjort. Även förklara för snattarna konsekvenserna företaget och de andra ärliga kunderna 
kommer att drabbas av, att ju mera det snattas desto dyrare måste varorna säljas. Deras 
snattande kan ju också påverka och förstöra hela deras framtid.  
 

Jag skulle vilja säga till dem - gör aldrig om det. Jag vill förklara för dem vad 
det egentligen handlar om det de gjort. Det sägs att det enbart i Sverige 
snattas för 7 miljarder kronor årligen. Någon stans måste man ju få in de 
pengarna från och då måste man ju lägga det på priset på varorna. Om det 
slutas att ta varor och alla betalar för sig kan ju priset på varorna sänkas 
istället.  Jag vill försöka få dem att förstå att det inte enbart rör sig om den 
ena chokladkakan de har tagit, utan det för med sig en hel massa andra 
konsekvenser, båda för dem själva och för andra. Det är allt det som händer 
runt omkring också. Den som har snattat kan bli utpekat av personalen i 
affären och de kommer att hålla uppsikt med honom varje gång personen 
ifråga kommer in i affären. Om han inte slutar att snatta kan det hända att 
han överhuvudtaget inte får lov att komma in i affären igen. Och sådana saker 
har alltid en förmåga att sprida sig, det sprider sig som ringar på vattnet. Det 
är inte enbart de personer eller personal som var med i det ögonblicket han 
blev tagen som vet vad han har gjort. Utan dessa människor berättar det ju 
vidare till några andra, som i sin tur berättar det vidare igen. I slutändan kan 
det vara många hundra kanske tusenvis personer som får reda på att denna 
person håller på att snattar i affärerna och det är ju inget roligt för den som 
har gjort det. I vissa fall kan det ju gå så långt att de biter sig själv i svansen. 
När de själva ska söka jobb en gång i framtiden och alla vet att denna person 
har drivit med snatterier, kanske de inte vill ha något med den personen att 
göra överhuvudtaget.                              (Intervjuperson Liv 1) 

 
Affärsinnehavarna påpekade också att de ville fråga snattarna om varför de hade snattat, så de 
själva fick tänka igenom vad de hade gjort. De tyckte det skulle vara intressant att höra vad 
snattarna hade att säga om de gjort, lyssna till vad de har att säga och ställa frågor till dem 
utifrån vad de svarar. En intervjuperson ville även ifrågasätta om de själva tyckte det var värt 
att göra sig till tjuv för så lite. Ofta verkar det inte som att de som snattar i affärer förstår att 
det egentligen drabbar affärsinnehavarna personligen. De tänker inte på att det verkligen finns 
en ägare till affärerna. Men, mycket löser sig om föräldrarna blir inblandade och de får prata 
tillsammans. 
  

Jag har ju pratat med några av dem som vi har tagit för snatterier. Det verkar 
inte som att de tänker på att det är mig de egentligen tar saker ifrån. Jag tror 
inte de tänker så, tror de bara tänker på att det är en affär och ingen 
personlig ägare som blir drabbad. Men det är mina grejer som jag har köpt 
för mina pengar de tar. Jag tror inte riktigt att de förstår det. Några av de 
ungdomar jag tar ber jag om att få namnet på och ringer deras föräldrar. Det 
löser sig ofta väldigt bra när jag tar kontakt med föräldrarna. Jag har till och 
med fått blommor från några.                 (Intervjuperson Par 2) 
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4.4 MEDLINGSFÖRFARANDE OCH KOMMENTARER 
 
I detta kapitel redogörs det för vilket sätt affärsinnehavarna tycker medlingsförfarandet ska 
arrangeras på. Om de tycker det räcker att gärningsmannen kommer och visar upp sig i 
affären och ber om ursäkt för den händelse han åstadkommit. Och, att han samtidigt visar upp 
ett papper från polisen, som affärsinnehavaren ska underteckna, som ett kvitto på att snattaren 
varit där. Eller om de tycker det bör genomföras ett formellt medlingsmöte, där gärningsman, 
anhörig, medlare och affärsinnehavaren själv deltar. Kapitlet avslutas med enstaka kommen-
tarer intervjupersonerna lämnade efter intervjun. 
 

4.4.1 Medlingsförfarande 
Tre av affärsinnehavarna tyckte det räcker med att snattaren kom till affären med ett papper 
från polisen som skulle undertecknas och att de bad om ursäkt. Dock med inverkan av vilka 
pengasummor det rörde sig om och vilket beteende förövarna uppvisade. De övriga 
intervjupersonerna trodde det skulle ge en bättre effekt med ett medlingsmöte. Ska det vara, 
så ska det vara och ska man få ungdomar att förstå får det göras ordentligt uttryckte en 
intervjuperson. Att föräldrarna är med och de sitter och pratar tillsammans om vad som hänt 
tyckte de borde ge effekt, åtminstone för förstagångssnattare. Även att åstadkomma en 
överensstämmelse om att snattaren skulle komma till affären för att hjälpa till, tyckte de var 
ett bra alternativ.  
 

Att komma hit och enbart be om ursäkt räcker inte. Jag vill att de ska komma 
hit i affären och hjälpa till. Da får jag även lära personen att känna. Jag 
tycker det är mycket bra det där med samhällstjänst som några doms till. Det 
är ingen som blir någon bättre samhällsmedborgare av att bli inspärrade i en 
månad.                    (Intervjuperson God 2) 

 
Ett medlingsmöte borde utgöra en bättre effekt, säger en av affärsinnehavarna. På så sätt får 
gärningsmannen stå till svars för det den har gjort. I och för sig gör han ju det vid att komma 
hit med ett papper också, påpekar affärsinnehavaren men han tror mer på att genomföra ett 
medlingsmöte ändå. Med ett möte blir det pinsammare för dem. Att föräldrarna är med vid 
mötet tycks vara en viktig faktor för vissa intervjupersoner. 
 

Jag tror att alternativet med ett medlingsmöte är bättre. För att om det ska ge 
någon effekt, så tar det mer med ett möte. Det blir mer jobbigt för dem. I och 
för sig så är det ju även pinsamt för dem att återkomma till affären med ett 
papper som ska undertecknas, men det är inte så obekvämt som att sitta och 
prata om det de gjort. Dessutom är de ju skickliga på att förfalska 
underskrifter i den åldern också, så det är ju inte säkert de ens kommer 
tillbaka till affären. Man ska göra det så obekvämt som möjligt för dem. Jag 
tycker även att föräldrarna ska vara tillstäds så de också får vara med. Ja, de 
bör ju också vara med och ta lite ansvar. Det kan ju vara så att föräldrarna 
heller inte riktigt vet vad snattning innebär.               (Intervjuperson Liv 1) 

 

4.4.2 Avslutande kommentarer 
En del av intervjupersonerna hade några punkter de ville förstärka innebörden av efter 
intervjun eller kom med några synpunkter de ville tillägga. De flesta visste från början inte så 
mycket om medling vid brott, men ändå påpekade flera av affärsinnehavarna efter intervjun 
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sin tro på att genomföre medling vid brott för ungdomar. Men, om snattaren kommit upp i 
ålder och de regelbundet snattade ansågs det som slöseri med resurser.  
 
Intervjupersonerna som representerade godisaffärerna trodde att medling vid brott var en bra 
åtgärd mot snattning. Men de såg inte ungdomssnattning som något direkt problem i sina 
affärer. Att sitta och medla för ett paket tuggummi, såg de som meningslöst och resurs-
slösande. En av dem uttalade att han gärna grep in då och då själv genom att ”ta lagen i egna 
händer” när det inträffade snattning. Han trodde även att det nog försvann mycket mera saker 
än vad man egentligen tror det gör.  
 
Även ett par andra intervjupersoner hade tänkvärda synpunkter att delge. En av dem uppgav 
att de numera hade stöldlarm och stöldmärkta varor och hoppades det skulle räcka för att 
skrämma förstagångssnattarna. Men de hade ingen möjlighet själva att gripa in och hålla kvar 
snattarna om de överhuvudtaget klarade att ta dem. Detta med snattefon fungerar bra på ett 
köpcenter där det finns väktare att ta till. Men för de affärer som inte är anknytande till några 
center eller väktare är det mycket svårare.  
 

Sådana som jag (ensamma medelålders fruntimmer) har ingen möjlighet att 
hålla de kvar själva. Om det hade funnits ett direktnummer att ringa för att få 
hjälp, hade varit bra. Ett nummer där det svarar på en gång och hjälpen finns 
tillgänglig med det samma.                        (Intervjuperson Par 1) 

 
Ett annat förslag som framfördes för att korta ned den långa väntetiden på att polisen skulle 
komma, var att räddningstjänsten kunde ta sig an ärendet i stället. De bör även kunna klara av 
sådana saker framhåll hon. För ungdomarnas skull tyckte denna affärsinnehavare att det måste 
till lite dramatik kring händelsen. Polisen eller någon annan uniformerad person måste 
komma, sådant har ett eget värde. Det är inte nog att bara ringa ett samtal och sedan släppa 
dem. Affärsinnehavaren påpekade att det är värt att lägga ned så pass mycket resurser för att 
få en ungdom att fatta allvaret av vad det är de håller på med. Samma intervjuperson 
påpekade även en viss rädsla för hela samhällets utveckling, med droger och allt vad det bär 
med sig.  
 

Utvecklingen i dag den är inte rolig. Det kommer in ungdomar som en nästan 
är rädd för och man tänker som så, ska jag gripa in eller låta dem gå. De kan 
vara drogpåverkade eller bära kniv och de ser farliga ut.  Det gäller ju hela 
samhällsutvecklingen detta, det är ju drogerna, det drar med sig eländighet 
överallt. Dessa är ju brottslingar, de går in i provhytten och sätter på sig ett 
par byxor och bara går. Man drar sig ju för att stoppa sådana typer och 
dessutom bli tvungen att sitta och vänta på polisen tillsammans med dem i 
över en timma. Det är skillnad i stan där de inte får vänta så länge.  

(Intervjuperson Klä 2) 
 
Föräldrarnas uppmärksamhet gentemot sina barn och ungdomar påpekades också som en 
viktig grej av intervjupersonerna. En affärsinnehavare meddelade att hon vid flera tillfällen 
hade blivit uppringt av föräldrar som talade om för henne att deras barn hade tagit saker i 
hennes affär. Föräldrarna hade registrerat saker på ungdomarnas rum och därefter ifrågasatt 
var och när de hade köpt dessa saker. Och, ungdomarna hade inget kvitto att visa upp om att 
de verkligen hade köpt dessa varor. Det är viktigt att föräldrarna håller uppsikt på vad barnen 
har och att de kan visa upp kvitto hemma för nya saker de kommer hem med, påpekade 
affärsinnehavaren. Några föräldrar hade till och med tagit barnen/ungdomarna med sig 
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tillbaka till respektive affär och beordrade dem att lämna tillbaka varorna. Ungdomarna blev 
också tvungna till att om ursäkt för händelsen och dessutom betala för varorna på deras 
föräldrars begäran.  
  
Vidare påpekade samma affärsinnehavare att både skolan och föräldrarna borde informera och 
berätta för barn och ungdom hur de ska bete sig i en affär, för att de inte ska bli misstänkta för 
att ta något. De ska inte gå med stora öppna bagar och väskor inne i affären. Man bör inte 
heller hålla på och ta händerna upp och ned från fickorna eller gå med jackan över armen och 
så vidare.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION  
 
I detta kapitel diskuteras empiriska datainsamlingen i relation till de teorier och tidigare 
gjorda studier som har presenterats i teorikapitlet. Först diskuteras affärsinnehavarens 
upplevelse och syn på snattning som brott. Vidare följer affärsinnehavarens syn på var 
gränsen mellan snatteri och stöld går samt huruvida ett snatteribrott bör polisanmälas eller 
inte. Sedan diskuteras huruvida affärsinnehavarna tror medling vid brott kan ge 
samhällsmässiga effekter, innan det avslutas med hur de vill att en eventuell medlingsprocess 
ska genomföras. 
 
 

5.1 SNATTERI SOM BROTT 
 
Som sammanställningen av empirin visar så varierar synen på snatterier beroende på vilken 
affärsverksamhet intervjupersonerna representerar. Godisaffärsinnehavarna ansåg inte 
snattning vara något stort problem. Just att det var godisaffärernas innehavare som kom med 
dessa uttalande var för mig förvånansvärt. Mina erfarenheter säger mig att det just i sådana 
affärer går människor dagligen och äter godis ur lösgodishyllorna. Men just det såg de inte 
som något problem. Att människor tar lösgodis från burkarna och stoppar rakt i munnen utan 
att betala, ansåg de mera som ett smakprov. Ett sådant beteende betraktade de som mer eller 
mindre lagligt, de tyckte inte att det var snatterier. De gångerna de tyckte det förekom 
snattning i deras butiker var när det försvann hela limpor med cigaretter eller när 
uthyrningsfilmer inte återlämnades. När varornas värde började komma upp i över en 
”femtilapp” och så där, då tyckte de det var snatterier, men inte när någon tog ett tuggummi 
eller några bitar lösgodis.   
 
En respondent påpekade att om en person går in i en klädaffär och tar med sig kläder in i 
provhytten, byter om eller sätter på sig kläderna och lämnar affären utan att betala – då har 
denna person begått ett brott, antigen snatteri eller stöld. Är det skillnad om varorna bärs 
utanpå eller inuti kroppen? Eller har det med vad det är de tar och mängden? Parfymeri-
innehavarna ansåg det som stöld om en person tog på sig en ring eller något annat 
smyckeliknande föremål och gick ut. Däremot finns det mycket provprodukter i sådana 
affärer och de varor som är märkt med test eller prov är det lagligt att prova, men inte att ta 
med sig, vilket också är avsikten med dessa produkter. Emellertid var alla intervjupersonerna 
överens om att det hade begåtts ett brott när människor tog med sig varor för närmare en 
femtilapp. I enlighet med Brottsbalken kapitel 8, § 2, framgår det att den som tagit något som 
tillhör någon annan har gjort sig skyldig till brott. Ska denna lag tolkas ordagrant så begås ett 
brott även om det endast är en liten bit lösgodis det rör sig om.  
 
Förutom godisaffärsinnehavarnas synpunkter på snattning så kan snattning sägas vara ett 
genomgripande problem för affärsinnehavare. Detta var ju även något som blev presenterat 
inledningsmässigt. Affärsinnehavarnas uttalande stämmer mycket väl överens med SOUs 
(1993:35 s.9ff) presentation om att ungdomsbrottslighet förekommer i en mycket stor 
utsträckning. Den brottslighet de flesta ungdomar utför och gör sig erfarenheter av, är 
emellertid oftast av oskyldig karaktär, alltså inte särskilt omfattande eller allvarliga. SOU 
(1993:35) påpekar även att de brottstyper ungdomar oftast utför, bland annat är stölder i 
butiker och varuhus.  
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Samtliga av de tillfrågade intervjupersonerna trodde att en av orsakerna till att ungdomar 
snattade var kompistryck och att de skulle tuffa sig för kompisgängen. På så sätt fick de något 
och skryta med samtidigt som de tyckte sig spara pengar på ett sätt. För att reducera 
kompistrycket gällande ”dåligt beteende” la en intervjuperson fram ett förslag om att hela 
kompisgruppen hade haft nytta av ett medlingssamtal. Ett samtal där hela gruppen blev 
konfronterade angående hur fel ute de egentligen är, gällande sitt beteende och sina attityder. 
Intervjupersonen menar i detta fall att det egentligen kan vara andra personer än den eller de 
som har utfört brottet som ska ses som ansvarlig för händelsen. Hon menar att den som utfört 
brottet kan ha känt sig pressad eller rent av hotad till att begå brottet. Genom att erbjuda hela 
gruppen medling kunde grupptrycket istället leda till avhållsamhet av snattning. Detta förslag 
ligger inte helt i linje med Wahlins (2005) uttalande där hon preciserar att medling först och 
främst är ett möte mellan två parter. Där mötets innebörd är att sammanföra den som blivit 
utsatt för ett brott med brottets gärningsman. I detta möte ska dessa ges möjlighet att tala om 
brottet och dess följder, tillsammans med en medlare. Däremot kan förslaget knytas an till 
definitionen SOU (2000:105) ger om reparativ rättvisa. En process där de berörda parterna av 
ett brott samlas för att tillsammans lösa hur man ska hantera följderna av ett brott och dess 
verkningar i framtiden.  
 
Att det saknas kunskap om hur man ska bete sig eller om vad som är rätt och fel hos många 
ungdomar (och vuxna för den delen) var också påpekanden som intervjupersonerna gjorde. 
Att kunskap av den sorten saknas kan väl vara sin sak eller så är det bara så att de inte bryr 
sig.  För att vi människor ska veta hur vi ska bete oss, finns det olika regler och normer.  Som 
Petterson (1994) poängterar har det utarbetats olika regler och kriterier som olika individer 
bör efterleva för att ett samhälle ska fungera. Institutioner och domstolar har till uppgift att 
tolka och tillämpa dessa regler som har olika värden och som bildar en hierarki av 
rättsnormer.  
 
Affärsinnehavarna trodde även att det snattades en del på grund av att snattarna saknar pengar 
eller att de gör det för spänningens skull. Enligt Sarnecki (1981) kan inte en specifik orsak 
lämnas för varför det snattas. Det är ett samband mellan flera olika förhållanden, både 
fysiologiska, psykologiska, psykosociala och sociala faktorer.  
 
När det gäller ungdomsbrottslighet visar statistiken att tjejer utövar en hel del snatteri- och 
stöldbrott. Under år 2006 var 4070 tjejer i åldern 15-20 år misstänkta som brottsdeltagande 
gällande snatterier och stölder i olika affärer och varuhus. Av pojkarna i samma ålder var 
3034 misstänkta för samma typ av brott. Även denna undersökning visar på sådana tendenser. 
Flera av affärsinnehavarna påpekade att det var många ungdomstjejer som snattade. De 
poängterade även att det var skillnad på vilka varor tjejer snodde kontra vilka varor pojkarna 
snodde. I livsmedelsaffärerna snattade pojkarna godis och dricka medan tjejerna snattade 
mera schampo, smink och hudvårdprodukter. Även i parfymerierna och klädaffärerna 
utpekades tjejerna som duktiga och överrepresenterade snattare jämfört med antal pojkar. En 
av intervjupersonerna menade att dagens ideal kan vara en stor orsak till att tjejer snattar så 
mycket som de gör. Många av dagens flickor ska eller måste vara identifierbara med de andra, 
sa hon. Att avvika på något sätt eller inte vara som de andra kan kännas betungande. De ska 
ha lika kläder, det ska vara ett visst märke på sminket och de ska se ut på ett visst sätt.   
 

5.1.1 Rädsla och samvete 
Något som intervjupersonerna flera gånger berörde var ungdomarnas saknad av samvete och 
rädsla. Kompistrycket i samband med föregående nämnda faktorer tycktes vara en stor orsak 
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till snattning. Oavsätt hur mycket eller hur lite affärsinnehavarna gjorde för att avskaffa 
snattning, förekom det ändå i stor utsträckning i vissa affärer. Även om lokalerna var små och 
intima med bra kameraövervakning och larmade varor gick det lika bra att snatta för det, om 
det var det de var ute efter.    
 

Jag har ju fem kameror uppmonterade i min affär, men ändå försvinner det 
varor. Enkelt är det ju att snatta därför att det är små grejor som är lätta att 
stoppa upp under armarna. Och, har de gjort det några gånger, så blir de ju 
rätt så skickliga på det. Det var ett tillfälle där vi hade stark misstanke till en 
ungdom att hon snattade. Jag hade en extrapersonal i affären en gång denna 
ungdomstjej kom in i affären och extrapersonalen skulle kolla upp henne extra 
noggrant. Hon hade tjejen under uppsikt hela tiden, hon stod avvaktande på 
två-tre meters avstånd och tittade på henne hela tiden så att hon inte skulle få 
möjlighet att sno något. Extrapersonalen såg inte att hon tog något. Men, när 
vi kollade på filmen efteråt syntes det ändå att hon hade klarat av att sno med 
sig en ring. Så de är ju inte ens rädda för att ta saker fast de är under uppsikt 
hela tiden.                                (Intervjuperson Par 2) 

 
Flera affärsinnehavare påpekade att med avsaknad av samvete, rädsla och respekt, är det 
ingen konst att snatta. Det är alldeles för enkelt för dem, uttryckte en intervjuperson, det är 
bara att stoppa full fickorna, vara artig och gå rakt ut. Som tidigare gjords, kan även dessa 
synpunkter knytas an till att det saknas en hel del kunskap eller att det förekommer avsaknad 
av vissa emotioner hos dessa personer som snattar. Det regelsystem och lagar som redan 
existerar tycks alltså inte fungera helt ut. Lagstiftning och straffbeläggning fungerar inte som 
styrmedel i detta fall. Straffrättens avsikter är just att påverka människors handlingssätt. På så 
sätt är straffrätten tänkt att ha en preventiv funktion, eftersom den har som uppgift att 
förebygga brott. Människor kan styras till att inte stjäla genom att handlingar som stöld 
kriminaliseras (Wennberg 2005). 
 
Ett annat påpekande som intervjupersonerna tog upp var att det inte enbart var ungdomarna 
som snattade. Ungefär hälften av affärsinnehavarna hade minst ett lika stort problem gällande 
snattning med vuxna människor om inte ännu mera än vad de hade med ungdomarna. Vuxna 
räknades då från tjugo år och uppåt. De snatterigrupperingar intervjupersonerna nämnde var 
ungdomar, vuxna, utlänningar, pensionärer och missbrukare. Varför de vuxna snattade hade 
intervjupersonerna inte någon förklaring till annat än att de hade det som en sjukdom av något 
slag. Pensionärer däremot trodde de snattade för att de tyckte varorna var för dyra och att de 
hade ont om pengar. Även missbrukare snattade i avsaknad av pengar men också för att sälja 
varorna vidare. ”Utlänningar” däremot var besvärliga snattare, därför att de opererade ofta i 
ligor eller grupper. Om de skulle stoppas och polisanmälas var affärsinnehavarna tvungna att 
hålla kvar dem tills polisen kom och det krävde minst två personer hela tiden. Detta sa de var 
för att eliminera risker om att personalen skulle bli beskylld av förövarna om att de hade 
uppträtt eller sagt saker som i verkligheten inte förekommit. Enligt Polismyndigheten måste 
utlänningar hållas kvar på brottsplatsen till polisen kommer. Bland annat är det så för att det 
är mycket mera besvärligt att identifiera sig som utlänning än som svensk medborgare. 
Personen ifråga kanske är turist och inte ens har någon fast bostad i Sverige, de har kanske 
inte överhuvudtaget uppehållstillstånd och sådana saker kan vara svåra får ett affärsbiträde att 
handskas med. Även drogpåverkade människor var en kategori som flera affärsinnehavare 
nämnde som besvärliga snattare, därför att de ofta uppträdde hotfullt och att de var svåra att 
prata till.  
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Huruvida vuxna snattar och varför omtalades inte direkt i det tidigare teorikapitlet. En orsak 
kan vara att dessa började sin snatterikarriär redan i barn/ungdomsåren. Många snattare blir 
inte tagna eller ges nog och rätt uppmärksamhet gentemot sitt beteende. Troligtvis kan dessa 
personer bära på flera olika beteendemönster som inte gynnar dem som person. I så fall kan 
människors snattningsbeteende överensstämma med Sarneckis (1981) påpekande om att rätts-
väsendet och de sociala myndigheterna inte är de enda instanser som hanterar frågor kring 
lagöverträdare. Han menar på att brottsligheten endast är ett symptom på anpassnings-
svårigheter. De ungdomar och även vuxna som har sådana problem, anser han att vara kända 
även av andra myndigheter eller organisationer i sitt närsamhälle.  
 
Fast intervjupersonerna påpekade att snattning förekom av flera olika grupperingar av 
människor, så utpekade de ingen specifik typ människa som snattare. Dock hade en av affärs-
innehavarna några synpunkter om hur, i alla fall ungdomarna borde lära sig att bete sig när de 
vistades i en affär. Hon tyckte att båda skolan och föräldrarna skulle stötta upp ungdomarna 
som informanter i detta avseende. Om de inte ville pekas ut och misstänkas för att vara en 
snattare borde de hålla händerna synliga och i ro, alltså inte hålla på att dra händerna upp och 
ned ur fickorna. De borde heller inte gå med stora jackor vara sig över armarna eller på sig. 
Även att släpa runt på stora öppna väskor eller bagar var ett uppträdande som kunde 
misstänkliggöra en människa som snattare. Om ungdomarna undvek dessa beteenden elim-
inerade de även risken för att utpekas som snattare påpekade hon. Med att bli utpekat som 
snattare på detta sätt menas att personen ifråga uppträder med ett visst beteende. Ett beteende 
som avviker i förhållanden till samhällets övriga uppfattningar om hur en person ska bete sig 
för att inte bli misstänkliggjort för att ta saker. Dessa uppfattningar styrs ofta av samhällets 
normer och regler. Beter man sig på ett visst sätt, utpekas man ofta även till att tillhöra en viss 
grupp människor. 
 

5.1.2 Affärsinnehavarnas hantering av snatteriärenden 
I undersökningen framkom det att de flesta intervjupersonerna polisanmälde snatterier, när de 
tagit någon för snattning i sin affär. Endast godisaffärsinnehavarna avstod från att göra 
polisanmälningar, det tyckte de var att gå för långt.   

 
Nej, att polisanmäla ungdomarna för att ta lite godis eller något det tycker jag 
är att gå för långt. Det går att lösa på plats. Man ska inte sila mygg och svälja 
kameler. Med att lösa på plats då menar jag att ta in dem och prata med dem 
så de får göra rätt för sig. Jag har tagit in ett par stycken. Andra ungar har 
talat om för mig att den och den har snattat i min affär. Du vet, ungar håller 
inte tyst. Då har de fått kommit hit och städat en vecka efter skolan. Om de 
inte gjorde det, sa jag att jag skulle ringa deras föräldrar. Jag tror inte de vill 
göra om detta.               (Intervjuperson God 2) 
 

Ovanstående uttalanden strider emot att det inte är lagligt att en människa i form av en 
privatperson utser andra människors bestraffning. Det är genom politiska beslut som det 
fastslås vilka gärningar som ska betecknas som brottsliga och det är riksdagens beslut som 
slutligen bestämmer vad som ska straffbeläggas och inte bestraffas. Vidare är det upp till 
domaren att fastställa gärningsmannens straff (Wennbergs 2005). Även poängen om reparativ 
rättvisa och medling vid brott går till spillo vid sådana åtgärder (att brottsoffret tar saken i 
egna händer). När ett brott inte polisanmälas, kommer heller ingen medling att äga rum. Vid 
ett medlingsmöte kan parterna under ordnande förhållanden slutligen komma överens om ett 
avtal. Enligt Wahlin (2005) kan parterna tillsammans träffa ett avtal i en medlingsprocess 
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enligt medlingslagen, 10§, om innehållet kan anses skäligt. Vad som är skäligt måste avgöras 
från fall till fall. Skuldfrågan ska alltid avgöras av domstol och Wahlin tycker det är viktigt att 
understryka att medling vid brott inte är någon domstolsprocess eller en instans där 
skadestånd kan utmätas som ett slags straff. På så sätt kommer även det statliga rättsystemets 
legitimitet att upprätthållas. Hon påpekar också att det är viktigt att medlaren samråder med 
åklagaren, synnerligen gällande avtal om arbete och ekonomisk ersättning. Men för att en 
medlingsprocess ska bli aktuell måste affärsinnehavaren först göra en polisanmälan om 
snatteriet. Enligt Wahlin (2005) måste ett brottsärende (snattning) polisanmälas och gärnings-
mannen måste ha erkänt sig skyldig till brott eller delaktighet i detta innan ett brottsärende 
kan mynna ut i en medling.  
 
Det var just därför lagen kom till för att människor inte skulle göra som ovanstående 
affärsinnehavare och ta lagen i egna händer. Om människor ska agera utifrån egna impulser 
kan det finnas risker för att rättssystemets nuvarande legitimitet reduceras.  
 
De övriga intervjupersonerna tyckte definitivt att snatterihändelser skulle polisanmälas. Vilket 
de även oftast gjorde. Om det var barn affärsinnehavarna tagit för snattning uppgav de att de 
lika gärna kontaktade föräldrarna direkt, i stället för att ringa polisen. Men flera av 
affärsinnehavare gav uttryck för att det många gånger även var meningslöst att polisanmäla 
snatteribrott. För det första tyckte de att polisen inte tog sig an ärendet, utan det gick några 
veckor så fick de ett besked tillbaka om att ärendet var nedlagt. Eller så kom de inte fram på 
någon telefon till polisen. När och om de fick prata med en polis kunde det ta mycket lång tid 
innan polisen kom till affären, ofta upp till ett par timmar. Enstaka affärsinnehavare påpekade 
även att när det bara var en personal i affären fanns det ingen möjlighet för dem att hålla kvar 
någon snattare i väntan på att polisen skulle komma. För att avhjälpa sådana problem har 
Rikspolisstyrelsen (POL-427-1483/05) nu tagit fram föreskrifter angående en förenklad 
handläggningsrutin i avseende för snatteribrott. Detta dels för att minska polisens resurs-
förbrukning, både gällande handläggningstid och deras ingripandeverksamhet men också dels 
för att göra det enklare för anmälaren. Detta förfaringssystem kallas ”Snattefon”. Flera av 
intervjupersonerna efterlyste en form av ett sådant system, – ett direkt telefonnummer de 
kunde ringa och sedan omedelbart få den hjälp de behövde.  
 
Snattefonen är tänkt som ett verktyg där den som tar fast en snattare kan ringa ett 
direktnummer till polisens förundersökelses enhet. Här ska de få hjälp med att lösa fallet 
direkt, om det håller sig inom ramen för de kriterier som ställts upp för okomplicerat snattning 
(se teorikapitlet 3.6.3). Genom ett sådant förfarande vill polisen spara oerhört med tid och 
resurser. Samtidigt kommer den skyldiga att bli omhändertagen omedelbart och han eller hon 
kommer att få sitt straff mycket snabbare. Ärendet kommer även att vidareskickas till 
medlingsverksamheten inom kort tid. Gärningsmannen kommer också att bli varse att 
samhället verkligen reagerar när de uppträder brottsligt.  Just detta påpekades som ett problem 
av intervjupersonerna, att gärningsmannen inte fick några reaktioner från samhällets sida för 
sitt beteende. De tyckte det var beklagligt att de som snattade inte fick någon reaktion från 
polisens ingripanden förrän det kanske hade gått många månader. När inget händer är det lätt 
hänt att dessa människor bara fortsätter in på en riktig brottskarriär.  
 
Både snattefonen och medling vid brott tycker flera intervjupersoner kan vara funktioner som 
bör kunna ge en positiv påverkan för gärningsmän som ägnar sig åt lättare typer av brott. 
Genom användande av snattefonen blir brottet uppmärksammat av polisen omedelbart och 
gärningsmannen får en typ av respons på sitt beteende på en gång. Vilket betyder att 
gärningsmannen får omedelbar reaktion på sitt beteende, istället för att det ska gå många 
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månader innan någon talar om för denna att sådant beteende inte accepteras av samhället och 
de får motta sitt eventuella straff för handlingen. De flesta av intervjupersonerna lägger vikt 
på att de tror det är viktigt att de som börjar ägna sig åt brottsliga handlingar blir fångade upp 
redan vid deras första brottsliga tillfällen. De uttrycker att ju flera gånger ungdomarna har 
snattat eller gjort andra kriminella handlingar utan att någon från samhället reagerar och gör 
klart för dem att det de gör är fel desto svårare blir det att få dem att förstå detta och få dem 
att sluta igen. Genom att ringa snattefonen blir snatteriärendet även polisanmält. Vilket 
(Wahlin 2005) uppger vara ett kriterium för att ärendet överhuvudtaget ska lämnas vidare till 
medlingsverksamheten. På så sätt vill också de över 18 år få en naturlig koppling till någon 
som bryr sig om dem och som kan tala om för dem vad som kan hända för dem om de 
fortsätter att snatta. 
 
Flera av intervjupersonerna uppgav att de föredrog att ringa ungdomarnas föräldrar. De såg 
det som mycket viktigt att även föräldrarna blev informerade när deras barn hade begått brott 
som snatterier.  Detta tyckte de var viktigt dels för att föräldrarna skulle få reda på vad deras 
barn hade gjort och dels för att de ansåg att föräldrarna fick ta ansvar för sina barn genom att 
prata med dem om det de gjort. Detta överensstämmer med Sarnecki (1981 s.127) som menar 
att föräldrarnas uppträden och fostran har en mycket stor betydelse gällande barnens 
utveckling. En av intervjupersonerna påpekade att just i de fallen där det inte fanns någon 
förälder/vårdnadshavare eller någon annan vuxen som brydde sig, så var medlingsverksam-
heten ett mycket viktigt åtagande. Detta gällde först och främst de ungdomar hon grep för 
snattning som var över 18 år, eftersom de (affärsinnehavarna) enligt lag inte har befogenhet 
att informera dessa ungdomars föräldrar. Genom medling menade hon att dessa ungdomar vill 
få en viktig kontakt med vuxna människor. På så sätt får de kontakt med någon att prata med 
och som visar dem att det faktiskt finns någon som bryr sig om dem säger hon. Enligt Wahlin 
(2005) är även detta en av avsikterna med medling vid brott. Det är inte alltid nödvändigt eller 
rent av genomförbart att hela medlingsprocessen genomförs. Många gånger avbryts den efter 
förmötet med gärningsmannen. Vilket betyder att gärningsmannen och den utsätta medlaren 
har mötts och pratat genom vad som har hänt, hur detta har påverkat både honom eller henne 
samt vilka konsekvenser brottet har medfört. Även Wahlin trycker på att föräldrarna ska 
kontaktas så länge brotten är utfört av förövare som ännu inte har fylld 18 år. Detta styrks 
också i enlighet med lag (2002:445) om medling med anledning av brott, att vårdnadshavare 
för gärningsmannen ska ges tillfälle att närvara vid medlingsmötet om det inte finns särskilda 
skäl emot det. 
 
 

5.2 GRÄNSEN MELLAN SNATTERI OCH STÖLD 
 
Gränsen mellan snatteri och stöld var något som flera intervjupersoner tog upp i under-
sökningen. Att snatterier är en form av brott som inte får förekomma var intervjupersonerna 
mer eller mindre överens om. När någon försöker att sno till sig något som inte är deras, om 
det så bara är för en krona så är det ett brott tyckte en del. Detta överensstämmer med 
Brottsbalken i Sveriges Lagar (2006) kapitel 8, § 2, där det framgår att den som olovligt tar 
något som tillhör någon annan, ska dömas för brott. Några affärsinnehavare tyckte dock att 
det inte var lönt att anmäla småbrott där varornas värde inte ens översteg 50 kronor. Detta är 
en tolkningsfråga och hur mycket arbete man är intresserat av att lägga ned på 
snatteriärenden. Men enligt lagen så ska inte någon ta något från andra utan att bestraffas.  
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Däremot var det olika bud angående frågan om var gränsen mellan snatteri och stöld gick. 
Några intervjupersoner tyckte att gränsen mellan snatteri och stöld var hårfin, stöld som stöld 
tyckte de. De övriga intervjupersonerna såg en skillnad mellan stöld och snatterier. Dels hade 
det med hur genomtänkt själva handlingen var från gärningsmannen. Om snatterierna var 
planerade och genomtänkta då ansågs det mera som stöld. Även gärningsmannens ålder 
tycktes spela roll. Utfördes brottet av barn och ungdomar ansågs det inte vara lika brottsligt 
som om det genomfördes av en vuxen som hade planerat det. Den största faktorn var ändock 
värdet av de varor som blev tagna. Några påpekade att det är fastsatt en övre gräns som skiljer 
brotten mellan snatteri och stöld. Denna gräns går vid ett värde på 800 kronor och bestäms 
och utsätts enligt åklagarkammarens praxis av Riksåklagaren. Om värdet överstiger den fast-
satta summan blir brottet kategoriserat som stöld istället för snatteri, vilket ger gärnings-
mannen ett högre straff. Enligt flera av intervjupersonerna var detta något som snattaren var 
medveten om och nyttjade sig av. Detta påpekande gällde först och främst de som snattade 
medvetet och som hade det som yrke eller livnäring. Intervjupersonerna tyckte att denna 
summa var alldeles för högt satt men ingen gav några förslag på var de tyckte den borde gå.  
En av de intervjuade sa att i en livsmedelaffär kan en person plocka med sig nästan en hel 
handelkorg för den summan.     
 

Enligt lagen är det ju snatteri om någon endast tar en liten godisbit och som 
övre gräns är det ju satt ett värde för 800 kronor. Den gränsen är ju alldeles 
för hög, med varor för den summan fyller man ju nästan en hel handelkorg. 
Kommer det in en människa och tar en dyr innerfilé tillsammans med några 
flera varor. Ja, varor för kanske mellan en fem och sexhundra kronor, så åker 
han dit endast för snatterier. De som har snatteri som yrke ser ju till att de 
inte överstiger den gränsen på 800 kronor. De vet ju att de inte får lika högt 
straff för det som om de skulle överstiga den gränsen.            (Intervjuperson Liv 1) 

 
Ovanstående uttalande överensstämmer med tidigare presenterade teorier och lagar där det 
klargörs att stöldbrottens utsedda straff är rangerats efter en viss straffskala. Vilket betyder att 
straffen gradindelas i tre olika nivåer; snatteri, stöld och grov stöld i stället för en enda 
straffskala för alla stöldbrott. Med denna lagbestämmelse vanskliggörs en annan 
intervjupersons synpunkter i förhållanden till snattaren. Hon tycker att en snattare måste bli 
medveten om faran för det handlande som denna har utfört. Om de stjäl varor från mig för en 
femtilapp så spelar det ingen större roll för mig. Men, för de ungdomar som börjar snatta kan 
det ju leda till katastrofala följder i slutändan, om de inte ger sig med det. För dessa ungdomar 
ska man förstora upp brotten och det de har gjort till något förfäligt, säger hon. De som utför 
stora stölder har oftast börjat sin karriär genom småsnattning. De måste få sig en redig skråma 
redan de första gångerna de försöker sig på att ta saker, menar hon. För att hjälpa dessa 
ungdomar tillrätta kan medling vid brott vara ett alternativ. 
 
 

5.3 MEDLINGENS PÅVERKAN I SAMHÄLLET 
 
I teorin påpekas det att det förekommer flera olika former av rättvisor, däribland reparativ 
rättvisa och bestraffande rättvisa. Den bestraffande rättvisans fokus är att påföra gärnings-
mannen obehag för den handling han har åstadkommit. Medan den reparativa rättvisan kan 
göra sig uttryck i form av medling vid brott. Endast en av intervjupersonerna gav uttryck för 
att de tyckte att bestraffande rättvisa var det bästa sättet för att få bukt med snatteriproblemen. 
Han trodde att utan någon form av bestraffning skulle gärningsmännen bara fortsätta att snatta 
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och att det endast är ett riktigt straff som kan få gärningsmännen att förstå att det de gjort är 
fel. Vilket enligt teorin i denna undersökning betecknas som bestraffande rättvisa, eller som 
Durkheim kallar det, repressiva sanktioner, vilket betyder att det är endast gärningsmannen 
och inte brottsoffret det fokuseras på. En fokus som går ut på att förorsaka och påföra 
förövaren obehag genom ett lidande eller åtminstone att de utsätts för en förlust.  
 
De övriga intervjupersonerna trodde att medling vid brott kunde ha en preventiv effekt på 
förövaren och ge bra effekter samhällsmässigt. Först och främst trodde de det kunde ha en 
preventiv inverkan på ungdomar och förstagångssnattare. Även för ungdomar över 18 år 
trodde de medling vid brott kunde vara en mycket viktig åtgärd. Därför att affärsinnehavarna 
inte har befogenhet att kontakta dessa ungdomars föräldrar när deras barn har snattat. Att det 
har en bra effekt att prata med gärningsmännen och förklara för dem hur fel det är det de gör 
påpekades av flera affärsinnehavare. Precis detta påpekas i SOU (2000:105) också. Att det är 
oerhört viktigt att gärningsmannens förståelse för vad han har gjort, bearbetas så att de förstår 
vilka mänskliga konsekvenser deras handlingar har medfört. Likaså är det viktigt att 
brottsoffret blir omhändertaget och ges möjlighet att bearbeta händelsen, samt att de får 
gottgörelse för det som har hänt.  
 
Intervjupersonerna menade också att medlingsverksamheten var ett bra alternativ för 
snattarna. Eftersom polisens resurser är begränsade blir snatteriärendena inte satt på första 
prioritet hos dem. Vilket resulterar i att snatteriärendena får långa behandlingstider och det tar 
lång tid innan gärningsmannen får någon reaktion från samhället på sitt handlande. Flera av 
affärsinnehavarna uttryckte att när en ungdom snattar och gör något som är fel måste de få 
respons på sitt beteende inom kort.  
 

Polismyndigheten har ju alldeles för lite resurser. Innan en ungdom blir 
omhändertagen av polisen och får ett straff har det hänt alldeles för många 
händelser för ungdomarna. Men kommer en medlare in direkt där efter den 
första gången de gör något och konfronterar dem med vad de gjort, kan det få 
dem att stoppa upp. Det har en ju sett, blir det inte satt ett stopp för dem så 
tror de ju att de bara kan hålla på. Den stora bristen som uppstår när 
ungdomar börjar ta saker är att de inte blir konfronterade med att det är 
allvarligt det de gör. Dessutom är det ju hopplöst för dem som är över 18 år. 
Där får en ju inte kontakta föräldrarna. Där vore en medlare väldigt bra. De 
har ju ingen som ställer upp och ser efter dem och pratar med sig om hur det 
ska vara och kan bli.                   (Intervjuperson Klä 2) 

 
Enligt Wahlin (2005) är det endast en polisanmälan och att den unga erkänner sig skyldig 
eller delaktig till brottet som ska till för att ett medlingstillfälle blir aktuellt. Om bara 
affärsinnehavarna polisanmäler snatteribrott så kan de unga bli erbjudna stöd och hjälp genom 
att tacka ja till medling. Då spelar det inte så stor roll att behandlingstiden hos polisen drar ut 
så mycket på tiden. De unga blir uppmärksammade ändå. Även om polisen nu jobbar på att 
reducera väntetider under utredningstiden gällande snatteriärenden i form av att införa 
snattefon så är inte medlingsprocessen någon nackdel ändå. Polisarbetet leder mera till en 
bestraffande åtgärd än vad medlingens åtgärder riktar sig på. Givetvis är det viktigt att de 
unga även blir varse att också polisen reagerar när de har begått brott och att det rätta straffet 
för handlingen utses så snart som möjligt.  
 
En affärsinnehavare påpekade att samhället måste reagera med starka handlingar när de unga 
begår brott, om de ska förstå att det de gör är fel. Att arrangera ett medlingsmöte tyckte hon 
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skulle vara lönsamt. Samtidigt påpekade hon att det inte bara är den som har snattat som är i 
behov av medling. Ofta så är det ett våldsamt grupptryck som ligger bakom ungdoms-
snatterier. Det kan vara de som är chef i kompisgruppen och som påverkar eller övertalar de 
andra i gruppen till att snatta, som egentligen behöver bli pratade med. Dessa chefer kan vara 
sådana ungdomar som inte har annan tillknytning och närhet än sina kompisar. Hon menade 
att hela gruppen borde få möjligheten att komma till ett medlingsmöte. Ett möte där de 
tillsammans får reda på hur samhället ser på deras beteende och få förklarat för sig hur illa det 
verkligen kan gå för dem senare i livet om de håller på med sådana saker. Dessa utsagor 
stärks av Rytterbo (2002) i hennes påpekande om att medling vid brott kan ge en 
närhetskänsla och ett helande för gärningsmännen. Hon uttrycker att brist på närhetskänsla 
kan vara en orsak till brottsligt handlande.  
 
Intervjupersonerna uttryckte även att de genom medlingstillfället fick träffa dessa människor 
och se dem i ögonen. Dessutom fick de en möjlighet att prata med dem. Genom att gärnings-
männen går med på att delta i medling visar de ju även att de tar ett visst ansvar för det de har 
gjort, påpekades det. Här poängteras det betydelsefulla upprätthållandet av balans SOU 
(2000:105) förespråkar mellan brottsoffer och gärningsman. Meningen med ett medlingsmöte 
är bland annat att parterna ska uppnå en förståelse av det som hänt. Varför det hände och vilka 
konsekvenser handlingen har medfört, båda för dem själva och för andra. Genom ett 
medlingsförfarande ges gärningsmannen möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och ställa 
saker och ting till rätta efter sig under kontrollerade förhållanden.  
 
En affärsinnehavare menar att vuxna får ett bättre utbyte av medlingen eftersom han tror att 
de bör vara lättare att resonera med och förstår mera. De är även mer rädda för vad grannarna 
och folk runt omkring kommer att säga om de får veta att de har snattat, säger han. 
Sistnämnda reaktion kan knytas an till Pettersons (1994) påpekande om att olika individer ska 
leva efter gemensamma regler. I ett samhälle existerar det en rad normer och regler som bör 
efterlevas av samhällets invånare. Om en medborgare inte rätter sig efter dessa utstakade 
normer kommer de även att bli stämplade som avvikare gällande samhällets normer. 
Ovanstående intervjuperson tror att vuxna människor lättare förstår vilka följder ett avvikande 
från dessa normer och regler kan påföra dem. De övriga affärsinnehavarna tror att medling vid 
brott ger bäst effekt för förstagångssnattande och spontansnattande ungdomar. De uttalar att 
desto flera gånger en människa har snattat desto svårare tror de det är att få dessa till att sluta 
igen. Vilket beror på att de inte har kommit så långt i sin kriminella karriär.  Intervju-
personerna tycker att gärningsmännen bör erbjudas medling vid brott redan vid hans eller 
hennes första kriminella uppträdande. På så sätt tror de medlingen uppnår den bästa effekten. 
Enligt Wahlin (2005) är medlingsverksamheten i första hand till för ungdomar mellan 15 till 
21 år som ännu inte har blivit tungt kriminella. 
 
 

5.4 MEDLING ELLER INTE MEDLING 
 
Trots att synen på medling vid brott var positiv bland affärsinnehavarna var det ändock en 
affärsinnehavare som inte var särskild intresserat av att ställa upp på medling. Orsaken var att 
hon la ned så mycket tid på stölder och snatterier som det var, så hon ville helt enkelt inte 
offra mer tid åt snattning. Hon ville använda tiden på att pyssla med de saker som hörde till 
affärsverksamheten i stället. Om hon vill förebygga snatterier strider hennes synpunkter emot 
SOU (2000:105) uttalanden om att medling vid brott ska resultera i mindre brottslighet eller 
fungerar som brottspreventivt. På en annan sida kan det förstås att denna affärsinnehavare är 
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trött på snattare och allt vad det innebär. Att hon inte vill ge dem mera av sina resurser och 
tid. Hon tycker att hon redan har offrat sig mer än nog med det som är för dessa, om hon inte 
ska bli tvunget ställa upp på ännu flera möten än det hon redan har gjort, med konfrontationer 
med personerna ifråga och möten med polisen.  
 
När det gäller medling vid brott så ska medlingen komma båda parter tillgodo, både 
brottsoffer och gärningsman. I snatteriärenden som denna undersökning berör blir denna teori 
problematisk. För varje gång en och samma affär blir utsatt för snatterier är det den samma 
personen som drabbas i rollen som brottsoffret. Meden gärningsmännen är olika personer 
varje gång. Det är lätt hänt att brottsoffren känner sig utnyttjade som samhällsresurser om de 
ständigt måste ägna sig åt att delta i medlingsmöten. Som tidigare nämnda affärsinnehavare sa 
så var det helt andra saker hon önskade att utföra på sin arbetstid.  Det var inte att arbeta med 
brottsförebyggande åtgärder som var målet när hon valde att öppna egen affär. Samtidigt 
tyckte hon att medling vid brott var ett bra förfarande för att hjälpa ungdomar och förebygga 
brottsverksamhet. Men, hon var inte intresserat av att delta i sådana verksamheter.  
 
Medlingsverksamheten har också tänkt på affärsinnehavare som brottsoffer och förstått att det 
inte kan förväntas av dem att de ska ställa upp på medlingsmöten vid varje tillfälle en snattare 
blivit tagen i deras affär. Dessutom är det ju frivilligt om en person vill vara med i ett med-
lingsmöte eller inte. För att underlätta för brottsoffer som affärsinnehavare och butikschefer 
har det utarbetats en enklare variant av medling vid brott som är mycket användbar i 
snatteriärenden – ångerkortsvarianten. När affärsinnehavaren väl har blivit informerad av en 
medlare från medlingsverksamheten om vad medling vid brott går ut på, behöver inte denna 
person involveras så mycket mer i medlingsprocessen. Det enda de måste göra är att ta emot 
gärningsmannen i affären och motta deras ursäkt för vad de har gjort och underteckna ett 
papper förövaren har med sig från polisen som sedan ska returneras till polismyndigheten. 
Detta var också ett förfarande som tidigare nämnda affärsinnehavare accepterade att ställa upp 
på, det tyckte hon inte var något problem.  
 
De övriga affärsinnehavarna var däremot villiga att ställa upp på medling vid snatterier för 
barn, ungdomar och förstagångssnattare. Att ställa upp på medling för vuxna rutinerade 
snattare och drogpåverkade eller hemlösa snattare tycktes inte vara så intressant för dem. 
Flera av intervjupersonerna hade agerat på eget initiativ och ringt ungdomarnas föräldrar 
själva, när de kommit på ungdomar som snattat i deras affär. Denna handling överensstämmer 
helt med Wahlins (2005) påpekande om att föräldrar eller gärningsmännens vårdnadshavare 
ska kontaktas och involveras i händelsen och mötena. Men, om affärsinnehavarna inte polis-
anmäler snatteribrotten kommer heller ingen ordnat medlingsmöte att arrangeras. Wahlin 
(2005) understryker att snatteribrotten måste polisanmälas för att en medling ska kunna 
genomföras. I ett medlingsmöte får parterna prata samman om vad som har hänt under 
ordnade förhållanden med en opartisk medlare. Parterna får även möjlighet att prata genom 
händelsen i ett separat möte med medlaren innan själva medlingsmötet. Vilket ofta gör en 
mycket bra effekt på gärningsmannen. Dessa viktiga samtal och möten äger aldrig rum om 
inte affärsinnehavarna anmäler snatteribrottet.  
 
Förövrigt så gavs det flera kommentarer till att medling var ett effektivt verktyg mot 
snattning. Som de sa så får gärningsmannen för det första stå till svars för sina handlingar och 
ta konsekvenserna av dem. För det andra ger det brottsoffret eller i detta fall affärsinne-
havaren en möjlighet att få reda på varför dessa personer har snattat. Och för det tredje kan 
brottsoffret se gärningsmännen i ögonen och kanske få en möjlighet att hjälpa dem att förstå 
att det är fel det de håller på med. Vissa intervjupersonerna påpekade även att de genom ett 
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medlingstillfälle gavs möjligheten att ställa gärningsmannen frågan om vad de tänker sig 
vidare här i livet om de ska hålla på att snatta. En intervjuperson betonade att dessa ungdomar 
som snattar inte tänker på hur det kan komma att gå för dem i framtiden. De tänker inte på att 
den typen av verksamhet de ägnar sig åt även sprider ett negativt rykte om dem själva. 
Speciellt på mindre orter har befolkningen stor förmåga att få reda på allt vad som händer. 
Den ena berättar för någon som i sin tur berättar för andra.  Även arbetsgivare tar emot denna 
information om att den och den har snattat och varit till besvär. Intervjupersonen sa att, när 
jag säger så till de ungdomar jag tagit för snattning och pratat med dem har de varit helt 
ovetande om den effekten av sitt handlande och sagt att: Det har de inte tänkt på.  
 

Ja, jag skulle kunna tänka mig att delta i medling och få skrämma vettet ur 
dem som stjäl. Jag tror att de som snattar måste få sig en riktig näsbränna en 
av de första gångerna de tar något. Jag brukar skrämma de unga flickorna 
med att be dem tänka på den dagen de ska ut och söka sig ett eget arbete. Att 
kanske ingen vill anställa en som har drivit på sådär. Be dem tänka på hur det 
sprider sig det de har gjort och speciellt på en liten ort. Då svarar de: Å, gör 
det, det har jag inte tänkt på.                 (Intervjuperson Klä 2) 

 
Ovanstående meningar är precis sådana punkter som Nehlin, Lindström och Svanberg (1998) 
slår fast att kan åstadkommas vid medling. Brottsoffren vill gärna vara med att hjälpa och 
tillrättavisa dessa unga brottslingar. Ett annat påpekande ovanstående författare gör är att 
brottsoffren också har en förväntning gentemot gärningsmännen om att de ska be om ursäkt 
för sitt handlande och att de även förväntar sig en kompensation för det brott som har begåtts 
mot dem. Detta påpekande uttalade alla intervjupersoner sig om, att de givetvis förväntade sig 
en ursäkt från gärningsmannen och att de skulle få tillbaka de varor som snattaren tagit. Eller 
en eventuell ersättning för varans värde om denna eller dess förpackning var förstörd. Wahlin 
(2005) påpekar att man genom medling kan lösa sådana praktiska saker som skadestånd eller 
ersättning för brott som har begåtts. Många medlingsverksamheter avslutar 
medlingsprocessen med ett sådant avtal, framför hon. 
 
I informationen om medling tas det upp två olika sätt att hantera snatteriärenden på. Det ena 
sättet är enligt Wahlin (2005) att det arrangeras en fullkomlig medlingsprocess med enskilda 
förmöten och ett gemensamt medlingsmöte. Förmötena består av ett möte där medlare och 
förövare (och förälder/vårdnadshavare) möts och pratar genom vad som hänt. Därefter hålls 
ett förmöte med brottsoffret (och en eventuell stödperson) och medlare där de möts för att 
prata genom vad som har hänt och hur de som brottsoffer har upplevd händelen (i snatteri-
ärenden görs detta endast en gång eller efter behov med varje affärsinnehavare). Efter de 
enskilda mötena möts parterna till ett gemensamt medlingsmöte där gärningsman, anhörig, 
medlare och brottsoffer (affärsinnehavaren) deltar. På detta möte får brottsoffret och 
gärningsmannen i lugn och ro, under ordnade förhållanden tala om för varandra vad som hänt 
och hur händelsen har påverkad dem. Enligt Wahlin (2005) så är det detta medlingsförfarande 
som är vanligt när medling vid brott representeras. Hon nämner även en förenklad version 
(ångerkort) av medling vid brott som används vid snatteriärenden. Ett sådant medlings-
förfarande fungerar som vanligt med ett förmöte mellan gärningsman och medlare, men det 
genomförs inte något direkt medlingsmöte. Utan gärningsmannen kommer till affären och 
visar upp sig istället, där han ber om ursäkt för den händelse han åstadkommit. Samtidigt ska 
han visa upp ett papper från polisen som affärsinnehavaren ska underteckna, som ett kvitto på 
att gärningsmannen har varit där.  
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Sju av de tio affärsinnehavarna som intervjuades tyckte att ett medlingsmöte var den bästa 
lösningen på medlingsförfarandet. Åtminstone gällande den bästa effekten för gärnings-
mannen. Det blir mer pinsamt för dem om de måste sitta i ett riktigt möte än om de enbart 
kommer till affären för att lämna ett papper. För att det ska ge någon effekt måste det vara 
pinsamt för dem annars är de strax där och snattar igen.  
 

Jag tror att alternativet med ett medlingsmöte är bättre. För att om det ska ge 
någon effekt, så tar det mer med ett möte. Det blir mer jobbigt för dem. I och 
för sig så är det ju även pinsamt för dem att återkomma till affären med ett 
papper som ska undertecknas, men det är inte så obekvämt som att sitta och 
prata om det de gjort. Dessutom är de ju skickliga på att förfalska 
underskrifter i den åldern också, så det är ju inte säkert de ens kommer 
tillbaka till affären. Man ska göra det så obekvämt som möjligt för dem. Jag 
tycker även att föräldrarna ska vara tillstäds så de också får vara med. Ja, de 
bör ju också vara med och ta lite ansvar. Det kan ju vara så att föräldrarna 
häller inte riktigt vet vad snattning innebär.               (Intervjuperson Liv 1) 
 

Genom att utsätta gärningsmannen för en sådan konfrontation blir de även pressade till att ta ett 
visst ansvar för sina handlingar och dess konsekvenser. Detta överensstämmer med SOU 
(2000:105) där det påpekas att medling vid brott påverkar gärningsmannen på ett positivt sätt. 
Underökningar visar där att medling leder till att gärningsmännen får en ökad förståelse för de 
konsekvenser deras handlande har förorsakat.   
 
Den reparativa rättvisan handlar mycket om upprättelse mellan individer. Sett till både brotts-
offer och gärningsman leder den till mycket individcentrering. Vilket i synes kan verka 
motarbetande på det rättsystem vi idag förhåller oss till. Om alla förövare omhändertas på sitt 
eget speciella sätt, kan det kanske tyckas innebära ändringar i dagens rättsystem. Fast på en 
annan sida så är det fortfarande Sveriges lagsystem och dess bestraffningssätt som gäller. När 
det gäller medling vid brott så är dess ändamål att erbjuda brottsoffret en möjlighet och ett sätt 
att kunna bearbeta den händelse som de har blivit utsatta för. Med tanke på gärningsmannen så 
är medling vid brott ett komplement vid sidan av den rättsliga proceduren. Där personen ifråga, 
med hjälp från en medlare, kan träffa brottsoffret och prata genom det om hänt. Båda parter ges 
möjlighet att fråga varandra och få reda på hur händelsen har påverkat dem. Brottsoffret kan 
också få reda på varför det var han eller hon som blev drabbad och varför de gjorde det de 
gjorde. Kan även be sitt brottsoffer om förlåt och kanske till och med få en typ av upprättelse 
för det dumma denna har gjort. Det är genom dessa samtal som medlingen kan leda till 
avhållsamhet gällande brott genom att gärningsmannan själv måste stå fram och tala om vad 
och varför handlingen har ägt rum. Även att bli medveten om vad det är de har utsatt den andra 
personen kan ha en förebyggande effekt på gärningsmannens beteende.  
 
På den andra sidan blir inte brottsoffren rättvist behandlade i dessa fall. Med en medling är det 
meningen att både brottsoffer och gärningsman ska gynnas. Medlingar som handlar om 
snatteriärenden i affärer blir inte rättvisa för brottsoffret. De kan få förfrågan om att ställa upp 
på medling många gånger utan att de egentligen själva känner sig som ett brottsoffer. På så sätt 
kan det sägas att medlingsverksamheten utnyttjar brottsoffret istället för att göra nyttja för dem. 
De utnyttjas på så sätt att de ständigt bör ställa upp på medling för att prata med gärningsmän 
som har snattat i deras affär. I de flesta snatteriärenden har inte brottet isig påverkat brottsoffret 
i så stor grad annat än att de har blivit av med några varor. De har inte blivit utsatta för så stora 
känslomässiga påfrestningar.  Det är endast gärningsmannen som gynnas av ett medlingsmöte 
där medlingsprocessen ledar till individuella rehabiliteringsmöjligheter för gärningsmannen.  
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Huvudsakligen kan det sägas att den information som presenteras i teorikapitlet gällande med-
lingsverksamhet, har en samhällelig normerande funktion. Intervjupersonerna följer de 
normer som är tillrättalagda i den mån att de tycker att medling vid brott är ett bra förfarings-
sätt, i alla fall sett till gärningsmannens bästa. När det gäller medlingsverksamhetens funktion 
för brottsoffret blir det ställt i ett något annat ljus. Eftersom det är de själva som är brottsoffret 
och drabbas av samma händelse gång på gång tycker de inte medlingsverksamheten ger dem 
något vidare. De ser sig själv som offer ännu en gång, därför att de känner sig ytterligare 
drabbade när de måste avsätta ännu mera tid till snattaren genom att sitta med i 
medlingsmöten.  
 
Även den affärsinnehavaren som ibland valde att ta saken i egna händer, kan ses som en 
människa som avviker från samhällets normer. I stället för att följa de regler och normer som 
det förväntas att han ska följa, går han sin egen väg med egna handlingar och åtgärder. Ändå 
så tyckte han att medling kunde ha en viss effekt på unga lagöverträdare och ställde sig 
positiv till att delta i medlingsmöten med ungdomar. Vuxna trodde han inte medling ville ge 
någon effekt på. 
 
Som avslutning vill jag citera ett uttalande ur Rytterbo. 
 

Efter att ha medverkat vid ett stort antal medlingar, slås jag fortfarande av 
den kraft som detta möte innebär – en positiv kraft som hjälper båda parter 
att ta sig vidare med nya insikter.                        (Rytterbo 2002 s.179) 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
Medling vid snatteribrott 
 
 
Mitt namn är Lisbeth Heen och jag studerar sociologi vid Karlstads universitet. Nu arbetar jag 
med en D-uppsats (examensarbete) som handlar om medling vid brott. I korthet går medling 
ut på att den som varit utsatt för ett brott möter den som begått brottet, tillsammans med en 
utomstående medlare. Det jag vill undersöka är: 

� Hur upplever affärsinnehavarna problem med snattning i sina affärer? 
� På vilket sätt agerar affärsinnehavarna om och när deras affär utsätts för snatterier? 
� Hur tror affärsinnehavarna att medling vid brott kan verka in samhällsmässigt?  
� Hur affärsinnehavare ställer sig till att delta i medling då snatterier eller stölder har ägt 

rum i deras affär? 
Det är alltså affärsinnehavares perspektiv på medlingsverksamhet jag vill belysa. Jag vore 
därför tacksam om Du kan tänka Dig att ställa upp på en kort intervju, som handlar om hur Du 
som affärsinnehavare ser på detta.  
 
Om Du kan tänka dig att medverka i min studie kommer intervjun att ta ca 45 minuter. Dina 
svar kommer självklart att behandlas konfidentiellt. Både det Du säger och den butik Du 
driver kommer att vara anonymiserade i min redovisning. Du kommer även att få möjlighet 
att ta del av materialet och lämna synpunkter innan det färdigställs och trycks i form av en 
uppsats vid Avdelningen för sociala studier vid Karlstads universitet. Du kan också få en 
kopia av uppsatsen i elektronisk form om Du så önskar. 
 
Naturligtvis är Du också välkommen att ta kontakt med mig i efterhand om det är något Du 
skulle vilja tillägga eller har frågor om. Du kan också kontakta Malin Wreder, min handledare 
vid Karlstads universitet. Hon nås på telefonnummer 054-7001643 eller via e-postadress 
malin.wreder@kau.se. Mig, Lisbeth Heen, når Du antingen via min e-post lheen@tele2.se 
eller på telefonnummer: 0573-21229 eller 0706808612.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning��
�

��������	 ��
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Bilaga 2 
Intervjuguide   
 
INLEDNINGSFRÅGOR 
Inledningsfrågor  
1) Vilken affärsverksamhet/inriktning representerar du?  
 
2) När började du din anställning här?  
 
3)    Har du tidigare erfarenheter som affärsbiträde? 
 
4) Hur många arbetskollegor/årsanställda är det i denna affär? 
 
5) Ålder? 
 
6) Man �   Kvinna � 
 
 
SNATTERI SOM BROTT  
Varför och hur mycket snattas det 
7) Har er affär utsätts för mycket snatterier?  

Hur mycket eller lite?  
 
8) Varför tror du att ungdomar snattar? 
 
9) Varför tror du att ungdomarna snattar just i din affär? 
 
10) Anser du att det är enkelt för ungdomar att snatta i din affär?  

Varför? 
 
11)    Förekommer det att vuxna snattar i din affär? 
 I hur stor grad då (jämfört mot unga)?  
 
Hur bör snatteriärenden hanteras 
12) Tycker du snatterier ska polisanmälas? 
 
13) Blir snatterier på din arbetsplats polisanmäld?  
 
14) Tycker du det ska finnas en skiljelinje vid vad som anses som snatteri, (gräns uppåt 

och nedåt)?  
 
15) Tycker du snatteri ska betecknas som stöld? 
 
16) Ser du någon gräns mellan snatteri och stöld? 

I så fall var går gränsen? 
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Snattaren som brottsling 
17) Anser du att snattare är brottslingar? 
 
18) Var anser du gränsen går för vad som är brottslighet? 
 
Upprättelse för brottsoffret 
19) Hur skulle du villa att din affär kompenseras av den som har snattat? (T ex ersättning 

för varan, gärningsmannen jobbar x antal timmar för den skadan han förorsakat, 
gärningsmannen säger förlåt, eller ångerkort/gult kort) 
Hur menar du då, utveckla? 

 
 
MEDLING 
Medling – vad är medling 
20) Har du någon gång varit med om ett medlingsmöte? 

Nej – har det varit tillfällen där det kunna ha ägt rum? 
Ja – i vilken sammanhang? Hur påverkade medlingsmötet dig? 

 
21) Vad vet du om medling? 

(Ge respondenten en kort information om medling) 
� Medling bygger på frivillighet och leds av en opartisk medlare 
� Medling är till för båda parter, både den som har begått brottet och den som har blivit 

utsatt för brottet 
� Brottsoffret får möjlighet att förklara vilka konsekvenser händelsen har fått för 

honom/henne/affären inför gärningsmannen. Brottsoffret ges även möjlighet till 
bearbetning av händelsen, för att sedan kunna lägga denna bakom sig 

� Gärningsmannen får under ordnade förhållanden möta den som blivit utsatt för brottet 
och får ta ansvar för det han har gjort 

� Medling är också ett sätt att förebygga återfall blad unga lagöverträdare 
 
Samhälleliga perspektiv på medling 
22) Vilka effekter tror du medling kan ha samhällsmässigt? (T ex minskande brottslighet, 

tryggare ungdomar, ger gärningsmännen insikt och förståelse för vilka konsekvenser 
brotten leder till) 

 
23) Tror du medling kan minska antal snatterier? 

Varför? 
 
24) Tror du medling kan ha någon effekt på vuxna snattare? 
 Varför? 
 
25) Skulle du vilja ställa upp på medling för din affär? 

Kan du motivera, varför ja/nej 
 
26) Vad skulle du vilja säga till en som har snattat i din affär? 
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Medlingsförfarande 
27) Tycker du det räcker att gärningsmannen kommer och visar upp sig i affären och ber 

om ursäkt för den händelse han åstadkommit. Och att han samtidigt visar han upp ett 
papper från polisen, som du ska underteckna, som ett kvitto på att han har varit där. 
Eller tycker du det bör genomföras ett formellt medlingsmöte, där gärningsman, 
anhörig, medlare och du själv deltar? 
Motivera ditt svar  

 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR 
Kompletteringar  
28) Är det något du vill förtydliga av det vi pratat om? 
 
29) Har du frågor eller något annat du vill tillägga som vi inte har berört under intervjun? 
 


