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Det här zinet är ett försök att sammanställa tekniker och erfarenheter av
att snatta. Vi vill sprida dessa kunskaper för att fler ska kunna frigöra tid
att driva revolutionärt arbete för rättvisa och frihet från förtryck. Inga
tekniker är 100% säkra och risken som personer tar vid snatteri är deras
egna. Alla ens handlingar är på egen risk, men genom att lära sig av
andras misstag kan du bli säkrare. Zinet sammanställer erfarenheter,
tekniker och laglig information. En del saker är hämtade från andra
länder men det är tänkt att innehållet ska kunna vara användbart i
Sverige. Så när du tröttnat på att plocka och skölja mat från soporna
(dumpstra/kontainerdyka) så kan du testa snatteri! Innehållet rör främst
snatteri och diskret butiksstöld, inte rån och inbrott, det får ett annat
zine handla om! :p Som du förstår finns den här texten i ett zine från
början som mest spridits kopierat irl. Men det här är en textversion av
det zinet. ANTICOPYRIGHT. KOPIERA OCH SPRID!
sv.theanarchistlibrary.org
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Egna och vänners erfarenheter
Dropping out - http://crimethinc.com/
The Art of Shoplifting - http://danny.oz.au/freedom/cases/Rabelais.html
A Guide to Shoplifting - http://attrition.org/fuck/www/fuck0016.htm
Shoplifting: the art and the science
Film: Why I Love Shoplifting from big Corporations - http://
www.submedia.tv/why-i-love-shoplifting-from-big-corporations/
http://www.lagen.nu https://lagen.nu/1962:700#K8P2
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Leta efter något om du blir lite nervig. Flamsa inte runt utan mål. Kolla
efter tomatpuré eller whatever!
Ha en inköpslista, sen om du följer den eller inte, vem bryr sig!
Fiffla med mobilen, låtsas skicka sms, kolla något inköp med en kompis
eller whatever.
Planera vad du ska ta i affären redan innan, kanske till och med vilken
väg du ska gå igenom den. Bestäm din strategi för att gå ut.
Hitta på dina egna metoder!
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3. Flera stölder och snatterier på över 8000kr sammanlagt blev villkorlig
dom och 80 dagsböter. Detta för att det ansetts planerat. (1996) https://
lagen.nu/dom/ rh/1998:101
Om vi blir ett större problem för kapitalisterna kommer självklart straffen bli högre när vi åker dit. Men vi kommer fortsätta slåss för rättvisa
bortom ägandet och alla makthierarkier! Allt åt alla!
Om du vill läsa mer om rättsliga följder finns det flera fall med olika
utslag att läsa om på: https://lagen.nu/1962:700#K8P2
Kom ihåg att det här bara är om du åker fetfast! Annars klarar du dig!
Wou det är förmodligen asmycket uppvigling i det här zinet!

• Introduktion
• Varningar
• Förberedelser
• Entré
• Kameror
• Inne i labyrinten
• Larm

Andra repliker att använda om du åker fast ;)
“Jag ska bara låna det här, jag lämnar tillbaka!”
om det är något stort: “kan du hålla den här lite?” sen springer du‼
“Det var inte jag”
“Va vem har lagt det här i min ficka⁉”
“Aha nej det här är inte från er affär, det har jag snott i en annan affär!”
“Jag har alienarm, jag kan inte styra över den!”
“You talking to me⁉”
Kom på egna!

• Byta skräp mot mer skräp
• Exit
• Flyktväg
• Om du åker fast
• Bra mot nerverna
• Källor
Bara borgare och snattare har råd med René Voltaire!
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Om du varit förberedd på att sno saker blir straffet stöld, det kan även bli
stöld om du använt speciella redskap för att sno saker, t.ex. specialgjorda
väskor, avbitartång etc. Då märks det att det var förberett.
Om du blir tagen och fasthållen kan du försöka brotta dig lös på ett sätt
som inte skadar personen, om du är våldsam och orsakar skada på personen är det en helt annan straffskala som kan innebära våld mot tjänsteman
eller liknande. UNDVIK! Annars om det uppstår en situation i vilken du
inte är identifierad och inte är fasthållen, spring! Det innebär inte automatiskt högre straff att försöka springa från polisen. Du gör naturligtvis
det som känns bäst för dig med dina förutsättningar! Var rätt säker på att
kunna komma undan om du försöker!
Vanliga straff för snatteri kan vara en markering i polisregistret (som
försvinner efter fem år), detta kan göra det svårare att få vissa jobb (som
om vi bryr oss!). Annars kan du få böter, en kompis fick 2400kr för att
ha snott saker för ca: 150 spänn. Drygt… Det kan bli mer vid speciella
händelser och omständigheter.
En dagsböter bestäms efter ens inkomst “för att straffet ska bli kännbart
även för rikare folk”. Yeah right som om dom rika jävlarna skulle behöva
bry sig om lite småböter! Om du äger 1500000kr på banken ökas dagsboten
med då hissnande 50kr och sedan 50kr till per halvmiljon du har! Om du
som jag är arbetslös är din taxerade inkomst förmodligen på lägsta nivån
och då blir böterna 50 kr/dag numer. (2014)
Villkorlig dom innebär att du inte ska begå brott (som om det är ett
fritt val och inte en nödvändighet i det här samhället) under två år, om
du begår något mer brott under villkorstiden kan detta läggas ihop med
tidigare brott och bli ett större straff. Du kan få samhällstjänst kombinerat
med villkorlig dom om du går med på det, domstolen ska då säga vad det
alternativa fängelsestraffet skulle innebära.
Några domstolsfall:
1. En köttbit för 86kr gav trettio dagsböter på fyrtio kr. Vilket kanske
blir cirka 1500 inklusive lite till brottsofferfonden. (1995) https://lagen.nu/
dom/rh/ 1996:90
2. Ett par sneakers för 700kr blev stöld och villkorlig dom med 40 dagsböter på 50 kr = cirka 2500kr. Det blev stöld för att gärningspersonen använde avbitartång för att ta bort larmet. (2013) (Personen var fattig, annars
hade dagsboten varit på mer). https://lagen.nu/dom/rh/2013:62
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…ljug tänderna ur dig! Erkänn aldrig att du hade planerat att sno. Säg
bara att möjligheten uppstod och du fick något för dig så du tog det. Var
inte tuff eller försök inte spela smart. Gråt. Medge att du har dåligt samvete.
Bönfäll dom att inte ringa polisen. Säg att socialen kommer att ta dina barn
etc. Ljug så långt det är trovärdigt (det kan ju faktiskt vara sant!). Även om
affären har en policy om att ringa polisen är det inte alls säkert att dom
gör det. Efter massa gråt och skuldkänslor kanske dom bara skriver upp
dig och bannlyser dig från affären och det är inte så farligt. Om polisen
kommer kan det vara bra att vara skitskraj, då kan dom anta att du gör det
för första gången och inte bryr sig om att skriva in dig i registret. Om du
har ID-kort kan du lämna det hemma för att bli lite svårare att identifiera
och med rötatur slippa undan helt.
I Sverige är snatteri ett brott enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Snatteri är detsamma som stöld men med skillnaden att brottet är att anse
som ringa med hänsyn till saken/sakernas värde och övriga omständigheter. Den som stjäl något som endast har ett mycket lågt värde,
ska alltså dömas för snatteri. År 1990 höjdes gränsen mellan stöld
och snatteri till 800 kronor enligt Högsta domstolens dom i NJA 1990
s 743. I en dom 1994 har Högsta domstolen vid tillgrepp av varor för
928 kr bedömt det som stöld. Värdegränsen för vad som i butik är att
anse som snatteri höjdes till 1000 kr genom dom i Högsta domstolen
30 september 2009. Det bör noteras att ovannämnda beloppsgräns
bara är vid snatteri från butik. Vid stöld från privatperson blir det
stöld oavsett värdet. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i
högst 6 månader. Försök till snatteri är ej straffbart i Sverige.
(källa: genom wikipedia 2014: lagen.nu)

[Om du inte behöver en rättfärdigande moralpredikan för snatteri och
stöld kan du hoppa över den här sidan]
Storföretag äger snart allting; din tid du arbetar för dom, din mat du
köper och dina kläder du behöver för att hålla dig varm. Det företagen
gjort för att förtjäna sina enorma vinster är att förslava djur, natur och
människor. Dom fortsätter att kolonisera jorden medan rasistiska snutar
ser till att skillnaden mellan de som har och inte har fortsätter vara ojämn.
Ett ojämlikt samhälle skulle vara omöjligt utan polis och militär som upprätthåller obalansen. De rika kan leva på att äga företag och aktier medan
andra får slava i fabrikerna och i kolonierna. Djur och natur exploateras
med sina kroppar, sitt liv och sin existens för att dessa rika as ska tjäna
pengar. Avgör själv om det är rätt!
Att snatta är, precis som att ha ett jobb eller ett pass, ett privilegium.
Det är lättare som vit i ett rasistiskt apartheid-samhälle - som vi lever i att sno saker och komma undan med det. Detta privilegium kan vara kontrarevolutionärt eller hjälpa revolutionärt arbete. Om de fritagna sakerna/
maten används i enbart egoistiskt syfte leder detta eventuellt bara till att
samma rasistiska strukturer upprätthålls och matbutikerna höjer priserna
vilket drabbar papperslösa, arbetar- och underklass. Därför bör snatteriet hjälpa ditt/ert revolutionära arbete för rättvisa och solidaritet över alla
gränser. Det kan innebära att sno mat och kläder istället för att löneslava
och på så sätt få mer tid att organisera motstånd mot staten eller bara att få
pengar över som du kan skänka till bättre behövande som inte har samma
privilegium.
Vi kände ett behov av att göra detta zine då det känns som att tryckt
information för tjuven om snatteri och stöld är svår att hitta på svenska.

Oftast associerar en snatteri till att ske i en butik men det beror
på butikens utformning när brottet är fullbordat. Hela varan skall
passerat gränsen där gränsen ytterst avgränsas av butikens utgång,
kassaspärren vilken jämställs med där transportbandet vid kassan
slutar eller slutligen om varan förs över till en annan klart avgränsad avdelning inom butiken. Hela varan skall ha passerat gränsen,
för att brottet skall anses fullbordat. Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och snatteri enligt praxis 1000 kr, HD:s dom B 509708 från den 30 sept 2009. Även flera olika tillgrepp som tillsammans
överstiger värdegränsen är att betrakta som stöld. Däremot utgör flera impulsiva handlingar som var för sig understiger värdegränsen
snatteri.
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Se till att inte vara förföljd om du går och sätter dig i din bil. Då räcker
det att dom tar dina plåtar för att veta vem du är.
Var cool! Det funkar alltid bäst. Var verkligen säker på att någon är efter
just dig för just det att du snattade innan du springer.
Om du måste springa, dumpa tunga saker och ha gärna bra springskor.
Varför inte ta och träna lite sprint då och då, gärna i terräng så du kan
gitta in i en skogsdunge!
Terränggående mopeder/motorcyklar är ideala att till och med slippa
undan snuten med. Kör du ut i ett skogsparti är det väldigt svårt för dom
att följa efter med bil eller till fots. Har du en bra cykel kan detta funka
även här. Om du är en gambler: lämna cykeln olåst eller mopeden med
nykel i utanför affären.
Har du riktig kontrollmani kan du kolla ut flyktväg i förväg och planera
vart du ska fly ifall du blir förföljd! Rita en karta!

Precis som att måla en tavla eller att lära sig spela ett instrument är
stöld en fin konst som kräver övning. För att bli bra på att stjäla krävs
det praktik och det kan vara bra att träna på mindre saker före dom stora
svåra. Här är några saker att tänka på före din stöt.
Tänk efter vem som är ditt mål, sno helst inte från småbutiker som drivs
lokalt av personer som själva inte har det så lätt, gå på storföretagen och
de jävliga storkedjorna.
Sno inte från en matbutik du handlar i varje dag, åk då hellre iväg en
bit, det är värt den extra tiden. Men i värsta fall har nöden - som vi vet ingen lag.
Nervositet syns - börja att sno något obetydligt - när du kommer igång
kommer den släppa. En viss nervositet är bra, den gör också att du inte
gör dumma misstag och åker dit.
Att köpa något samtidigt som du snor något garanterar inte framgång,
du kan lika gärna fråga efter något som du vet att butiken inte har (var
säker på att den inte har det, om dom har det efterfrågade kan du tvingas
köpa det eller verka misstänkt, men du kan eventuellt säga: oj det var dyrt).
Det finns inte en typisk butiksdetektiv. Vem som helst skulle kunna ange
dig, en pensionär, en 5-åring eller vem som helst. Civilklädda i personalen
kan se ut lite hur som, de har ingen speciell ålder eller något speciellt
utseende. Men för en vanlig handlande människa är du inte misstänkt så
länge du inte gör något (väldigt) misstänkt.
Ha inte med det här zinet när du snattar!
Bli inte girig! Ta lite i taget, gärna saker som passar ner i fickorna.
Slå inte till mot samma affär gång på gång! Ha lite variation i livet!

30

11

FÖRBEREDELSER

FLYKTVÄG

12

29

påkomna som det är för dig. Det är alltid bra att bryta ner deras humör
lite, då och då.
Om någon ropar efter dig typ: HALLÅ DÄR! KAN DU STANNA LITE⁉
eller liknande kan det vara bra att inte lyda och stanna. Du kan komma
undan lätt!
Kom ihåg: BLI ALDRIG FÖR BEKVÄM! Då kommer du bara börja göra
dumma misstag.

Precis som att butiksdetektiver inte ser ut på ett speciellt sätt, så ser
inte snattare ut på ett speciellt sätt. Dom kollar inte extra efter personer
som är fattigt klädda eller ser ut som anarkister, dom vet att professionella
snattare gärna klär upp sig att passa in i medel- eller överklassnorm för att
slippa undan misstankar. Men kanske påverkas du - din egen nervositet
av hur du är klädd eller ser ut för dagen, så klä dig i det som du känner
dig bekväm med.
Stora fickor som är lättöppnade och lättstängda kan vara ett plus, vintertid är det lättare att komma undan med stora jackor än på sommaren.
Det kan vara bra att ha med en väska (även om det är omtvistat om
det är bra att sno saker i den) då det är första stället butikspersonal skulle
kolla, om du blir frågad att visa innehållet i väskan och den inte innehåller
något stulet kan du bli släppt och misstanken om du har tur släppas.
Ha alltid med dig fickpengar som du skulle kunna köpa något för, ev.
kunna köpa det du snor. Om du inte har några pengar kan det lättare ses
som stöld och inte ett spontant beslut.
En del mer rutinerade snattare kan använda en ryggsäck med hål i ryggen som hjälpmedel för att ta saker. Det kan vara lättare att komma undan
med att klia sig på ryggen eller greja, men fallet blir större om en åker fast
då det ses som planerat och då blir stöld istället för snatteri.
Om du snattar med vänner, se till att dom vet att du ska göra det så dom
inte frågar vart något tog vägen när ni står i kassan. Se också till att bara
avslöja snattandet för folk med samma inställning, så du inte blir angiven
av någon smygkapitalist med en övertro på ägande!
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Det finns många olika metoder att lämna affären på ett säkert sätt, här
är lite tips.
Mobilmetoden går ut på att låtsas prata med någon i telefon och gå
igenom kassan, ursäkta om det behövs. Du kan komma på tusen orsaker
att lämna affären utan att köpa något.
Låtsas leta efter dina vänner som redan gått ut (verka lite förvirrad eller
lite ängslig), eller om du har vänner utanför så är det bara att gå till dom
och säga hej.
Spela cool. Bara gå igenom, ursäkta att du måste tränga dig ut om det
behövs. Om det inte är kö, hälsa på kassören och le ditt bredaste.
Köp något billigt och sno något dyrt. Fråga gärna kassören något samtidigt, typ om vägbeskrivning till en annan affär eller liknande.
Lefthanding - håll något i ena handen medan du betalar med andra och
går ut. Om du blir påkommen kan du bara ursäkta och säga oj den glömde
jag helt!
Kundvagnar med underhylla kan ibland råka gömma toapappersstorpacket eller en back läsk! Om du blir påkommen är det bara att göra
som med Lefthanding.
Fråga efter något som affären säkert inte har, ett specifikt mönstrat mobilskal t.ex.
Var säker på att du inte är förföljd när du ska ut. 99.9% av alla gånger
följer dom dig ut ur affären innan dom närmar sig och haffar dig. I ett
köpcentra med hiss kan du trycka in alla knappar på hissen för att försäkra
dig om att du är svanslös, eller åka upp och ner på rulltrappor.
Om du märker att du är förföljd utanför affären, vad du än gör, försök
inte dumpa sakerna diskret någonstans om du inte är absolut säker på att
komma undan med det. Om du dumpar saker kanske dom inte bötfäller/
lagför dig men dom kan hålla dig och förhöra dig i några timmar om dom
känner för det.
Om du blir påkommen med att dumpa saker, säg aldrig att det var för att
du upptäckte att personalen var efter dig. Säg att det var för att du plötsligt
fick dåligt samvete. Avslöja aldrig att det var för att du såg att dom var efter
dig, då blir dom uppmuntrade och kommer kunna hålla koll på dig nästa
gång med. Genom att träffa säkerhetspersonalen kan du lära känna dom
och ha koll på dom tillbaka istället och lära dig lite om hur dom arbetar
just där.
Om du upptäckt civilklädd personal och inte planerar att snatta, den
dagen eller någonsin mer just där, kan du ha lite kul och gå fram till dom
och fråga om hjälp att hitta något t.ex. Det är lika pinsamt för dom att bli
27

När du kommer in i affären, kolla diskret in personalen och shopparna.
Att kolla för mycket runt sig och för lite på varor kan vara misstänkt. Bli
inte heller skrämd av kameran som visar dig på bild precis när du kommer
in, den är till för att skrämma dig.
Bli inte rädd för skyltar med text om att allt snatteri polisanmäls eller
att butiken skyddas av civilklädda vakter. Ofta är det här bara bluff ändå
och hur som helst kan dessa undvikas genom att vara smart.
Ha koll på säkerhetskameror och säkerhetsvakter, stora köpcentrum
har ibland typ securitas-anställda som går runt, men dom lyser som fyrar
i natten med sina fula jävla uniformer och kan lätt undvikas.

EXIT
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kan dom ge dig pengarna tillbaka ibland utan kvitto för att dom kommer
ihåg att dom sålde saken till dig (testa att säga att glömt kvittot i bilen eller
något, krångla lite, verka besvärad). Om du lyckas har du både kvitto och
saker att byta in i en annan affär.

KAMEROR
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Du kan byta eller lämna in saker som du snott i utbyte mot pengar
ibland, och ibland tillgodo-kvitton. Detta är en helt annan liga än att bara
knycka saker då du kan behöva kunna spela lite trovärdig teater.
Om du ska sno saker för att lämna tillbaka se till att ta saker som folk
troligtvis vill lämna tillbaka utan kvitto, t.ex. lakan eller konstiga hushållsredskap. Om du blir tillfrågad så är det bara att säga: som om jag skulle
sparat kvittot för det här, jag planerade inte att lämna tillbaka det…(säg
det på ditt eget sätt). Datorspel, böcker eller andra små dyra saker är också
bra utbytes-byten.
Att sno så kallade kvinnounderkläder eller kosmetika är ett perfekt alibi
för manligt identifierade personer som specialiserar sig på utbyten. Män
fuckar alltid upp det när dom köper saker till sina kvinnligt identifierade
partners eller mödrar. Det är väldigt ok att verka konstig i den situationen
med och personalen kan snabbt sympatisera och genomföra bytet. Detta
funkar extra bra vid jultid då du kan säga att du köpt det till t.ex. mamma.
Lämna inte tillbaka en sak i samma affär som du snodde den i, se till att
affären som du lämnar tillbaka i har just den saken.
Första gången du byter in något, se till att få något i utbyte som inte går
att sno, t. ex. en video eller en klocka så att om du kommer in en gång till
med den nya varan så misstänker dom inte att du snott den även om du
inte har kvitto, då kan du eventuellt få pengarna tillbaka.
Ibland gör personalen ett kryss eller markerar att kvittot inte är original,
vilket är ett problem, så om du har lite pengar på dig kan det vara värt att
köpa något lite dyrare för att få ett nytt cash-original-kvitto.
Du kan även kolla efter kontant-kvitton i soporna eller om du hittar
något bra kvitto kan det vara värt guld.
Var aktsam för personal som jobbat länge, du måste veta när du ska sluta. Var extra aktsam att möta personal som jobbat där skitlänge, kanske
20 år eller mer. Det kan vara lättare att övertyga nyanställda att få pengar tillbaka och kanske kan det fungera att säga att du brukade jobba där
(verkligen på egen risk!). Ny personal ringer ofta sin närmaste chef och
frågar, men det skadar inte att pröva.
En bra grej: om du har lite pengar, kan du ta saker värda så mycket som
du har och stasha dom någonstans utanför affären och sen gå in och köpa
precis samma saker. Fråga kassören om dom tror att din partner skulle
gilla det du köpt, kommer det passa? Gör jag rätt? etc. (nämn absolut inte
något om att spara kvittot, och var inte för mycket så att kassören också
säger det). Betala för det. Sen går du tillbaka en halvtimme-några timmar
senare (inte för länge) ta sakerna tillbaka till samma kassör/försäljare så

Övervakningskameror kommer i alla möjliga utformningar, ofta är dom
gömda, och helst ska du undvika att synas i kameran när du droppar ner
saker i fickorna. Takspeglar gömmer ibland kameror men är oftast bara
praktiska att kolla i för att se att inte personalen är i närheten. Tänk på att
kameror kan få nya utseenden och utvecklas.
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Larm på saker kan se ut på olika sätt, på kläder är det ofta en bricka som
sitter någonstans vilken kan klippas bort, ryckas bort eller tas bort med
hjälp av ett speciellt verktyg dom har i kassan (något inte du ska göra om
du försöker sno det).
På kartonger och olika plastförpackningar sitter det ofta som ett klistermärke med streckkod och en metallbit i, det klistermärket kan tas bort
före du lämnar butiken och lämnas någonstans inne. I vissa förpackningar
sitter detta larm inuti, då måste förpackningen öppnas och larmet tas ut
eller produkten plockas ut och förpackningen lämnas. Det kan skapa oljud
och vara väldigt misstänkt, tänk på att inte ha stulna saker i fickorna om
du ska öppna en förpackning, säg till personalen att du var intresserad av
att kolla på produkten om dom kommer och frågar.
Det går också att fixa en larmsäker väska. Klä in en väskas insida med
aluminiumfolie, det rekommenderas 15 lager aluminiumfolie eller mer, för
att larmet inte ska kunna kännas av igenom. NOTERA: om du åker dit med
en sådan väska så gäller samma sak som med specialbyggda ryggsäckar:
att det blir ett grövre brott som anses vara planerat och då stöld.
Du kan själv fantisera ihop hur du ska bygga din ändåmålsenliga larmsäkra väska. I jultid kan ett låtsaspaket t.ex. fungera bra då det inte är
misstänkt att springa runt med julklappar.
Om du är osäker på om produkten har larm i sig (och har pengar), testa
att köpa den på öppet köp och kolla igenom förpackningen. Sno en till och
lämna tillbaka den andra i en annan affär.
En del lyckas komma över en speciell stark magnet som avaktiverar
larm, en sådan som finns i kassan. Det är något jag inte prövat och inte
vet om det rekommenderas. Är du bra på teknik och sånt kanske du kan
bygga en⁉ :p

Mer om kameror: förut gick det ibland att se vart personalen kollade
på övervakningskameror då skärmar fanns till exempel i kassan, nu finns
dessa skärmar oftare bakom kulisserna någonstans. Men med så många
kameror i butiken brukar det antingen vara skärmar som visar en vinkel i
kanske 5-30 sekunder innan den byter eller så är det i större köpcentrum
övervakningsrum med massa skärmar och vinklar och en säkerhetsperson
som förmodligen sitter och fipplar med sin smartphone ändå. Är du smidig
och snabb på att stoppa ner saker i fickan kan inte ens en kolibri upptäcka
dig. Det kan ändå vara att föredra att hitta blinda platser i affären och
stoppa ner varan där, men fortfarande: nöden har ingen lag. Det är också
bra att inte stanna för länge på en blind punkt då det kan vara misstänkt.
Kameror har också ofta världens vidvinkel vilket ger en bra överblicksbild
men inte så mycket detaljer, så det du gör syns ofta inte så bra i detalj.
Det kan vara bra att vända ryggen mot kameror så mycket som möjligt
men inte så det blir misstänkt. Med ryggen mot är det väldigt svårt att se
om någon sak du bär med dig försvinner som med magi.
Ibland ser kameror bara din överkropp, på såna ställen kan fickor längre
ner fyllas på.
Igen: häng inte i blinda punkten för länge och locka inte dit säkerhetsvakter om du är förföljd, då kan dom lägga extra resurser på att förstöra
just den punkten.
En bra metod är att samla på dig saker och gå till blinda punkten och
stoppa ner sakerna i en omgång. Ett annat sätt är att ta saker dit, lägga
dom på en hylla och låta en annan person ta dom. Det kan avleda uppmärksamhet.
En annan klassiker är att sätta mer än ett plagg på en galge, gå till ett
provrum och sätt på dig klädesplagget under det du har på dig, gå sedan
och häng tillbaka galgen med det andra plagget. Alternativt kan du byta
BH eller vad det är du har på dig med ett nytt (liknande) plagg. Bli inte
rädd för personalen som ev. står utanför provrummet och skriver ner på
en lapp antal galgar, dom kollar oftast bara att antalet matchar med sin
lapp, inte vad som hänger på galgen.
“Kvinno”-underkläderavdelningen är ofta en bra plats för manligt identifierade personer att snatta på, där är det inte konstigt att se lite misstänkt ut, eller rodna, det förväntas snarare och personalen kan vara mindre
“hjälpsam” med.
Om du har handlat saker och har färskt kvitto kan du gå in igen och sno
samma saker som står på kvittot. Även om du skulle åka dit då så har du
kvitto på att du redan köpt dom sakerna och kan inte åka dit för det.
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Om du blir upptäckt i affären är det en bra idé att lugnt gå och lägga
tillbaka sakerna på hyllorna, du har inte begått något brott så länge du
inte passerat kassorna eller en butiks “tydliga” yttre gräns. Om dom ändå
skulle konfrontera dig vid utgången, var säker på din sak, du har inte gjort
något olagligt. Erkänn inte att det var på grund av att dom kom på dig som
du la tillbaka saker, det var att dina skuldkänslor kom över dig och att du
ångrade dig.
En metod att sno saker är att låta en kompis spela misstänkt och dra till
sig all uppmärksamhet från personalen så att du kan gå runt och ha kul.
Sen kan du och din kompis skratta åt hur ni lurade en affär full av idioter!
Jord är enkelt att sno från affärer då den ofta ligger utanför affären, åk
dit på natten med övertäckta nummerplåtar eller släpa bara iväg på en
säck helt cool mitt på dagen!
Lita på din intuition! Om du känner att någon sett dig så är det troligen
så. Blanda inte ihop intuition med nervositet, vet du att du kan snatta och
inte brukar känna något fel så kan det vara bra att lyssna på magkänslan.
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