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Hæleri
- er det prisen værd?

Ungdomsklubber



1

Unge og hæleri 
Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri?
Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) 
kender ikke begrebet hæleri og er ikke bevidste om, at en god handel må-
ske også er en kriminel handel. 

I er som klubmedarbejdere tæt på de unge og hører historier, som måske 
ellers ikke ville blive fortalt til voksne. Det kan være historier om tyverier i 
området eller om unge, som har købt brugte ting meget billigt. I klubber-
ne kan I voksne være med til at få de unge til at reflektere over hæleri og 
de konsekvenser, det kan have. 

Hæleri er et problem af flere grunde: 

• Unge (og voksne), som køber hælervarer er med til at holde tyvens 
forretning i gang. Tyven er sikker på at kunne afsætte sine varer.

• Hvis en ung køber en hælervare, der har tilhørt en kammerat, kan det 
ødelægge den unges relationer og venskaber.

• Den unge kan blive hængt ud, selvom han/hun ikke har tænkt over, 
at varen kan være stjålet .

• Den unge kan få en plet på straffeattesten, hvis hæleriet bliver opda-
get.

• Varen bliver aldrig den unges ejendom og skal leveres tilbage, hvis 
hæleriet bliver opdaget.

Hvis I hører en historie i klubben, som måske handler om hæleri, vil det 
være oplagt at bringe emnet op over for de unge. De unge bruger sikkert 
ikke ordet hæleri, men historierne kan handle om tyveri, eller noget de 
unge har købt meget billigt. 

Først og fremmest handler det om at stoppe rygter, som kan skade en 
ung og stemple ham/hende som uærlig og en dårlig kammerat. Og så 
handler det selvfølgelig om at få de unge til at tænke sig om, når de står i 
en situation, som er lidt mistænkelig.  

Det er vigtigt, at unge bliver opmærksomme på, om der kan være tale 
om hæleri, hvis de får tilbudt varer til en meget billig pris.

Snak om hæleri med jeres unge

I kan bruge materialet her i pakken til en temadiskussion på et personale-
møde – eller I kan diskutere emnet ud fra nogle spørgsmål, fx: 

• Hvilke situationer skal vi være opmærksomme på, som kan handle 
om hæleri?

• Hvad vil vi gøre i disse situationer?
• Hvornår vil vi inddrage forældrene i en situation? 
• Hvad er vigtigt for os at gøre i forhold til hæleriproblematikken?
• Hvad tænker vi ellers om emnet?
Hæleri – eller bare tilfældigheder? 

Små situationer, som måske –  
måske ikke – handler om hæleri. 

• Emil har købt en brugt mobiltele-
fon af en klassekammerat. Sid-
ste uge var der tyveri af mobilte-
lefoner i skolens 
omklædningsrum.  

• Amanda sælger ind imellem kos-
metik og dvd´er meget billigt til 
kammeraterne i klubben. Tinge-
ne er i den originale indpakning.  

• Julie har svært ved at få venner. 
For at være med i den populære 
pigegruppe er hun begyndt at 
give dem meget dyre ting, fx tøj 
og parfume.  

• Der har været nogle grove gade-
røverier i området. En gruppe 
unge fyre har truet nogle af klub-
bens unge til at aflevere mobilte-
lefoner og mærkevaretøj. Jonas 
har lige købt en Canada Goose 
jakke billigt på nettet. 

Denne pakke indeholder et for-
slag til, hvordan I kan afholde 
et personalemøde, hvor I dis-
kuterer unge og hæleri. 
I pakken er der:
• Unge og hæleri (side 1)
• Fakta om hæleri (side 2)
• Personalemøde - processen 

(side 3+4)
• Personalemøde - forberedel-

sen, instruktion til mødele-
deren (side 5)

•  Historier og rollespil (side 6 
og 7)
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Man kan straffes for hæleri, selvom man ikke er klar over, at man har købt 
eller fået en vare, der er stjålet. Hvis en vare er så billig, at det er for godt 
til at være sandt, så kan det være tegn på, at det er en hælervare. 
Det er ens eget ansvar at tjekke, om der er tale om hælervarer. Også når 
man køber brugte varer på nettet. Det er altid køberens ansvar at tjekke, 
om varen er ”varm”. 

Hvis man køber hælervarer, hjælper man tyven. Tyven vil hellere have 
kontanter, fordi kontanter ikke kan spores. Man er også med til at holde 
tyvens forretning i gang. 

Hæleri er en kriminel handling, og loven ser sådan ud:

• Hæleri er en overtrædelse af straffeloven. Den danske straffelov 
handler bl.a. om straffen for tyveri, indbrud, hæleri, graffiti, pengeaf-
presning, voldtægt, vold og drab.  

• Hæleri straffes ligesom tyveri. Man kan få en bøde eller fængsels-
straf op til 1 år og 6 måneder. 

• Straffen kan stige med fængsel op til 6 år, hvis hæleriet er særligt al-
vorligt. Det er fx, hvis det er organiseret salg af ting, man har skaffet 
ved indbrud eller tyveri, eller hvis det er groft uagtsomt. Dvs. at det 
er så oplagt, at man burde have gættet, at der var tale om stjålne va-
rer.

• Hæleri giver en plettet straffeattest, hvis man er over den kriminelle 
lavalder. 

• Man er hæler selv om den vare, man sælger eller køber ikke er me-
get værd. 

• En hælervare kan aldrig blive ens ejendom, som hvis man havde 
købt den på lovlig vis. Hvis det afsløres, at man har købt en ting, der 
er stjålet, bliver man straffet, og varen bliver leveret tilbage til den op-
rindelige ejer.

Hvordan undgår man hæleri?

Man kan blive tilbudt at købe hælervarer alle mulige steder. Fx på nettet, i 
avisernes brugtsalgsannoncer og på loppemarkeder.

Hvis du bruger din sunde fornuft, er det nemt at undgå hælervarer:

• Vær på vagt, hvis noget er usandsynligt billigt.
• Spørg efter den originale kvittering på varen. Hvis den ikke findes, 

må du på en anden måde prøve at få at vide, hvor varen kommer fra.
• Spørg politiet til råds, hvis du har mistanke om, at det er en hæler- 

vare.
• Få altid en kvittering og navn og adresse på den person, du køber  

noget af. 
• Hvis du køber en brugt cykel eller knallert, kan du bruge  

en bestemt blanket, som sælger skal udfylde. Blanketter findes på 
dkr.dk.

Fakta om hæleri

Populære hælervarer:

• Mobiltelefoner
• Bærbare computere
• Fladskærme
• Digitalkameraer
• Mærkevaretøj
• Armbåndsure og smykker
• Dyrt radio- og tv-udstyr
• Designmøbler.

Hæleri er både hvis man 
sælger stjålne varer og 
hvis man køber dem.
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Her er et forslag til agenda på personalemødet, der varer ca.1½ time. For-
slaget indeholder fire dele: En kort introduktion, 2 cases og en opsamling. 
Du kan rette det til og ændre i det, som du synes, er bedst for jer. De to 
cases, der hører til materialet, er skrevet som både en historie og et rolle-
spil.

1. Introduktion (ca. 10 min)

Fortæl kort om hæleri og unge.

Fortæl kort om, hvorfor problematikken evt. kan have relevans for jeres 
unge.

Fortæl kort om processen, så alle har en fornemmelse af, hvad I skal lave 
og hvilket udbytte, I skal opnå.

Fortæl om, hvilken rolle du har under processen.

2. Gode venner (ca. 20 min)

To medarbejdere spiller ”Gode venner – rollespil” eller du læser ”Gode 
venner – historien” op. 

Stille refleksion, hvor hver medarbejder noterer sine umiddelbare tanker: 
Hvad gjorde mest indtryk på mig? 

Brug ca.15 min til fælles drøftelse:

• Hvad gjorde mest indtryk på jer?
• Hvordan vil I reagere, hvis I overhørte samtalen mellem Lasse og 

Omar?
• Hvad er det værste, der kan ske, hvis vi ikke gør noget?
• Hvad er det værste, der kan ske, hvis vi gør noget? 

Notér pointerne på flipover, så du fastholder dem som fælles gods.

3. Et godt tilbud (ca. 30 min)

Instruér dilemmaspillet, se boks.

Del medarbejdergruppen ind to og to.

Uddel ”Et godt tilbud - historien” og tilhørende spørgsmål til den ene af 
de to i hver gruppe.

Lad medarbejdergrupperne spille dilemmaspillet i ca. 10 min.

Instruktion 

Dilemmaspillet foregår i grupper 
af to. 

”Et godt tilbud – historien” bli-
ver delt ud til én i hver gruppe.
Den, der modtager historien læ-
ser den op for sig selv. Når hi-
storien er læst fortæller han/
hun historien til den anden som 
om det var en situation, han/
hun selv havde overhørt, og 
spørger derefter om kollegialt 
råd fra den anden. Brug spørgs-
målene under historien som 
guideline. 

De to diskuterer situationen, 
konsekvenser og handlemulig-
heder med hinanden. 

Personalemøde - processen
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Brug ca. 15 min til fælles opsamling:

• Hvordan kan og bør vi forholde os til sådan en situation? 
Notér pointerne på flipover, så du fastholder dem som fælles gods.

4. Opsamling på dagen (ca. 30 min)

Tag udgangspunkt i 1-2 spørgsmål, der bedst stemmer overns med din 
forventning til udbyttet af dagen. (Hvis din forventning til udbytte er hand-
lingsorienteret, skal du regne med at bruge lidt ekstra tid):

Medarbejderne inddeles i mindre grupper á 3-4 personer.
Hver gruppe drøfter de udvalgte spørgsmål i ca. 10 min.

• Hvordan kan vi blive mere opmærksomme på hæleri-problematik-
ken?

• Hvordan tager vi bedst muligt hånd om vores unge og hæleri-proble-
matikken?

 • Hvad er vigtigst for de unge?
 • Hvad er vigtigst for os?
 • Hvad skal vi have særlig opmærksomhed på?

• I hvilke situationer i vores dagligdag vil vi have mulighed for at påvir-
ke vores unge?

• Hvad giver vores refleksioner i dag anledning til, at vi gør (anderle-
des) fremover? 

Brug ca. 15 min. til fælles opsamling fra grupperne:

Gentag de spørgsmål i plenum, som grupperne har arbejdet med  

Notér pointerne på flipover, så du fastholder dem som fælles gods.

• Hvis din forventning til udbytte er handlingsorienteret 
 • Hvad gør vi nu?
 • Hvem gør hvad?

Notér aftalerne på flipover.

5. Tak for i dag

Og fortæl evt. medarbejderne, hvad der videre kommer til at ske.
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Instruktion til mødelederen
1. Kig på agendaens tidsangivelser. Holder de hos jer?

2. Forbered din introduktion
 a. Læs faktaark igennem og udvælg de pointer, du finder mest rele-

vante for jer. 

 b. Har hæleriproblematikken særlig relevans for jer? Se eksempler i 
boksen ”Hæleri – eller bare tilfældigheder” på første side. 

 c. Hvilke forventninger har du til udbyttet af processen? Ønsker du 
en opmærksomhed på hæleri-problematikken blandt medarbej-
derne, en refleksion over handlemuligheder, konkrete retningslin-
jer for medarbejderne eller noget helt fjerde? Vælg spørgsmål til 
”Opsamling på dagen” ud fra dit ønske om udbyttet af proces-
sen. Fortæl under din introduktion, hvad du har af forventninger til 
udbytte.  

 d. Hvilken rolle vil du selv have i processen? Vil du være tovholder 
og holde dig ude af diskussionerne, eller vil du selv deltage i dis-
kussionerne? Fortæl under din introduktion, hvilken rolle du har 
under processen.

3. Udvælg nogle af medarbejderne, der kan påtage sig at spille rollerne 
i ”Gode venner”. Instruer dem i opgaven og giv dem tid til at forbere-
de sig før personalemødet.

4. Læs agendaens punkt 1-5 grundigt igennem, så du er klædt godt på 
som mødeleder.

5. Du skal bruge følgende:
 a. Til casen ”Gode venner”: 
  • Papir og kuglepen til alle. 
  • Tavle, flipover, et stort ark papir eller lign.
  • Ur. 

 b. Til casen ”Et godt tilbud”: 
  • Historien med tilhørende spørgsmål kopieret til halvdelen af   

 medarbejdergruppen. 
  • Tavle, flipover, et stort ark papir eller lign.
  • Ur. 

 c. Til ”Opsamling på dagen”: 
  • Dine udvalgte spørgsmål kopieret til grupperne eller hængt op,  

 så de er synlige for alle. 
  • Papir og kuglepen til alle.
  • Ur. 

Personalemøde - forberedelsen



Lasse har købt en mobil af en af sine klassekammerater i mandags. 300 kr., fed model 
og den er næsten ny. Klassekammeraten fortalte, at det var hans storebrors. Storebroren 
havde fået en ny og havde spurgt Lasses klassekammerat, om han kendte nogen, der 
ville købe den gamle.

I dag er det onsdag, og Lasse sidder og snakker med Omar fra 9. i klubben. Lasse viser 
Omar sin nye mobil. Omar synes også den er fed og fortæller, at en af hans klassekam-
merater også har haft sådan en, men den blev stjålet i sidste uge. Han havde ladet den 
ligge i sin jakkelomme i klasselokalet, da han var ude i spisefrikvarteret. Da han kom til-
bage var den væk. Omar synes, det er helt vildt strengt, at nogen har stjålet klassekam-
meratens mobil.  ”Man skal da kunne stole på sine kammerater, ikke?”

Ninna sidder i sofaen med en hel flok piger omkring sig. Du undrer dig, for det plejer ikke 
at være Ninna, der er midtpunkt, så du lytter lidt med på samtalen.
Ninna har en kasse med 12 stk. Kenzo Flower Eau de Parfume Spray derhjemme. Hun 
har fået den af sin far, der arbejder på et lager. Han har fået kassen med hjem, fordi der 
var skader på emballagen, og så kan de ikke sælges i butikkerne. Ninna har fået dem, så 
hun kan tjene lidt ekstra lommepenge. Ninna sælger dem til 100 kr. stykket. Det er et  
super godt tilbud. Der er gang i snakken, og Ninna har fået de første 5 bestillinger.

Et godt tilbud – spørgsmål til dialog

1. Den ene læser historien for sig selv (Ikke højt)
2. Læseren fortæller sin kollega om historien SOM OM læseren var klubmedarbejde-

ren, der overhørte pigernes samtale og spørger til sidst sin kollega om råd ud fra 
spørgsmålene: 

 ”Hvad skulle jeg have gjort?”
 ”Hvis der nu er noget uldent ved det her, hvis parfumerne f.eks. er stjålet og det  

bliver opdaget, hvad vil det betyde for Ninna? 
 ”Hvad skal vi gøre nu?”
3. Diskuter situationen, konsekvenser for Ninna og jeres handlingsmuligheder sam-

men.

Gode venner - historien

Et godt tilbud - historien



Lasse:  Tjek lige min nye mobil (viser Mikkel sin mobil)

Omar:  Den er da for fed. Den er da ikke helt ny, vel?

Lasse:  Ahr, næsten. Jeg købte den af Peter. Det var hans storebrors, men han havde 
fået en ny og havde spurgt Peter, om han kunne sælge den gamle. Jeg fik den 
for 300 kr.

Omar:  Det er en superfed model. Jens fra klassen havde også sådan en. Den fik han 
stjålet i sidste uge. Surt. Den lå i hans jakkelomme, da han var ude i spisefri-
kvarteret, og så var den væk, da han kom hjem. 

Lasse:  Okay?

Omar:  Det er helt vildt strengt, at der er nogen, der stjæler ens ting. Man skal da kun-
ne stole på sine kammerater, ikke?

Lasse:  Helt klart ...

Liza:  Ej, jeg har simpelthen ikke 100 kr i den her måned. Kan jeg ikke bestille en, og 
så køber jeg den i næste måned?

Ninna:  Jeg kan godt bruge pengene nu, og det er jo ikke sikkert, jeg får dem alle sam-
men solgt.

Helena:  Jeg er helt klart på! Jeg tager pengene med i morgen.

Ninna:  Super – (til Liza) men jeg har stadig 7 tilbage, så det er ikke sikkert, jeg får dem 
solgt allesammen inden den 1.

Klubmedarbejder: Hvad laver I?

Helena:  Amen, det er Ninna. Hun har skaffet en superfed parfume, som hun sælger for 
100 kr. stykket. Det er Kenzo Flower, den koster normalt over 300.

Ninna:  Ja, min far arbejder på et lager, og så har han fået en kasse med hjem, fordi der 
var skader på indpakningen. Så kan de ikke sælges i butikkerne, men de er altså 
helt fine, man kan faktisk ikke se det. 

Gode venner - rollespil

Et godt tilbud - rollespil
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