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 Abstract 

Klotter kan ofta vara en inkörsport till grövre brott. Det är därför viktigt i ett 

brottsförebyggande syfte att kunna motverka denna kriminalitet. Med nya lagändringar och 

kunskap från kriminologiska teorier kan poliser idag arbeta mer effektivt mot klotter som 

skadegörelse. Uppsatsen belyser två viktiga arbetsmetoder mot klotter som har undersökts 

genom intervju och litteraturstudier. Den första metoden som uppsatsen belyser är till stor del 

grundad på dialog och bedrivs med fördel i projektform. Syftet är att öka anmälnings-

benägenhet och kunskap kring klotter/skadegörelse som brott. Denna information riktar sig 

till lärare, föräldrar och ungdomar. En annan metod som presenteras är av mera praktisk natur 

och syftar till att omhändertaga föremål som klotterutövare kan tänkas använda för att begå 

skadegörelse i form av klotter. Genom att använda sig av Polislagen 19 § 2st. 2pt. kan man 

kroppsvisitera personer som man misstänker bär med sig föremål som används i skadegörelse 

i form av klotter om man tror att dessa föremål skall förklaras förverkade enl. BrB 36:3 §. 

Denna kroppsvisitering kan polisman på plats själv besluta om och kräver inte beslut från 

vakthavande befäl. Detta ger en ökad möjlighet för polisen att agera offensivt mot denna 

brottslighet. Vidare har skadegörelse fått en ökad straffsats och ligger nu i häktningsskäl 2. 

Polisen har därmed möjlighet att gripa dessa personer enligt detta häktningsskäl. 
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1  Inledning 

Enligt ”Brås hemsida”1 (brottsförebyggande rådet) har antalet anmälda brott av 

skadegörelse i form av klotter ökat de senaste åren. En jämförelse gjordes mellan åren 2000 

då knappt 25000 brott i form av klotter anmäldes och år 2004 då knappt 40000 brott 

anmäldes. På olika håll i landet har flera åtgärder vidtagits för att bekämpa denna 

brottslighet, bl.a. i form av klotterplank. På dessa plank är det lagligt att klottra och vem 

som helst får göra detta. Resultaten från dessa försök har inte gjort någon markant skillnad 

om man endast ser till statistiken. En ny lag, SFS 2003:858, som trädde i kraft förste januari 

2004 gav polisen ökade befogenheter att söka efter bl.a. sprejburkar och andra hjälpmedel 

som kan användas i samband med klotter. Även en ändring i lagen om skadegörelse, SFS 

2003:857, utfärdades i form av att straffet för brottet ökades från ett halvt till ett år. Ofta är 

ungdomar inblandade i klotter/skadegörelse och det kan på många sätt vara en väg in i 

tyngre kriminalitet. Annan brottslighet förekommer också ofta i samband med klotter/ 

skadegörelse och därför är det viktigt för samhället att fånga upp dessa unga kriminella. Det 

kan vara viktigt att veta vilka metoder och förebyggande åtgärder som är de mest effektiva 

och hur lagen fungerar mot dessa typer av brott. Denna uppsats kan vara viktig att läsa för 

dem som är engagerade i att arbeta mot klotter/skadegörelse. 

 

 1.1 Bakgrund 

Många av de brottsförebyggande åtgärder som bedrivits runtom i landet har haft varierande 

framgång. Oftast är dessa metoder sådana som kommun och skola kan använda, t.ex. 

klotterplank, utbildning och information. Det är sällsynt med information kring brotts-

förebyggande åtgärder mot klotter och övrigt polisarbete kring klotter. Det är av denna 

orsak som uppsatsen känns aktuell och ämnet värt att undersöka. 

 

Det kan vara viktigt för polisen att kunna identifiera klottraren utifrån ett brotts-

förebyggande perspektiv. Kommunikation mellan polis och allmänhet är en viktig åtgärd 

                                                
1 http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok (060203) 
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inom det brottsförebyggande arbetet, men för att kunna göra detta krävs kunskap om klotter 

som fenomen, klottrets historia och dess utövare. Klotterutövaren kan komma från olika 

samhällsgrupper och finns representerade i olika åldersgrupper. Detta kan göra det svårt för 

den enskilde polisen att identifiera en potentiell klotterutövare och därmed kunna etablera 

en kommunikation med denne. När identifiering av den potentielle klottraren är gjord och 

kommunikation är inledd är det viktigt att kommunikationen är baserad på en förståelse 

från polisens sida om klotter så att en eventuell kommunikationsklyfta överbryggas. Därför 

är det viktigt för en polis att veta vad som driver klottraren. Detta är ett viktigt element i 

den sociala brottspreventionen2. 

 

Många forskare som skrivit om klotterutövning menar att detta fenomen har sitt ursprung 

från New York och Philadelphia och uppkom där under 1960 - 70-talet. Ursprungligen var 

detta ett brott som främst utövades av unga svarta och latinamerikanare från de nedre 

samhällsklasserna. Rivaliserande gäng konkurrerade med varandra om att skriva sina 

”tags”, d.v.s. ett gängs eller en persons märke/signatur, på exotiska och svårtillgängliga 

platser. Detta gjorde att denna kriminalitet fick stor medial uppmärksamhet vilket i sin tur 

lockade ännu fler ungdomar in i denna kultur. Konkurrensen mellan klotterutövarna att 

synas och märkas både inför varandra och i media gjorde att ”tagsen” utvecklades till att bli 

mer och mer konstnärliga i sitt uttryck3. Under 1980-talet införlivade klotterutövning i ”Hip 

Hop”-kulturen vilket gjorde att detta fenomen spred sig ytterligare, både geografiskt och 

mellan samhällsklasserna. Resultatet blev att klotterutövning spreds till Sverige via denna 

kultur. Detta innebär att den typiske klotterutövaren kan komma från vilken samhällsklass 

som helst4. Det finns däremot vissa undersökningar som tyder på att ungdomar, vilkas 

föräldrar har ett högt statusarbete, är överrepresenterade framför ungdomar från 

arbetarklassen. Även om klotter har en nära anknytning till ”Hip Hop”-kulturen kan man 

ändå inte säga att klotterutövarna är en homogen grupp. Klotterkulturen består av många 

subkulturer där variationen är stor och där det är svårt att peka på att det finns en viss typisk 

klotterkaraktär. Dessa subkulturer består av allt från barn i 10-års åldern som gör 

                                                
2 Problemorienterat polisarbete, sid. 17ff 
3 Stockholmsungdomar som klottrar, sid. 7 
4 Stockholmsungdomar som klottrar, sid. 7 
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”busstreck” till konstintresserade ungdomar och andra personer som är involverade i annan 

grövre kriminalitet 5. Vanligtvis är klottraren en yngling eller en pojke i 14 till16 års ålder. 

Det finns givetvis även kvinnliga klottrare men de är inte lika representerade inom denna 

grupp6. 

 

Då klotterutövarna inte är en homogen grupp och består av en stor variation av utövare 

skiljer sig också medlemmarnas motivation och bakgrund. Ett stort konstintresse är en av 

de vanligaste orsakerna till att de flesta attraheras till denna typ av kriminalitet samt att det 

ger spänning och uppmärksamhet. Det som ger klotterutövarna spänning är den ”kick” de 

får av att måla klotter på svåråtkomliga och farliga platser. Att lyckas måla klotter på en 

sådan plats ger utövaren respekt och uppmärksamhet inom den egna gruppen. Sökandet 

efter spänning minskar i takt med att klotterutövaren blir äldre, däremot ökar strävan efter 

respekt och kändisskap i takt med åldern7. Viss forskning tyder emellertid på att man kan 

dela in klotterutövarna i tre olika grupper grundat på den kriminella bakgrunden: kriminella 

ungdomar, graffitimålarna och busungarna. 

 

För de kriminella ungdomarna är klottret underordnat till annan kriminalitet som de sysslar 

med, t.ex. rån och inbrott. Klottret har inte varit en inkörsport till kriminalitet för dessa 

ungdomar och deras syn på klotter är att det är som all annan vanlig skadegörelse. 

Graffitimålarna är starkt konstintresserade och den enda tidigare kriminella belastningen 

som finns hos dess medlemmar är brott av just denna typ. Förr eller senare slutar 

graffitimålaren att måla graffiti på offentliga platser. Busungarna är den största gruppen. 

Detta är ungdomar som varken är graffitikonstnärer eller inblandade i grövre kriminalitet. 

Ofta har de åkt fast av polis för mindre brott såsom snatteri och tjuvåkningar. Dessa 

ungdomar målar ofta inga stora graffitimålningar utan oftast ”tags”. En enhetlig bild om 

klotterutövaren är att om en ungdom klottrar i 15-års åldern finns en hög risk för annan 

kriminalitet och stor sannolikhet för sociala problem i skola och hem8.  

                                                
5. ”Allt handlar om att synas – en studie om graffitimålande ungdomar i Bromma”, sid. 17 
6 Stockholmsungdomar som klottrar, sid 8 
7 Stockholmsungdomar som klottrar, sid 9 
8”Allt handlar om att synas – en studie om graffitimålande ungdomar i Bromma”, sid 18 
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 1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vilka brottsförebyggande åtgärder som poliser i yttre tjänst kan 

vidta mot klotter. Vad kan patrullen göra för att minska denna brottslighet d.v.s. vad kan 

ordningspoliserna göra i sitt arbete för att motverka klotter? Vi vill också undersöka vad 

polisen som myndighet gör idag för att motverka klotter och hur polismyndigheten kan 

samarbeta med andra myndigheter och organisationer. 

 1.3 Frågeställningar 

• Med vilket lagstöd kan polisen bekämpa klotter? 

• Brottsförebyggande åtgärder. Vad gör polisen idag och hur fungerar samarbetet med 

övriga myndigheter i landet för att motverka klotter? 

 

 1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa denna uppsats till att endast gälla brottsförebyggande åtgärder som 

poliser kan vidta. Uppsatsen kommer inte att belysa övrig brottsproblematik som ofta är 

nära sammankopplat med klotter t.ex. narkotikabrott och våldsbrott. Eftersom detta är ett 

nationellt problem så vill vi ge förslag på vilka metoder polisen i Sverige kan använda för 

att bekämpa denna brottslighet. 

 

 1.5 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen är baserad på litteratur kring klotter, intervju samt information från Internet. 

Litteraturen består av olika undersökningar som gjorts på denna problematik, propositioner 

och lagtextkommentarer till polislagen och brottsbalken. Baserad på kunskap inhämtad från 

litteratur har en intervju gjorts för att undersöka hur dessa metoder fungerar i verkligheten. 

Projektledaren för Brottsförebyggande Centrum i Värmland har intervjuats om ett projekt 

som bedrivs i Karlstad mot klotter. Detta projekt arbetar utifrån brottsförebyggande 

metoder som t.ex. information och dialog. Intervjun gjordes per telefon där frågorna rörde 

sig kring kända brottsförebyggande åtgärder som beskrivs nedan. Vidare har lagtext och 
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propositioner studerats för att finna svar på hur lagen kan hjälpa i brottsbekämpningen. Inga 

intervjuer har gjorts kring lagstöd mot klotter, endast litteratur har studerats. 

 

2  Teorier 

För att problemet klotter skall kunna lösas, som är ett stort problem i vårt land, behövs det 

undersökas vilka som begår brottet samt hur denna kunskap på bästa sätt ska kunna 

utnyttjas i det brottspreventiva arbetet. De tre första teorierna, självkontroll, sociala band 

samt rutinaktivitet ger en bra bild på varför ungdomar klottrar, d.v.s. hur gärnings-

mannaprofilen ser ut. De tre återstående teorierna, primär, sekundär samt tertiär brotts-

prevention är egentligen tre nivåer inom ett slags arbetssätt, problemorienterat arbete, som 

är ett måste för att kunna få bukt med brottslighet. 

 2.1 Självkontrollteorin 

Vad är det som driver klottraren till att utföra sina handlingar? Självklart finns det många 

faktorer som spelar in. Mycket har att göra med individens sociala umgänge i samband med 

individens självkontroll. Självkontrollteorin bygger på att individers benägenhet att begå 

brott har sitt avgörande i deras självkontroll. Låg självkontroll anses relatera till hög 

brottslighet. Orsakerna till att en individ får en låg självkontroll kan variera, men brister i 

uppfostran samt tidiga störningar i uppväxtförhållanden har en central betydelse. Det är 

viktigt att utveckla individers självkontroll så att de kan motstå provokationer utifrån samt 

att kunna motverka det impulsiva handlandet9. 

 2.2 Sociala band 

För att en låg självkontroll ska ha någon betydande effekt ska även individen påverkas av 

yttre omständigheter. Relationer inom grupper där individen är medlem kallas för ”sociala 

band”. Svaga sociala band till det konventionella samhället medför att individen kan begå 

brott på låga insatser, individen har inget att förlora. Det som avhåller individen från att 

                                                
9 Introduktion till kriminologi, sid. 220 
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begå handlingar som strider mot de normer som är etablerade i samhället är, d.v.s. i detta 

fall klotter, framförallt fyra olika element: 

1. Anknytning till konventionella personer, t.ex. kompisar. 

2. Åtaganden i förhållande till den konforma samhällsordningen, t.ex. utbildning eller 

arbete. 

3. Delaktighet i aktiviteter, t.ex. fritidsaktiviteter. 

4. Övertygelse om samhällsordningens legitimitet, d.v.s. positiva attityder till 

lagstiftning etc. samt negativa attityder till brottslighet10. 

 

2.3 Rutinaktivitetsteorin 

Vad är det då som tillåter dessa individer att begå brott i form av skadegörelse genom 

klotter? Enligt Lawrence Cohen och Marcus Felson skall tre viktiga element vara uppfyllda 

för att ett brott skall kunna begås: 

• Motiverad förövare (som nämns ovan) 

• Lämpligt objekt (t.ex. tunnelbanevagn) 

• Avsaknad av kapabla väktare 

Det räcker då att ett av dessa element inte finns för att en brottslig gärning skall kunna 

undvikas. Denna teori, som för övrigt kallas för rutinaktivitetsteorin, anses vara väl 

sammansvetsat med vardagliga rutiner. De förhållanden som är relaterade till förekomsten 

av brott är alltså också relaterade till samhället i övrigt11. Som Jerzy Sarnecki uttalar sig: 

”Enligt detta sätt att se på brottsligheten är det vårt dagliga liv som skapar förutsättningar 

för den brottslighet som finns i vårt samhälle.”12 Detta kan tydas, som i vårat fall, att det 

                                                
10 Introduktion till kriminologi, sid. 218  
11 Introduktion till kriminologi, sid. 221 
12 Introduktion till kriminologi, sid. 222 
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exempelvis behövs fler väktare nattetid vid tunnelbanans stationering av vagnar, nya 

lagstiftningar o.s.v. 

 

 2.4 Social brottsprevention 

Här ligger inte huvudansvaret hos polisen utan det väger mer hos dem som har större chans 

att kunna påverka individen såsom föräldrar, skola, arbete etc. Polisens insatser inom 

socialpreventionen bör begränsas eftersom kompetensen ligger i att förebygga brott på ett 

situationellt plan. Om polisen ska medverka bör först en ordentlig analys av problemet 

genomföras och man behöver diskutera vilka faktorer som är de viktigaste att påverka. I 

arbetet med social prevention bör polisen alltid fråga sig: ”Vilka möjligheter har jag som 

polis att påverka detta eller finns det något annat, där jag i egenskap av polis, har större 

möjligheter att påverka”.13  

 

2.5 Tre nivåer av brottsprevention 

För att på ett enklare sett kunna beskriva hur problemorienterat arbete går till kan man dela 

upp den i tre olika nivåer, primär, sekundär samt tertiär som har olika inverkan på olika 

individer samt på olika platser14. 

2.5.1 Primär brottsprevention 

Primär brottsprevention innebär att man vidtar åtgärder som är generella. De är inte riktade 

mot en särskild individ utan sträcker sig till en hel befolkning inom ett visst geografiskt 

område. Det behöver inte enbart gå ut på att påverka de sociala miljöerna utan också 

människors attityder15. 

                                                
13 Problemorienterat polisarbete, sid. 19 
14 Problemorienterat polisarbete, sid. 35 
15 Problemorienterat polisarbete, sid. 36 
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Exempel på primära brottspreventioner: 

• Lagstiftning (som ovan) 

• Brottsförebyggande information 

• Renhållning 

 

2.5.2 Sekundär brottsprevention 

Sekundär brottsprevention innebär att man inriktar brottsbekämpningen mot speciellt 

identifierade personer eller platser som löper extra stor risk för brott. Det innebär sociala 

som tekniska åtgärder16.  

Exempel på sekundära brottspreventioner: 

• Riktad övervakning på inringade områden där det finns ökad risk för 

brottslighet 

• Reagera mot riskbeteenden hos individen 

 

2.5.3 Tertiär brottsprevention 

Tertiär brottsprevention innebär att man med olika åtgärder ska förhindra återfall i 

brottsligheten. Med detta menas att exempelvis straff ska förmå personer att inte återigen 

begå brott17. 

3 Resultat 

Vår uppsats bygger på två olika undersökningar: litteratur kring lagarna om klotter och 

intervju med en person som arbetar med brottsförebyggande åtgärder. Vi har därför delat 

upp resultatkapitlet i dessa två ämnen. 
                                                
16 Problemorienterat polisarbete, sid. 38 
17 Problemorienterat polisarbete, sid. 40 
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3.1. Intervju 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland har ett projekt som har pågått i tre års tid. Detta 

projekt riktar sig till att arbeta brottsförebyggande i Värmland genom att få olika 

myndigheter, kommuner och organisationer att samarbeta mot brottslighet. Olika projekt 

riktar sig mot olika brottslighetstyper där ett av dessa riktar sig mot klotter/skadegörelse. 

Målet med projektet är att Karlstad skall bli en klotterfri stad år 2006. Vi har intervjuat 

projektledaren för Brottsförebyggande Centrum i Värmland och frågat om deras 

arbetsmetoder mot klotter. Intervjun hölls per telefon. 

 

Projektet består av 22 deltagare och ägs/finansieras av olika organisationer, företag och 

förvaltningar i Karlstad, bl.a. Posten, Banverket, olika privata fastighetsägare och social-

förvaltningen. 

 

Projektet arbetar med flera olika metoder mot klotter på olika fronter, t.ex. genom att bilda 

nätverk, sprida kunskap och skapa dialog med ungdomar. 

 

En metod som projektet arbetade med som visade sig vara framgångsrikt riktade sig mot att 

öka anmälningsbenägenheten. För att få fler att anmäla klotter till polis utarbetade 

projektdeltagarna fram metoder som skulle underlätta och snabba på anmälningsprocessen. 

En checklista utarbetades som informerade om klotter och dess konsekvenser och beskrev 

vad den drabbade skulle göra för att anmäla och kunna sanera. Denna skickades till företag 

i Karlstad, främst bostadsföretag. Man uppmanades att fotografera klottret och gavs tillfälle 

till att anmäla via Internet. Många tyckte att det tog tid att anmäla via telefon och därför 

fick just denna grupp möjligheten att göra dessa anmälningar via Internet. Resultatet från 

detta arbete visade sig genom anmälningsstatistiken som ökade med 45% år 2004. 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland såg ett direkt samband mellan denna statistik och 

arbetet med checklistan. 

 

En annan metod var att komma ut till skolor och informera personal, elever och föräldrar 

om klotter och dess konsekvenser. En viktig del av informationen bestod av att förklara att 

klotter är brottsligt och vad som händer med en dömd klottrare. Information gavs om vad 
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föräldrar kunde göra för att upptäcka om deras barn är inblandade i denna brottslighet och 

hur de kan hantera detta. Lättfattliga broschyrer delades ut till alla lyssnare. 

 

Dialog med ungdomar är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Dialogen med 

ungdomar gick via ungdomsfullmäktige i kommunen till Brottsförebyggande Centrum i 

Värmland. Dialogen bestod huvudsakligen i att arbeta för att en laglig klottervägg skulle 

uppföras. För att lättare kunna arbeta mot detta mål på ett organiserat plan hjälpte 

ungdomsfullmäktige till att få ungdomar att gå en ABF-kurs. Detta var en kurs om hur man 

bildar en förening. Denna förening skulle sedan arbeta för en laglig klottervägg i Karlstad, 

något som Karlstad kommun ännu inte hade gått med på. 

 

Projektet riktade sig också till att sprida kunskap om klotter och dess konsekvenser. Ett 

exempel på detta var att föreläsningar hölls för projektfinansiärerna om klotter, 

föreläsningar om allt från vad klotter hade för effekt på miljön till hur stora kostnader som 

genereras av att sanera klotter. 

 

3.2 De berörda lagarna 

Den förste januari år 2004 trädde nya lagändringar i kraft i Sverige. Ändringarna gällde 

brottsbalken samt polislagen i syfte att förebygga skadegörelsebrott i form av klotter. Dels 

så höjdes maximistraffet för normalgraden av skadegörelse från sex månader till ett år, dels 

så ökades polisens befogenheter att kroppsvisitera personer för att söka efter föremål som 

kan komma att användas som hjälpmedel vid skadegörelsebrott. Förutom dessa ändringar 

så kriminaliserades även försök till skadegörelse som tidigare endast var brottsligt vid grov 

skadegörelse. 

 

Ändringar i brottsbalken 12 kap: 

 

”1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, 

döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år” 
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”5 § För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och försök till skadegörelse samt 

för underlåtenhet att avslöja grov skadegörelse, döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 

23 kap.”18 

 

Ändringar i Polislagen: 

 

”19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon 

får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig 

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunnas tas om hand, 

eller 

2. för att hans identitet skall kunna fastställas. 

 

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter  

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och 

hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan 

förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller 

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada 

på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden 

bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas 

att föremålet förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.”19 

 

Enligt ”Berggren och Munck”20 förklarar de i deras kommentar till paragrafen att det skall 

föreligga uppenbar fara för brottslig användning av ett föremål som en person kan tänkas 

bära på sig, exempelvis en sprayburk. Om tillräcklig grund för att ingripa föreligger skall 

framförallt bedömas med utgångspunkt från samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 

Ett sådant exempel då ett ingripande kan vara aktuellt kan vara när en person, som tidigare 

är känd av polisen som en klottrare, iakttas på en sådan plats där det förekommer mycket 

klotter. Det räcker därför inte enbart att en person med ryggsäck påträffas i exempelvis 

tunnelbanan, där det förvisso sker en hel del skadegörelse i form av klotter. När en 

                                                
18 Sveriges Lagar 2004, komplement, sid. K74 
19 Sveriges Lagar 2004, komplement, sid. K67 
20 Polislagen, en kommentar, sid. 120 
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kroppsvisitation enligt denna bestämmelse genomförs bör den på samma sätt som annars 

alltid göras med tillbörlig hänsyn till den enskildes person. 

 

Anledningen till att regeringen kom med dessa ändringar var att just skadegörelse, både 

klotter och i andra former, är ett väldigt stort samhällsproblem och behöver därför 

ytterligare åtgärder för att kunna förebygga sådan brottslighet. Vid diskussionen kring 

ändringen lades det även vikt vid poängteringen att skadegörelse i form av klotter är en 

inkörsport till grövre brottslighet då det konstaterades att majoriteten av dem som klottrar 

är under 19 år. Det fastslås därmed att brottet i sig är ett ungdomsfenomen. Ungefär en 

fjärdedel av alla utredningar kring klotter läggs normalt ner då gärningsmännen understiger 

åldern 15 år21. 

 

Regeringen konstaterade även att det genom forskning har framgått att de som klottrar ingår 

i en så kallad subkultur som erkänns vara väldigt betydlig för gärningsmännen och då det 

samtidigt innebär att klottrarna inte utgör någon homogen grupp, vilket innebär att flera 

olika typer av brottspreventiva åtgärder är behövliga22. 

 

 3.3 Kritisk granskning av resultatet 

Det som är viktigt att urskilja just från intervjun är att den endast berör Karlstad och 

brottsbekämpningen där. Vad vi ville få fram med frågorna var idéer till preventivt arbete 

inom hela landet. Metoderna måhända fungera i Karlstad men det är inte självklart att det 

fungerar i exempelvis Umeå. Varje stad kan behöva utveckla sina egna metoder grundade 

på stadens infrastruktur och befolkningssammansättning, men teorierna om problem-

orienterat polisarbete bör kunna tillämpas överallt. Det som saknas i vår undersökning är en 

uppföljning av Brottsförebyggande Centrum i Värmlands metoder. Det är därmed inte 

bevisat att de teorier som beskrivs i denna uppsats och de metoder som tillämpas utifrån 

teorierna fungerar i verkligheten. Resultatet från våra litteraturstudier är till stor del 

baserade på förarbeten och lagtexter. Eftersom lagändringarna kring skadegörelse och 

polisens möjligheter att med polislagen kunna arbeta aktivt mot klotter är så nya har det 
                                                
21 Prop. 2002/03:138, sid. 8 
22 Prop. 2002/03:138, sid. 9 
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ännu inte kommit ut någon litteratur som belyser detta ämnet. Vi har därför endast kunnat 

förlita oss på förarbeten och lagtexter och inte kunnat vända oss till lagexpertis på just 

dessa lagar vad gäller klotter. 

 

 3.4 Resultatsammanfattning 

Vår undersökning belyser två viktiga arbetsmetoder mot klotter. Den första metoden är till 

största delen grundad på kommunikation och dialog och har en typisk brottsförebyggande 

prägel. I denna är det viktigt att öka anmälningsbenägenheten genom information till 

fastighetsägare m.m., ge information till lärare, föräldrar och ungdomar om klotter som ett 

brott i form av skadegörelse och att engagera de verksamma förbrytarna till att bilda 

nätverk och verka för lagliga väggar. På så sätt skapas sociala band till samhället och lusten 

till att klottra kan minska. Den andra metoden är av mera praktisk metod och kan vara mer 

användbar för den patrullerande polisen på plats. Genom att använda sig av Polislagen 19 § 

2st. 2pt. kan man kroppsvisitera personer som man misstänker bär med sig föremål som 

används i skadegörelse i form av klotter om man tror att dessa föremål skall förklaras 

förverkade enl. BrB 36:3 §. Denna kroppsvisitering kan polisman på plats själv besluta om 

och kräver inte beslut från vakthavande befäl. Detta ger en ökad möjlighet för polisen att 

agera offensivt mot denna brottslighet. Vidare har skadegörelse fått en ökad straffsats och 

ligger nu i häktningsskäl 2. Polisen har därmed möjlighet att gripa dessa personer enligt 

detta häktningsskäl.  
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4 Diskussion 

4.1 Brottsförebyggande Centrum i Värmland 

Brottsförebyggande centrum i Värmland arbetar utifrån en brottsförebyggande modell som 

mycket påminner om de teorier och metoder som lärs ut i boken ”Problemorienterat 

Polisarbete”. Särskilda teorier som återfinns i både boken och brottsförebyggande centrums 

arbete är om primär, sekundär och tertiär brottspreventiva nivåer. På det primära planet 

vänder sig Brottsförebyggande centrum till ungdomar, föräldrar och personal och 

informerar om klotter och dess konsekvenser. Man informerar om vad som innebär att 

klottra och vilka rättsliga följder som kan komma om man blir tagen av polis. På sekundär 

nivå vill Brottsförebyggande Centrum informera fastighetsägare och allmänhet om snabb 

sanering av klotter samt att snabbt reagera och registrera nytt klotter. Att fånga upp 

ungdomar som klottrar och få dem att engagera sig i samhället är ett viktigt led i det 

brottsförebyggande arbetet. På en tertiär nivå i är ungdomar i Karlstad engagerade i att få 

en laglig klottervägg och har av denna orsak bildat en förening som skall aktivt arbeta för 

detta. På detta sätt kan man undvika återfallsbeteende och nyrekrytering av unga klottrare.  

 

När man talar om brottslighet och kriminella är det vanligt att anta att de som skall 

bekämpa kriminalitet är polisen. Det är vanligt att andra myndigheter, föräldrar, anhöriga 

och lärare inte är medvetna om vilken roll de spelar i det brottsförebyggande arbetet. 

Genom att skapa starka band till unga människor och ge dem en social samvaro med olika 

människor i samhället kan kriminellt beteende undvikas. Brottsförebyggande Centrum vill 

på detta sätt skapa nätverk mellan både myndigheter och allmänhet för att förebygga att 

unga hamnar i en kriminell värld. Genom att låta unga få komma till tals genom t.ex. 

ungdomsfullmäktige och ge dem möjlighet att själva bilda nätverk, t.ex. en förening, skapar 

sociala band till samhället. Detta är i enlighet med viktiga brottspreventiva åtgärder som 

beskrivs i ”Problemorienterat polisarbete”. Samhället kan svårligen påverka individers 

självkontroll och låg självkontroll kan ge upphov till kriminalitet. Starka sociala band är 

den enda faktorn som kan minska denna benägenhet och är därmed den faktor som 

samhället enklast kan påverka. Nätverk skapar sociala band till samhället. 
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Brottsförebyggande centrum i Värmland har visat genom sitt preventiva arbete mot klotter 

att dessa metoder ger resultat. Klottret har minskat och anmälningarna har ökat. Projekt 

riktade mot vissa specifika brottstyper ger resultat både som ökade anmälningar och 

tillfälligtvis mer arbete och mindre på sikt tack vare det brottsförebyggande arbetet. 

 

4.2 Lagändringarna 

De nya lagändringarna är viktiga för brottsbekämpning på primär, sekundär och tertiär nivå. 

Den primära nivån beskriver just en lagändring som är generell och riktar sig mot en större 

massa. I detta fallet har två nya lagändringar som är särskilt viktiga kommit: höjd straffsats 

i brottet skadegörelse och möjligheter till kroppsvisitation enligt Polislagen 19 §. På den 

sekundära nivån som skall rikta sig mot särkilt riskbeteende är Polislagen 19 § särskilt 

viktig. I kommentarerna till denna lag poängteras det att det är särskilt viktigt att göra en 

helhetsbedömning av situationen innan ett beslut om kroppsvisitation tas. Det är då viktigt 

att man iakttar ett typiskt riskbeteende hos en misstänkt gärningsman. Brottsbekämpningen 

är riktad mot ett särskilt beteende och i många fall ett särkskilt riskområde eftersom lagen 

kräver att dessa faktorer skall tas med i bedömningen. På den tertiära nivån kan en 

polisman förhindra återfall i brott på olika sätt genom att använda Polislagens 19 §. Klotter 

är ofta en inkörsport till annan grövre kriminalitet och genom att stoppa denna kriminalitet 

tidigt kan man bryta detta mönster. En polisman kan genom att förverka föremål som t.ex. 

en sprayburk hos en känd klottrare förhindra att denne återfaller i brott. Personen har då 

mindre möjligheter att begå skadegörelse i form av klotter, åtminstone för en kort tid. Man 

kan också på detta sätt förhindra att personen sjunker ner i tyngre kriminalitet. 

Enligt rutinaktivitetsteorin krävs tre faktorer för att ett brott skall begås: en motiverad 

gärningsman, avsaknad av väktare och ett lämpligt objekt. Om en av dessa faktorer tas bort 

kommer inte brottet att begås. Med hjälp av Polislagens 19 § kan en polis påverka två av 

dessa tre faktorer. Genom att polis kan omhänderta sprayburkar kan man minska 

gärningsmannens motivation att begå brottet, särskilt om polisen gör detta ofta. Genom att 

polisen har idag större möjligheter att bekämpa klotter kan detta också resultera i att 

motiveringen att arbeta aktivt mot klotter kan komma att öka. Den enskilde polisen kan få 
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en känsla av att man kan ingripa mer handfast och av denna orsak söka sig mer till miljöer 

där klottrare hittar sina lämpliga brottsobjekt, t.ex. tunnelbanor. Detta gör att fler ”väktare” 

befinner sig på en plats där lämpliga brottsobjekt finns och på så sätt har man därmed 

arbetat brottsförebyggande. De nya ändringarna i polislagen kanske gör att vissa poliser 

söker sig till miljöer där de kan påverka mer än förut och därmed genom sin närvaro arbetar 

brottsförebyggande. 

 

5 Avslutning 

Angående klotterväggar kan det vara så att många klottrar för att uppnå en spänning. Om en 

en laglig klottervägg skulle finnas, skulle inte dessa personer utnyttja denna möjlighet. De 

skulle ändå söka sig till en plats där spänningen finns kvar. De som är konstnärligt inriktade 

skulle däremot kanske fångas upp med denna metod. 

 

Det vore intressant att se vilka långtgående resultat projektet i Värmland gav. Vidare kan 

det vara intressant att se om andra städer i Sverige använder liknande metoder för att arbeta 

mot klotter. Vi föreslår att undersökningar som riktar sig mot andra städers metoder att 

bekämpa klotter görs och att olika städers metoder kan jämföras. 

 

Vi har presenterat två metoder, en baserad på dialog och en mera ”praktisk”. Dessa metoder 

kan tillämpas av alla poliser både i vardagen i vanligt patrullarbete och som projekt. Med 

denna uppsats hoppas vi att vi har belyst med vilka möjligheter polisen kan arbeta mot 

klotter. Då klotter är en vanlig inkörsport till tyngre kriminalitet är det av stor vikt för 

polisen i Sverige att arbeta mot klotter. Många unga blivande vaneförbrytare kan fångas 

upp av poliser som arbetar mot klotter och hindra dem från vidare kriminalitet, något som 

lönar sig för både den enskilde polisen och för samhället i stort. 
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