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Abstract 
 

Lagen om unga lagöverträdare syftar till att ungdomar som begår brott skall hållas borta ifrån 

kriminalvården för att kunna ges en andra chans i samhället och för att belysa eventuella 

problem som kan finnas i ungdomens hemmiljö så att ungdomar inte hamnar i ett mönster 

med allt grövre kriminalitet.  Klottrarproblematiken är inget som bara dyker upp, utan det 

byggs upp under en lång tid. Oftast börjas det i väldigt tidig ålder som oskyldigt busstreck 

som enligt vår hypotes inte tas på allvar av vare sig föräldrar, skola, polis eller socialtjänst. 

Risken att bli dömd för skadegörelse kopplat till klotter är försvinnande liten. I Stockholm län 

finns det idag omkring 200 storklottrare vilket innebär att de klottrar dagligen och har klottret 

som största intresse. Att antalet klotterbrott har ökat beror enligt Björn Wiberg, polisinspektör 

vid tunnelbanepolisen att det fortfarande är inne att vara klottrare i vissa kretsar. Det öppnas 

hela tiden nya butiker som säljer klotterprylar och för modeföretagen är det här med 

utanförskapet och att måla graffiti en grej1.  

Syftet med rapporten är att ta reda på om polisen i Stockholms län har en handlingsplan för 

unga klottrare. Vi kommer att intervjua polisen i Stockholm för att söka reda på resultatet. 

Vårt resultat ger en fingervisning om att Polisen inte har en handlingsplan för hur klottret 

skall hanteras, samt att olika enheters roller och samarbete är lite diffusa. 
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1. Inledning 
 

Stockholmspolisen uppklarningsprocent var på skadegörelse år 2005 endast 3 %2, anmälda 

ärenden 2005 uppgick till 19215st och motsvarande för 2006 var 20408st. Klotterbrott under 

utredning år 2005 uppgick till 180273 ärenden motsvarande 18145 ärenden för år 2006. 

Antalet misstänkta för dessa brott uppgick år 2005 till 1028 personer motsvarande 1436 

personer år 2006.4 Vår hypotes om varför uppklarningsprocenten var så låg är att brottet inte 

är särskilt prioriterat och att de kräver stora resurser för att lösa dem. Klotterrelaterade brott är 

svåra att utreda eftersom klottrare är ofta mycket välmotiverade samt att vissa även har 

tillgång till SL:s personaluniformer och nycklar5. En annan aspekt som komplicerar dessa 

ärenden är ett den misstänkte måste på mer eller mindre vis tas på bar gärning, samt att om en 

och samma person klottrat på flera olika ställen kan det ställa till problem med att spåra upp 

de olika målsägandena.6 Detta leder till att det kan ta en lång tid innan klottrande ungdomar 

upptäcks, det leder till att de hinner dras in i en allt tyngre kriminalitet. När ungdomarna väl 

upptäcks har de redan samlat på sig många olika sorters brott och kriminella vanor, vilken gör 

att klotterproblematiken där problemet kommer ifrån glöms bort tillförmån för de grövre 

brotten. Vår hypotes är att (Stockholms) polisen inte har en handlingsplan för hur man skall 

fånga upp unga klottrare, utan i början ses de som busungar som är ute på stan och ägnar sig 

åt oskyldiga busstreck. I takt med att deras kriminella meritlista blir längre ökar även polisens 

och samhällets intresse för dessa ungdomar. Problemet är att samhället koncentrerar sig på de 

lite grövre brotten såsom t.ex. stöld, rån och mordförsök. Klotter ses inte som ett ”riktigt” 

brott av majoriteten, utan man bagatelliserar det hela och ser inte klottrets betydelse för 

individen.  Vi menar på att klottret tvärtom är glöden som startar branden, i början så glöder 

det lite romantiskt och ger värme, för att sedan få en pust av syre och sprida sig till 

bordsduken. 5 minuter senare är huset ett övertänt brinnande inferno som inte går att 

kontrollera eller släcka utan att hela huset fått skador som aldrig riktigt går att renovera. Det 

vi menar med detta är att när busstrecken börjar så påbörjar personen en resa in i 

hiphopvärldens graffitikultur. De inleder en normaliseringsprocess, det börjar med att de 

lyssnar på hiphop, för att sedan börja klä sig som hiphoppare. Efter ett tag så anammar man en 

av hiphopkulturens solidaste fundament, nämligen graffitin. Det ska dock förtydligas att långt 

                                                
2 www.Bra.se 
3 www.Bra.se 
4 Tidning, Mitt i Sollentuna tis 20 mars 2007. 
5 Johan Jarkell 070321 12:55 
6 Rolf Edin, Klara närpolisområde 0703201322. 
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ifrån alla som lyssnar på hiphop går ut på stan och begår skadegörelse genom att måla graffiti, 

men dessa två kulturer har från början hängt samman och att det kan vara svårt ibland att 

skilja dem åt.7  Därför anser vi att det är så viktigt med en handlingsplan i ett tidigt skede som 

fångar upp de unga individer som påbörjat denna stigmatisering, om man missar dem som 

unga kommer det bli mycket svårare för dem att bryta upp från sin gamla umgängeskrets och 

livskultur. Det hela påminner om Tjernobyl olyckan, insatserna måste sättas in innan 

härdsmältan, inte efter.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Klotter har egentligen alltid funnits, det finns spår ända från vikingarna när de ”klottrade” på 

marmorlejonet i Porto Leone8. Men det var i New York under 1970- Talet9 som det blev ett 

erkänt kriminellt problem och en livsstil för många ungdomar där de utvecklade ett eget 

språk, egna normer och värderingar, vad som var accepterat i deras subkultur. Det kunde vara 

att man inte fick måla över andras målningar eller vad man skulle göra för att bli en erkänd 

”writer”. Sant eller ej, sägnen säger att det var en budpojke10 som började skriva de två första 

bokstäverna i hans namn samt gatuadress längs sin utdelningsrunda, det moderna klottret var 

fött. Allteftersom subkulturen11 växte blev amerikansk media. 1984 kom den amerikanska 

dokumentären Style Wars som producerades av Henry Chalfant och Tony Silver.  

Den slog ner som en bomb i Sverige och graffitikulturen började växa fram. 

Klotter har kunnat särskiljas i statistiken sedan 1996. Det året anmäldes drygt 22 800 brott. 

Ungefär hälften av allt klotter som polisanmälts finns i Stockholmsområdet. En anledning till 

detta kan vara att det har varit SL:s policy att alltid polisanmäla skadegörelse. Man kan anta 

att den dolda brottsligheten är stor då långt ifrån allt klotter polisanmäls. En anledning till 

detta är att uppklarningsprocenten är mycket liten när det gäller klotterbrott. 1998 var det 6 % 

av brotten som klarades upp12.  

 

                                                
7 Per Andersson Medan Svensson åt Plankstek –En reseberättelse från graffitins hemliga värld. 
8 Eva Marling ur Hellenika nr 105 (2003) 
 
9 Per Andersson Medan Svensson åt Plankstek –En reseberättelse från graffitins hemliga värld. 
10 Per Andersson Medan Svensson åt Plankstek –En reseberättelse från graffitins hemliga värld. 
11 Jerzy Sarnecki Introduktion till kriminologi.  
12 www.Bra.se 
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Toleransen för klotter påverkar också anmälningsbenägenheten. Under 2000 anmäldes 

ungefär 25 000 klotterbrott i Sverige. De stod för en femtedel av alla polisanmälda 

skadegörelsebrott13 

 

1.2 Klottrets Terminologi  
 

Det finns en uppsjö av ord och uttryck som de som ägnar sig åt klotter använder14. Vi tänker 

här förklara några av de termer som vi kommer att använda i vårt arbete. Givetvis är detta 

bara en liten del av den vokabulär som används. Att känna till terminologin är givetvis också 

ett sätt att förstå hur de som klottrar tänker och hur deras värld fungerar. 

 

Back jump- när ett tåg målas/klottras under de minuter det står på en ändstation innan de 

vänder. 

 

Buffa- Att tvätta bort/sanera klotter 

 

Crew- Ett antal klottrare/ målare som är mer eller mindre sammanslutna och ibland klottrar/ 

målar tillsammans. 

 

Fame- Ära och ryktbarhet som uppnås genom att producera ett stort antal 

målningar/klottringar eller bara stora eller extremt välgjorda eller placerade på svåråtkomliga 

ställen. 

 

Målare- Så som klottrare kallar sig själva. Deras klotter kallar de således för målningar. 

 

Pieces- Ett stort klotter/målning som ofta har figurativa inslag. 

 

Tag- Klottrarens signatur eller logotyp. Den är skriven i en enkel linje med en och samma 

färg.  

                                                
13 Justitsiedepardementet. Åtgärder mot klotter. DS 2001:43 XBS Grafisk Service. Stockholm 

2001. ISBN 91-38-21-511-X 
 
14 Per Andersson Medan Svensson åt Plankstek –En reseberättelse från graffitins hemliga värld 
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Spitta- Att måla över någon annans målning med tags, streck eller så kallade Throw ups.  

 

Wholeclear/Helvagn- Klotter/målning som täcker en hel vagnssida. 

 

Wholetrain/Heltåg- Klotter/målning som täcker ett helt tåg 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att undersöka om Stockholmspolisen har en handlingsplan för hur 

man skall bemöta unga klottare, samt hur man skall förhindra nyrekrytering och fånga upp 

problemet på ett tidigt stadium för att hindra att det eskalerar till en yrkeskriminalitet. Vi vill 

belysa eventuella brister om kan finnas.  

 

1.4 Frågeställning 
 

1. Har polisen i Stockholms Län en handlingsplan för hur man ska bemöta ungdomar med en 

klotterproblematik? 

2. Om inte, hur skulle en svensk nationell handlingsplan för polisen kunna se ut? 

 

1.5 Avgränsning 
 

Då rapporten skulle bli allt får omfattande på en nationell nivå har vi valt att avgränsa oss till 

polisen i Stockholms län. Det av den anledningen att Stockholm är den stad där detta problem 

förkommer mest frekvent. Vi har i vår frågeställning valt att inte ta med Barn och 

ungdomspsykiatrin då BUP inte befattar sig med detta problem. Vi har även valt bort skolan 

då det gör att rapportens omfattning blir för stor. Vi har även valt att inrikta oss på de klottrare 

som redan har en dokumenterad kriminalitet och deras personlighet redan definieras av 

graffitikulturen. Intervjuerna i arbetet är valda av på måfå. Vi skrev ner samtliga NÄPO 

stationer på varsin lapp och drog sedan 4 stycken ur högen av stationer. Intervjuerna är 

skrivna i konceptform efter telefonintervjuer 
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1.6 Tillvägagångssätt 
 

För att söka reda på information har vi ringt till 4 närpolisstationer i Stockholms län. Vi har 

gjort ett antal frågor som vi ställde för att utefter svaret försöka komma fram till en slutsats. 
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2. Teori  
Nedan kommer vi att gå igenom några vetenskapliga teorier som kan hjälpa till att förklara 

vilka som börjar klottra och varför. Vi kommer även att redovisa några modeller som har 

används för att bekämpa klotter. 

 

2.1 Klotter, en livsstil. 
 

Det som av polisen ses som ett oskyldigt busstreck, något av engångsföreteelse, är egentligen 

en initiationsrit, för att tillsammans med sina vänner och sociala nätverk bli accepterad och bli 

en del av gemenskapen. Graffitin blir ett sätt att definiera en skillnad mellan gruppen och 

övriga samhället, en teori som stöds av bla. Lalander15. Allteftersom tiden går ökar gruppens 

betydelse och dess symboliska innebörd. Andra klottare blir deras sociala trygghet, vikten 

familjens och samhällets värderingar falnar. Inom klottervärlden finns det olika sätt att få 

respekt, några av dem är att måla riktigt snygga målningar, att måla eller taggad stora 

mängder, gärna på ”svåra” plaster, dvs. Platser som antingen är svårtillgängliga, 

välexponerade eller välbevakade. Det finns en stor kommersiell industri som bygger på och 

exploaterar klottarnas image och värvar på så sätt nya klottrare. Ofta bland vilsna ungdomar 

med dålig självkänsla och ett behov av att bli sedd som individ. Det är allt från 

välproducerade filmer16 där klottrarna framställs som heroiska, farliga och framgångsrika, till 

kläddesigners, musikproducenter och färgburksproducenter som utvecklar färgburkar enbart 

för klottersyfte, de är tex. extra svåra att sanera, har ljuddämpare för att lättare undgå 

upptäckt. Industrin omsätter årligen flera hundra miljoner, samtidigt som kostnaden för 

samhället och privata aktörer för sanering av klottret uppgår till miljarder varje år. Klottret 

blir en livsstil, att vara respekterad målare och gängets åsikter blir det centrala i tillvaron, alla 

kamrater och bekanta är klottare. De identifierar sig medvetet som klottrare, eller som de 

väljer att kalla sig ”graffare.” 

 

I Helsingfors17 startade 1998 ett anti-klotterprojekt som minskat klottret med 70%. 

Helsingforsprojektet inleddes med att klottret kartlades och därefter påbörjades en systematisk 

                                                
15 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik. 
16 Area 08. Commuter Madness, Commuter Madness 2, Stockholm Live. 
17http://www5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/0/1ab948f27382ea33c1257093002f80f7/$F
ILE/Motion%20av%20Jan%20Hallberg%20(m)%20ang%C3%A5ende%20inf%C3%B6rande%20av%20klotters
anering%20enligt%20Helsingforsmodell.doc 20070313 16:34 
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sanering. Det finns hela tiden mobila enheter som åker runt och bevakar och sanerar klotter i 

staden. Projektets kostnader har sjunkit i takt med att klottret och antalet klottrare minskat i 

Helsingfors. Förutom kostnaderna har också Helsingfors stad engagerat ca 400 frivilliga 

klotterobservatörer och –rapportörer.  

 

I Stockholm används en liknande modell som en handlingsplan för att preventera klotter. 

Citypendeln och SL samverkar när det gäller prevention av klotter i och på pendeltågen. 

Enligt Göran Petsèn, säkerhetsansvarig på Citypendeln, så placerar de ut väktare på platser 

som statistiskt sett ofta blir utsatt för klotter och skadegörelse. Andra situationella 

preventionsmetoder är att vissa staket är larmade och att det finns moderna kameror 

utplacerade på strategiska ställen. Jan Ekström, säkerhetsingenjör på SL berättar att 

skalskyddet till depåerna där tågen ibland finns uppställda har förbättrats. En trygghetscentral 

med syfte att samordna olika väktarbolag och se till att resenärer och egendom skyddas har 

nyorganiserats. Förut kallades denna funktion Sambandscentralen. SL har också en tipstelefon 

som allmänheten kan ringa till när de upptäcker klotter eller annan skadegörelse. Inom den 

sociala preventionen så nämner Ekström att de bland annat går runt i skolor och informerar i 

syfte att hindra unga från att bli klottrare. SL för också en politisk diskussion för att 

klotterproblemet ska få högre prioritet. Både SL och Citypendeln är med i ett trygghetsråd 

tillsammans med andra aktörer. Petsèn och Ekström betonar att klottret är ett stort och 

omfattande problem som inte får tolereras från övriga samhället. Citypendel är mån om att 

snabbt sanera uppkommet klotter. Tåg som målas utvändigt målas över med en blå färg innan 

de åker iväg till saneringshallarna, eftersom det minskar klottrarnas utbyte av brottet. 

 

2.2 Subkulturteorin  
 

Choen ser ungdomsbrottsligheten som ett gruppfenomen, där brottsliga normer och 

värderingar överförs mellan individer i den brottsliga kulturen. Denna kultur finns i så kallade 

gäng till vilka pojkar sluter sig i sitt sökande efter identitet och skydd. 

Miller, som har vidareutvecklat Choens subkulturteori, hävdar att underklassen har en egen 

kultur. Denna kultur premierar trassel, tuffhet, klipskhet och spänning och genom detta 

befrämjas brott bland de, främst pojkar, som kommer från underklassen18. 

                                                
18 Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi. Studentlitteratur 2003. ISBN 91-44-01746-4 
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Detta kan kopplas till klotter eftersom en del av orsakerna till att man klottrar enligt Sjöman 

är att man vill visa sig tuff, imponera på kompisar, få uppmärksamhet och bli accepterad i 

gänget. Ofta börjas det i en tidig ålder med att yngre pojkar dras still de äldre ”coola” killarna 

som lever och är förankrade i en klottersubkultur och som i sin tur lär de yngre språket 

värderingarna och kunskaperna. Personerna kommer steg för steg in i denna kultur och tillslut 

kommer de själva att definiera sig som klottrare. Choen menar att om samhället fördömer 

gruppen så kommer gruppens normer, värderingar och banden mellan gruppmedlemmarna att 

stärkas. Gruppen kommer i sin tur att fördöma det samhälle som fördömer dem. 

 

2.3 Rutinaktivitetsteorin 
 

För att ett brott ska begås enligt rutinaktivitetsteorin krävs det en19: 

Motiverad förövare – det kan i detta fall vara en klottrare som enligt Sjöman är motiverad på 

grund av att han vill få fram ett budskap, vill imponera på kamrater, vill bråka med 

myndigheter osv. Yrkesklottrarna är mycket motiverade och kan lägga ner flera timmar av 

spaning för att kunna konstatera att ett tåg är obevakat. I vissa ”crews” finns det en kvot som 

man måste måla per vecka för att få vara med i gänget. Eftersom klotter är ett sätt att bilda sin 

identitet på så är motivationen är att klottra stor. 

Ett lämpligt objekt – Det finns en hel del ”lämpliga” platser att klottra på, vissa av dem är 

mera attraktiva såsom att måla på pendeltågena vilket medför att det brottsliga utbytet blir 

större då det blir exponerat för tusentals människor varje dag, andra ställen kan vara attraktiva 

att klottra på då de kan vara svåra nå för klottrarna, ex under höga broar. Även platser som är 

välbevakade  där det kräver stor skicklighet i dolt uppträdande är attraktiva att klottra på.  

Avsaknad av kapabla väktare. Enligt Jan Ekström vid SL är det fler tillfällen att klottra 

nattetid eftersom att tågen ofta är uppställda då. Det är också mindre folk i rörelse då. Även 

innan lunchtrafiken är ett sådant tillfälle när det är mindre resenärer. Avsaknad av kapabla 

                                                                                                                                                   
 
 
19 Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi. Studentlitteratur 2003. ISBN 91-44-01746-4 

 
 



 12 

väktare förekommer dock dygnet runt, det är en omöjlighet att bevaka alla lämpliga objekt. 

Således klottras det också dygnet runt.  

 

2.4 Teorin om sociala band 
 

Hirshi menar att människor avstår från att begå brott på grund av de band som länkar dem till 

det etablerade samhället. Hirshi skiljer på fyra element: 

Anknytningar – den individ som uppför sig anpassat är känslig för andras åsikter. 

Åtaganden - individen är känslig för de kostnader och vinster som kan följa av ett avvikande 

beteende vilka värderas mot det kostnader och vinster som kan följa av ett anpassat beteende. 

Delaktighet – individen alltför upptagen av det konforma livets plikter, för att ens en gång 

överväga ett brottsförfarande. 

Övertygelse – Man tror att allt är riktigt och rätt och behöver alltså inte begå brott. 

 

Om dessa fyra element är svagare har man större frihet än andra att begå brott,20 har den 

potentielle klottraren en svag övertygelse så värderas det inte som fel att klottra. Det ses alltså 

inte som ett brott. Om man dessutom har en svag delaktighet i det övriga samhället kan 

klottrandet och klottergängen ersätta mer socialt accepterade fritidssysselsättningar så som 

idrottande och övrigt föreningsliv. Man känner sig inte delaktig i samhället och blir attraherad 

av den macholiknande martyr gloria som finns runt den amerikanska hiphop kulturen. Några 

direkta vinster i rena pengar förekommer inte för klottrarna, utan vinsten ligger i att få ett 

”egenvärde”, då man bli någon. Erkänd av sina kamrater och andra graffiti- intresserade 

människor.  De som klottrar kan ha svaga anknytningar till samhällets sociala normer och 

värderingar och att de därigenom lättare kan falla in och fastna i klottervärlden. Individer med 

starkare anknytningar kanske provar, men avstår från en fortsatt karriär, då de sociala banden 

hindrar dem från att slita sig loss och begå brott. 

2.5 Differentiell association 
 

                                                
20 Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi. 
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Enligt Tage Alalehto21 avser teorin en socialiseringsprocess. Individen blir brottslig genom 

inlärning i sin sociala förbindelse med personer som redan praktiserar och föredrar ett 

brottsligt beteende framför ett lagligt beteende. Individen präglas av andra och lär sig 

speciella tekniker och vad som är riskfritt. Man skolas in i slutna sociala system där gruppens 

värderingar föredras framför samhällets värderingar, detta sker både symboliskt och 

statusmässigt. Enligt Sjömans undersökning om varför det klottras så visade det sig att det 

oftast beror på saker som att imponera på kamrater, få folk att reagera, att synas och få 

uppmärksamhet. Klottraren vill passa in någonstans och hitta ett gäng, lära sig gruppens 

värderingar och följa dessa normer.22 I klotterkretsar kan man få status genom att måla riktigt 

snyggt och vara tekniskt skicklig eller att man målar sina ”tagar” så mycket det bara går och 

på så många ställen som möjligt. Man klottar för att göra sig ett namn och bli känd och 

respekterad inom kretsen, detta blir en  stor bit av socialiseringsprocessen då man målar och 

”tagar” tillsammans och man knyter starka vänskapsband och kontakter till andra klottrare.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Fil Dr och kriminolog vid institutionen för sociologi  vid Umeå Universitet. 
22 Sjöman, Marianne. Klottrandet som fenomen.  
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3. Resultat 
 

Nedan kommer vi att redovisa resultatet i vårat arbete. Som vi tidigare nämnt i avgränsningen 

har vi valt ut Stockholms Län, det innebär att det kan se helt annorlunda ut på andra håll i 

landet. Resultatet bör inte ses som en sanning, utan snarare en fingervisning, då vi inte hade 

resurser att intervjua alla länets polisstationer. För att få ett rättvist måste man intervjua en 

adekvat mängd ordningspoliser, utredare, socialtjänstemän samt polischefer.  

 

Björn Wiberg på tunnelbanepolisens klotterkommission liknar vissa personers besatthet av att 

klottra vid ett spelmissbruk och att domstolarna idag inte har tillräckligt med kunskap som rör 

dessa brott vilket leder till att många klottrare frikänns23 

 

3.1 Intervjuer  
 

Då vi intervjuade de olika NÄPO stationerna fokuserade vi på frågorna om de hade problem 

med klotter i deras polismästardistrikt, om de hade någon särskild handlingsplan att arbeta 

utefter när det gäller klottrande ungdomar. Vi frågade också vad de hade för syn på unga 

klottrare, om utredarna såg dessa personer som kriminella eller bara som barn som gör ett 

busstreck. De två avslutande frågorna var om NÄPO stationerna hade något speciellt 

samarbete med Socialtjänsten angående klotterproblematiken samt hur utredarna själva skulle 

vilja bekämpa klottret. Här nedan kommer svaren på de frågor som vi ställde. 

 

Eva Larsson, Huddinge Näpo 

 

Eva Larsson säger att de har stora problem med klotter inom distriktet, det är nog det största 

problemet vi har idag. Tyvärr har Huddinge NÄPO ingen särskild handlingsplan alls för hur 

problemet skall hanteras men det finns en klottergrupp inom tunnelbanepolisen som sköter det 

                                                
23 Tidning, Mitt i Sollentuna tis 20 mars 2007. 
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där uppger hon. Ibland kan det hända att närpolisstationen inriktar sig mot klotter en vecka 

eller ett par dagar, men i det vanliga arbetet försöker vi inte förebygga klotter med aktiva 

åtgärder. Dock använder vi oss ibland av medling, det är något som jag upplever som positivt 

säger Eva Larsson. Jag ser på dem som pojkar som gör ett busstreck. Vi samarbetar inte med 

Socialtjänsten mer än nödvändigt, dvs det vi är ålagda att göra enligt lag. Eva Larsson vet 

faktiskt inte hur man skall bekämpa klottret men en tanke  som hon har är att man har 

bevakning överallt, ökar resurserna till väktare inom SL, eftersom det är de som idag griper 

flest klottare. 

 

Rolf Edin, Klara Näpo 

 

Rolf Edin uppger att klottret är idag ett oerhört bekymmersamt problem, dock har Klara 

NÄPO ingen särskild plan för hur de skall arbeta mot klotter, det görs inga aktiva åtgärder 

från deras sida i nuläget. Rolf Edins syn på klottrare är att de är kriminella, hans erfarenheter 

säger honom att det är en myt att det bara är unga ungdomar som klottrar, då några av de mest 

aktiva är mellan 20-30 år gamla. Det gör att Rolf Edin inte köper resonemanget om att klotter 

skulle vara enkla, oskyldiga busstreck. I Klara NÄPO distrikt har de inget speciellt samarbete 

med socialtjänsten när det gäller dessa ungdomar. Jag vet inte hur man bör göra för att stävja 

klottret säger Rolf Edin. Det är ofta oerhört tungrott att arbeta med klotterutredningar då man 

mer eller mindre måste ta dem på bargärning samt att om en kille klottrar på sin väg hem från 

tunnelbanan kan han utan problem klottra på tiotalet olika väggar. Väggarna kan i sin tur ha 

tio olika ägare, det innebär att vi måste leta reda på dessa tio målsägare, vilket ofta är svårt 

och resurskrävande. En enkel administrativ sak gör det hela mycket tidskrävande att arbeta 

med. 

 

Per Karlsson, Vällingby Näpo 

 

Vi har problem med klotter säger Per Karlsson, dock upplever han dem inte lika stora i 

Vällingby som i resten av länet. I Vällingby har de ingen handlingsplan för hur de skall 

motverka klotter och i Per Karlssons ögon är klottrande människor kriminella personer. 

Vällingby NÄPO har i dagsläget inget speciellt samarbete mot klotter med Socialtjänsten. Jag 

vet inte hur man skall bäst gå till väga för att bekämpa klotter, men det är bra att 

klotterkommissionen finns säger Per Karlsson. Ett problem är att det är klotterkommissionen 

som ansvarar för bekämpningen av klotter och de olika distrikten ansvarar för att utreda 
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brotten. Det vore bättre om klotterkommissionen utredde alla centralt klotterbrott då de sitter 

på kompetensen och de rätta verktygen. 

 

 

 

 

Albin Näverberg, brottsförebyggare Väsby. 

 

I Väsby har de enligt Albin Näverberg allvarliga problem med klotter, de har både 

yrkesklottrare samt nazister som klottrar propaganda i deras offentliga rum. De arbetar i 

nuläget inte aktivt mot klotter men de har haft lite olika projekt. Vi använder oss av PUM,24 så 

ibland jobbar vi mot klotter och vi arbetar nära BRÅ uppger Albin Näverberg. Vi använder 

oss av situationella samt sociala pretentioner men i dagsläget görs inget aktivt mot klotter, 

verktygen finns om vi får medel och styrning att arbeta mot det. Inom kommunen finns en 24 

timmars saneringspolicy och vi har en nolltolerans mot klotter, dvs. allt klotter polisanmäls 

och utreds, samt att vi är noga med att anteckna rätt ”tagar” i RAR25. 

Albin Näverberg sitter själv med i det lokala brottsförebyggande rådet där de arbetar för att få 

en ökad socialbrottsprevention sant att få in fler kameror i samhället. 

Albin Näverberg säger att han inte vet hur man bäst skall bekämpa klottret, men en tanke är 

att man orkar medla med ungdomarna som är på glid, så att de förstår vilka kostnader det 

medför för målsägandena. Idag så finns det en aktör som står för de flesta gripandena av 

klottrare, det är väktarföretaget CSG. De har resurserna, uthålligheten och kompetensen som 

Stockholmspolisen idag saknar. Albin Näverberg är imponerad av CSG:s uthållighet och 

kompetens och att de har en stor lokalkännedom om Stockholms aktiva klottrare. De utför ett 

arbete som kräver stort tålamod, vilket polisen inte har resurser till att göra. Det är bra att de 

har ett nära samarbete med klotterkommissionen, vilket är viktigt så att de inte blir en egen 

polisiärorganisation. 
 
Per Forslund, klottersamordnare i Örebro Län 

 

                                                
24 Polisens underrättelsemodell (PUM) utgör en heltäckande metodbeskrivning av hur Polisen ska bedriva 
planlagd brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet baserad på kunskap och kriminalunderrättelser, 
dvs. underrättelseledd polisverksamhet. http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=39800&pageversion=1.jsp 
 
25 Polisens anmälningsprogram. 
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Vi har även valt att intervjua Per Forslund som är klottersamordnare i Örebro då de enligt 

uppgifter bedriver ett bra och effektivt arbete mot klotter. 

Pers egna erfarenheter säger att merparten av de personer som klottrar går över till en grövre 

kriminalitet. I Örebro gör man så att man samlar alla klotteranmälningar i ett särskilt A-diarie.   

Man har ett gott samarbete med fastighetsägarna och dessa i sin tur dokumenterar och 

fotograferar eventuella skador och ”tagar” . All information och ”tagar” samanställs och läggs 

på hög i väntan på att någon ska bli gripen för skadegörelsen. I fjol ledde det till 442st 

erkännanden samt fällande domar på personer över 15 år. Detta har lett till att klottret sakta 

börjar minska i Örebro. Per uppger att målgruppen för deras insatser är ungdomar mellan 13-

14 år då man fortfarande har en chans att fånga upp dem och få dem att sluta klottra, eftersom 

klottret enligt Per är en signal på att ungdomen är på väg i en fel riktning i livet och mot ett 

utanförskap. Per uppger att i Örebro län tvärtemot Stockholms län griper polisen nästan 100% 

utav klottrarna själva, och att det sker genom utredningar. Eftersom att ärendena sköts 

utredningsvägen görs inte PL 19 visitationer i syfta att söka föremål som ska användas till 

skadegörelse i någon större skala. Man har inte heller något samarbete med socialtjänsten 

utöver det som är lagstadgat. 

 

Björn Wiberg, klotterkommissionen  

 

Vi har även intervjuat Björn Wiberg som är inspektör vid tunnelbanepolisens 

klotterkommission. 

 

Björn säger att klotterkommissionen väljer ut de största ärendena som de vill jobba med och 

att allt annat läggs ut på övriga länet. Han tycker att det systemet ska vara kvar men att man 

ute på polisstationerna måste bli bättre på att utreda ärendena och att inte lägga ner dem allt 

för lättvinligt, han tycker att man ska jobba mer som i Örebro. Idag lägger man ner ärenden 

trotts att det finns en utpekad person och detta måste man komma ifrån. Björn är mycket 

positivt inställd till CSG:s arbete, han säger att de är bäst på att gripa klottrare men att det 

fallerar då polisen tar över eftersom utredningsarbetet är för dåligt i Stockholms län. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 
… 
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Har polisen i Stockholms Län en handlingsplan för hur man ska bemöta ungdomar med en 

klotterproblematik? 

 

Av samtliga NÄPO stationer som är med i arbetet är det ingen som har en plan för hur man 

skall bemöta ungdomar som har en klotterproblematik. Man har inte heller någon plan för hur 

man skall utreda dessa brott. Värt att notera är dock att det framkom att Örebro tillskillnad 

mot Stockholm har en fungerande utredningsstruktur. Den enda enheten som har en 

handlingsplan är tunnelbanepolisens klotterkommission. NÄPO stationerna hade en 

varierande uppfattning om klotterkommissionens roll och funktion. 

 

Hur skulle en nationell handlingsplan kunna se ut för polisen? 

 

Nedan kommer en rad åtgärder uppstolpade som våra intervjupersoner har föreslagit och som 

skulle kunna fungera i en svensk nationell handlingsplan för polisen. 

 

Ett par punkter som Per Forslund vill se i en nationell handlingsplan är att man skall inrätta ett 

eget diarie för klotter, liknande Örebros A-diarium samt att man skall rikta fokus mot 

personer i 13-14 års åldern som precis börjat sin klottrarkarriär Per Forslund skulle även vilja 

att man initierade ett gott samarbete med målsägandena så att de dokumenterar klottret väl 

Han ser helst att man startar ett egendomsregister för målsägande. Per Forslund trycker även 

på att man skall utbilda åklagare/FU ledare i klotterproblematiken. 

 

Rolf på Klara NÄPO tycker att de är viktigt att man inte ser inte klottret som ett strunt brott, 

utan se det som en signal att personen ifråga är på väg mot ett utanförskap och eventuell en 

grövre kriminell bana. 

 

Björn Wibergs förslag till en nationell handlingsplan är att införa ett klotterrgisteter där 

personernas tagar, namn och bild finns med, hur många gånger de förekommit samt deras 

länkningar till andra klottrare. Han anser också att utredarna på NÄPO stationerna måste följa 

gemensamma riktlinjer i sina utredningar, de stora fallen bör dock fortsatt ligga på 

klottergrupperna. 
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4. Diskussion 
 

Nedan kommer vi att utveckla våra resultatförslag samt att diskutera varför vi tror att 

situationen ser ut som den gör i Stockholms Län utefter de fingervisningar vi fått från våra 

intervjuer.  

 

Vi tror att anledningarna till att NÄPO stationerna vi har intervjuat inte har en 

handledningsplan är att det faktum att Stockholm har en egen klottergrupp gör att färgen 

rinner mellan stolarna det gör att NÄPO Stationerna känner inte lika stort ansvar för 

utredningarna då de förlitar sig på klotterkommissionen, som i sin tur förlitar sig på att NÄPO 

stationerna sköter utredningar som klotterkommissionen inte resurser att prioritera. 

Klotterkommissionen kan i nya utredningar peka ut en misstänkt som de ”vet” är skyldig, då 

det är denne som har den aktuella tagen, trots det läggs utredningar ner utan man ens kallar 

vederbörande till förhör.26 Istället för en positiv symbios mellan de olika enheterna verkar 

man utgå från att någon annan tar tag i problemet. Detta skall ses tillskillnad mot 

utredningsarbetet i Örebro, där utredningarna prioriteras, det ledde förra året till att 442 

personer blev gripna. De når framgång genom ett strukturerat polisiärt utredningsarbete.  

Det kan också bero på att Stockholm är mycket större än Örebro, vilken har medfört att de 

administrativa svårigheterna hittills varit för stora. En annan faktor som spelar in är de 

enskilda utredarnas inställning till klotter. Trots att vi intervjuat ett minimalt antal personer 

kan man redan i nuläget ana skiftningar i inställningen till klotter, vissa anser det vara ett 

busstreck, andra en signal på ett begynnande utanförskap, vilket stöds av teorin om sociala 

band27 och subkultursteorin28. Detta gör att det finns en risk att brotten utreds med olika 

intensitet och noggrannhet, beroende på vad personen anser att brottet har för karaktär. I våra 

                                                
26 Björn Wiberg, polisinspektör vid tunnelbanepolisen  
27 Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi. Studentlitteratur 2003. 
28 Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi. Studentlitteratur 2003. 
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intervjuer har samtliga sagt att det inte finns någon handlingsplan för hur man skall bemöta 

problemet, det i sig kan vara en anledning till att problemet bemöts på olika sätt, de flesta 

”seriösa” brotten har en handlingsplan. En handlingsplan för klotter skulle kanske ha höjt 

klottrets status som brott. Men eftersom det inte finns någon plan lämnar det utrymme för 

tolkning och värdering hos varje utredare. Det faktum att det inte finns någon handlingsplan 

gör att det inte heller finns några polisiära mål att uppnå. Detta kan ses till skillnad mot 

trafiksäkerhetsarbetet där polisen i dag har en noga dokumenterad kvot av 

alkoholutandningsprov som skall genomföras inom varje distrikt. Skadegörelse går däremot 

under begreppet mängdbrott. Inom det finns det flera olika brott vilket gör att klotter som 

anses svårutrett väljs bort, till förmån för mer lätt utredda brott.  

 

4.1 Förslag 
 

Nedan kommer en utveckling av förslag som vi anser kan hjälpa till i bekämpandet av klotter 

och utanförskap. Förslagen är ett I-hopplock som vi samlat på oss under arbetes gång. 

 

Inrätta ett eget diarie för klotter, liknande Örebros A-diarium. I detta egna ”klotter diarie” 

lägger man in alla anmälningar mot en ”tag” i samma ärende så att när man får en knuten 

person till ”tagen” kan man sträva efter att väcka åtal på alla befintliga ärenden som finns i 

diariet. Ett sätt kan vara att när man har samlat ett större antal ärenden på hög och sedan får en 

misstänkt knuten till dessa brott har man mera att gå på och får en större tyngd i ärendet. Detta 

skulle göra det svårare att bara skriva av ärendet utan en ordentlig utredning. Personen i 

ärendet blir mer prioriterad av polis och socialtjänsten, personens familj kan lättare förstå 

allvaret i situationen och inse att det inte rör sig om en engångsföreteelse. Detta kan gagna 

ungdomen i fråga på ett sådant sätt att problem blir synliggjorda och uppmärksammade på ett 

helt annat sätt än om man inte prioriterar frågan och bara skriver av ärendet. 

 

Rikta fokus mot personer i 13-14 års åldern som precis börjat sin klottrarkarriär. 

Att vi vill rikta fokus på dessa personer är att de är formbara och ännu inte blivit fullt  

socialiserade i subkulturen. Dessa ungdomar har man en större möjlighet att fånga upp och 

bryta ett begynnande utanförskap samt att få dem att sluta med klottret. Att få en konsekvens 

ifrån samhället på en gång när man gjort något fel är av stor vikt, detta gäller givetvis även de 

som är äldre när de debuterar i brott. 
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Initiera ett gott samarbete med målsägandena så att de dokumenterar klottret väl. 

Det är av oerhörd vikt att ha ett gott samarbete. Ofta kan Tagar vara svåra att läsa för den 

oinvigde, då det finns många olika stilar, etc. Därför är det viktigt att fotodokumentera 

skadegörelsen i anmälan. Då kan en expert titta på tagen och bestämma vilken tag det är. Det 

går också att skicka dokumentationen till SKL för att använda handstilen för bevis. Då polisen 

inte har resurser att åka ut och fotografera allt klotter är det därför viktigt att målsägandena 

gör det själv och att man får dem att förstå vikten av att polisanmäla all skadegörelse. 

 

Utbilda åklagare/Förundersökningsledare i klotterproblematiken. 

Att åklagarna samt Förundersökningsledarna är väl insatta i hur klottervärlden fungerar är 

vikigt för de beslut som fatts för ramen inom förundersökning. Det är viktigt att de vet att tex. 

Så fotograferar klottrarna i regel de som de har målat. Den kunskapen är viktigt att ha med sig 

när de fattar beslut om beslag. 

 

Se inte klottret som ett strunt brott, utan se det som en signal att personen ifråga är på väg 

mot ett utanförskap och eventuell en grövre kriminell bana. 

Av egen erfarenhet så anser vi att de många klottrare vi stött på har en begynnande 

missbruksproblematik, de har dåligt självförtroende och problem i hemmet. Klottret blir ett 

sätt att tillgodose behovet av att synas och att skapa sig ett egenvärde.  Därför anser vi att 

klotterrelaterade brott är en stark indikation på att individen behöver hjälp. 

 

Inför ett klotterrgisteter där personernas tagar, namn och bild finns med, hur många gånger 

de förekommit samt deras länkningar till andra klottrare. 

Med ett klotterregister blir det enklare att upptäcka nyrekrytering, Det blir också enklare att 

samla bevis för att väcka åtal. 

 

Utredarna på NÄPO stationer måste följa gemensamma riktlinjer i sina utredningar, de stora 

fallen bör dock fortsatt ligga på klottergrupperna. 

I dagsläget är det stora skillnader hur olika utredare arbetar med klotterbrott och hur allvarligt 

de ser på brottet. Många utredare lägger ner utredningar där det finns en misstänkt utpekad 

person utan att vidta några som helst åtgärder, det leder till att det blir lätt att slippa påföljd för 
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klotter.29 Vi tycker att det är anmärkningsvärt att i Stockholms Län stod det privata 

bevakningsföretaget CSG för drygt 40 % av antalet gripna personer under 2006 i Stockholms 

Län, medan motsvarande siffra i Örebro är drygt 0 %30 I Örebro ger utredningarna ett mycket 

bra resultat och klottret är på tillbakagång. Vi anser att de bästa vore att kombinera dessa två 

metoder då polisen inte har CSGs resurser att bevaka objekt.  Vi ser det som positivt som att 

det finns en privat kraft som arbetar aktivt för att hitta ungdomar som är på glid genom att 

bevaka egendom. Det är dock viktigt att poängtera att brottsbekämpning är en polisiär uppgift,  

därför måste polisen ta sitt ansvar när det gäller brottsutredningen. De två metoderna borde 

kombinerat få en symbios effekt som torde kunna ge bra resultat för att bekämpa 

skadegörelsen. 

 

Starta ett egendomsregister för målsägande. 

En svårighet som polisens utredare Rolf Edin vid Klara NÄPO identifierat. ”Är att det ofta är 

oerhört tungrott med klotterutredningar eftersom om en kille klottrar på sin väg hem från 

tunnelbanan kan han utan problem klottra på tiotalet olika väggar. Väggarna kan i sin tur ha 

tio olika ägare, det innebär att vi måste leta reda på dessa tio målsägare, vilket ofta är svårt 

och resurskrävande. En enkel administrativ sak gör det hela mycket tidskrävande att arbeta 

med.”  Vi föreslår att man borde inrätta ett register där fastighetsägare kan registrera sina 

fasader, etc. Vi vet inte hur detta skulle kunna lösas i praktiken, men tanken är att man skall 

kunna söka på en fastighet eller liknande och få fram en målsägare. 

 

 

   

                                                
29 Björn Wiberg, polisinspektör vid tunnelbanepolisen 
30 Per Forslund, klottersamordnare i Örebro 



 23 

Referenser 
 

 

Andersson, Per. Medan Svensson åt plankstek. Nordstedts förlag 2005. ISBN 91-1-30-1241- 

 

Gregow, Torkel. Sveriges Rikes Lag. Nordstedts juridik AB 2005. 126 upplagan ISBN 91-39-

01045-7  

 

Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi. Studentlitteratur 2003. ISBN 91-44-01746-4 

 

Sjöman, Marianne. Klottrandet som fenomen. Åbo akademins kopieringscentral 1989  

ISBN 951-649-645-8 

 

Justitsiedepardementet. Åtgärder mot klotter. DS 2001:43 XBS Grafisk Service. Stockholm 

2001. ISBN 91-38-21-511-X 

 

Tidning, Mitt i Sollentuna tisdag 20 mars 2007 sidan 12. 

 

 

Bilden är tagen av Johan Jarkell© 

 

 

 

Citypendeln, entreprenör till SL. Ansvarar för pendeltågstrafiken. 

Commuter security group (CSG) Entreprenör till SL. Ansvarar för säkerhet för egendom och 

resenärer. 

 

 

 

 

Ekström Jan; Säkerhetsingenjör SL  

Petsén Göran; Säkerhetsansvarig Citypendeln  

 


