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 Abstract 

 I Sverige beskrivs klotter och graffiti som två olika uttryck. I grunden betyder dessa 

uttryck samma sak nämligen att måla med sprej färg. Detta har resulterat i en 

osäkerhet i samhällsdebatten och hos politiker hur de ska förhålla sig till klotter och 

graffiti. Det olagliga klottret resulterar årligen i kostnader på flera hundratals 

miljoner för det svenska samhället. Den lagliga graffitin ses som en konstform som 

ger utövarna möjligheter att uttrycka sig. Osäkerheten i hur klotter ska betraktas i 

Sverige har resulterat i flera brottspreventiva åtgärder för att möta problemet, dessa 

beskrivs i denna rapport. Metoderna saknar till stora delar vetenskapligt säkrade 

uppföljningar utan bygger till stort på subjektivt tyckande. Något som försvårar är att 

problemet även skiljer sig markant mellan geografiskt nära kommuner. Syftet i 

denna rapport var att undersöka hur det kunde komma sig att antalet anmälda 

klotterbrott skilde sig så markant mellan kommunerna i Västernorrlands län. Detta 

gjordes genom att identifiera vilka som var utsatta för problemet och därefter erbjuda 

dem att delta i en intervjustudie. Polis kommun och fastighets bolag i varje kommun 

erbjöds delta samtliga deltog. Detta höga deltagande har resulterat i att denna rapport 

tydligt beskriver läget i varje kommun i Västernorrlands län. Den visar även polisens 

samarbete med kommunala och privata aktörer resulterar i högre anmälningsprocent 

och hur saknaden av samarbete resulterar i höga mörkertal. 
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1. Inledning 

Dagens klotter kan ses som ett sätt för dagens ungdomar att få utlopp för något de tycker är 

värt att bevara för eftervärlden. På samma sätt som Picasso och Zorns konst kom i konflikt 

med dåtidens normer och värderingar så skapar klottret debatt i dagens samhälle. Att måla 

på väggar och att måla nakna kvinnor är inte något nytt. Under antikens Grekland så fylldes 

husets väggar med illusionistisk dekorativa kalkmålningar föreställande nakna kvinnor i 

starka färger. Ännu längre tillbaka i tiden till Mesopotamien 900-600 år f.kr. då duktiga 

stenhuggare högg in händelsebilder över kungens erövringar i väggarna. Även i Sverige 

finns det bevis på klotter från en svunnen tid. I varje Svenskt län finns det hällristningar och 

så även i Västernorrlands län. Ett exempel på detta är Nämforsen som är norrlands största 

och kändaste hällristningsområde.  

 

Dagens problem med klotter är bland annat att klottret kommer i konflikt med det svenska 

samhällets normer och värderingar om vad som är lagligt och vad som är vackert. Klotter 

anses förfulande av stadsbilden och skapar otrygghet hos befolkningen på klotterutsatta 

platser.  

 

I Västernorrlands län skiljer sig klotterproblematiken enligt statistiken väsentligt mellan 

olika kommunerna i länet både vad det gäller omfattning och anmälningar. Detta skulle 

enkelt kunna besvaras med att storleken mellan kommunerna skiljer sig åt både vad det 

gäller yta och befolkningsmängd men om detta sätts i ett större sammanhang så skulle 

skillnaden mellan kommunerna minska. Slås brotten ut per invånare borde skillnaden 

minska. Denna minskning sker inte i Västernorrlands län vad detta beror på hoppas kunna 

utredas i denna rapport.  
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1.1  Terminologi  

De termer som är vanligt förekommande inom klotterkulturen finns beskrivna här nedan. 

Aynas – betyder otrevlig på turkiska och är slang för polis i Sverige. 

Battle – slag, graffitimålarna tävlar om vem som kan klottra mest och bäst. 

Black book – Här samlar graffitimålarna sina skisser och foton. 

Bomba - att skriva sin tag på så många ställen som möjligt. 

Buffa – sanera klotter. 

Burner – en extra snygg graffitimålning. 

Can - sprayburk. 

Cap - munstycke till sprayburkar. Finns som smala ”Skinny” och som feta ”fat”. 

Crew – graffitigäng. 

Crime war – klotterkrig. 

Dra – måla/klottra. 

Dra över – måla över någon annans tag. 

Flat car - tunnelbanevagn med slät utsida. 

Flow - spritpenna som kan fyllas på med färg. 

Hall of fame - plats där det finns mycket graffiti. 

King - kung, graffitimålaren om denne t.ex. har bombat mest på en tunnelbanelinje. 

Lay up – uppställningsplats för tåg (bangård). 

Newschool - den modernare graffitistilen. 

Old school - den äldre graffitistilen. 

Wild style - komplicerad och svårläst graffitistil. 

Spitta - när klottrare förstöra någon annans målning genom att spraya på den. 

Tag - graffitimålarens signatur. 

Throw up - snabb graffitimålning, oftast bara kontur och en fyllnadsfärg. 

Trash train - gammal godsvagn som står på någon övergiven bangård och ruttnar. 

Window down whole car - tågmålning som sträcker sig under fönstren på hela vagnen.     

( Backman och Fröjd, 2004) 



Rapport nr. 543 

 3 

 

1.2  Bakgrund 

Från år 1997 då klotter fick en egen benämning i brottsstatistiken har brottskategorin över 

anmälda brott enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat för varje år. År 1997 anmäldes 

cirka 22 000 klotterbrott i Sverige och år 2008 var antalet 67 291. Av dessa var 24 793 

anmälningar om klotter mot kollektivtrafiken och resterande 42 498 mot övrigt klotter 

(BRÅ 2009).  

De som klottrar kallar detta för graffiti. Graffitin växte fram på den amerikanska östkusten 

under 1960-talet och har idag blivit en subkultur med eget språk, regler och kultur. Graffitin 

kom till Sverige från USA på 1980-talet genom film och tv (Johnsson 2006). 

 

På samma sätt som andra fenomen exempelvis skateboard som haft sin start i USA fick 

graffitin fotfäste i Sverige och har utvecklats från ett sätt att för de politiskt engagerade 

ungdomarna uttrycka sina åsikter (Brå rapport 2005:1) till att idag vara någonting olagligt, 

farligt och spännande (polisen.se 2009). Att det är spänningssökandet som är en av de 

största drivkrafterna för klottraren framkommer även i en D-uppsats från Lunds universitet 

(Allt handlar om att synas 2004) där det gjorts intervjuer med ett flertal klottrare med olika 

samhällsbakgrund. 

 

I det svenska samhället finns två ord som beskriver samma fenomen, klotter och graffiti.  

Båda betyder att måla med färg. Detta resulterar i en osäkerhet i den offentliga debatten 

huruvida det rör sig om konst eller vandalism. Vid en tillbakablick historiskt sett är klotter 

och graffiti samma fenomen oberoende om det är lagligt eller ej. I fortsättningen kommer 

graffiti att kallas för klotter i arbetet. 

 

Det är omöjligt att beskriva vem den specifike klottraren är men enligt statistiken är det en 

man mellan 15-19 års ålder. Det finns inget samband mellan klottraren och dennes sociala 

och geografiska bakgrund. Däremot var klottrare som grupp mer kriminellt belastad än 

unga som inte ägnade sig åt klotter. Det är däremot möjligt att se att med intensifieringen 

av klottrande ökar risken för antisocialt beteende. Dessa klottrare riskerar då att förekomma 

oftare i polisens register (Brå rapport 2005:1).  
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Klottret resulterar årligen i stora kostnader för det svenska samhället. Enlig en utredning 

gjord av brottsförebyggande rådet som utkom år 2003 så kostade klottret sveriges 

kommuner och landsting cirka 500 miljoner kronor. Sedan dess har antalet anmälda brott 

per etthundratusen invånare ökat från 430 brott till 780 brott mellan åren 2002-2008. Detta 

är en ökning med mer än femtio procent (BRÅ 2009). Läggs inflationsökningen i Sverige 

för samma period in i beräkningen så framträder en bild av ett mer kostsamt problem idag 

än tidigare. Med i tanken bör finnas att uppklaringsprocenten för klotterbrotten ligger på 

cirka sju procent medans den totala uppklaringsprocenten för all brottslighet ligger på cirka 

trettiofem procent (BRÅ 2009).  

De senaste åren har två metoder om hur klotter ska hanteras vuxit fram. Dessa är 

nolltolerans och lagliga väggar (Brå rapport 2005:1). Båda metoderna syftar till att stävja 

det illegala klottrandet. Problemet är att metoden med lagliga väggar motverkar polisens 

metoder att ingripa mot klottrare. Detta lämnar polisen utan lagliga verktyg att verka mot 

klottraren. Detta har i sin tur resulterat i att den nya lydelsen av polislagens 19§ numera är 

utan verkan på de platser där lagliga väggar tillåts (Proposition 2002/03:138). 

Klotter går under brottskategorin om skadegörelse som finns i svensk författning under 

brottsbalkens 12 kap 1§, 2§ och 5§. I straffskalan finns böter eller fängelse i upp till högst 

fyra år. 

Som i de flesta andra svenska län så är klotter ett stort problem för Västernorrland. Både de 

privata sakägarna (de som utsätts för klotter) och den offentliga sektorn lägger ner stora 

ekonomiska resurser varje år i kampen mot klottret. Klottret i Västernorrland kan inte ses 

som ett gemensamt problem för hela länet utan klotterproblematiken skiljer sig från 

kommun till kommun inom länet med stora variationer vad gäller antalet anmälda brott.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur det kan komma sig att antalet anmälda 

klotterbrott skiljer sig så markant mellan kommunerna i Västernorrlands län. 

 

1.4  Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att besvaras i denna rapport är dessa 

 Varför anmäls det fler klotterbrott i Sundsvall och Örnsköldsvik än i övriga fem 

kommuner i Västernorrland? 

 Varför anmäler vissa kommuner klotter medan andra inte anmäler? 

 Vem anmäler klotterbrotten? 

 Varför anmäls klotterbrott? 

 

1.5  Avgränsningar 

Studien begränsas till tre typer av skadegörelse brott. Dessa brottskodas i brottsstatistiken 

till koderna 1207-1209 (Kodning av brott 2009). Avgränsningen görs då det endast är dessa 

tre skadegörelseformer som intresserar författarna av denna rapport samt att det speglar vad 

Polismyndigheten i Västernorrlands län har gett författarna i uppdrag att utreda. 

Utgångspunkten är de anmälda klotterbrott som registrerats i polisens system Rationell 

Anmälnings Rutin (RAR) under perioden första januari till tjugosjätte oktober åren 2005 till 

2009 i Västernorrlands län. 
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Brottskoderna är  

1207 - Klotter  

1208 - Klotter mot kollektivtrafik 

1209 - Övrigt klotter 

Brottsförebyggande rådet utger med jämna mellanrum en katalog med brottskoder för 

registrering av brott. Under år 2005 utgick brottskod 1207 för klotter och ersattes med 

koderna 1208 och 1209.  

Då det i denna rapport studerades anmälningar från år 2005 och framåt så var det viktigt att 

samtliga tre brottskoder användes för att få en fullständig bild av problemet. 

Vid sökning i RAR angående brottskoderna 1207-1209 har denna avgränsats till åren 2005-

2009. Uppmärksamhet har ej riktats mot gärningsmannen utan endast mot offret.  

 

1.6 Tillvägagångssätt 

Rapporten har sammanställts under perioden september 2009 till december 2009. 

Datainformationen till studien har sammanställts med hjälp av poliskommissarie Leif 

Hemmingsson från Polismyndigheten i Västernorrlands län. I samråd med 

Polismyndigheten i Västernorrlands län bestämdes vilka skadegörelsebrott som var aktuella 

för studien. Därefter utfördes en sökning i RAR systemet. 

 

 I RAR gjordes en sökning under formuläret ”Formulärsök Fysisk person”. I formuläret 

gjordes en sökning på de tre brottskoder som var aktuell för studien, därefter fylldes fältet 

”tidpunkt för anmälan” i. I detta fall rörde det sig om tidsperioden första halvan av 2005 till 

första halvan av 2009, området var Västernorrlands län samt att sökningen gällde 

målsägande. De brottskoder som användes i sökningen är 1207, 1208 och 1209. Dessa 

sökningar ska visa hur många anmälningar som har inkommit per brottskod under den 

aktuella tiden i Västernorrlands län. 
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Sökningarna skrevs sedan ut genom att välja ”Visa lista” i RAR. Listorna sorterades sedan 

efter namn och lästes därefter manuellt igenom för att se hur många brott det är i respektive 

kommun, vilka som är målsägande samt vilka som anmäler brotten. 

 

Med utgångspunkt i RAR-anmälan identifieras de vanligaste förekommande målsägarna i 

varje västernorrländsk kommun. Resultaten har legat till grund för vilka som erbjudits att 

delta i de efterföljande intervjuerna. I varje kommun i Västernorrlands län har polis, 

kommun, ett kommunalt fastighetsbolag eller bostadsbolag samt ett privat fastighets- eller 

bostadsbolag kontaktas. Resultatet från intervjuerna har sedan objektivt granskats och 

avidentifierats av författarna till rapporten. 



Rapport nr. 543 

 8 

 

2. Teori 

Brottsprevention 

För att kunna förstå problematiken kring klotterbrott behövs kunskap om brottspreventiva 

åtgärder.  Definitionen av ett brott är: ”Brott är handlingar som enligt lag är belagda med 

straff” (Sarnecki 2004 sid 7). 

 

För att en människa i Sverige ska kunna dömas för ett brott så krävs det att det finns en 

lagstiftning som tydligt talar om vad som behöver uppfyllas innan handlingen är att ses som 

brottslig. Detta kallas för legalitetsprincipen och är en av sveriges rättsprinciper som 

Sverige bygger sitt rättsamhälle kring (Ibid). 

 

Svenska polisen började redan under1980-talet efter ett initiativ av rikspolisstyrelsen ett 

arbete för att omprioritera verksamheten. Detta från ett reaktivt polisarbete som innebär att 

polisen reagerar först när det har skett ett brott till ett problemorienterat arbetssätt som 

innebär att all polisiär verksamhet ska vara planlagd. Detta uppnår polisen genom en 

problemorienterad arbetsmetod som går ut på att analysera problemet, inhämta information, 

bearbeta informationen, delge informationen till resterande verksamhet och sedan utvärdera 

åtgärderna. Problemet analyseras genom att söka svar på frågorna När? Var? Hur? Vem? 

Vad? Varför? Detta ska resultera i en slutsats med så hög grad av säkerhet som möjligt. 

Denna slutsats ligger sedan till grund för de brottspreventiva åtgärder som vidtas 

(Rikspolisstyrelsen 2005). 

 

 

 

 

 

 

 
 PUM (Polisens underrättelse modell) 

    (Rikspolisstyrelsen 2005) 

 

Denna ”PUM- åtta” illustrerar på ett 
enkelt sätt polisens arbetsmetoder. 
Detta arbetsredskap hjälper polisen att 
arbeta problemorienterat.  
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Genom brottspreventiva åtgärder så ökas tryggheten i samhället och brottsligheten minskar. 

De vanligaste metoderna vad gäller brottsprevention är situationell brottsprevention samt 

social brottsprevention. Situationell brottsprevention syftar till att minska antalet tillfällen 

samt sänka motivationsnivån hos gärningsmannen att begå brott. Social brottsprevention 

handlar om att ändra en individs moral samt att integrera denne i samhällets norm och 

regelsystem (Dahl 2003). 

 

När det gäller klotterförebyggande åtgärder så finns det en tredje metod som används aktivt 

i Sverige. Denna metod inriktar sig på objekten som är utsatta för klotter. I detta fall 

handlar det om bebyggelse. Åtgärden går ut på att genom aktiv stadsplanering minska 

antalet klottringsbara ytor och på detta sätt öka tryggheten och minska brottsligheten på de 

stadsplanerade områdena (Ibid). 

 

Problemet med brottförebyggande insatser vad gäller klotter ligger i att de ofta är dåligt 

dokumenterade. Det är bara under de senaste åren som det har börjat komma uppföljningar 

om huruvida de klotterförebyggande insatserna har fungerat eller inte vad gäller 

klotterintensiteten (Brå rapport 2005:1).  

 

Genom att titta på de klotterförebyggande åtgärder som utförs i Sverige så kan det utläsas 

att både sociala och situationella brottspreventiva åtgärder används. En röd tråd mellan 

dessa brottspreventiva åtgärder är att de syftar till att minska klottrandet. Följande åtgärder 

används i Sverige idag. 

 

Sociala åtgärder 

Sociala åtgärder går ut på att informera barn, ungdomar och vuxna i samhället om klotter, 

dess följder och skadeverkningar. Detta kan göras med hjälp av skola, broschyrer, föredrag 

på exempelvis fritidsgårdar. Detta ska kunna leda till att få ungdomar att engagera sig i 

andra fritidsaktiviteter och på så sätt minska klottret (Linde och Lindgren 2008). 
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Situationella åtgärder 

Situationella åtgärder syftar till att minska klottrarens tillfredställelse att få visa upp sin 

målning samt försvåra för klottraren att klottra på ej godkända platser samt ge klottraren 

lagliga alternativ att utöva sin konst. Andra situationella åtgärder är snabb klottersanering, 

plantering av buskage eller häckar runt byggnader vilket försvårar för klottrarna samt 

belägga fasader på byggnader med lättsanerade ytor. Vidare kan belysning och 

kameraövervakning sättas upp på klotterutsatta områden. Väktare, polis och medborgare 

kan bevaka klotterutsatta områden. Sist men inte minst är att minska möjligheten för 

klottrarna att få tillgång till sprayburkar. Polisen kan kartlägga klotter och de individer som 

utför klottrandet. Kort sagt allt som inte är sociala åtgärder är situationella åtgärder (Ibid).    

 

Två brottspreventiva metoder som visat sig vara mer vanligt förkommande och i alla fall 

visat kortsiktiga resultat är nolltolerans och lagliga väggar (Brå rapport 2005:1). 

Gemensamt för båda metoderna tar sig främst uttryck i att klotter i ett område snabbt 

saneras bort, oavsett vem som äger det hus eller det föremål som har blivit nerklottrat 

(Ibid). 

 

Nolltolerans innebär att ingen typ av klotter anses acceptabelt. Allt klotter saneras så fort 

som möjligt, gärna inom 48 timmar, samt kraftigt höjda straff för klotter. Örebro kan 

beskrivas som en stad som arbetar efter uttrycket nolltolerans. Där motverkar aktörerna i 

det lokala brottsförebyggandet alla uttryck av klotter (Ibid). 

 

Det andra alternativet är lagliga väggar vilket kommer från tanken att möta och respektera 

klottrarna i deras intresse i stället för att gå till attack och bekämpa deras kultur. Metoden 

ger klottrarna möjlighet att utöva sitt intresse utan att riskera att bli lagförda. Klottaren 

tillåts måla på vissa av kommunen anvisade platser. Det blir inte lagligt att måla överallt 

utan målar du på ej lagliga platser så begår du ett brott. Även i kommuner med lagliga 

väggar har kommunerna ofta en saneringsstrategi mot det klotter som inte målats på särskilt 

angivna platser. Strategin innebär att klottret ska saneras inom 48 timmar (Ibid).  
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Polisens förebyggande åtgärder 

De flesta svenska polismyndigheter anser inte att klotter är ett prioriterat område. Endast 

hälften av polismyndigheterna i Sverige uppger att de har en övergripande strategi vad 

gäller klotterförebyggande åtgärder och även om myndigheterna har en övergripande 

strategi så är det inte säkert att varje polisdistrikt har denna kunskap (Brå rapport 2003). 

 

Polisen samarbetar ofta med andra parter som exempelvis fastighetsägare, kommunala 

förvaltningarnar, transportföretag och brottsförebyggande råd på de platser där sådana finns 

(Ibid). 

 

Polisen i Västernorrlands län har i Sundsvall och Örnsköldsvik varit delaktiga i ett 

samarbete med kommunala och privata aktörer vad gäller klotterproblematiken. I Sundsvall 

har detta gett goda resultat och i Örnsköldsvik är det vid denna rapports sammanställande i 

startgroparna.   
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3. Resultat 

När intervjusvaren granskades utkristalliserades en tydlig bild över läget i Västernorrlands 

län. Denna bild stämde bra överens med den information författarna av denna rapport fått 

fram genom att tolka de uppgifter som polisen i Västernorrlands län gett författarna. Efter 

intervjuerna kan det konstateras att i de kommuner som polisen har ett samarbete med 

kommunala och privata aktörer resulterar detta samarbete i högre anmälningsbenägenhet. I 

de kommuner där polisen saknar samarbete så existerar höga mörkertal vad det gäller 

klotterbrottsligheten. En mer ingående bild av läget i respektive kommun i Västernorrlands 

län beskrivs här nedan. 

  Tabell 1: Tabellen visar antalet anmälda klotterbrott för Västernorrland vecka 1-42       

  under åren 2007-2009 

 

Källa: Polismyndigheten i Västernorrland 2009. 
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Härnösands kommun. 

Figur 1: Grafen visar brottsutvecklingen för år 2005-2008 

 Källa: BRÅ 2009  

En polis med insyn i arbetet med klotter på orten anser att Härnösands låga brottsantal 

beror på engagerade poliser i samband med en inte allt för hög anmälningsbenägenhet. 

Detta i kombination med en låg brottslighet på klotterområdet. 

De ansvariga på kommunen samt på de fastighetsbolag som intervjuades delade till stor del 

polisens uppfattning vad gäller engagerade poliser och låg brottslighet. Både kommunen 

och fastighetsbolaget har en policy som går ut på att alla klotterbrott ska anmälas, 

fotodokumenteras samt saneras så fort som möjligt. Fastighetsbolaget finansierar 

saneringen av klottret från sin driftbudget då självrisken för försäkringen är för hög för att 

det ska vara lönsamt att utnyttja.   
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Sundsvalls kommun 

 

Figur 2: Grafen visar brottsutvecklingen för år 2005-2008 

 Källa: BRÅ 2009 

Polisen sjösatte år 2007 ett riktat klotterprojekt med ett antal poliser. Polisen försökte att 

ertappa klottrare på bar gärning. Efter att klottraren identifierats så vidtog polisen åtgärder 

för att stärka bevisningen för ett åtal mot klottraren. För några av klottrarna gick det hela till 

åtal och skadestånd utdömdes. Detta var mycket ovanligt och gav direkt resultat och 

utvecklingen på klotter stagnerade men var fortfarande på en hög nivå. Uppgifterna om åtal 

och skadestånd spreds sedan till media för att förstärka osäkerheten bland klottrarna.  

I Sundsvall har problemen med skadegörelse och primärt klotter i flera år legat på en hög 

nivå. Detta har resulterat i stora kostnader för kommun och privata fastighetsägare. 

Ett gemensamt mål för kommunen och de privata fastighetsägarna är att allt klotter ska vara 

anmält och sanerat inom 48 timmar efter upptäckt. I kommunens rapportprogram registrerar 

och dokumenterar kommunen klottret samt kostnaderna för detta, vilket har gjorts under de 

senaste fem åren.  

Kommunen motverkar klottret genom att sätta upp övervakningskameror på de mest 

drabbade platserna samt att de har anställt ett vaktbolag som bevakar. När kommunen 

bygger nya fastigheter har de klotterproblemet i åtanken. 
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Fastighetsnämnden i Sundsvalls kommuns beslutade den tjugoförsta januari 2008 att stödja 

ett förslag om att ta fram en policy mot skadegörelse och klotter för hela 

kommunkoncernen.  

Sollefteå kommun 

 

Figur 3: Grafen visar brottsutvecklingen för år 2005-2008 

 Källa: BRÅ 2009 

En polis med insyn i arbetet med klotter på orten anser att det finns lite klotter här och där i 

kommunen men att det inte är ett problem. Det är endast i samband med skolavslutningarna 

som det brukar vara vanligare med klotter. Polisen tror att anledningen till varför 

kommunen och fastighetsägarna inte anmäler klotterbrott beror på att brotten är svåra att 

utreda och att det inte tjänar någonting till att anmäla. Hade det varit ett stort problem hade 

det nog anmälts brott i högre grad. Enligt polisen saknas samarbete mellan dem och övriga 

intressenter i arbetet mot klotter. 

 

En privat fastighetsägare bekräftar polisens bild vad gäller den låga klotterbrottsintensiteten 

i Sollefteå. Fastighetsägaren äger även fastigheter i andra svenska kommuner och lägger där 

årligen tiotusentals kronor på klottersanering. Fastighetsägaren är däremot väldigt glad över 

det samarbete han har med polisen i de mer klotterutsatta kommunerna. 

 

En representant för kommunen anser att det finns en del klotter men att det inte är i så stor 

utsträckning. I skrivande stund höll kommunen på att sanera klotter på en skola. 
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Kommunen har inte tänkt i banor att anmäla klotterbrotten eftersom det är svårt att få tag i 

förövaren samt att det inte tjänar något till att göra en anmälan. När klotter upptäcks strävar 

kommunen efter att sanera bort det så fort som möjligt. I Sollefteå tar kommun och 

fastighetsbolagen kostnaderna för klottersanering från driftbudgeten. 

 

Kramfors kommun 

 

Figur 4: Grafen visar brottsutvecklingen för år 2005-2008 

 Källa: BRÅ 2009 

En polis med insyn i arbetet med klotter på orten säger att denne inte tror att den låga 

statistiken av klotterbrott beror på en låg anmälningsbenägenhet hos personerna i 

kommunen. Polisen anser att klotter inte är ett problem. Det klotter som sker klottras vid 

skolavslutning och skolstart. Det händer att det kommer förbi någon proffsklottrare från 

någon annan kommun som är och hälsar på någon kompis i Kramfors. Polisen i Kramfors 

har ingen speciell arbetsmetod utan har speciella utredare beroende på vart inom 

kommunen klottret hamnar, exempelvis i köpcenter eller skola. 

 

Det kommunala bostadsbolaget har infört en nolltolerans mot klotter. Detta innebär att de 

försöker sanera klotter inom två veckor beroende på väder. Tidigare år så var 

bostadsbolaget tvungna att invänta ett beslut om pengar till sanering men idag så får de 

pengar direkt.  
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Bostadsbolaget polisanmäler inte klotter och väldigt sällan övriga brott. De har minst ett 

tiotal klotterfall per år. Det är skolorna som är mest utsatta och klottret sker på den varmare 

perioden av året. Någon gång har bostadsbolaget själva lyckats spåra den som klottrar och i 

dessa fall har klottraren själv fått sanera klottret.  

 

Bostadsbolaget har även stora problem med annan skadegörelse. Bostadsbolaget har ingen 

kontakt med polisen men de efterfrågar ett samarbete för att bättre kunna arbeta mot 

skadegörelse och annan brottslighet. Varför de inte anmäler brott är för att bostadsbolaget 

tycker att det är för invecklat att göra anmälan. 

 

 

Örnsköldsviks kommun 

 

Figur 5: Grafen visar brottsutvecklingen för år 2005-2008 

 Källa: BRÅ 2009 

 

Polisen såg i början av 2007 en ökande trend av klotterbrotten i Örnsköldsvik. År 2008 

tilldelades två poliser uppgiften att kartlägga klottret i centrala Örnsköldsvik. Poliserna 

sökte reda på ägaren där klottret fanns för att uppmana denne att anmäla klottret. Då klotter 

hjälper till att skapa osäkerhet i samhället och polisens arbetsuppgift är att motverka klotter 

så väcktes idén från polisen att skapa ett samarbete mellan dem och de som drabbas 
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hårdast. Detta har resulterat i en uppstart av en grupp där polis, räddningstjänst, företrädare 

för kommun, företrädare för privata bolag samt en företrädare för en fritidsgård med 

kunskap om graffiti ingår i. 

 

Det är inte klarlagt vilken riktning projektet kommer ta sig men det lutar åt en modell som 

Sundsvall använde sig av. Det hela går ut på att få en gemensam kraftfull insats mot 

skadegörelse och klotter. Polisen är orolig för att bygget av Botniabanan kommer ge 

klottrarna nya möjligheter att begå skadegörelse i form av klotter. 

 

Redan innan samarbetet med polisen så existerade en rutin hos kommunen som innebar att 

allt klotter skulle fotograferas, anmälas och saneras. Kommunen säger att de har sett en 

ökande trend av klotterbrott sedan år 2006. Klottret saneras av kommunen själva och en del 

av klottret saneras av en saneringsfirma som kommunen har upphandlat tjänsten 

klottersanering av.  
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Timrå kommun  

 

Figur 6: Grafen visar brottsutvecklingen för år 2005-2008 

 Källa: BRÅ 2009  

Polisen i Timrå gör en del insatser mot klotter när det märks att problemet tillfälligt ökar 

annars läggs deras resurser på annat. Polisen ser inte klottrandet som ett stort problem.  

Polisen anser att det finns mycket gammalt klotter i kommunen som sitter kvar sedan 

många år. Timråpolisen försöker flagga för dem som är utsatta för klotter att de ska anmäla 

det till polisen. Det ligger i första hand på kommunen och på de privata fastighetsägarna 

och deras ekonomi om klottret saneras eller inte. 

 

Kommunen i Timrå anser att det är fel att straffa klottrarna innan de har blivit tillräckligt 

gamla. De vill istället ge klottrarna legitima möjligheter att utöva sin konst. Kommunen tror 

mer på ett samarbete med klottrarna än att försöka motarbeta dem. Även om kommunen 

tillåter klotter på vissa platser så anmäls och dokumenteras klottret om det dyker upp på ej 

avsedda platser. Någon långsiktig utvärdering finns inte vad gäller effekten av insatserna 

men enligt den kortsiktiga utvärderingen så har positiva effekter påvisats.    



Rapport nr. 543 

 20 

 

Ånge kommun 

 

Figur 7: Grafen visar brottsutvecklingen för år 2005-2008 

 Källa: BRÅ 2009  

En polis med insyn i arbetet med klotter på orten anser att klotter inte är något problem. 

Denne gissar på att de brott som sker anmäls. De tror inte att det är lokala klottrare som 

klottrar i kommunen utan att det är förbiresande från andra kommuner som gör ett gästspel 

i Ånge. Polisen ansåg inte heller att det fanns några perioder eller platser i kommunen som 

var extra utsatta.  

 

Kommunen har inte hand om några egna fastigheter utan hyr lokaler av det kommunala 

bostadsbolaget. Kommunen anser att klotter kommer i vågor under året och är vanligare i 

samband med skolavslutningar. De områden som är extra utsatta är skolor och gångtunnlar. 

Kommunen har inga försäkringar som täcker saneringskostnaderna för klottret utan tar 

penarna från sin driftbudget.  

 

Kommunen har i ett fall fått fast en klottrare och i detta fall gjordes en deal med dennes 

föräldrar som innebar att de fick stå för kostnaden av saneringen. Det är endast i detta fall 

som kommunen har fått fast någon för klotter. Det kommunala bostadsbolaget har som 

policy att fotografera klotter och anmäla klotter som dyker upp. De har inget samarbete 

med andra aktörer på orten. Kommunen anser inte att klotter är ett stort problem.  
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4. Diskussion 

Brottsligheten vad gäller klotter har ökat över de senaste tio åren med en acceleration de 

senaste tre åren. Eftersom klottrare inte är en homogen grupp så finns det lika många 

anledningar till att klottra som det finns klottrare. Det har visat sig i studier att klottrare är 

mer kriminellt belastade än andra personer med liknande livssituation. Detta innebär inte att 

alla klottrare begår fler brott än övriga. På samma sätt som klottrare inte är en homogen 

grupp så finns det mängder av idéer och metoder att motverka klotter. Dessa 

klotterförebyggande teorier skulle kunna beskrivas som att de alla har nyckeln till 

problemets lösning men ingen kan låsa upp. Skulle låset en dag öppnas skulle detta 

innebära minskade kostnader för samhället vad gäller klottersanering.  

De två idéer/metoder som fått störst stöd hos de som arbetar med klotterprevention har sin 

grund i situationell brottsprevention och är som tidigare nämnts nolltolerans och lagliga 

väggar.  Nolltolerans innebar att ingen typ av klotter eller graffiti ansågs acceptabelt. 

Sanering skulle ske gärna inom 48 timmar samt kraftigt höjda straff för klotter. Tanken 

bakom lagliga väggar var att möta och respektera klottrarna i deras intresse i stället för att 

gå till attack och bekämpa deras kultur.   

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället och för att 

göra detta använder polisen sig av arbetsmodellen PUM. Problemen identifieras genom att 

bland annat se på förändringar i brottsstatistiken. Då brott inte anmäls ökar mörkertalen då 

polisen prioriterar sin verksamhet genom att bland annat använda PUM, detta skulle i 

förläningen kunna resultera i att polisen prioriterar sina resurser fel och målet med ökad 

trygghet samt minskad brottsligheten inte uppnås.    

I denna rapport så framträder några tydliga faktorer till att klotterbrotten anmäls. Dessa 

anledningar är engagerade och drivande poliser, engagerade och drivande personal inom 

kommun och fastighetsbolag samt samarbete mellan polisen och aktörerna som är utsatta 

för klotter. Avsaknad av dessa faktorer resulterar i låg anmälningsbenägenhet, låg tilltro till 

polisens möjligheter till att binda någon vid brottet samt en tro på att en anmälan inte tjänar 

någonting till. Stort ansvar läggs på den lokala polisen i kommunerna att informera 

aktörerna om deras möjligheter och rättigheter i arbetet mot klottret.  
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I rapporten visas det i statistiken att de större kommunerna är mer utsatta för klotter men 

polismyndigheterna i dessa kommuner avsätter även mer resurser och har ett mer ingående 

samarbete med aktörer på orten som utsatts för klotter.  

I de figurer som publicerats i detta arbete visas tydliga toppar och dalar. Om dessa toppar 

och dalar har samband med då polisen har prioriterat brottstypen skadegörelsebrott med 

inriktning på klotter håller vi outrett. Diagrammens syfte är att visa på vilken nivå 

brottsligheten har legat över tid. Detta för att ge en förståelse för att brottsligheten är 

återkommande och kommer förmodligen att fortskrida.    

Författarna vill varna polismyndigheterna för att även om antalet anmälda klotterbrott är få 

i vissa kommuner så har klotterbrotten ökat med över femtio procent sett över hela Sverige. 

Denna utveckling kan även ses i flera av kommunerna i Västernorrland. 

 I detta arbete har författarna mötts av en vänlighet, öppenhet och en vilja att sprida sina 

kunskaper vidare från de personer som intervjuats. Detta har resulterat i att författarna 

tvingats hålla en distans till de uppgifter de fått för att kunna göra en objektiv beskrivning 

av läget. Något som även har försvårat författarna till denna rapports möjligheter att skapa 

sig en fullständig bild av läget är att endast 25 personer har intervjuats. Dessa har 

geografiskt existerat nära varandra och till stor del haft liknande uppfattning om problemet. 

Författarna till denna rapport har inte gett någon som utövar klotter möjlighet att deltaga 

utan speglar endast den ena sidan av klotterproblematikens aktörers åsikter.    

Då författarna inte under arbetets gång har granskats av en tredje part så finns risken att de 

har ofrivilligt färgats av aktörernas engagemang i de intervjuer som hållits. Detta kan ha 

resulterat i att en allt för ljus bild av läget har beskrivits.      

5. Slutsatser 

Under arbetets gång har det hos författarna till denna rapport uppkommit några tankar och 

slutsatser som inte har avhandlats i rapporten. Dessa är att det saknas en tydlighet hos 

samhället och polisen hur de ska förhålla sig till klotter. Detta resulterar i den osäkerhet 

som tidigare avhandlats huruvida klotterproblematiken ska tacklas. Med en tydlighet om 

hur klotter ska ses så skulle osäkerheten minska och bättre arbetsmetoder kunna utvecklas. 

Så länge det svenska samhället famlar i mörker vad gäller denna problematik kommer inget 

att förändras.  
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Det vore fördelaktigt om klotterproblematiken fördes fram i ljuset så att polis, politiker och 

den enskilda samhällsmedborgaren får större förståelse för vilka kostnader denna 

brottslighet årligen belastar samhället med. Detta skulle kunna leda till en typ av 

”selfpolicing” där de enskilda medborgarna i en stadsdel själva ser till att hålla stadsdelen 

ren och anmäla det som klottras. Någonting som skulle kunna göras för att föra detta upp i 

ljuset är att polisen för en kampanj likt den som polisen i skrivande stund har vad gäller 

våld i nära relation. På polisens webbplats (polisen.se) har det under de senaste två åren 

gjorts försök att informera om att skadegörelsebrott ska anmälas. Vilken effekt detta fått 

kan ej utläsas. Då polisen på internet har en tjänst för att anmäla vissa brott så skulle de 

även vara bra att införa möjligheten att anmäla även skadegörelsebrott där.  

Författarna har reflekterat över klotter och dess samhörighet med kollektivtrafiken. I 

Västernorrland kommer Botniabanan att ge klottrarna nya objekt att måla på. Författarna 

anser att de orter där polisen redan nu har ett samarbete med aktörer mot klotter även där 

borde involvera tågbolagen i det preventiva arbetet.    

Författarnas åsikt är att bollen till största delen ligger hos polisen vad gäller att få 

medborgarna att anmäla denna brottslighet. Detta skulle i förlängningen kunna leda till en 

högre brottsuppklaringsprocent samt bättre möjligheter för polisen att arbeta mot klottret. 

Författarna av denna rapport ser med tillförsikt till vad som sker i framtiden angående 

klotter. Kommer detta område att prioriteras från polis och övriga aktörer i det svenska 

samhället? Kommer mer resurser att tillsättas? Kommer insatserna att bli mer långsiktiga? 

Är polisen rätt myndighet att arbeta med detta? Dessa frågeställningar kan endast framtiden 

besvara.  
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