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Straffskalan för klotter skärps hela tiden. Ändå är det många som håller på. Det 

måste vara något annat än spänningen och viljan att synas som driver klottrarna. 

Den här artikelserien fokuserar kring problematiken och de rättsliga, konstnärliga 

och personliga aspekterna av klotter, samt personerna bakom – både polis och 

klottrare. 
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Beroende av klotter 

 

Att klottra kan liknas vid ett spelberoende.  

Långsökt kan tyckas, men likheterna är många. Stora risker, spänning och svårt 

att sluta är gemensamt för såväl spel som olaglig graffiti. Den stora skillnaden ligger 

i avvänjningen – Den spelberoende kan få kognitiv beteendeterapi, klottraren upp till 

fyra års fängelse utan behandling. 

 

Straffskalan för klotter och skadegörelse har höjts ordentligt de senaste åren. Från att ha varit 

ett bötesbrott, riskerar klottrare idag upp till fyra års fängelse och tiotusentals kronor i böter. 

Dessutom dna-testas alla misstänkta och hamnar vid fällande dom i polisens dna-register.  

 Om inte det är avskräckande nog, så har SL i samarbete med polisens 

klotterkommission precis startat en databas där allt klotter fotograferas och lagras 

tillsammans med information om var och när det hände samt vilket skadeståndsanspråk SL 

har. Informationen används sedan som bevis i rättegångar och ger en möjlighet att koppla en 

klottrare till fler tags än den han gripits för. Ett högre skadestånd kan alltså begäras. 

 – Det har redan gett resultat och lett till fällande domar, även om det än så länge är i 

ganska liten skala, säger Johan Hedenfalk, säkerhetschef på SL. 

 Trots detta fortsätter dömda klottrare sin verksamhet. 

 – En sak är gemensamt hos dem som börjar med graffiti, och det är att de inte kan sluta. 

Det är ingen mening att låsa in dem om de inte får vård för sitt klottrande, säger Dan 

Östman, chef för polisens klotterkommission. 

 

Allting går att missbruka 

Så varför fortsätter man klottra när straffen är så hårda?  

Ett sätt att se på saken är att jämföra graffiti med spel om pengar. Båda aktiviteterna 

bygger på spänning och ett stort risktagande. Risken att åka fast för klottraren och risken att 

förlora mycket pengar för spelaren (och klottraren) överträffas av vinsten. Att se sin målning 

på tunnelbanan skulle kunna liknas vid spelarens lyckade bluff vid pokerbordet eller 

drömmen om att vinna på lotto.  

 – Klotter kan mycket väl vara ett missbruk eftersom allting går att missbruka. Det 

handlar om en balans av allting. Om någonting tar överhand kan det bli ett maniskt 

beteende. Det kan vara kicken, uppmärksamheten eller känslan av att man gör någonting 
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man är bra på som får en att fastna, säger Margona Sundström på Spelinstitutet som bedriver 

den nationella stöd- och hjälplinjen för spelare och anhöriga. 

 Birgitta Ederyd är legitimerad psykolog och psykoterapeut med privatmottagning i 

Järvsö. Hon menar att även om det är ren spekulation, så verkar sambandet klotter – 

psykiskt beroende, möjligt.  

– Om en handling är belönande i sig, kan det i kombination med spänningen leda till att 

man måste göra det igen. Det finns dessutom en social gemenskap som binder samman de 

här personerna, säger Birgitta Ederyd. 

  

Kognitiv beteendeterapi 

Inom kriminalvården finns det idag ingen behandling av klottrare. För de som döms till 

fängelse är det arbete eller studier som gäller. 

I Brottsförebyggande rådets rapport ”Kriminalstatistik 2004” står det att 40 procent av 

de personer som dömts för skadegörelsebrott återfaller inom tre år. Den siffran omfattar 

endast de personer som åkt fast efter avtjänat straff, vilket betyder att den verkliga siffran 

antagligen är högre. Det står också att ”Allmänt gäller att de som dömts till en mer 

ingripande påföljd, som fängelse eller skyddstillsyn, återfaller i allmänhet i högre grad än de 

som dömts till böter eller villkorlig dom”.  

 – Jag tror inte på hot och hårda straff. Speciellt inte för ungdomar som då lätt går i 

försvarsställning vilket kan leda till att straffet får motsatt effekt, säger Margona Sundström.  

 På Spelinstitutet arbetar man bland annat med en metod som kallas kognitiv 

beteendeterapi. Metoden går ut på att inte säga vad folk ska göra. Istället ställer man ledande 

frågor som låter personerna själva reflektera över sina handlingar.  

– När de sedan är beredda att ta itu med problemet så är det deras eget val, säger 

Margona Sundström. 
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Känner du någon som har köpt en graffititavla? 

 

Klottrarnas fiende nummer ett heter Dan Östman. Anledningen står skrivet i små blå 

bokstäver på hans visitkort: Transit Police Unit/Graffiticommission.  

 – Det finns ju ingen vinning i det här brottet. Om du rånar någon kanske du får 

tag på en mobiltelefon du kan sälja. I klotter finns det bara utgifter. 

   

I ett stort ljust rum på polishuset i Stockholm arbetar Dan Östman och de andra på 

klotterkommissionen. På ena väggen sitter det fullt av bilder på misstänkta klottrare. Det är 

som att kliva in i en mordutredning på film. Till en början känns det också som om Dan 

Östman precis varit på inspelningen av en Beckfilm och glömt gå ur rollen. Han är 

reserverad och lite misstänksam. 

 – Varför skriver du om graffiti? är det första han frågar och spänner blicken i mig.  

 När jag nervöst berättat om mitt arbete och med darrande händer fått igång 

bandspelaren, slappnar han av och lämnar rollen som Martin Beck bakom sig. 

 

Visste inget om klotter 

Född i Dalarna och med ett intresse för båtar började han jobba som sjöpolis i Nynäshamn 

1976. Idag är han 50 år och har hunnit med mycket. Han har fru, två vuxna barn och en båt. 

Flera gånger har han slutat som polis, och då startat byggfirmor och en restaurang i 

Västervik. Men han har alltid kommit tillbaka till polisen och ser pauserna som någonting 

positivt och lärorikt. 

När han för två år sedan blev tillfrågad om han ville starta den nuvarande 

klotterkommissionen tackade han ja, trots att han inte visste nånting om klotter. Det är 

något han har fått lära sig under arbetets gång. Ser han klotter på stan idag vet han ofta vem 

det är som har gjort det.   

Arbetet går ut på att sätta Stockholms klottrare bakom lås och bom, men Dan Östman 

skulle inte dra sig för att gripa någon på fritiden. Trots det säger han sig ha lätt för att släppa 

arbetet när han är ledig.  

 

Leder till grövre brott 

De typiska klottrare som Dan Östman stöter på i sitt arbete är killar i åldern 15-18 år. Ofta är 

de personer som inte har några andra intressen och som det går dåligt för i skolan. Han tror 

att de flesta börjar klottra för spänningen och viljan att synas och bli kända.  
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– Men vad det leder till är att det inte går att ha ett socialt liv eftersom du är ute hela 

nätterna. Du kommer aldrig att ha några pengar eftersom du finns hos kronofogden och du 

kommer aldrig att få hyra en lägenhet eftersom du har betalningsanmärkningar. Det är 

fruktansvärt destruktivt. 

Han är övertygad om att graffiti leder till grövre brott. 15-åringarna som grips för klotter 

har oftast mindre brott i registret, som skadegörelse, klotter och snatteri. Längre upp i 

åldrarna blir det fler och grövre brott. Till slut innehåller de flesta register inbrott, rån och i 

vissa fall sexualbrott. 

– Vi hade två klottrare som satt häktade här i 7 veckor och blev dna-testade. Den ena 

gick genom dna-provet att knyta till ett väpnat rån och inbrott i en datafirma. 

 Högre straff ser han som ett sätt att komma tillrätta med klottret. Han nämner också 

alternativ som nätverk mellan föräldrar och någon form av vårdprogram för klottrare 

eftersom de inte kan sluta måla. 

  Hade något av hans egna barn hållit på med klotter tror han att han skulle ha sett det på 

ett tidigt stadium. Det blir alltid färgstänk på kläder och han menar att alla som målar ofta 

har stora mängder sprayburkar hemma. Skulle han ändå ha missat varningssignalerna så hade 

han nog flyttat från stan med familjen. 

 

Inga lagliga väggar 

Lagliga väggar är inte något Dan Östman tror på. Det genererar bara mer klotter och 

fungerar som övning innan man går ut och målar på stan eller i tunnelbanan. Han berättar 

om när han var nere i Norrköping, vid de lagliga väggar som finns där, och tittade på en 

graffititävling. 

– En kille stod och målade på en av väggarna man får måla på. Plötsligt tittade han upp 

och fick syn på en trafikskylt. Swisch så flög han upp och klottrade på skylten och sen 

snabbt ner för att fortsätta med målningen. Då kan man ju undra varför han gör så, när han 

nu får måla lagligt, säger Dan Östman och gestikulerar häftigt när han visar hur det gick till. 

Att graffiti skulle vara något för konstgallerierna ger han inte heller mycket för. 

– Känner du någon som har köpt en graffititavla? Inte jag heller. Om det inte är någon 

som vill ha det här så förstår jag inte vitsen med att måla. Och om man nu säger att det här 

är konst, varför målar man inte hemma? 

Han tycker dock att en liten del av klottrarna är väldigt konstnärliga och kan inte förstå 

varför de inte försöker slå mynt av det. Många skulle kunna få toppjobb inom 

reklambranschen.  
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Många har gjort dumheter i tonåren och varför skulle poliser vara något undantag. Har 

Dan Östman någonsin gjort något olagligt? 

– Ja det har jag väl gjort. Jag har väl snattat någon gång och ibland slogs man, men aldrig 

något allvarligt. 
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Lär dig att hata polisen 

 

Mattias vill förändra samhället och göra Stockholm vackrare. För att nå sina mål 

engagerar han sig politiskt, studerar arkitektur – och målar graffiti.  

 – Om man inte hade brutit mot lagar hade vi fortfarande varit trälar åt någon 

jordägare. Det är så vi har fått den, långt ifrån fullständiga, demokrati vi lever i. 

 

Hemma hos Mattias är det välstädat och spartanskt möblerat. I den lilla studentlägenheten 

får det inte plats mer än en säng, tv, bokhylla, skrivbord och garderob. Ganska snabbt förstår 

man vilka Mattias stora intressen är. I bokhyllan finns böcker om arkitektur och på väggen 

över skrivbordet, ovanför en hög med tuschpennor, sitter många små teckningar med 

graffitimotiv. Under tv:n ligger graffitifilmen ”Area 08” och i garderoben kryllar det av 

sprayburkar och spritpennor. 

 Mattias är 24 år och läser andra året av fyra på en arkitektutbildning i Stockholm. När vi 

träffas gör han snabbt klart för mig vad jag får och inte får skriva om. Han berättar gärna om 

utbildningen och graffitin, men vill inte lämna ut detaljer om andra intressen som skulle 

kunna avslöja vem han är. 

 

Inte en blind tjänare 

För ungefär tio år sedan målade Mattias olagligt för första gången. Efter ett tag lade han av 

men började igen för sex år sedan. Trots en krävande utbildning brukar han måla ungefär en 

till två gånger i veckan, ibland mer.  

 – Jag är ofta trött i plugget, men med den utbildning jag har kan jag ofta jobba på 

kvällen. Tycker man att det är värt det så orkar man rätt mycket mer än vad man tror, säger 

Mattias. 

  Att måla är för Mattias ett sätt att få ur sig frustration eller bara gör något fint. Han 

tycker det känns bra att kunna sätta en personlig prägel på staden. Budskapet är att alla ska 

ha rätt att vara delaktiga och göra ett uttryck i stadsrummet. När han började måla var det 

mest spänningen och kicken som lockade. Han tror att det är därför de flesta börjar. 

 – Man känner att man får synas. Sen utvecklas det där förhoppningsvis, vilket är en av 

de positiva effekterna, till att man inte blir en blind tjänare som bara knallar på och inte 

reflekterar någonting. Ungefär som polisen, säger Mattias och skrattar. 

 Mattias är välartikulerad och det märks att han tänker igenom varje fråga. Nästan alla 

svar leder in på politik och det råder inget tvivel om att Mattias har många åsikter om vår 



 10 

”långt ifrån fullständiga demokrati” och polisens ”våldsmonopol”. Drömmen är ett jämlikare 

samhälle med en annorlunda maktstruktur.  

 – Graffitin är ett uttryck för de brister som finns i samhället idag. Om de bristerna inte 

fanns så skulle det heller inte finnas någon olaglig graffiti. 

 

Bra att måla olagligt 

Polisen står inte högt i kurs hos Mattias. Själv har han aldrig åkt fast, men han berättar att 

många klottrare har blivit oprovocerat misshandlade. Han tycker att det är bra att folk målar 

olagligt och tvingas konfronteras med polisen. På så sätt ser de vilka övergrepp som begås, 

lär sig att hata polisen och börjar förhoppningsvis tänka på hur samhället ser ut. 

 Dan Östman på polisens klotterkommission menar att graffiti är inkörsporten till tyngre 

kriminalitet. Mattias finner tanken skrattretande. 

 – Det där tror han ju inte själv på! Graffitin lindrar den otillfredsställelse och den 

maktlöshet som finns. Det är bättre att man går ut och målar graffiti och gör någonting bra, 

än att knarka eller att begå våldsbrott. 

 Vad som skulle få Mattias att sluta måla har han svårt att svara på. Kanske om han åker 

fast, men det är inte säkert. Och hårdare straff är fel väg att gå. 

 – Konsekvenserna av det är att vårt samhälle blir sämre och sämre och mer och mer en 

polisstat. 

 I laptopen som står på skrivbordet sparar Mattias bilder på målningar som han gjort. 

Bland annat finns en bildserie av honom och en kompis när de bryter sig in på SL:s område, 

går genom en tunnel och målar på Skanstulls tunnelbaneperrong. Tunga bevis om han skulle 

åka fast och det görs en husrannsakan. Därför gömmer Mattias alltid datorn innan han går ut 

och målar.  

 – Är man duktig så åker man inte fast. Bara man är smart, sköter det på rätt sätt och inte 

överdriver så kan man måla ganska mycket utan att det har för stora konsekvenser   

 

Bara lite färg 

Mattias föräldrar vet om att han målar, men inte i vilken omfattning. Båda är överens om att 

om reklamen får ta den plats den gör, så borde också graffitin få ta stor plats. Däremot är de 

inte eniga om huruvida graffiti är rätt sätt att föra fram sin åsikt.  

 – Jag jobbar politiskt på andra sätt också. Graffitin är på sätt och vis ett politiskt arbete, 

men det är inte det mest effektiva man kan göra. Det andra politiska arbetet som jag ägnar 

mig åt är för att jag vill förändra något, jag vill förändra samhället, säger Mattias.   
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När Mattias är färdigutbildad kommer han antagligen att jobba som arkitekt. Skulle han 

bli arg om någon målade på ett hus som han ritat? 

 – Nej det skulle jag inte. Jag skulle nog kunna leva med det, det är ju bara lite färg. 

Dessutom kommer det ju ändå att tas bort! 

 

Fotnot: Mattias heter självklart någonting annat. 
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Konst för den som hittar 

 

Mellan Skanstull och Eriksdalsbadet ligger ett konstgalleri som alltid är öppet. Här 

är alla välkomna att beundra verken eller bidra med egna alster. På egen risk förstås.   

Följ med konstnären, konstläraren, konstvetaren, arkitekten och scenografen 

Peter Tucker på ett besök i en av Stockholms sista graffitioaser. 

 

När jag träffar Peter Tucker vid Skanstulls tunnelbanestation är det regn i luften. Inte den 

bästa dagen för ett konstbesök i det fria, men Peter är en mycket upptagen man. Han har 

precis varit på en annan utställning och ska efter vårt möte åka vidare till Kulturskolan 

Stockholm i Bromma där han arbetar.  

 Målningarna som vi har kommit för att se finns kring det nedlagda spåret mellan Clarion 

Hotel och Eriksdalsbadet. Galleriet sträcker sig från Skanstullsbron, längs med spåret och 

bort till och igenom den gamla tunneln. 

 Från vägen som går ovanför spårområdet får vi syn på de första målningarna. Många har 

suttit här så länge att färgen börjat flagna, andra kunde ha gjorts för tio minuter sedan. Det är 

ett virrvarr av färger och olika stilar. Betongväggen har målats i lager på lager och på många 

ställen lyser målningarna igenom varandra. 

 Peter fastnar för en av de äldre målningarna. Med grå bokstäver på blå bakgrund står det 

”crush”. Det är de snygga kanterna, skuggorna och den unika utformningen av bokstäverna 

som tilltalar. Han tror att om folk såg graffiti som kalligrafi eller typsnitt skulle de ha lättare 

att förstå konstformen. 

 – Titta på den, vilka vackra bokstäver! Och den där, vilka vackra färger! Den där är ju 

helt galen! Men det är synd att alla jobbar för sig själva och inte tänker på helheten, säger 

Peter och illustrerar med händerna som skygglappar att de bara tänker på sin egen målning.  

 Vi står länge och tittar på de målningar som syns härifrån, vilket bara är en bråkdel av 

allt som finns här. Av någon anledning är detta ett av få ställen i Stockholm som inte har 

sanerats. Kanske eftersom det ligger så dolt och inte upprör lika många som betongväggarna 

längs pendeltågslinjen tycks göra. 

 Vi går bort mot bron, nästa rum i galleriet. 

 

Vid bron  

Under Skanstullsbron finns en båge av betong som gör det möjligt att gå hela vägen upp till 

undersidan av bron. Bågen är i sin tur uppdelad i sektioner med väggar vilket ger känslan av 
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små rum i genomskärning. Alla väggarna är prydda av stora graffitimålningar och Peter 

känner igen flera av dem som verk av tidigare elever. 

 Det blir för mycket för Peter. Från och med nu gör han allting på samma gång. Med 

kameran i högsta hugg springer han fram och tillbaka och fotograferar varenda målning. Han 

pekar, gestikulerar och förklarar i ett rasande tempo.  

 – Hey, fan vad bra! Den är komplicerad, men med bra rytm och balans. Fint färgval. Det 

där är design. Och titta på den där. Den är så enkel, W-S-W, men vilka uppfinningsrika w:n. 

Det är ju ett eget typsnitt, säger Peter och pekar febrilt på en målning i blått och vitt. 

 En stor röd-vit raket högst upp i bågen är målad av en gammal elev till Peter. Den 

person som har sprayat ”KROPP” i stora röda bokstäver ovanför målningen med det fina 

färgvalet, är också en elev.  

 Enligt Peter Tucker är graffiti den enda konstform som systematiskt censureras. Han 

tycker att behovet av lagliga ställen att måla på måste fyllas. Då inte bara på ett eller två 

ställen, utan i och runt omkring hela staden. Skulle behovet täckas är det sen ”helt okej att 

skjuta ner dem som målar olagligt på fläcken”. 

 Vi går ut en bit på bron som går parallellt med Skanstullsbron för att se målningarna på 

andra sidan av bågen. Högt ovanför oss susar bilar och tåg förbi. Högst upp under bron har 

någon gjort en målning med runda vita bokstäver mot en orange bakgrund.  

 – Vilken säkerhet i rörelserna. Det tar 40 år att lära sig måla med pensel och det är 

samma sak med sprayburk. Beundransvärd teknik, säger Peter och tar ett fotografi.  

 Vi har knappt tittat klart på målningen innan vi får vi syn på en enorm målning som 

täcker en hel vägg nere vid spåret. Självklart måste vi dit.  

 – Vilket luftigt galleri, säger Peter med sin engelska brytning och skrattar. 

 

På spåret 

För att komma ner till spåret är man tvungen att klättra över ett räcke och gå ner för en 

grusbacke. Vi lyckas välja det brantaste stället, men 64 år på nacken och lungsjukdomen 

KOL stoppar inte Peter Tucker när det vankas konst. Han är nere innan jag ens har kommit 

halvvägs.   

 Kring rälsen ligger det gamla sprayburkar och rostar. Alla stadsljud är mer dämpade här 

nere och det är något fridfullt över området. Det enda som bryter tystnaden är gruset som 

knastrar under fötterna när vi går. Och en exalterad Peter som inte kan bestämma sig för om 

engelska eller svenska blir bäst för att uttrycka sin beundran.   
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 – Look at that! Fantastiskt! De har verkligen jobbat tillsammans och jobbat med 

arkitekturen. Helt suveränt! 

 Graffitimålningen som tornar upp sig framför oss är ungefär en och en halv meter hög 

och säkert tjugo meter lång. Hela väggen har målats röd och på det fyra ord i olika stilar. I 

mitten finns en figur som ser ut att kunna vara en inkapräst. 

 Det är antagligen fem personer som har gjort målningen. Fyra som målat orden och en 

som målat figuren. Det är den typen av samarbete som Peter uppskattar. Hela väggen blir ett 

konstverk istället för fem olika, som det hade blivit om de jobbat var för sig. 

 Att stå nere på spåret bland alla målningar är som att befinna sig vid en hemlig oas. På 

ena sidan ligger nybyggda Clarion Hotel och Skanstull. På den andra ligger Eriksdalsbadet 

och åt alla andra håll finns det bostäder. Det är som om staden har glömt bort den här lilla 

plätten av rostig järnvägsräls, outnyttjad terräng och olaglig konst. 

 Vi går vidare längs rälsen mot tunneln, utställningens sista rum. 

 

I tunneln 

Halvvägs till tunneln ser vi tre småkillar som snabbt försvinner när de får syn på oss. Väl 

framme vid tunneln dyker upp igen. Plötsligt är de nio stycken, alla i trettonårsåldern. Nästan 

alla kommer från Hässelby och är här för att hänga, måla och titta på graffiti. De omringar 

oss och det visar sig, inte helt oväntat, att Peter känner flera av dem.  

 – När kan jag börja på kursen? frågar en av trettonåringarna och syftar på Kulturskolan 

Stockholms graffitikurs. 

 – Vad tar ni för sprayburkarna? undrar en annan. 

 – Ska ni gå genom tunneln? undrar en tredje. 

 Simultanförmågans mästare Peter Tucker besvarar alla frågor, samtidigt som han pratar 

med mig och försöker värva nya till kursen.   

Ingången till tunneln vaktas av en enorm metallport. Den är sedan länge uppbruten och 

täckt av ett sammelsurium av bokstäver i olika färger. Här dämpas bruset från staden ännu 

mer av terrängen och vegetationen. En fantastisk scenografi för en Shakespearepjäs tycker 

Peter. Vi går in med de små konstnärerna i släptåg.   

 Inne i tunneln känns det mer som en grotta, eftersom det efter bara 20 meter blir helt 

kolsvart. Det luktar källare och sprayfärg. Närmast ingången är det fyllt med målningar från 

golv till tak och mängder av gamla sprayburkar ligger utspridda över marken.  

 – Det är som grottmålningar, säger Peter och fotograferar den minsta av 

trettonåringarna som klättrar runt på en ställning. 
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 – Men ska ni inte gå igenom då? envisas trettonåring nummer tre. 

 – Sluta, det finns luffare där inne, säger en av killarna 

 – Det är sant. Vi har sett en, fyller någon i. 

 Att gå igenom tunneln tar inte mer än tio minuter, men vi väljer att avstå. Peter säger hej 

då till killarna och vi beger oss tillbaka mot Skanstull och mot civilisationen.  

 

Epilog 

De lagliga graffitiväggarna i Stockholm har lagts ner en efter en. Betongväggarna längs 

pendel- och tunnelbanelinjerna saneras regelbundet. Ett efter ett försvinner målningarna från 

Stockholms betongfundament.  

Att ta bort klotter från husfasader – visst. Att ta bort lagliga väggar och sanera trist 

betong – varför? 

Det ser mörkt ut för stadens graffitimålare och konstpublik  

Att kunna gå till ett ställe som det vid Skanstull är idag få förunnat. På något sätt verkar 

området ha hamnat mellan stolarna och här kan konsten blomstra i fred. Ingenting byggs 

och ingen störs av målningarna vid det dolda spåret.  

Men det är nog bara en tidsfråga innan även den lilla fristaden nedanför Skanstull tvättas 

ren och blir ett med staden runtomkring. Så passa på att gå dit medan tystnaden finns kvar 

och beundra målningarna vid spåret, bron och i tunneln. 

Snart stänger galleriet.    
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Arbetsrapport 

 

Ämnesval 

Jag har alltid undrat vad det är som driver folk till att måla graffiti trots de risker som finns. När 

nu straffen har skärpts blir det ännu intressantare. Dessutom står det aldrig något nyanserat om 

graffiti i tidningarna. 

 

Syfte och publicering 

Mitt syfte har varit att visa graffiti ur olika aspekter; rättsligt, personligt och konstnärligt, med 

grundfrågan: varför målar man graffiti? Dessutom har jag velat ge en mer nyanserad bild och visa 

att problematiken kring graffiti är så mycket mer än 14-åringar som gillar att förstöra – vilket är 

den bild som ges i media idag.   

 Arbetet skulle passa för publicering i vilken samhällsorienterad tidning som helst. Däremot 

tror jag att det skulle vara lättast att få allt publicerat i sin helhet i en tidning som Ordfront eller 

Stockholms fria.  

 

Research 

Jag började med att läsa på olika forum på Internet där graffiti diskuterades. Detta gav mig en 

bild av vilka åsikter och vilken problematik som finns kring graffitikulturen. Utifrån det gjorde jag 

ett antal frågor som jag testade på en graffitimålare som inte kom med i arbetet. 

Jag har även läst om graffiti på renodlade graffitihemsidor och på polisens hemsida. Boken 

Graffiti av Per-Olof Sännås har också fungerat som en inblick i graffitikulturen och de problem 

och frågeställningar som finns runtomkring.  

På Polisens hemsida har jag läst många artiklar som gett en uppfattning av deras inställning 

till graffiti.  

 

Diskussion om vinkling, form och gestaltning 

Nyhetstexten är vinklad efter teorin att graffiti kan vara ett sorts psykiskt beroende. Den är även 

tänkt att kritisera hårdare straff som inte verkar fungera (varken för graffiti eller andra brott).  

Personporträtten är tänkta att ge en nyanserad bild av personen som klottrar och polisen som 

är emot. Båda artiklarna är skrivna ur respektive persons synsätt och ganska subjektiva. Tanken är 

personporträtten tillsammans ska komplettera varandra och skapa en balans mellan för och emot. 

Reportaget är tänkt att titta på graffiti ur ett rent konstnärligt perspektiv. Det är i huvudsak 

Peter Tuckers åsikter, men även mina egna. Jag ser inget problem med detta då det är ett 
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reportage, men även en titt på graffiti som konst, vilket skulle vara svårt att göra om man inte 

tyckte något. 

 

Etiska problem 

Jag har inte stött på några etiska problem i mitt arbete. Klottrarna ville av förståeliga anledningar 

vara anonyma och de andra såg inga problem med att medverka i arbetet.  

 Eftersom mitt arbete bygger mycket på olika personers åsikter har det inte varit helt 

nödvändigt att dubbelkolla alla fakta. I nyhetsartikeln däremot har jag sett till att ha med två 

”experter” för att på något sätt kunna styrka teorin. 

 

Citatkontroll 

Alla personer som är med i arbetet har fått hela eller delar av de texter som de figurerar i skickat 

till sig via mejl. Vissa har valt att inte höra av sig, andra har meddelat att de inte har några 

synpunkter på citaten. Att ingen klagat beror nog till stor del på att de flesta intervjuerna 

bandades.  

 

Källförteckning 

 

Internetkällor 

 

Diskussion om graffiti – http://www.flashback.info/showthread.php?t=304439 

Graffitisida – http://capitalsthlm.com/ 

Graffitisida – http://www.underground-productions.se/ 

Datainspektionen (om SL:s klotterregister) – 

http://www.datainspektionen.se/nyhetsarkiv/nyheter/2005/september/2005-09-05.shtml 

Kriminalvården – http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____3387.aspx 

Psykologförbundet – http://www.psykologforbundet.se 

Artikel – http://www.stockholmsfria.nu/modules.php?name=Artikel&id=5564 

Artikel – http://www.polisen.se/inter/nodeid=3754&pageversion=1.html 

Artikel – http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=122624 

Artikel – http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=65936 

Kriminalstatistik 2004 (BRÅ) – 

http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.320.0.=1 
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Skriftliga källor 

 

Sännås, Per-Olof – ”Graffiti”, 1993 

10 nummer av graffititidningen Underground productions 

 

Intervjuer 

 

Klottraren ”Kalle” 

Klottraren ”Mattias” 

Dan Östman, chef för klotterkommissionen 

Johan Hedenfalk, säkerhetschef på SL 

Margona Sundström, Spelinstitutet 

Birgitta Ederyd, psykolog 

Peter Tucker, konstnär och konstlärare 

 

 

 


