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Fyller de lagliga graffitiväggarna i Västerås och Norberg  

sitt syfte som brottsförebyggande föremål? 

 

Sammanfattning 

För att förebygga klotterbrott upprättade Västerås år 2012 och 

Norberg år 2002 varsin laglig graffitivägg. Denna studie undersöker 

med hjälp av klotterbrottsstatistik huruvida en minskning i antal 

anmälda klotterbrott har skett i kommunerna efter att väggarna 

upprättades. Datan har analyserats genom Z-tester. Västerås har delats 

in i tre områden med olika avstånd till väggen. Indelningen har gjorts 

då hypotesen i denna uppsats är att det har skett en minskning i antal 

anmälda klotterbrott i Område 2 och Område 3. Resultaten för 

Västerås visar en signifikant minskning i antal anmälda klotterbrott i 

Område 2 och 3, men däremot ingen signifikant minskning i väggens 

närområde. I Norberg har det skett en signifikant ökning i anmälda 

klotterbrott de första fem åren efter att graffitiväggen upprättades, men 

ingen signifikant ökning de senaste fem åren. Slutsatser som kan dras 

är att den lagliga graffitiväggen i Västerås möjligtvis har fyllt sitt syfte 

som brottsförebyggande föremål i Område 2 och 3 men inte i väggens 

närområde. I Norberg verkar väggen inte ha gett någon 

klotterförebyggande effekt de första fem åren efter att väggen 

upprättades.  

 

Nyckelord: Lagliga graffitiväggar, Västerås, Norberg, 

klotter, graffiti, brottsprevention. 
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Do the legal graffiti walls in Västerås and Norberg 

 have crime preventing effects? 

 

Abstract 

For crime preventive purposes the municipality of Västerås and 

Norberg put up legal graffiti walls in 2012 and 2002, respectively. The 

present study examines whether there has been a decrease in number 

of reported graffiti crimes after these walls were put up. Data were 

analyzed using Z-tests. Västerås was divided into three areas with 

different distance to the wall. This was done because the hypothesis in 

this study is that there has been a decrease in reported graffiti crimes 

in Area 2 and 3. The results for Västerås showed a significant 

decrease in Area 2 and 3, but no significant decrease in the area 

closest to the wall. In Norberg the results showed a significant 

increase in number of reported graffiti crimes the first five years after 

the wall was put up but no significant increase the last five years. In 

conclusion, the legal graffiti wall in Västerås seems to have had a 

crime preventive effect in Area 2 and 3 but not in the area closest to 

the wall. In the municipality of Norberg it does not seem to have had a 

crime preventing effect the first five years after the wall was put up. 

  

Keywords: Legal graffiti walls, Västerås, Norberg, graffiti, crime 

prevention. 
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Fyller de lagliga graffitiväggarna i Västerås och Norberg sitt syfte som 

brottsförebyggande föremål? 

 

År 2002 sattes en laglig graffitivägg upp i Norberg (Eva Lindberg, Närpolischef 

Norberg, personlig kommunikation, 121122) och i juni år 2012 följde Västerås efter. Syftet 

med dessa väggar är dels att man ska kunna utöva graffiti lagligt och samtidigt träffa andra 

människor med samma intresse, dels att hålla graffitimålare borta från att utöva sin konst på 

andra platser och därigenom minska antalet klotterbrott (Västerås stad, 2012a).  

Efter att ha granskat befintlig forskning och litteratur i ämnet upptäcktes att det finns 

ett stort behov av vetenskapliga utvärderingar av lagliga graffitiväggar. Denna studie syftar 

till att utvärdera väggarna i Västerås och Norberg som brottsförebyggande föremål. Dessa 

kommuner skiljer sig i demografiska egenskaper, däribland antal invånare som i Västerås är 

ca 140 000 och i Norberg ca 5700 (SCB, 2012). Utvärderingen har gjorts genom att analysera 

statistik över antal anmälda klotterbrott för att på så sätt försöka se om en eventuell minskning 

i klotterbrottsstatistiken har skett efter att väggarna upprättades jämfört med innan. Västerås 

har delats in i tre olika områden: ”Område 1” som ligger ca 4 km utanför citykärnan och även 

är området där den lagliga graffitiväggen är placerad, ”Område 2” som är området 

runtomkring ” Område 1” och innefattar citykärnan och ”Område 3” som är området längst 

bort ifrån väggen (se Figur 2). Indelningen har gjorts då hypotesen i denna uppsats är att det 

har skett en minskning i antal anmälda klotterbrott i Område 2 och 3. Hypotesen baseras på att 

tidigare forskning visar att allmänna samfärdsmedel och olika offentliga platser är mest 

utsatta för omfattande klotter. Förklaringen till det är att klottrarna vill att klottret skall vara så 

synligt som möjligt (Departementspromemoria 2001:43). Då antal anmälda klotterbrott är 

stort i city, som Område 2 innefattar, förväntas det ha skett en minskning där. Även i Område 

3 är frekvensen anmälda klotterbrott hög (Se Tabell 1), vilket utifrån samma forskning 

(Departementspromemoria 2001:43) skulle kunna förklaras av att motorvägen (Se figur 2) och 
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tågrälsen går igenom detta område. Väggarna är placerade några kilometer utanför 

centrumkärnan i både Västerås och Norberg 

Att klottra är ett lagbrott som faller in i kategorin skadegörelse. I svensk lagstiftning 

definieras klotter som: 

”text, bild eller ristning som olovligen anbringats på husväggar, tunnelbanetåg, 

parkbänkar eller andra platser eller föremål under förutsättning att rekvisiten för 

skadegörelse i 12 kap. 1 § brottsbalken är uppfyllda, d.v.s. att någon genom klotter 

”förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill” 

(Departementspromemoria 2001:43). 

 

Begreppen klotter och graffiti kan vara svåra att skilja åt. De har för många en personlig 

betydelse vilken grundar sig i den egna ståndpunkten till orden. En vanlig uppfattning är att 

man använder ordet klotter för att beskriva en spraymålning som man tycker är förskräcklig, 

medan man för en spraymålning som är stor och konstnärlig använder ordet graffiti. En annan 

uppfattning är att klotter är det olagliga uttrycket och graffiti det lagliga uttrycket (Jonsson, 

2004). I denna studie har graffiti använts som det lagliga uttrycket medan klotter har använts 

som det olagliga uttrycket.  

Klotter- och graffitifrågor präglas ofta av starka åsiktsskillnader mellan de två tydliga 

parterna, klottermotståndarna och klotterförespråkarna. Parterna har olika argument för varför 

de lagliga graffitiväggarna inte ska finnas respektive ska finnas. 

Motståndarna mot klotter lyfter fram argumenten att riskerna i klottermiljöer, såsom 

lösningsmedel i sprayburkar och platser man utför klottret på, är farliga för ungdomar. Det 

kan även finnas risker i att börja umgås med äldre, kanske grovt kriminella klottrare. Man 

menar också att de lagliga graffitiväggarna ibland t.o.m. uppmuntrar till ökat klottrande, 

framför allt i väggens närområde (BRÅ, 2005). 

Från klotterförespråkarnas sida är argumenten som lyfts fram att de ungdomar som är 

intresserade av graffiti tvingas att bli kriminella då det inte finns några lagliga platser där de 

kan måla, och att det finns en fara för de unga i att deras intresse bara kan utövas olagligt. Det 
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är en generell uppfattning från förespråkarnas sida att klottret kommer att minska om fler 

lagliga graffitiväggar upprättas och därigenom ger ungdomarna möjlighet att måla graffiti 

istället för att klottra (BRÅ, 2005).  

Förra året anmäldes 168 000 skadegörelsebrott i Sverige, vilket var 12 % av det totala 

antalet anmälda brott. Av dessa var närmare 67 000 klotterbrott (BRÅ, 2011a). Ungdomar är 

de vanligaste misstänka när det kommer till klotter. Statistiken visar att 40 procent av dem 

som misstänks för klotter är mellan 15-17 år. Resterande 60 procent är mest frekvent utspritt 

mellan åldrarna 18 år till 29 år. Statistiken visar också att det är relativt ovanligt att klottra när 

man passerat åldern 30 (BRÅ, 2010). När det kommer till könsskillnader så är tjejer som är 

misstänkta för klotterbrott en liten grupp jämfört med killar som är misstänkta för klotterbrott.  

År 2011 var antalet tjejer misstänkta för klotterbrott i Sverige 231, att jämföra med 2128 killar 

(BRÅ, 2011b). 

Det är ytterst ovanligt att klottrare döms då det innebär att de i stort sett måste tas på bar 

gärning, annars är bevisläget svårt för åklagare. År 2003 genomfördes en lagändring som 

innebar att maxstraffet för klotterbrott fördubblades, detta med förhoppningen att komma åt 

storklottrarna. Även polisen fick större möjligheter att gripa och lagföra klottrare (BRÅ, 

2003). Trots detta så var personuppklarningsprocenten, dvs. att man lyckats binda en person 

till brottet, endast 2 % för skadegörelsebrott år 2011. Den tekniska uppklarningsprocenten låg 

på 4 % samma år. Med teknisk uppklarning menar man t.ex. att brott inte kan styrkas eller att 

den misstänkte inte är straffmyndig (BRÅ, 2011c). Dock så kan åklagare och polis idag 

använda sig av digitala foton på klottret som lagts in i särskilda databaser för att binda 

personer till brotten (BRÅ, 2012c). 

Det pågår en ständig samhällsdebatt om vilka åtgärder som fungerar när det kommer till 

det brottsförebyggande arbetet, däribland de lagliga graffitiväggarna. Debatten handlar också 
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om saneringskostnader, som enligt tidigare beräkningar uppgår till ca 500 miljoner kronor 

årligen för Sveriges kommuner (BRÅ, 2003).  

Klotter anmäls framförallt av sanerare eller polis (Anders Östlund, kriminolog och chef 

på Controllerenheten, Polisen i Västerås, personlig kommunikation 120921). Med tanke på 

hur vanligt det är med klotterbrott och hur mycket pengar det kostar kommunerna att sanera 

så är det viktigt att det upprättas handlingsplaner över hur man ska arbeta klotterförebyggande 

i de olika kommunerna (BRÅ, 2003). Västerås kommun har för närvarande ingen sådan 

övergripande handlingsplan, men det klotterförebyggande arbetet är under utveckling och det 

kommer att upprättas en handlingsplan inom en snar framtid. Däremot finns det riktlinjer om 

nolltolerans mot klotter och en policy för sanering. Policyn är att klotter ska saneras inom 48 

timmar förutom inom cityringen där klottret ska saneras inom 24 timmar och att 

personangrepp och rasistiska anspelningar ska prioriteras (Per-Olof Rask, Koordinator 

Västerås stad, Stadsledningskontoret, personlig kommunikation 130125).  

Inte heller Norberg har någon handlingsplan mot klotter men det finns riktlinjer om 

nolltolerans även där. Att Norberg inte har någon upprättad handlingsplan beror på att 

kommunen har varit förskonade från stora mängder klotter (Eva Lindberg, Närpolischef 

Norberg, personlig kommunikation, 130125).  

Denna studie bygger på brottsstatistik över anmälda brott. Med ”anmälda brott” menar 

man ”alla de händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, 

Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar 

även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott ” (BRÅ, 2011a).  

För att förebygga brott jobbar man med något som kallas brottsprevention. Det finns 

olika definitioner av ordet brottsprevention, en av dessa är ”åtgärder som minskar individens 

benägenhet att begå brott eller som minskar förekomsten av kriminogena situationer” 

(Wikström, 1994).  I Sverige jobbar man med två olika typer av brottsprevention, social och 
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situationell (BRÅ, 2012a). Genom social brottsprevention påverkar man människans 

benägenhet till att begå brott. Fokus är alltså på människan och människans beteende. Det rör 

sig oftast om långsiktiga åtgärder där man vill övervinna det riskbeteende som en kriminell 

människa medges ha. Situationell brottsprevention däremot bygger på åtgärder som minskar 

antalet olagliga aktiviteter. Där ligger fokus istället på att försöka ändra den miljö vi lever i 

och de situationer där ett brott kan tänkas uppstå. Brottsförebyggande rådet uppger tre olika 

sätt att arbeta med situationell brottsprevention; ”att göra brotten svårare att utföra, att öka 

risken att upptäckas eller att minska vinsten eller utbytet av brottet” (BRÅ, 2012a). En laglig 

graffitivägg är ett exempel på situationell brottsprevention. Vid situationell brottsprevention 

utgår man ofta från en kriminologisk teori kallad ”Rutin-aktivitetsteorin” (Cohen & Felson, 

1979). ”Rutin-aktivitetsteorin” fokuserar på att tillfälligheter påverkar personers 

beslutsfattande. Man menar att brott begås när det finns tre element närvarande samtidigt: 1) 

en motiverad förövare, 2) ett lämpligt objekt och 3) avsaknad av kapabla väktare. Om man 

fokuserar på att plocka bort ett av dessa tre element så ska brott förebyggas (Cohen & Felson, 

1979). När det kommer till lagliga graffitiväggar kan exempel på detta vara att den 

motiverade förövaren har ett lagligt alternativ där målningen istället kan utföras. Man kan 

också ta till åtgärder där man minskar tillgängligheten på färgburkar i handeln genom att t ex 

införa en åldersgräns (BRÅ, 2003). 

Rationella val är en annan kriminologisk teori som är applicerbar på klottrare.  

Utgångspunkten är att människan gör rationella val som påverkas av situationella faktorer. 

Det rationella valet utgörs av en cost - benefitanalys där tanken är att få ut maximal vinst och 

minimera förlusterna. Ett brott begås då de upplevda vinsterna överväger förlusterna (Clarke 

& Felson, 2004). Klottrarna måste göra ett rationellt val angående vilket alternativ som ger 

störst utbyte; att använda sig av den lagliga graffitiväggen eller att klottra på annan plats och 

riskera juridiska påföljder.  
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Västerås kommun har Sveriges största lagliga graffitivägg (se Figur 1). Väggen 

upprättades den 16 juni år 2012 till grund för ett samarbete mellan Mälarhamnar AB och 

projektet ”Här Får Man”. ”Här Får Man” drivs av Studieförbundet Vuxenskolan och stöds av 

bl.a. Västerås stad och Landstinget Västmanland (”Här Får Man”, 2012). Enligt Västerås 

kommun beskrivs graffitiväggen som ”en vägg, öppen för allmänheten, där graffitimålare och 

utövare av annan offentlig konst lagligt kan utöva sin konstform” (Västerås stad, 2012a). 

 I grannkommunen Norberg upprättades redan för 10 år sedan en vägg för att kunna 

utöva graffiti som laglig konstform (Eva Lindberg, Närpolischef Norberg, personlig 

kommunikation, 121122).  

 
Figur 1 

Västerås lagliga graffitivägg (vänster) och målning från Norbergs lagliga graffitivägg (höger). 

 

Idag finns det, såvitt som framgår från litteraturgenomgången som har genomförts i 

denna studie, inga vetenskapliga utvärderingar av lagliga graffitiväggar varken i Sverige eller 

internationellt. Det gör det svårt att veta om lagliga graffitiväggar fungerar som 

brottsförebyggande åtgärd eller inte (BRÅ, 2012d). Med det som utgångspunkt väcktes tanken 

till denna studie då behovet av att vetenskapligt utvärdera de lagliga väggarna är stort. Med 

hjälp av offentlig brottsstatistik undersöks i denna uppsats följande frågor: 

1. Har antal anmälda klotterbrott i Västerås kommun minskat i Område 1, dvs. den 

lagliga graffitiväggens närområde, Område 2 som innefattar citykärnan, och Område 

3, dvs. området längts bort ifrån väggen, efter att väggen upprättades? Hypotesen i 

denna uppsats är att det har skett en minskning i Område 2 och 3.  

 

2. Har antal anmälda klotterbrott minskat i Norberg kommun efter att den lagliga 

graffitiväggen upprättades? 
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Metod 

Deltagare 

De kommuner som har använts i denna studie är Västerås (se Figur 2) och Norberg (se 

Figur 3). Västerås kommun har en yta på 1143 kvadratkilometer (Västerås stad, 2012b) och 

Norbergs kommun har en yta på 421 kvadratkilometer (Norbergs kommun, 2012). Västerås 

kommun har delats in i tre områden: Område 1 som är området närmast väggen och som 

ligger ca 4 km utanför citykärnan, Område 2 som är området runtomkring område 1 och även 

innefattar citykärnan, och Område 3 som är området längst bort ifrån väggen (se Figur 2). 

Norbergs kommun har inte delats in i olika områden med tanke på att ytan endast är en 

tredjedel av Västerås kommuns yta (Västerås stad, 2012b). Både väggen i Norberg och 

väggen i Västerås är placerad några kilometer utanför citykärnan (se Figur 2 och 3).  

 
Figur 2. 

Område 1 är den lagliga graffitiväggens närområde, Område 2 är området runtomkring 

Område 1 och som innefattar citykärnan, och Område 3 är området längst bort ifrån väggen. 

 

Material 

Data som har använts i denna studie är brottsstatistik över anmälda klotterbrott som 

tillhandahölls av Polismyndigheten i Västmalands län. Brottsstatistiken sträcker sig från 16 

juni – 26 okt år 2011 och från 16 juni – 26 okt år 2012 för Västerås kommun. I syfte att 

besvara frågeställningen ”Har antal anmälda klotterbrott i Västerås kommun minskat i 

Område 1, dvs. den lagliga graffitiväggens närområde, Område 2 som innefattar citykärnan, 

Graffitivägg Graffitivägg 
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och Område 3, dvs. området längts bort ifrån väggen, efter att väggen upprättades?” har 

perioden 16 juni – 26 okt år 2011 jämförts med samma period år 2012, eftersom att väggen 

upprättades den 16 juni år 2012. Med andra ord har en fyramånadersperiod innan väggen 

upprättades jämförts med en fyramånadersperiod efter att väggen upprättades. Anledningen 

till att just de perioderna valdes är att väggen upprättades i juni år 2012 men också för att det 

är under de varmare årstiderna som de flesta klotterbrotten sker.  

 
Figur 3. 

Norberg kommun och placering av den lagliga graffitiväggen. 

 

Väggen i Norberg kommun upprättades någon gång under år 2002. Eftersom att antalet 

klotterbrott som anmäls i Norberg är relativt få har endast helårsstatistik använts. För att 

besvara frågeställningen ”Har antalet anmälda klotterbrott minskat efter att den lagliga 

graffitiväggen upprättades i Norberg kommun?” har statistik för åren 1997 – 2001 jämförts 

med statistik för åren 2003 - 2007 och åren 2008 – 2012. Med andra ord har jämförelsen 

gjorts på en femårsperiod innan och tvåfemårsperioder efter att väggen upprättades. År 2002 

har inte tagits med eftersom att information om vilken månad väggen upprättades inte har gått 

att hitta. Anledningen till att femårsperioderhar använts är för att det inte finns statistik från 

innan år 1997 och syftet var att jämföra lika långa perioder innan som efter att väggen 

upprättades, i det här fallet blev det därför femårsperioder.    

  

Graffitivägg 
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Procedur 

Första steget var ett möte med Polismyndigheten i Västmanlands län där det 

diskuterades val av ett relevant uppsatsämne som ligger i tiden. Valet föll på att utvärdera två 

lagliga graffitiväggar, en i Västerås och en i Norberg. Framförallt grundades valet på behovet 

av vetenskapliga utvärderingar av lagliga graffitiväggar som brottsförebyggande föremål. 

Forskningsfrågor upprättades, brottsstatistik tillhandahölls av Polisen i Västmanlands län, 

vetenskapliga artiklar och studier. 

Klotter har försetts med nummer 1208 eller 1209 i polisens rapportering av brott, där 

1208 innebär skadegörelse mot stat, kommun, landsting och klotter mot kollektivtrafiken och 

1209 innebär skadegörelse mot stat, kommun, landsting och övrigt klotter (BRÅ, 2012e). 

Brottskoderna presenteras ihop i denna studie, alltså är både brottskod 1208 och 1209 

inkluderade i det totala antalet anmälda klotterbrott. Före år 2005 hade alla klotterbrott endast 

en benämning, nämligen 1207 (BRÅ, 2012e).  

Statistiska analyser 

För att undersöka om antal anmälda klotterbrott har minskat i de tre områdena i 

Västerås kommun efter att den lagliga graffitiväggen upprättades gjordes Z-test for 

proportions – Independent groups (McCallum Layton, 2013). Antal invånare i Västerås 

jämnades ut till 140 000. Summan av antal anmälda brott i de tre områdena separat innan 

väggen upprättades, alltså under perioden 16 juni – 26 okt år 2011, delades sedan med antal 

invånare, dvs. 140 000. Sedan gjordes detsamma för perioden efter att väggen upprättades, 

alltså den 16 juni – 26 okt år 2012. Detta gjordes för att få fram andelen anmälda klotterbrott 

per invånare. Z-tester utfördes därefter för att testa för eventuella signifikanta skillnader i hur 

många procent av klotterbrotten som anmäldes innan och efter att väggen upprättades. 

För att undersöka om antal anmälda klotterbrott har minskat i Norberg kommun efter att 

den lagliga graffitiväggen upprättades utfördes även där Z-test for proportions – Independent 
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groups (McCallum Layton, 2013). Ett snitt av antal invånare per femårsperiod räknades ut. 

Eftersom att statistiken över antal anmälda klotterbrott som har använts för Norberg sträcker 

sig över femårsperioder har sedan ett medelvärde av hur många procent av brotten som 

anmälts per period räknats ut. Detta gjordes genom att dela antal anmälda brott med antal 

invånare år för år (SCB, 2013) och sedan dela den summan med fem för respektive period. 

Därefter utfördes Z-tester för att testa för eventuella signifikanta skillnader i antal anmälda 

klotterbrott perioden innan den lagliga graffitiväggen upprättades, dvs. år 1997-2001, jämfört 

med perioderna efter, dvs. år 2002-2007 respektive år 2008-2012.  

Resultat 

Resultaten visar signifikanta minskningar i antal anmälda klotterbrott i Område 2, dvs. 

området som innefattar citykärnan, och Område 3 i Västerås kommun (Se Tabell 1) perioden 

efter att den lagliga graffitiväggen upprättades jämfört med perioden innan. För Område 1, 

dvs. väggens närområde, har det inte skett någon signifikant minskning i antal anmälda 

klotterbrott för perioden efter att väggen upprättades jämfört med perioden innan väggen 

upprättades.  

 

Tabell 1 

Jämförelse av antal anmälda klotterbrott (andel anmälda klotterbrott per invånare) perioden 

före och perioden efter att den lagliga graffitiväggen upprättades i Västerås, med test för 

signifikanta skillnader mellan dessa grupper med Z-test. 

                                                  Före                         Efter                          Z-test 

 

Område 3  598 (0,43) 411 (0,29)   * 

Område 2  253 (0,18) 113 (0,08)    * 

Område 1    32 (0,02)   21 (0,01)   

 

Not: Före (16 juni – 26 oktober år 2011) och efter (16 juni-26 oktober år 2012) visar antal 

(andel anmälda klotterbrott per invånare) anmälda klotterbrott i Område 1, Område 2 och 

Område 3 separat, innan och efter att den lagliga graffitiväggen upprättades i juni år 2012. 

Område 1 inkluderar väggens närområde, Område 2 inkluderar området runtomkring Område 

1 inklusive citykärnan och Område 3 är området längst ifrån väggen (se figur 1). * p<, 05. 

 



DE LAGLIGA GRAFFITIVÄGGARNA I VÄSTERÅS OCH NORBERG 13 

 

Resultaten för Norberg kommun visar att det har skett en signifikant ökning av antal 

anmälda klotterbrott för åren 2003 – 2007, dvs. den första femårsperioden efter att den lagliga 

graffitiväggen upprättades, jämfört med åren 1997 – 2001, dvs. perioden innan den lagliga 

graffitiväggen upprättades år 2002 (se Tabell 2). Däremot har det inte skett någon signifikant 

ökning då den andra femårsperioden, dvs. år 2007 – 2012, jämförs med perioden innan den 

lagliga graffitiväggen upprättades, dvs. år 1997 – 2001 (Se Tabell 2). 

 

 

Tabell 2 

Jämförelse av antal anmälda klotterbrott (andel anmälda klotterbrott per invånare) perioden 

före och perioden efter att den lagliga graffitiväggen upprättades i Norberg, med test för 

signifikanta skillnader mellan dessa grupper med Z-test. 

                                                 Före (1997 – 2001) Efter  

                          

                         Z-test 

         

2003 – 2007  33 (0,11) 103 (0,35)   * 

2008 – 2012  33 (0,11)   59 (0,20) 

 

Not: Före (År 1997-2001) och efter (År 2003-2007 och år 2008-2012) visar antal (andel 

anmälda klotterbrott per invånare) anmälda klotterbrott innan och efter att den lagliga 

graffitiväggen upprättades i Norberg kommun år 2002. * p<, 05 

 

 

 

Diskussion 

Resultaten för Område 2 och 3 i Västerås kommun visar en signifikant minskning av 

antal anmälda klotterbrott under perioden 16 juni – 26 okt år 2012, dvs. efter att den lagliga 

graffitiväggen upprättades, jämfört med samma period året innan väggen upprättades. 

Däremot har det inte skett någon signifikant minskning i antal anmälda klotterbrott i Område 

1 som är väggens närområde. Det finns tendenser till en minskning men minskningen är inte 

signifikant (Se Tabell 1). 

Frekvensen anmälda klotterbrott i Område 2 och 3 är hög (Se Tabell 1). Enligt tidigare 

forskning skulle det kunna förklaras av att klottrare vill att deras klotter ska vara väl synligt 
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för allmänheten. I citykärnan som finns i Område 2, och längs motorvägen och tågrälsen som 

finns i Område 3, passerar en stor mängd människor dagligen och klottret blir därigenom väl 

synligt för allmänheten (Departementspromemoria 2001:43). Den signifikanta minskningen i 

antal anmälda klotterbrott som har skett i Område 2 och 3 kan möjligen förklaras utifrån det 

faktum att upprättandet av den lagliga graffitiväggen har möjliggjort ett lagligt alternativ till 

den olagliga aktiviteten klottrande, och det kan ha gjort att fler har använt sig av den lagliga 

möjligheten att utöva sin aktivitet. Man skulle även kunna spekulera kring att t ex mindre 

resurser har lagts på saneringsarbete vilket i sin tur leder till färre anmälningar av klotterbrott. 

Baserat på resultaten som framkommit av denna studie behålls hypotesen som påstår att det 

har skett en minskning i Område 2, dvs. området som innefattar citykärnan, och Område 3. 

Att det inte har skett en signifikant minskning i Område 1, dvs. väggens närområde kan 

bero på att antalet klotterbrott som anmälts i det området är få vilket leder till låg statistisk 

”power”. Det innebär att om skillnaden i minskningen är liten, i det här fallet var minskningen 

11 anmälda klotterbrott, så behövs ett stort urval för att kunna fastställa att minskningen inte 

bara är slumpmässig. Ju större urval desto bättre statistisk ”power” (Field, 2009).  

I Norberg kommun har antalet anmälda klotterbrott i Norberg varit få de senaste 15 åren 

(se Tabell 2). Dock så har anmälningarna ökat signifikant då den första femårsperioden efter 

att den lagliga graffitiväggen upprättades, jämförs med femårsperioden innan väggen 

upprättades. Det har däremot inte skett någon signifikant ökning i antal anmälda klotterbrott 

då man jämför den andra femårsperioden efter att väggen upprättades med femårsperioden 

innan väggen upprättades.  

Anledningen till den signifikanta ökningen den första femårsperioden efter att väggen 

upprättades i Norberg kan bero på flera olika generella faktorer som t ex att fler har anmält 

klotterbrotten, vilket leder till att den offentliga brottstatistiken ökar. Generellt sett har det 

också visat sig att ju större den ekonomiska skadan är, desto mer ökar 
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anmälningsbenägenheten (BRÅ, 2006). Effektivare saneringsarbete kan också vara en 

förklaring till den signifikanta ökningen eftersom att det leder till fler anmälningar, något som 

dock inte har undersökts i denna uppsats. Att det inte har skett någon signifikant ökning den 

andra femårsperioden efter att den lagliga graffitiväggen upprättades kan i likhet med 

mätningen för Västerås bero på låg statistisk ”power” dvs. att i detta fall är denna tendens till 

ökning för liten då det krävs ett stort urval för att kunna fastställa att ökningen inte bara är 

slumpmässig (Field, 2009). En ökning eller minskning i statistiken behöver dock inte betyda 

att den faktiska brottsligheten har ökat eller minskat.  

Vid alla studier där man hanterar statistik över anmälda brott är det viktigt att man 

tolkar statistiken på rätt sätt eftersom att det finns flera faktorer som påverkar. En av dessa 

faktorer är antalsräkning. Om flera brott begåtts vid samma tillfälle eller under en längre tid, 

räknas då varje handling som ett eller flera brott? I Sverige är huvudregeln att varje 

specificerad händelse räknas som ett brott (BRÅ, 2006). I samarbete med Rikspolisstyrelsen, 

Riksåklagaren och Tullverket har Brå fastställt principer för hur antalet brott ska beräknas 

(BRÅ, 2012e).  

För skadegörelse, däribland klotter, innebär det följande: 

 ”ett brott räknas för varje utsatt ställe, om ett ställe utsatts för skadegörelse vid flera 

tillfällen räknas ett brott för varje preciserat tillfälle, om flera föremål skadats vid 

samma tillfälle räknas det som ett brott, det gäller även om föremålen tillhört olika 

ägare. För skadegörelse mot fordon räknas dock ett brott för varje fordon” (BRÅ, 

2012e) 

 

En annan faktor är vilken tidpunkt som statistiken avser. Är brottet registrerat efter 

tidpunkt för anmälan eller efter tidpunkt då brottet utfördes? I Sverige registreras brottet efter 

tidpunkt då det anmäldes vilket innebär att ett klotterbrott kan ha begåtts fem år innan det 

anmäldes men enligt statistiken har det begåtts det år det anmäldes (BRÅ, 2006). 

En tredje faktor är ändring av rutiner för statistikföringen vilket innebär att det vid 

förändringar i brottsnivån ofta inte är det brottsliga beteendet som ändrats utan snarare 
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statistikomläggningar eller förändrade lagstiftningar (BRÅ, 2006). Alla dessa 

påverkansfaktorer måste tas med i beräkningen när man tolkar statistik. Det finns också ett 

stort mörkertal när det kommer till klotter och mycket kommer aldrig till Polisens och 

Åklagarmyndighetens kännedom. Det gör det svårt att dra slutsatser om hur den faktiska 

brottsutvecklingen ser ut utifrån endast statistiken (BRÅ, 2006). Studien har genomförts med 

hänsyn till dessa faktorer. Orsaken till att en stor del av diskussionen har ägnats till dessa 

faktorer är att hela studien bygger på brottsstatistik och det är därför viktigt att tydliggöra att 

det kan påverka resultaten, vilket är svagheterna med en studie som denna. 

Styrkor med denna studie är att den har bidragit med kunskap om de lagliga 

graffitiväggarna i Västerås och Norberg när det kommer till hur väl de fyller sitt syfte som 

brottsförebyggande föremål. Eftersom att studien, såvitt som framgår från 

litteraturgenomgången som har genomförts, är den första i Sverige kan den förhoppningsvis 

bidra till att intresset för hur man ska hantera det olagliga klottrandet ökar och därigenom att 

fler graffitiväggar utvärderas.  

Vid upprättandet av nya väggar i framtiden kan det vara av intresse att ta hänsyn till var 

man placerar väggen och vilka som använder de lagliga väggarna. För personer som ser 

graffiti som en konstform och har ett genuint intresse kan det ses som en självklarhet att det 

ska finnas platser där dem kan utöva detta intresse utan att riskera juridiska påföljder. Då kan 

även närhet till en laglig graffitivägg vara en faktor som spelar in. Det är svårt att veta om 

graffitimålare som bor långt ifrån väggen tar sig dit för att måla eller om de helt enkelt anser 

att det är för krångligt och istället klottrar olagligt. BRÅ:s studie har identifierat åldern på de 

som klottrar mest till unga pojkar mellan 15 – 17 år (BRÅ, 2010) vilket innebär att de inte har 

körkort. Möjligtvis kan upprättandet av lagliga graffitiväggar i områden som är lättillgängliga 

för ungdomar minska antalet klotterbrott.  
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Den lagliga graffitiväggen i Västerås är placerad i ett avsides industriområde en bit 

utanför citykärnan. Då klottrare vill att deras klotter ska synas för allmänheten väljer de 

många gånger att klottra på offentliga platser. Eventuellt kan en offentlig placering av en 

laglig graffitivägg i Västerås avhjälpa det problemet. 

År 2011 anmäldes endast två klotterbrott per 100 000 invånare i Norbergs kommun, 

medan motsvarande siffra för Västerås kommun var 1880 (BRÅ, 2012b). I Sverige är det 

främst i storstäderna som klottret uppfattas som ett stort problem (BRÅ, 2003). Att Västerås 

är större än Norberg kan alltså ha påverkat resultaten i denna studie. Innan en eventuell 

upprättning av nya graffitiväggar kan därför kommunernas storlek vara intressant att beakta 

för att få ut så mycket av väggens brottsförebyggande syfte som möjligt. 

I framtiden vore det även intressant att upprätta en laglig graffitivägg i ett område där 

frekvensen av antal anmälda klotterbrott är högt för att sedan undersöka hur brottsstatistiken 

påverkas av det. Det skulle förhoppningsvis kunna leda till en minskning i antal klotterbrott.  

I strävan mot att minska det olagliga klottret och för att kunna effektivisera och rikta det 

brottsförebyggande arbetet är det önskvärt att identifiera vilken typ av människor som klottrar 

och varför. Svårigheterna i det är att klottrare inte är en homogen grupp, det finns en mängd 

olika grupperingar av målare inom graffitikulturen. Det gör det brottsförebyggande arbetet 

komplicerat. En brottsförebyggande åtgärd som fungerar på en grupp behöver nödvändigtvis 

inte fungera på en annan (BRÅ, 2003). Det kan med lagliga väggar vara svårt att komma åt de 

som klottrar för att de tycker det är spännande, då det ofta är just den olagliga aspekten som 

lockar dessa ungdomar. Däremot finns det en chans att de lagliga väggarna fyller sin 

brottsförebyggande funktion på ett tillfredställande sätt när det kommer till de som ser graffiti 

som en konstform och bara vill ha någonstans där de kan måla lagligt. I det fallet ses enligt 

teorin om rationella val den lagliga graffitiväggen som ett bättre alternativ eftersom att 
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förlusterna möjligtvis kan bli större i form av att man kan bli påkommen i samband med 

klottrande på olaglig plats. 

Majoriteten av alla kommuner i Sverige har inte en övergripande handlingsplan över hur 

klottret ska bekämpas (BRÅ, 2005). Däremot har nästan hälften av alla kommuner upprättat 

en policy över hur snabbt klottret ska saneras, där det vanligaste är inom något eller några 

dygn. De städer som har både en upprättad handlingsplan och en policy för hur snabbt klottret 

ska saneras är oftast de hårdast drabbade städerna (BRÅ, 2003). I Västerås kommun jobbar 

man, som nämnts tidigare, på att upprätta en handlingsplan inom en snar framtid (Per-Olof 

Rask, Koordinator Västerås stad, Stadsledningskontoret, personlig kommunikation 130125). I 

Norberg finns det inga planer på att upprätta en handlingsplan eftersom att man hittills har 

varit förskonade från stora mängder klotter (Eva Lindberg, Närpolischef Norberg, personlig 

kommunikation, 130125). Att upprätta handlingsplaner över hur man som kommun 

gemensamt ska hantera det olagliga klottret kan vara ett sätt att visa att man inte tänker låta 

klottrandet gå överstyr och att man håller uppsikt över situationen. 

Att acceptera laglig graffiti som konst och tillmötesgå ungdomarnas intressen kan vara 

ett steg på vägen mot att minska det olagliga klottrandet.  Men svaret på hur klottret ska 

minskas är invecklat.  

Kommunerna styr hur de vill bekämpa klottrandet och hur de vill främja graffiti som 

konstform. Det kan vara önskvärt för både klotterförespråkare och motståndare att försöka 

mötas på halva vägen och skapa en förståelse för att många ser graffiti som just en konstform. 

Det är också viktigt att gå ut och informera samhällets invånare om den lagliga 

graffitiväggens funktion som brottsförebyggande föremål. För att på ett framgångsrikt sätt 

jobba mot att komma tillrätta med klotterproblemet behövs ett gott samarbete mellan olika 

aktörer och även att det brottsförebyggande arbetet fokuseras på en kombination av sociala 

och situationella åtgärder (BRÅ, 2005).  
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Avslutningsvis kan konstateras att ämnet graffiti och hur man ska hantera klottret är 

komplext. Slutsatser som kan dras från denna studie är att den lagliga graffitiväggen i 

Västerås möjligtvis har fyllt sitt syfte som brottsförebyggande föremål i Område 2 och 3. Men 

då väggen upprättades så sent som år 2012 och statistiken över anmälda klotterbrott sträcker 

sig endast en kort period innan och efter att väggen upprättades kan det vara för tidigt att dra 

sådana slutsatser. I Norberg visar resultaten att den lagliga graffitiväggen inte verkar ha gett 

någon större klotterförebyggande effekt de första fem åren efter att väggen upprättades.  Men 

under de fem senaste åren har det inte skett någon signifikant ökning av anmälda klotterbrott i 

Norberg vilket möjligtvis kan betyda att väggen börjar fylla sitt syfte som brottsförebyggande 

föremål. Att det inte har skett någon signifikant ökning i antal anmälda klotterbrott de senaste 

fem åren skulle också kunna förklaras av att fler har börjat använda sig av den lagliga 

graffitiväggen istället för att klottra, det går dock inte att säga med säkerhet. För framtida 

utvärderingar kan det därför vara intressant att dokumentera hur mycket de lagliga 

graffitiväggarna faktiskt används.  
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