
En kort enkät om klotter 
För närvarande pågår diskussioner i många kommuner om olika strategier för att på bästa sätt 
förebygga skadegörelse i form av klotter. Vissa menar att det enda rätta är nolltolerans där 
klotter omgående ska saneras, medan andra förespråkar lagliga väggar för graffiti. 

För att ta reda på hur arbetet mot skadegörelse i form av klotter ser ut i Sveriges 290 
kommuner har vi satt ihop några få frågor som vi nu ställer till personer med ett 
brottsförebyggande uppdrag. Frågorna tar cirka fem till tio minuter att besvara. 

Eventuella frågor besvaras av Jonas Lindberg på telefon 08-29 20 00 eller via e-post 
jonas.lindberg@tryggaresverige.org 

Vi ber att på förhand få tacka för din medverkan! 

Vilken kommun avser svaren? 
I resultatsammanställningen redovisas ingen enskild kommun. Svaren är helt anonyma. 

 

Finns det i den kommun där du är verksam en klotterpolicy (motsvarande)? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

Om "Ja", beskriv kortfattat vad policyn innehåller och när den antogs av Kommunstyrelsen 
(motsvarande) 

 

Finns det i den kommun där du är verksam en klotterkundtjänst eller någon annan utpekad 
funktion/person dit medborgarna kan rapportera in klotter? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

Om "Ja", beskriv hur lösningen ser ut och hur medborgarna får information om vart 
klottret ska rapporteras 

 

Finns det i den kommun där du är verksam en laglig vägg/plats för graffiti? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

Om "Ja", hur länge har väggen/platsen funnits? 

 

 
 



Har omfattningen av klotter i området runt väggen/platsen ökat sedan införandet av en 
laglig vägg/plats? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

o  Other:  

Pågår det i den kommun där du är verksam diskussioner om att införa en laglig vägg/plats 
för graffiti? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

o  Other:  

Hur stora är kostnaderna för sanering av klotter i den kommun där du är verksam? 
Ange kostnaderna i kronor per år (t.ex. 400 000 kr/år) 

 

Har problem med klotter ökat i den kommun där du är verksam? 
Hur ser trenden ut under de senaste 5 åren 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

o  Other:  

Arbetar man i den kommun där du är verksam aktivt för att minska klotter? 
Beskriv kortfattat hur ni arbetar eller varför man inte arbetar med frågan i fältet övrigt 

o  Ja 

o  Nej 

o  Other:  

Vilka är enligt dina erfarenheter de viktigaste framgångsfaktorerna för att förebygga 
skadegörelse i form av klotter? 

 

	  


