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SUBKULTURENS LAGLIGA VÄGGAR: 

En designprocess mot felhantering av gasfyllda 

sprayburkar på allmän plats 
 

Ett examensarbete utfört av Lisa Teodorsson under sista 

terminen på Industridesignprogrammet. Högskolan i Gävle.  
Med graffitins frammarsch i Stockholm de senaste åren har det uppstått ett 

problem gällande hanteringen av sprayburkarna som används av målare. 

Problemet består av att sprayburkar som innehåller färg och gas vilket gör att de 

klassas som farligt avfall trots kastas i offentliga papperskorgar. Den här 

rapporten visar på en designprocess som utvecklar ett koncept för att förenkla 

vid hanteringen av dessa burkar. Genom diskussion med myndigheter och 

graffitimålare samt forskning om lagar strävar processen i uppsatsen efter att 

komma fram med designlösningar för ett sopkärl som punkterar sprayburkar. 

Punkteringen av tomma burkar klassas som metallavfall istället för farligt avfall 

och detta är en lösning på det problem som finns idag med alla regler som 

kommer kring hantering av farligt avfall. Uppsatsens avgränsning är att studera 

en plats och förhåller sig till de regler och lagar som gäller där. Platsen som 

uppsatsen främst granskar är den lagliga graffitiväggen i Tantolunden i södra 

Stockholm.  
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THE LEGAL WALLS OF SUBCULTURE: 

A design process against mishandling with 

abandoned spray cans 
 

A master thesis by Lisa Teodorsson during the final semester of 

the Industrial Design program. University of Gävle.  
With graffiti’s advancement in Stockholm recent years, there has occurred to be a 

problem regarding the handling of graffiti spray cans. The problem consists spray cans 

containing paint and gas, but thrown into public trash bins, although classified as 

hazardous waste. This report shows a design process that develops a concept to 

simplify when handling the cans. Through discussion with stakeholders and law 

research this process strives to come up with the design solutions for a trashcan to 

puncture the cans in place where they were used. A spray can that is punctured is 

classified as metal waste instead of hazardous waste and this is a solution to the 

problem that exists today with all the rules to deal with regarding hazardous waste. This 

master thesis is limited to the study of a place and complies with the rules and laws that 

apply there. The place that examines in this master thesis is the legal graffiti wall in 

Tantolunden in southern Stockholm.   
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FÖRORD 

 

 

Under arbetets gång har jag studerat graffiti på många olika ställen. Snösätra och 

Tantolunden i Stockholm, öppna väggen i Märsta, jag har varit vid de öppna 

väggarna i Sandviken för första gången och på deras klotterfestival där det 

faktiskt var okej att klottra på väggarna, inomhus. Jag har varit i Milano, Italien 

och kollat på sönderklottrade fasader och bara ett stenkast från där jag bor har 

jag följt med graffitimålare ut för att få höra deras historier. Jag har pratat med 

mycket folk som är involverade i graffitikulturen och hört dem prata länge och 

gärna om deras brinnande intresse. Deras entusiasm har fått mig att älska de här 

veckorna av slit. Jag vill tacka Annika Viding, min handledare under projektet. 

Hon har visat engagemang och nyfikenhet i mitt arbete, vilket har hjälp mig att 

göra det med. Jag vill tacka Hugo Röjgård som har ställt upp som externa 

handledare och uppdragsgivare, genom honom har jag fått mycket information 

och kontakter. Jag vill tacka Snösätra kultur samt alla andra inblandade för deras 

vilja att hjälpa och intresse för mitt arbete. Jag vill även ge ett extra stort tack till 

de designbabes i min klass som varit där under de mest hårda tiderna.  

 

Det har varit ett roligt arbete med att få fram ett koncept. Nu återstår resan från 

koncept till verklighet!  
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INLEDNING 

 

INTRO 
 

Peter är en 31 årig man som är född och uppvuxen i Stockholm, han trivs med att bo i 

staden. Peter har sedan tidig tonårsålder målat graffiti och har en positiv inställning till de 

lagliga graffitiväggarna som finns, eller öppna väggar som vissa väljer att kalla det. Han 

tycker att det är bra att graffitin får en plats i det offentliga rummet och han själv börjar bli 

för gammal för att måla olagligt, han vill måla för att det är trivsamt och för att få utlopp för 

sin kreativitet. Under sina år som graffitimålare har Peter fått många vänner inom 

graffitivärlden och han känner många av dem än idag. Ett par gånger under de varma 

månaderna på året brukar de träffas för att måla. Idag ses de vid den öppna väggen i 

Tantolunden, i södra Stockholm. Det är skönt att komma ut i naturen och stå och umgås med 

sina vänner, de lyssnar på musik, skrattar och pratar gamla minnen. När de målat klart 

stoppar Peter ner burkar i väskan igen, de som fortfarande går att använda. De han anser 

vara tomma kastar han i ett sopkärl som står vid väggen. Sopkärlet har ett rör för burkarna 

och är avsedda för just sprayburkar. Peter ser att sopkärlet inte har nått lås. Hejdar sig innan 

han slänger ner den sista burken, han ser en spik i en bräda längre bort, går dit och gör hål i 

sin burk, färg rinner ur den. Sen kastar han den ner i sopkärlet, det med röret. En av hans 

vänner tar med alla sina burkar, han har ett projekt hemma där han tänkte göra en möbel av 

burkarna. En annan kastar alla burkar i ett öppet sopkärl, i brist på engagemang att bära med 

halvtomma burkar, eftersom de planerar att gå runt på staden, eventuellt sätta sig på någon 

bar. Det börjar bli mörkt. Peter känner att han gjort en bra insats, målningen blev riktigt bra. 

Han börjar bli äldre och det känns skönt att man gjort allting lagligt idag. Peter somnar med 

gott samvete den kvällen.  

 

 

BAKGRUND 
 

Vad som är graffiti och inte går att diskuteras, det finns många åsikter om vad som klassas 

som graffiti eller vad som hör till graffitikulturen. En del inslag är klotter, olagliga målningar 

och sprayburkar. Trots att Graffitikulturen funnits mer än 30 år i Sverige är det först nu 

under de senaste åren som graffitin fått ett accepterat utrymme i det offentliga rummet. Det 

visar sig bland annat när Stockholm stad har satt upp offentliga väggar för att graffitimålare 

ska kunna måla fritt, samt det faktum att Stockholms stad har strukit en punkt i 

klotterpolicyn.  
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”Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar 

avstånd från klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Staden ska inte heller 

medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, 

olaglig graffiti eller liknande skadegörelse.” 

(Gatukonst, 2017) 

 

Här ovan kan du läsa punkt 9 i Stockholm stads klotterpolicy som infördes 2007. Stockholms 

stad höll hårt på dessa policyer fram till december 2014. Då ströks nämligen den här punkten 

från Stockholm stads klotterpolicy och det blev slutet på nolltoleransen (Gautkonst, 2017).  

 

Från 2014 och framåt har det hänt mycket i Stockholm när det kommer till att släppa fram 

graffitin i det offentliga rummet. Under 2015 invigdes den stora graffitifestivalen i Snösätra 

för första gången och den kända byggnaden Kolingsborg målades av graffitimålare under 

projektet OMSTart (Poellinger, 2015).  År 2016 byggde Stockholm stad sin första vägg som 

var till för graffitimålare att måla fritt på. Planer finns även för att fler väggar ska byggas 

(Jennische, 2016). I den här uppsatsen kommer dessa väggarbenämnas som öppna väggar.  

 

Vid installering och användning av öppna väggar i Stockholm tillkommer det problem som 

Stockholm stad tidigare inte har behövt tagit ställning till. Ett av de problemen är 

sprayburkarna som används vid målandet. Det största problemet som framkommer under 

samtal med Christensson (se bilaga A) handlar om att sprayburkar med gas i samlas i 

sopkärlen. Detta medför en fara eftersom gasen är explosiv. Detta problem är det som 

kommer att granskas närmare i den här rapporten.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

I och med de öppna väggarna, har det dykt upp ett nytt problem i Stockholm stad. Sopkärlen 

på plats är inte anpassade för sprayburkar som farligt avfall, det vill säga med gas och färg. 

Detta kan få konsekvenser för både miljö och människa som kommer i kontakt med 

sprayburkarna. Problemet med burkhanteringen är idag inte löst. 

 

Frågeställning 

 Vad är rätt sätt att hantera tomburkar på vid öppna väggar? 

 Vad är det som påverkar att burkarna inte tas om hand på rätt sätt vid de öppna 

väggarna? 

 Hur kan man designa ett sopkärl så att risken med felahantering av sprayburkarna 

minimeras? 
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SYFTE 
 

Syftet med den här rapporten är att utforska designlösningar på sophanteringen vad 

gällande sprayburkar kring öppna väggar, med hänsyn till att lösningen även ska kunna 

användas vid andra platser, t.ex. graffitievent. Vidare syfte med uppsatsen blir att få bukt på 

problemet med sprayburkarna höja chansen för att de öppna väggarna ska få stå kvar och ha 

en framtid i Stockholm stad. 

 

INBLANDADE AKTÖRER 
 

GRAFFITIFRÄMJANDET  

Hugo Röjgård, VD för Graffitifrämjandet och har agerat som min externa handledare och i 

starten min uppdragsgivare. Han har varit ett bollplank och länkat ihop mig med andra 

kontakter som hjälpt mig i mitt arbete. Röjgård har kontakter både inom graffitikulturen och 

inom den offentliga sektorn. 

 

GRAFFITIUTÖVARE 

Under hela projektet har det funnits kontakt med graffitimålare, de har berättat sina åsikter 

angående öppna väggar och hantering när det kommer till använda sprayburkar. De är en av 

grupperna som kommer att bli påverkade av slutresultatet av detta arbete och de kommer 

att bli användarna av den eventuella produkt som kan utvecklas av konceptet.  

 

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 

Mats Christensson är kontakten från Södermalms Stadsdelsförvaltning där han arbetar som 

Stadsmiljösekreterare. Christensson är idag den som ansvarar för den öppna väggen och 

sophanteringen i Tantolunden. Han sitter på mycket information kring hur dagsläget ser ut 

från kommunens synvinkel och om hur situationen kring väggarna kan komma att se ut i 

framtiden.  
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ETISKA DIMENSIONER OCH SAMHÄLLELIG RELEVANS 
 

Det är inte alla som är ense om vart i samhället Graffitin hör hemma. Under intervjuer och 

diskussioner med människor i detta arbete har både argument för och emot graffiti i 

offentligheten tagits till vara på. Under intervjuer har det varit noga med att inte varit 

partiskt på något sett. Under möten med graffitiutövare har det varit noga med att ge dem 

möjligheten till anonymitet i min examensuppsats, detta eftersom flera av dem utför olagliga 

handlingar under sitt graffitiutövande. 

 

AVGRÄNSNINGAR 
 

Det finns flera öppna väggar i Sverige och reglerna kring dem sätts av enskild kommun eller 

annan ansvarstagare. Detta arbete har avgränsat sig till att följa de regler och anvisningar 

som gäller för den öppna väggen i Tantolunden i Stockholm. Detta på grund av att regler kan 

skilja sig från olika kommuner. Främst är det hantering av sprayburkar som kommer att 

undersökas vidare. 
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METOD 

 

DESIGNPROCESSEN 
 

Designprocessen är en metod för att med hjälp av design arbeta inom produktutveckling. 

Med hjälp av olika verktyg följer man vägen från ett problem till en lösning. Processen kan 

anpassas så att den passar enskilt arbete (Svid, 2017). Valet att använda designprocessen 

grundar sig i att den är anpassningsbar och att den går att strukturera upp efter behov. Det 

är enkelt att använda sig av en cirkulär process som gör det möjligt att återvända till tidigare 

faser för att komplettera under tidens gång. För att hålla mig till designprocessen har jag 

tagit hjälp av litteraturen Design i Focus av Kenneth Österlin (2003). 

 

Nedan ses de huvudrubriker tagna ur designprocessen som har använts under arbetet.  

 

FAKTAINSAMLING 

UTVÄRDERING AV FAKTA 

KONCEPTTUTVECKLING 

KONCEPTUTVÄRDERING 

VISUALISERING 

 

INTERVJUER 
 

Användandet av intervjuer har varit en stor del i arbetet. Att Stockholm stad har öppna 

väggar är relativt nytt och det finns inte tillräckligt med studier kring det för att det skulle 

täcka upp för rapporten utan nyinsamlad information. Det finns även en mängd olika 

personer och myndigheter vars åsikter har varit viktiga under arbetet. Intervjuerna har 

bestått av både telefonkontakt, enkäter, mail samt intervjuer på plats. 

  

FÄLTSTUDIER 
 

Arbetet handlar om den fysiska platsen Tantolunden och det har gett möjligheten att besöka 

just den platsen, samt platser med liknande karaktär. Observationer har gjorts vid den öppna 

väggen i Tantolunden, öppna väggen i Märsta, öppna väggen i Sandviken, Snösätra 

industriområde som har kommit att blivit ett lagligt fame, samt ett fame i Gävle. Med fame 
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menas kända, populära platser för graffitimålare där de kan stå i mer eller mindre lugn och 

ro medan de målar. Under dessa fältstudier har det kollats på miljön runt omkring väggarna. 

Exempelvis har sophanteringen och mängden skräp på marken studerats. 

 

BEHANDLING AV ARTIKLAR, DOKUMENT OCH LAGAR 
Artiklar samt tidningar på nätet har varit en grund för faktainsamlingen om öppna väggar 

och graffitikulturen. Information har samlats från både faktabaserade texter och artiklar med 

enskillda personers åsikter. Utvärderingar om öppna väggar har studerats för att få in 

information om undersökningar som gjorts. En stor del av arbetet har även gått ut på att 

söka upp lagar och regler som kan påverka mitt arbete, både rikstäckande lagar och regler 

men även kommunens eget ställningstagande. Lagar och regler angående öppna väggar och 

sprayburkar är inte lätta att få tag i. Det som har gjorts är att enstaka lagar och regler har 

studerats och utifrån det har det skapats en helhetsbild angående vilka riktlinjer som gäller 

och berör detta arbete. 
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GENOMFÖRANDE 

FAKTAINSAMLING 

GRAFFITI I OFFENTLIGHETEN 

 

För att ta reda på hur graffiti ser ut och vart man kan finna det i det offentliga rummet har 

dokumentation i form av bilder gjorts. Bilderna är fotade inne i staden, i parker och ute i 

skogen. De föreställer målningar, klisterlappar, klotter och miljön kring graffitiväggar.  

Figur 1. Bildboard. Graffiti i offentligheten. 
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Det som visar sig på de här bilderna är att graffiti kan se mycket olika ut och att det finns på 

offentliga ställen mitt i städerna t.ex. på elskåp. En bild visar hög med burkar som brunnit, 

det som fanns inne i burken var färg och gas, en hög med slängda burkar och tillhörande 

kartong och soppåse på marken. Målningarna på bilderna är färgstarka med många detaljer 

och linjer. På de mer diskreta platserna visade det sig finnas finare målningar och de ställen 

där det ofta vistas mycket folk är det mer tags eller klisterlappar. Tags är de påhittade namn 

som en del graffitimålare använder sig av för att visa vart de har varit utan att avslöja sin 

riktiga identitet.  

 

ÖPPNA VÄGGAR 

 

En öppen vägg är en laglig yta som kan användas av vem som helst att uttrycka sig på (GF, 

2017). Det är ofta kommunen i området eller annan offentlig aktör som väljer att sätta upp 

de öppna väggarna (Urban Utveckling, 2016).  

 

 

 

 

ÖPPNA VÄGGAR OCH KLOTTER 

Diskussion kring varför väggarna sätts upp handlar ofta om att kommunen vill minska på 

klotter och annan olaglig graffiti. Men vissa menar att klottret inte alls minskar utan snarare 

ökar i de områden som de öppna väggarna sätts ut. Dels att kommunen inte bör lägga 

pengar på verksamhet som gynnar graffitin. De delade meningarna om väggarna har 

framkommit delvis under kontakten med Christenson (se bilaga A) och Brink (se bilaga B) 

samt i dokumentundersökningen från Urban Utveckling (2016) där de försökt att få fram 

statistik gällande om det illegala graffitimålandet ökat eller minskat på grund av de öppna 

väggarna. Undersökningen som Urban Utveckling gör kommer inte fram till något klart svar. 

Under analysen framkommer det att en stor del graffitiutövare började måla olagligt efter 

att de tränat på de öppna väggarna, men och andra sidan har en stor det hållit sig borta från 

olagligt målande i och med att det nu finns tillgång till lagliga ytor. Även på 

Figur. 2. Öppna väggen i Tantolunden, Stockholm. 2017 
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Brottsförebyggande rådets hemsida (Brå, 2017) går det att läsa att vetenskapligt utförda 

utvärderingar angående öppna väggars påverkan på övrigt klotter inte finns att tillgå.  

ÖPPNA VÄGGAR PÅ OFFENTLIGA PLATSER 

De öppna väggarna sätts upp på offentliga platser, några exempel är väggen i Tantolunden, 

P-huset Anna i Malmö samt Röda sten i Göteborg. Det betyder att fler människor utanför 

graffitikulturen får tillgång till konstformen. I Stockholm är fenomenet relativt nytt i och med 

att nolltoleransen togs bort 2014. Det som kommer bli intressant att se, är hur graffitins 

acceptans i offentligheten kommer att påverka det som en gång startade som subkultur.  

 

 
 

 

En negativ aspekt på att väggarna står så offentliga är att det lätt kan komma upp stötande 

ord eller målningar som sedan kan ses och läsas av alla. Under en intervju med Anders 

Göransson, Södermalms stadsdelsförvaltning av Lindquist (2016) från Sveriges radio berättas 

det om just det. På väggen i Tantolunden ska det ha skrivits texter på väggen som uppfattats 

som hotfulla. Jag funderar på om det var den händelsen som Brink (se bilaga B) pratade om 

under intervjun. Brink undrar vad vi ska göra om det målas hakkors på väggarna. Då har vi 

ingen rätt att ta bort dem då vi lovat en laglig vägg med yttrandefrihet. Sen nämnde hon att 

en liknande grej redan hänt. 

 

En annan del av att vistas på offentliga platser handlar om att hålla rent och snyggt. Vilket 

jag under mina observationer tycker att det hålls bra på vid de öppna väggarna. Det skräp 

runt väggarna som mest är kopplad till graffitikulturen är sprayburkarna och dess olika delar. 

Då sprayburkar med sin gas och färg klassas som farligt avfall (Återvinningscentralen 2007) 

är det viktigt att sprayburkarna inte ligger och skräpar i området.  

 

ANSVARSTAGARE 

 

Södra stadsdelsnämnden  

Figur. 3. Öppna väggen vid Ungdomens hus, Märsta. 2017 
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Det är Södra statsdelsnämnden som ansvarar för den öppna väggen i Tantolunden, 

Stockholm. Den person jag blivit hänvisad till när det kommer till frågor angående väggen är 

Mats Christenson, stadsmiljösekreterare.   

Under samtal med Christenson (se bilaga A) nämner han att sopkärlet gärna får designas så 

att risken för att en eldlåga ska ta sig in ska minimeras, detta på begäran av polisen efter att 

de anmält ett kärl innehållande sprayburkar hade satts i brand. Christenson har dock inga 

mer uppgifter angående detta kärl som polisen pratade om. Ett sopkärl för platsen bör inte 

kosta mer än 10 000 kr att införskaffa. Just nu töms kärlen ofta och de kan ibland bli 

överfyllda. 

 

FÖRESPRÅKARE  

 

Graffitifrämjandet 

Hugo Röjgård VD för Graffitifrämjandet 

Både sophanteringen och sopkärlen vid väggarna bör förbättras. Det är problem med att 

slängda burkar inte får ligga kvar i sopkärlen efter att de kastats. Nedskräpning runt de 

öppna väggarna kan ha betydelse på hur omgivningen ser ut och vart de är belägna. Det 

skulle vara sjysst om det gick att punktera burkarna innan de kastas. Det finns inte så många 

öppna väggar i Sverige och ett problem just nu är att väggarna blir överfulla av människor. 

Det är mest yngre utövare som klottrar runt väggarna och som fiskar upp slattburkar. 

 

Snösätra kultur 

Under mitt projektarbete kom jag i kontakt med två killar från Snösätra kultur, Anton 

Prégnan och Thomas Krajewski. De arbetar med området Snösätra i Rågsved som sedan 

2015 har anordnat en graffitifestival där de bjuder in graffitimålare för att måla på stora 

väggar. På deras egen beskrivning från facebook står det så här: Snösätra kultur värnar om 

konsten över gränserna och kulturer.  

 

Området Snösätra industriområde 

Söder om Stockholm ligger förorten Rågsved, på gångavstånd från tunnelbanan kan man ta 

sig till Snösätra, ett från början helt vanligt industriområde. Tack vara placeringen lite 

utanför staden och de stora tomma ytor som fanns på baksidan av fasaden kom det att bli 

ett välanvänt område för graffitimålare. Då var målning av graffiti där olovligt med risken att 

åka fast för skadegörelse och klotter. På den tiden målades det endast på baksidan av 

området, det som vetter mot skogen. För några år sedan tog en graffitimålare kontakt med 

en utav ägarna av industriområdet och frågade om han fick måla på deras framsida fasad. 

Det var början till det som Snösätragränd är känt för idag, en fristad för graffitimålare. Idag 



Examensarbete av Lisa Teodorsson . VT 2017 
Design och formgivning 

Industridesign. HiG 
 
  

17 
 

målas det helt lagligt på baksidan av industriområdet och om någon vill måla på framsidan 

tas det kontakt med Snösätra Kultur. 

I och med att det målas mycket i området blir det också mycket burkar som lämnas på 

platsen. Främst på baksidan intill skogen. Lösningen de har på problemet just nu är stora 

säckar som de samlar burkarna i innan de kör iväg dem till återvinningen. Ett koncept för att 

få burkarna att klassas som metallavfall skulle vara intressant för platsen i Snösätra. Idag 

finns det ett sopkärl som är till för att kasta burkar i på platsen, men liksom alla andra 

sopkärl hamnar där många burkar som fortfarande innehåller gas. 

 

MOTSTÅNDARE TILL ÖPPNA VÄGGAR 

 

Cecilia Brinck (M).  

Under perioden jag hade kontakt med Brinck, våren 2017 arbetade hon som 

Oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Brinck är emot att Stockholm stad ska lägga pengar 

på de öppna väggarna och tycker pengarna ska användas till annat. Hon anser inte att 

graffitin är någonting som ska finansieras av skattebetalarna.     

 

”Det finns andra aktiviteter som fotboll och annan konst man kan lägga pengarna på istället. 

Klotter föder klotter och klotter får folk att känna sig otrygga.” (Brink, bilaga B) 

 

Olivier Rykatkin (M).  

När artikeln skrevs, 17 juni 2016 var Rykatkin Vice ordförande i kulturnämnden i Nacka. När 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Nacka utanför Stockholm la fram 

förslaget om en utredning angående möjligheten att installera en öppen vägg i kommunen 

ställde sig Moderaterna emot förslaget. Med argumentet: 

 

”Klotter och skadegörelse har aldrig varit en del av Nackas kulturliv och ska så heller ej bli. Vi 

moderater vill motverka klotter, inte främja och uppmuntra till det.” 

 

De två ovannämnda personerna var vid utlåtandena båda politiskt engagerade för 

Moderatpartiet. Jag hade svårt att hitta motståndare till de öppna väggarna på annat håll. 

Det kan bero på att de som syns mest är de som arbetar för väggarna, och de som är emot 

dem håller det för sig själva. Eller kan det vara så att motståndet inte är så stort från 

befolkningen.   

 

ANVÄNDARE  
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Under min internetbaserade enkätintervju svarade 14 stycken verksamma graffitimålare. 

Samtliga skrev att de var positivt inställda till öppna väggar. Två stycken svarande berättar 

att de endast målar lagligt och skulle inte kunna ägna sig åt graffitin om lagliga ytor inte 

fanns att tillgå.  

Det framgår även att flera tycker att det finns för få lagliga väggar för tillfället.  

 

Jag har lyssnat på Klotterpodden. En podd där det gästar graffitimålare. 

Nedan finns en kommentar från en graffitimålare som gästade podden under avsnitt 5 som 

publicerades 2014-01-04. 

 

”-Det är bra att det finns, så inte alla som håller på måste vara brottslingar. Utan att du kan 

vara en asbergerskidd som får utlopp att måla graffitistil, utan att begå ett brott. Det kunde 

man inte innan, man blev tvungen att begå ett brott nästan, man kan inte spraya hemma. 

Oavsett vad andra säger, det luktar illa, det blir färg överallt och mamma blir arg.” 
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OBSERVATIONER AV NEDSKRÄPNING VID ÖPPNA VÄGGAR: 

MÄRSTA OCH TANTOLUNDEN 

 

Öppna väggen vid Ungdomens hus, Märsta. Den 25 mars 2017  

Ägare: Fritidsgården Ungdomens hus 

 

Väggen som ligger intill en 

fritidsgård blir omhändertagen av 

en av personalen. 

 

När jag var vid väggen såg det 

rent och städat ut, klotter utanför 

det asfalterade området är 

nästan obefintligt. Jag ser att det 

tagits bort en del klotter på en 

husfasad bredvid.  

 

Nedklottrade på platsen är både 

lyktstolpen, sopkärlet och 

sandlådan. Sopkärlet går inte 

öppna, men har stor öppning och 

haft problem med att det stulits 

kastade burkar. Sopkärlet har 

även vällts vid försök att få ut 

slattburkar.  

 

Under promenaden tillbaka till 

pendeltåget i Märsta centrum 

observerar jag att det nästan är 

helt tomt på klotter där jag går. 

 

 

 

 

Figur 4. Tre bilder som visar miljön kring öppen vägg. Märsta. 
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Öppna väggen i Tantolunden, Stockholm. Den 24 mars 2017 

Ägare: Södermalms stadsdelsförvaltning 

 

 

Det är mindre skräp än jag trodde 

det skulle vara på platsen kring den 

öppna väggen i Tantolunden. Men 

det fanns burkar som låg och 

skräpade på marken och när jag 

tittade mer noga såg jag både 

ölburkar, kartonger och caps i 

gräsmattan på området.  

 

De sopkärl som fanns på platsen 

visade inget större engagemang i 

att hålla fast vid skräpet som kastat 

i dem. 

 

Jag observerade att det fanns 

burkar slängda på marken och när 

jag tog upp dem kände jag att de 

var långt ifrån tömda på färg. 

 

Jag pratade med ett gäng 

tonårsgrabbar som hängde vid 

väggen. De berättade att de kunde 

bli bättre på att ta reda på efter sig 

och att folk lämnar slattburkar på 

platsen för att andra ska kunna 

använda sig av dem.  

 

Flera områden kring väggen var 

nedklottrade. Väggen under bron, 

elskåp och parkbänkar.  

 

Figur 5. Tre bilder som visar miljön kring öppen vägg. Södra Stockholm. 

Figur 5. Tre bilder som visar miljön kring öppen vägg. Tantolunden. 
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MARKNADSUNDERSÖKNING 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har inte funnit något sopkärl på marknaden 

som är till för att ta hand om sprayburkar på 

offentliga platser. De som står vid de öppna 

väggarna vid Tantolunden idag är inte 

utformade för att ta hand om varken gasen 

eller färgen från sprayburkarna som kastas. 

 

Vid ett samtal med Södermalms 

stadsdelsförvaltning får jag höra att de inte har 

någon lösning på problemet med att det kastas 

gasfyllda sprayburkar, vilket är det största 

hotet. Jag få berättat för mig att det ska finnas 

en spik på platsen som vardera person själv ska 

använda för att punktera sin burk på gas innan 

den slängs. Vilket jag får berättat för mig att 

långt ifrån alla gör. Det resulterar i att det 

samlas en stor mängd explosivt avfall i de 

offentliga sopkärlen på plats. 

 

Bilderna som ses här till höger är de befintliga 

kärl som du kan hitta vid öppna väggar. Det är 

en hel del olika utformningar på kärlen. Det 

finns bland annat de äldre runda sopkärlen 

gjorda i nätmetall, där du öppnar locket med 

handen och slänger ned skräpet i en plastpåse 

och sopkärl som du annars kan hitta i parker, 

men med ombyggt inkast för att påvisa att 

endast burkar ska slängas där.  

 

På nedersta bilden är ett större sopkärl. Skalet 

är av metall och inuti finner vi ett vanligt 

plastkärl. Det är inga problem att öppna luckan 

och komma åt innehållet i sopkärlet.  

  

Figur 6. Sopkärl vid öppen vägg. Märsta 

Figur 7. Sopkärl vid öppen vägg. Södra Stockholm. 

Figur 8. Sopkärl vid öppen vägg. Södra Stockholm 
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GRAFFITIMÅLARE ANGÅENDE BURKAR OCH SKRÄP 

 

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING FRÅN KLOTTERFESTIVALEN I SANDVIKEN 

Svaranden är 13 stycken i åldrarna 18-60 år. De vanligaste svaren är att de använda burkarna 

vid laglig användning antingen hamnat i sopkärl vid platsen de använts eller att de tagits med 

tillbaka hem. Vid förfrågan om vad som görs med sprayburkarna vid olagligt målande visar 

det att de flesta antingen tagit med hem eller kastat dem i sopkärl som inte är anpassade för 

sprayburkar. De svaranden har använt andras slattburkar när de varit i åldrarna 10-41 år och 

främst då till utfyllnad i en målning eller till att klottra. Svaren visar på att de flesta har 

kunskap om att sprayburkarna inte borde kastas i vanliga soptunnor utan ska kastas i 

anpassat kärl eller tas till återvinninge.   

 

Skisser på sopkärl från enkätundersökningen i Sandviken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under fasen 

faktainsamling i mitt arbete pratade jag med en hel del graffitiutövare. Jag letade upp så 

många jag hade möjlighet till, bland annat via kontakter, instagram och facebook. Jag 

vistades på platser där graffitimålare håller till och passade på att intervjua personer på 

plats. De citaten som kommer härnäst är tagna från dessa samtal.  

 

”Burkar lämnas på marken för att andra ska kunna använda dem. Vi borde nog vara bättre 

på att ta reda på efter oss.” 

/Killgäng vid Tantolunden 

 

”Utomlands körde de ett tag med pant på burkarna. Ärligt talat så är det bara jag som jag 

känner som inte kastar burkar på marken.” 

/Graffitimålare från Stockholm 

 

Figur 9. Tre skisser uttagna från en enkätundersökning. Skisserna visar teckningar på sopkärl. 
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”Jag vet att jag gör fel men jag kastar burkar på marken.” 

/Graffitmålare från Gävle 

 

”Jag hatar moralfasoner.” 

/Kvinna i Tantolunden till svar om frågor angående skräpet kring väggen 

 

 

KEMIKALISKT AVFALL 

 

”Att ett avfall klassificeras som farligt kan bero på att det har farliga egenskaper för miljön 

eller är farligt att hantera och behandla. Farligt avfall får transporteras yrkesmässigt endast 

av dem som har tillstånd” /Återvinningscentralen. 

 

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE 

När jag talar med Gästrike återvinnare berättar de att sprayburkar med gas i ska kastas som 

farligt avfall, men punkterad burkar, de du gjort hål i så att gasen åker ut, kan sorteras som 

metallskrot. Kastas burkar med gas i vanliga soptunnor kommer de att brännas upp som 

hushållssopor och de farliga ämnen som den innehåller kommer inte tas om hand om på rätt 

sett, vilket har negativ påverkan på naturen. 

BENGT HALLENSTÅL. AVDELNINGSCHEF FÖR FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAGET SUEZ.  

Hallenstål förklarar att Suez är ett av landets ledande företag inom återvinning och 

avfallshantering. Han har jobbat där i många år och kan det mesta om avfallshantering. 

Angående krav vid frakt är det stränga regler när det kommer till förpackningar med gas, 

bl.a. pga. Explosionsrisken. Det behövs särskilda kärl vid frakt och utbildad personal som 

hanterar avfallet. Fraktkraven när det kommer till färg är inte lika stora, men reglerna är att 

ingen färg ska kunna ta sig ut i naturen och sopkärl som håller rinnande färg bör vara 

förslutna på ett sett så att färg inte kan ta sig ut även om det välts. Om färgen har torkat 

klassas den inte som farligt avfall och kan tas omhand som vanliga hushållssopor. När vi 

pratar mer om just sprayburkar belyser Hallenstål problemet med att den här typen av 

sprayfärg kan klägga igen som han uttrycker det. Det betyder att det fastnat färg i 

munstycket som inte tar sig ut, vilket resulterar att du inte kan tömma burken på färg eller 

gas utan att punktera det. P.g.a. det kan det bli ett problem om man inte vill ha i färg i 

sopkärlet.   
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SRAYBURKAR 
 

De sprayburkar som nämns i den här rapporten syftar på de burkar med färg som används 

för att måla graffiti eller användas i liknande syfte. De märken av sprayburkar som har 

använts under det här arbetet är Montana black, Molotow Premium och Loop color. 

Innehållet i burkarna visas i tabellen nedan.  

 

 
 
På hemsidan hos Streetcorner, den svenska distributören av märket Loop color hittades 
informationen nedan. 

 
För att ta reda på om punkterna tyder på att Loop color är mer miljövänliga än andra 
sprayburkar på marknaden ringde jag upp Mikael Rickman som arbetar på Streetcorner. Han 
berättar att en stor skillnad med Loopcolor och andra märken är att Loop endast använder 
akrylfärg, i jämförelse med många andra märken som även använder sin av lack, som är mer 

 

Montana black 400 ml 
Innehåll enligt säkerhetsdatablad:  

 

1. Xylen  

2. Aceton P 

3. Propan 

4. Butan 

5. Isobutan  

6. 2-metoxi-1-

metyletylacetat, 

aromatnafta, 

medeltung. 

 

 

Molotow Premium 400 ml  
Innehåll enligt säkerhetsdatablad: 

 

1. Aceton,  

2. butan,  

3. propan,  

4. 2-metoxi-1-

metyletylacetat,  

5. butylacetat,  

6. Nitrocellulose,  

7. xylen,  

8. etanol,  

9. Polyamide and fatty acid 

derivatives 

 

Loop 400 ml 
Innehåll enligt säkerhetsdatablad: 

1. Kolväte, C3-C4 (propan, 

butan, isobutan),  

2. Aceton  

3. Etylacetat 

4. N-butylacetat 

5. 2-metoxi-1-

metyletylacetat 

 

Figur 10. Tagen bild från streetcorners hemsida. Text angående sprayfärgen Loop color. (Streetcorner) 
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skadligt för naturen än akryl.  Fabriken som tillverkar Loop color påstår att de är en av de 
mest miljövänligaste burkarna i sitt slag på marknaden. Trots olika innehåll så tycker 
Rickman, som själv målar graffiti att det inte är någon stor skillnad på kvalitén. I alla fall inte 
vid målning av graffiti. 

 

 ATT GÖRA HÅL PÅ EN SPRAYBURK 

Det framkom tidigt i processen att det här med att få ut gasen ur burken var viktigt för både 

målare och kommuner. För att veta vad som händer när en burk punkteras byggdes med 

hjälp av en bräda och en spik egna punkteringsverktyg. Därefter testades det olika tryck för 

att få en förståelse för vad som krävs under en punktering. Brädan lades med spiken på den 

tomma burken och ett tryck gjordes långsamt med foten nedåt mot burken tills spiken gick 

igenom och burken fick ett hål där gas trängde ut. Beroende på hur mycket gas det var kvar i 

burken sprutade det ut en olika mängd färg. De burkar som användes var nästan helt slut, så 

trycket blev inte särskilt stort och det skvätte inte särskilt mycket, som kan ses på Figur 11 

och 13. När den röda burken lyftes upp efter punktering rann det ut färg. Bilden till höger på 

figur 13 visar färgen som kan komma att rinna ut efter punktering. Det som noterades var 

även att ett tryck på en icke punkterad burk inte gav någon åverkan på burken, om burken 

däremot var punkterad gick det enklare att trycka ihop burken en aning. 

 

 

 

Figur 11. Spik som använts vid punktering av sprayburk Figur 12. Punkterad sprayburk 
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SAMMANFATTNING AV FAKTA VID UTFORMNING AV SOPKÄRL ANPASSAT FÖR 

SPRAYBURKAR VID ÖPPNA VÄGGAR 

 
Ett sopkärl vid Tantolundens vägg bör inte kosta mer än 10 000 kr. Sopkärlet ska inte gå att 

välta och burkar i kärlet ska vara tömda på gas och det ska finnas ventilation i kärlet. Det får 

inte finnas risk för personskada eller att någon plockar ut redan slängda sopor. Sopkärlet ska 

rymma stort antal burkar. Eventuell färg ska inte ta sig ut i naturen och vara torkad vid 

sophämtning. Kärlet ska vara anpassat så att inga andra sopor än sprayburkar slängs. 

Materialet ska tåla att stå ute och anpassat för att hålla i den offentliga miljön. 

Figur 13. Tre bilder som visar när en sprayburk punkteras med hjälp av en bräda med en spik i. 
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UTVÄRDERING AV FAKTA  

Efter en granskning av faktainsamlingen görs det sammanställningar och utvärderingar på de 

olika områden som kan arbetas vidare med. Bland annat görs en funktionsanalys och en 

kravspecifikation. En funktionsanalys är ett sätt för att definiera vilka funktioner en produkt 

ska ha, medan en kravspecifikation görs för att enkelt se vilka krav som en produkt bör ha för 

att nå ett önskat resultat (Österlin 2003, 43) . 
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FUNKTIONSANALYS 

 

 

KRAVSPECIFIKATION 

 

 Erbjuda funktion som tillåter 

användaren att punktera burken så 

att den töms på gas 

 

 Förvaring av ett större antal använda 

kasserade burkar 

 

 Underlätta avfallshantering vid 

avhämtning 

 

 Motverka att det hamnar andra sopor 

i sopkärlet än de som är meningen 

 

 Erbjuda enklast möjliga sätt att 

använda sig av sopkärlet vid kassering 

av sprayburkar 

 

 Anpassat sopkärl för att så många 

som möjligt med olika krav och 

möjligheter ska kunna använda sig av 

det 

 

 Motverka att eventuellt färgstänk 

hamnar på annat ställe än sopkärlet 

 

 Funktionen med sopkärlet ska vara så 

pass att vederbörande inte tvekar att 

använda sig av det 

 

 Det ska vara enkelt att förstå hur 

man använder sig av sopkärlet på 

rätt sätt. 

 

 Motverka att det uppstår gasbildning 

inne i sopkärlet  

 

 Kostnaden för inköpet av produkten 

bör max vara 10 000 sv.kr enligt 

kraven från Södermalms 

stadsdelsförvaltning 

 

 Förhindra att personskada uppstår i 

anslutning till sopkärlet 

 

 Sopkärlet ska passa in i omgivningen   

 

 Design och utseende som inte anses 

vara fula 

 

 Sopkärlet ska vara flamsäkert 

 

 Sprayburkarna inne i kärlet ska ej 

klassas som farligt avfall 

 

 Sopkärlet och dess delar ska vara 

anpassade för offentligt bruk 
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 GRAFFITI I STADEN.  

Många tags syns på metallytor. Tagsen är 

gjorda med penna eller med klisterlappar. 

De skrovliga ytor som målats med 

sprayburk är ofta murbruk eller tegel.  

GRAFFITI UTANFÖR STADEN 

Övergivna platser är ställen där graffitin 

gärna hittar sin plats. Det målas både stort 

och litet och på alla ytor som går att hitta. 

Två vanliga ytor är metall och betong. De 

två materialen är bra underlag för 

sprayfärg och de material som ofta finns 

kvar av gamla byggnationer. 

GRAFFITINS KVARLÄMNOR 

På icke offentliga platser där det målas mer 

graffiti finns det ofta verktyg kvar som 

lämnats på marken. Bland annat 

sprayburkar, penslar och ölburkar.  

Figur 14. Bildboard 
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MATERIAL  

Materialet bör vara slitstark och vädertåligt. De material jag har kollat på är metall. Detta för 

att metall är tåligt för alla sorters påfrestningar, t.ex. eld, vatten, oförsiktigt användande 

eller försök till att ta sig in i kärlet. I de fakta jag samlat in är det underlaget för 

graffitmålandet ofta murbruk eller metall, att använda sig av dessa två material har sina 

fördelar. Båda är väldigt tåliga samt att de hör till graffitikulturen.  

 

UTTRYCK 

Utformningen och designen verkar inte ha stor betydelse för de graffitimålare jag pratat 

med. Svar jag fått under mina samtal och enkäter tyder på att sopkärlet inte behöver se ut 

på något speciellt sätt för att det ska locka dem att använda det. Det är mer funktionen som 

varit ett intressant samtalsämne. Utifrån vad jag har observerat är det enkel design, plana 

ytor och få färger där jag stöter på graffitin. Däremot är målningarna färgglada, detaljrika 

och utseendet på målningarna är av hög betydelse. Detta skapar en stor kontrast. Två olika 

uttryck möts och skapar någonting nytt.  

Under det här arbetet kommer jag att koncentrera mig på funktionerna i konceptet och att 

få sprayburkar där gasen är tömd att samlas i sopkärlet, alltså funktioner. Jag kommer inte 

lägga mycket tid på utformningen av skalet eller det vissuella uttrycket. Att med hjälp av 

bland annat kontraster i design och form kommer att utforskas i ett senare skede.  

 

En dag följde jag med två graffitimålare när de skulle ut och måla i Gävle. Där tog jag upp i 

diskussion om hur ett passande kärl skulle se ut, utvändigt. Det skulle kunna se ut som de 

gamla sopkärlen man tömde glasflaskor i, de gröna. Säger den ena av dem och visar en 

kupolform med armarna. Den andre instämmer, det ska vara retro. Gärna med ett runt hål 

där man kastar i burkarna, för att det lätt ska kunna kännas igen och liknas med där man 

kastar tomburkar.  Jag instämde och konstaterade att det inte behöver vara för flashigt.  

 

FORMGIVNING 

Formen ska vara enkel och inte för komplicerad att tillverka för att få ned kostnaden i 

produktion. Den är mer viktig för funktionen än utseendet. Formen ska vara ett verktyg som 

hjälper till att få förståelse för vad sopkärlet är till för och dess funktion. Med form kan jag 

påverka faktorer som hållbarhet, storlek, användarvänlighet och kostnad.  
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LAGAR OCH REGLER 

Hör nedan finns en sammanfattning utav de lagar och regler som framkommit under 

faktainsamligen. 

 

 En burk som innehåller rinnande 

färg eller gas klassas som farligt 

avfall.  

 

 Icke tömd burk sorteras som 

farligt avfall. 

 

 Tömd burk sorteras som 

metallskrot 

 

 

 Vid hämtning av farligt avfall behövs 

särskild utbildad personal och 

utrustning. 

 

 Gasen måste hanteras med försiktighet  

 

 Färg får inte komma ut i naturen 

 

 

  

SAMMANFATTNING AV UTVÄRDERINGEN 

 

Fortsättningen kommer bli att utveckla ett sopkärl som ska passa in i omgivningen vid den 

öppna väggen i Tantolunden i Stockholm, utan att exkludera andra fungerande platser för 

sopkärlet. 

 

Det kommer att arbetas emot att personskada i anslutning till sopkärlet ska uppstå. Endast 

punkterade burkar, d.v.s. tömda på gas ska kunna komma in i sopkärlet. Funktionen ska vara 

anpassad för att så många som möjligt ska kunna ta del av den.  
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KONCEPTUTVECKLNG 
 

Under fasen konceptutveckling startade jag med att satsa på en kvantitet av skisser. Under 

processens gång utvärderade jag skisserna och utveckla en del av dem. Denna process var 

cirkulär tills det att jag kom fram till ett slutgiltigt fungerande koncept. Med ett koncept kvar 

satsade jag på kvalitet under skissning samt detaljundersökning.  

 

I figur 15 visas åtta stycken olika skisser som blev till under den första skissningsfasen. 

Skissandet av den här nivån höll på under en lång tid och dessa åtta stycken är bara de 

utvalda från en mängd andra. Under en period utforskades möjligheten att kunna utnyttja 

färgen som eventuellt kunde blivit kvar i sprayburken efter att den kastats i kärlet. 

Möjligheten till att färgen evetuellt kunde spruta ut och bli ett konstverk någonstans vid 

punktering eller liknande. Detta för att bli av med färgspill i kärlet samt att ge användaren en 

upplevelse. Färgen skulle även kunna få smycka utsidan på sopkärlet, men hur det skulle gå 

till fanns inga svar på. Med risk att färgen skulle hamna på marken och sprida föroreningar 

lades det konceptet ned.  
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Figur 15. Kvantitativt skissande 
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Skissindelning 

HUVUDFUNKTION INDELNING I GRUPP UTEFTER LIKNANDE FUNKTION 

 

Koncept. 1 

Burken placeras 

ståendes eller liggandes i 

ett snurrbart kärl, där 

det punkteras och sedan 

förs ned i sopkärlet. 

 

 

Koncept. 2 

Press mot burken får 

den att punkteras mot 

en pigg, därefter faller 

burken ner i sopkärlet. 

 

 

Koncept. 3 

Burken tar sig ner till en 

klyka där det stannar. 

Med handkraft trycks 

och punkteras burken 

genom klykan och ner i 

sopkärlet. 

 

 

Koncept. 4 

Burken punkteras 

genom tryck på avsedd 

plats, därefter tas den 

upp och slängs i 

sopkärlet. 
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Utvärdering av koncept 1-4 från föregående sida 

Koncept. 1 

 
- Öppningarna är relativt stora, vilket gör det enkelt att ställa eller lägga dit burkar. De 

roterande kärlen kan även anpassas för att passa alla storlekar av sprayburkar. Momenten 
sker nära och det finns möjlighet för användare att rätta till ev fel. Förhindrar att annat 
skräp stoppas in i sopkärlet. Går att utnyttja eventuellt färgstänk. 
 

- För stående burk kan balansen bli problem. Vid liggandes inkast kan lätt förbipasserade 
kasta in sopor som inte hör dit. Risk för att burken kilas fast och fastnar. 

 

Koncept. 2 

 
- Bra med ett drag som gör hål på burken samtidigt som det trycks ned i sopkärlet. Vid press 

skulle eventuellt brinnande mjuka föremål kunna slockna. Mindre föremål som inte hör hit 
lyckas inte pressas genom luckan.  
 

- Om piggen är på luckan kan burken fastna på den. Om piggen är på föremålet som pressas 
mot burken kan eventuellt färgstänk hamna på mekaniken och risk finns att det klibbar 
igen.  
 

 

Koncept. 3 

 
- Momentet sker en bit ifrån ingången, vilket minimerar risken av personskada. Endast ett 

moment sker. Relativt enkelt att anpassa efter storlek på burken. Personer under samtal 
menar att det här är den enklaste lösningen, med minst detaljer och moment. 
 

- Risk för att annat skräp ska hamna i sopkärlet. Lyckas man stoppa in en arm finns klämrisk.  

 

Koncept. 4 

 
- Burken punkteras kontrolerat och du användaren har koll så att burken töms på gas.  

 
- Burkar som inte är punkterade kan hamna i sopkärlet. Det finns risk att även andra sopor 

eller brinnande föremål hamnar i sopkärlet. Risk för personskada i form av klämrisk. Det 
går att stoppa ner armen i sopkärlet.  
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RESONEMANG ANGÅENDE BORTSORTERING AV KONCEPT 2 OCH 4: 

 

Koncept.2  

Finner ingen lösning på mekaniken. Stor risk att burken fastnar på piggen. De två 

momenten, luckan som har mottryck samt det som trycker på burken ökar risken för 

problematik vid användandet. 

 

Koncept.4  

Erbjuder möjligheten att kasta ner icke punkterade burkar i sopkärlet, vilket strider emot 

kraven.   

 

 

De två koncept som fanns hade fortfarande många obesvarade frågor. För att gå vidare 

ägnades en vecka till diskussion angående koncept. 1 och 3. Diskussionerna höll med 

kunniga inom relevanta ämnen samt graffitiutövare och elever 

från Högskolan i Gävle.   

 

Lars Löfqvist, doktor i Industriell ekonomi och Civilingenjör i 

teknisk design, Löfqvist är även Ämnesansvarig för Design och 

formgivning på Högskolan i Gävle. Mötet med Löfqvist gav 

många goda tips på frågeställningar som gick att ha som 

underlag vid produktutvecklingen. Olika sätt att punktera en 

burk på diskuterades, t.ex. såga, borra, trycka, skära, stampa 

och pierca. Löfqvist diskuterade även lämplig höjd på inkastet, 

hur det går att utnyttja tyngdlagen samt hur man bör sträva 

efter den enklaste konstruktionen.  

 

 

 

Ola Jeppsson Tekniker på 

Högskolan i Gävle. 

Jeppsson diskuterade funktionen med koncept. 1. Möjligheten 

att punktera burken under roteringen och med hjälp av vinklar 

kunna få burken att hållas fast när punktering sker, samt få 

kärlet att anpassa sig efter olika storlekar på burkar. Under 

mötet togs det även upp för koncept. 3 möjligheten att 

Figur 16. Illustration. 

Figur 17. Illustration. 



Examensarbete av Lisa Teodorsson . VT 2017 
Design och formgivning 

Industridesign. HiG 
 
  

37 
 

blockera att en arm förs in i inkastet under momentet vore att rekommendera.  

 

Andra elever på högskolan samt bekanta graffitiutövare. 

Under starten av dessa möten gjordes en öppen brainstorming. Genom att utan detaljer 

berätta om ett av koncepten. Det fördes en timmes diskussion med vardera person där det 

diskuterades allt från detaljösningar till innovativa idéer på problemet som framkommit 

under problemformuleringen. Under timmens gång noterades med skisser och punktlistor 

vad som sades och beskrevs under diskussionen. När det kändes passande gavs det bort mer 

information om koncepten och samtalen riktades mot de problem som ännu inte var lösta.  

 

Samtalen resulterade i en lista som går att se nedan.  

 Koncept.3 är det som verkar enklast och har färre moment som kan komma att ge 

problem vid användning. 

 Om det finns piggar i klykan på koncept. 3 finns risk att burken fastnar. 

 Jag bör undersöka möjligheten att använda mig utav hävstångseffekten (figur 18).  

 Det underlättar om inkastet är ett runt hål för att använda sig av igenkänningsfaktorn. 

 Någonting bör blockera ingången så att inget annat än en burk kommer in under tiden 

burken pressas.  

 Inkastet bör vara högt placerat på sopkärlet men tillräckligt lågt för att vara ergonomiskt 

för användare. 

 Min design ska innehålla ett 

nuvarande sopkärl som redan 

är anpassat för sophämtning.  

 Min uppgift går ut på att skapa 

ett skal till sopkärlet samt 

funktionen vid inkast och 

punktering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 18. Illustration, hävstångsprincipen 



Examensarbete av Lisa Teodorsson . VT 2017 
Design och formgivning 

Industridesign. HiG 
 
  

38 
 

För att få ett bättre diskussionsunderlag och få en bättre förståelse för koncepten byggdes 

det två prototyper, en av vardera koncept. 

 

Prototyp för koncept. 1.  

Här visar jag hur man stoppar in burken och sedan roterar den som en snurrdörr och för med 

sig flaskan in i cylindern. Där inne punkteras den mot en pigg i väggen och sedan fortsätter 

den och far ner i sopkärlet genom ett hål i botten innan den snurrar tillbaka och du kan 

stoppa in en ny burk.  

Prototyp för koncept. 3 

Här byggde jag den del som utför momentet av att pressa burken genom klykan. Jag byggde 

upp två väggar och den klyka med spetsar där burken ska tryckas igenom. Jag satte även 

ihop två klossar som skulle fungera som pressverktyg. Pressverktyget är smalare nertill för 

att det ska följa med genom klykan och tvinga burken igenom hela vägen.  

 

En viktig upptäckt under testandet av prototypen var att jag kom fram till att med hjälp av en 

rundstav kunde jag få burken att lättsamt glida ner i position innan den la sig i klykan.  

Nedan ser ni den första pressen samt den utvecklade pressen med rundstaven.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. En rotation av burken i koncept. 1. 

Figur 20. Pressen utan rundstav. 

 Koncept. 3. 

Figur 21.  

Pressen med rundstav 

Koncept. 3. 
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Figur 23. Funktionsprototyp för koncept. 3. 

Figur 25. Två bilder. Funktionsprototyp för koncept. 3. Visar burken som punkteras. 

 

  

Burken ligger i klykan. Valet att ha två 

spetsar är för att det ska finnas balans 

för burken när den ligger uppepå. 

Klykans längd kan anpassas lika så 

antalet piggar för att passa längre 

burkar, men här använder jag en 

standardburk som är 18 cm.  

 

 

 

 

För att placera den pressen som hade rundstav var jag tvungen att ta upp burken igen. För 

att burken ska ligga ovanför rundstaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På figur 25 visas bilder 

underifrån prototypen. 

Burken pressas igenom 

och faller sedan in i 

sopkärlet med revor där 

gasen har tagit sig ur. Vi 

kan se att burken även har 

tryckts ihop en aning. 

 

Figur 22. Två bilder. Funktionsprototyp för koncept. 3. 

Figur 24. Funktionsprototyp för koncept. 3. 
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Figur 26 visar på resultatet efter ett test av 

prototypen till koncept. 3. Testet utfördes med 8 

stycken burkar och alla fick liknande revor som den 

ni ser här på figur 26. Två par revor på ena sidan. 

Den andra sidan visade inga revor. Att båda sidorna 

inte har revor har ingen betydelse för tömning av 

gasen. Men kan ha betydelse för hur snabbt 

efterlämnad färg torkar i burken.   

 

RESULTAT AV PROTOTYPBYGGET  
 

Koncept. 1  

Det finns fortfarande mycket frågor på hur 

konceptet ska utformas för att fungera. Det är flera 

moment som måste utvecklas innan det är ett 

fungerande verktyg som passa flera storlekar av 

sprayburkar. Med mer arbete kan detta koncept vara 

genomförbart.  

 

 

Koncept. 3 

Det visade sig vara lättare än beräknat att pressa igenom burken genom klykan och det blev 

med enkelhet revor i metallen. Det var egentligen tänkt att pressen skulle ha en 

punkteringsfunktion för burken innan den pressades igenom. Men testet genomfördes först 

utan punktering och det visade sig fungera utmärkt, punkteringsfun visade sig inte vara 

nödvändigt. En annan positiv effekt av klykan är att burken trycks ihop. I prototypen trycks 

den ihop så pass att det knappt gör någon skillnad, men det är absolut en funktion som går 

att utveckla i ett senare projekt.  

 

KONCEPTUTVÄRDERING 

 

Efter prototypbygget valde jag att gå vidare med koncept. 3. Anledningen var att jag genom 

prototypen såg att den fungerade bättre än förväntat och den har enklare design än 

koncept. 1, vilket har framkommit under mina diskussioner med bl.a. Löfqvist och bekanta 

att det är att föredra. Jag ser även många utvecklingsmöjligheter med koncept. 3. 

  

 

Figur 26. Resultatet efter att burken pressats i 

koncept. 3. 
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DETALJUTVECKLING 

Här är fasen då konceptet är bestämt, en hel del detaljer kring hur allt runtomkring ska 

fungera bör utforskas. Ett av de viktigaste huvudproblemen är lösta genom att burken blir 

punkterad. Men nedan radas det upp en del andra punkter som bör granskas.  

 

 Minimera risken för personskada 

 Inkast 

 Ergonomi 

 Hur pressen ska röra sig nedåt 

 Hävstång 

 Minimera risken att andra sopor än tomma sprayburkar hamnar i kärlet 

 Kvarlämnad färg i burken 

 

MINIMERA RISKEN FÖR PERSONSKADA. 

En av de största riskerna med sopkärlet är personskada, vilket enligt kraven ska motarbetas.  

Personskada kan uppstå om en arm är instucken i inkastet samtidigt som pressen trycks 

nedåt. Figur 28 visar en lösning på problemet. Genom att handtaget dras ned över inkastet 

under momentet hindrar det eventuella risker med att te.x en arm ska befinna sig i hålet. 

Figur 27.  

Funktionsskiss av koncept. 3. 

Tidigt skede. 
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Andra risker som detta koncept hjälper till att motarbeta är även: Personskada på en vass 

pigg, eftersom piggen blev bortprioriterad under arbetet med prototypen. Skulle burken 

explodera av punkteringen finns en distans mellan explosionen och användaren.  

 

Kärlets skal och delar ska vara i metall och tåla bland annat drag och tryck. Inga delar ska gå 

att ta loss. Detta eftersom ett trasigt kärl kan bilda vassa kanter som folk kan skada sig på, 

samt att löstagbara delar kom komma att användas som tillhygge eller liknande, vilket ska 

motarbetas i största möjliga mån. Kärlet ska sättas fast i en gjuten platta i marken för att 

minimera risken för vältning. En bild på ett fastsatt kärl i marken går att se på fig 8 under 

rapportens marknadsundersökning.  

 

INKAST 

I de tidigare skisserna har det visats på variation för inkastets utformning och funktion. 

Under faktainsamlingen framkom det att det har sin fördel med att ha ett runt hål som är så 

litet som möjligt för att passa burkarnas storlek i omkrets, vilket är cirka 7 centimeter.  Ett 

mindre hål försvårar att andra sopor kastas. Den runda formen har liknelse med nuvarande 

kärl och detta har fördelen då det underlättar med att förstå funktionen för användaren.  

För att minimera risken ännu mer att det stoppas in annat än burkar i hålet går det att sätta 

en gummering för inkastet, denna gummering går det att komma förbi med hjälp av ett lätt 

Figur 28.  Handtaget dras och blockerar inkastet. 
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tryck. En liknande metod används idag på sopkärl för glasinkast. Detta är ingenting som är 

utforskat i den här rapporten, utan någonting som skulle kunna undersökas vidare på.  

ERGONOMI 

Inkastet samt handtaget ska vara i höjd 

för att passa ergonomiskt för så många 

som möjligt. Är inkastet eller 

handtaget för högt eller lågt kan detta 

ge påfrestningar på kroppen, vilket ska 

förhindras så gott som möjligt. 

Handtaget på figur 29 är centrerat över 

inkastet. Detta för att ge höger och 

vänsterhänta samma förutsättning vid 

användning. Vidare utveckling av 

ergonomi kan vara bland annat att 

kolla upp möjligheten till 

avlastningsyta över marken för att 

förvara övriga burkar som väntar på att 

bli kastade av den nuvarande 

anvöndaren. Detta erbjuder ett val att inte behöva böja sig ner till marken för att plocka upp 

burkar. Andra tankar under ergonomi är att underlätta för t.ex. barn, fysiskt svaga eller 

rullstolsbundna personer. Genom att arbeta på bl.a. utformning av handtag eller kärl.  

HUR PRESSEN SKA RÖRA SIG NEDÅT  

Pressen ska röra sig nedåt med hjälp av ett moment som sätts igång av användaren mellan 

varje burk som läggs in i inkastet. Här nedan ser ni två olika försök. 

 

Alternativ 1 (bild kommer) Alternativ 2 (Bild kommer) 

 

I alternativ 1 pressas både spaken och pressen nedåt. Emellan dem går en stång som har 

svettsats fast på båda i varsina ändar.  Problemet som blir är att det inte finns en stabil punkt 

mellan momenten, spak och press. I skissen finns ingen lösning på hur stången emellan ska 

monteras eller sitta fast. Vid detta kraftmoment bör det vara så lite friktion som möjligt. 

Men denna skiss visade på att det blev större friktion mellan ytor. För många frågor var 

obesvarade. 

 

Figur 29. Bilden visar på höjden för hävstång. Samt hur ett sopkärl 

ska kunna placeras i modulen. 
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Figur 29. Två bilder. Kugghjulens funktion under momentet i koncept. 3. 

Figur 31. Visar på kugghjulslösning med kuggstång. 

Figur 30. Visar på kugghjulslösning med rotation. 

I alternativ. 2 pressas spaken nedåt men pressen far uppåt. Alternativet här var att pressa 

spaken uppåt. Detta var en lösning som inte fungerade. Spaken ska dras nedåt för att få 

ultimat kraft från användaren, då användaren kan om det behövs använda sin egen tyngd till 

hjälp. Utvecklingen blev att utforska hur spakar fungerar och framför allt hur med hjälp av 

hävstång kraften skulle kunna maximeras. Problemet med att när en hävstång pressas nedåt 

i ena änden pressas den andra änden uppåt. Det som behövs här är att hävstången ska 

pressas nedåt samtidigt som andra änden också mot samma håll. För att det ska fungera 

behövs ett brott i hävstången där det sätts in två kugghjul.    

 

 

 

 

 

 

 

Vid vidare undersökning av figur 30 

framkommer det ett problem med rotationen 

av pressen. För att få ett bra och jämt tryck 

bör pressen komma rakt ovanifrån. Vilket den 

inte gör när den är direktkopplad till en 

roterande axel. Det som behövs är att lägga till 

en kuggstång som rör sig vertikalt nedåt vid 

momentet när handtaget pressas nedåt.  
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Under samtalet med Löfqvist talades det en hel del om att använda sig av tyngdlagen. 

Genom att testa olika tyngder på pressdelen skulle det kunna underlätta momentet för 

användaren, genom att en tyngre press inte behöver lika stor kraft nedåt. Dock behövs 

pressen åka uppåt igen för att nästa burk ska placeras i klykan, vilket gör det tyngre för 

användaren att pressa upp handtaget igen. Detta går att undersöka vidare.  

HÄVSTÅNG 

Skisser på möjliga utformningar av hävstång. Rött för rekommenderat område för placering 

av hand och den svarta ovalen symboliserar inkastet. Skisserna är ovanifrån. 

 
 

 

Hävstången bör placeras på sidan av sopkärlet. Beslutet har tagits grundat på att om 

handtaget sätts rakt på kärlet som visas i figur 29 medför det att det behövs hål in i kärlet 

som inte alltid är täckta. Detta kan medföra att bland annat vatten kan ta sig in. Det kan 

även bli klämrisk i skåran som hävstången behöver för att dras ned och upp. Genom att 

placera hävstången på sidan behövs endast ett hål för en roterande axel in i kärlet. Detta 

betyder att fem av skisserna i figur 31 inte längre är ett alternativ för konceptet, de fem 

skisserna är de med två stänger som går förbi inkastet istället för en.  

 

MINIMERA RISKEN ATT ANDRA SOPOR ÄN TOMMA SPRAYBURKAR HAMNAR I KÄRLET 

Att minska chansen att andra sopor än sprayburkar hamnar i sopkärlet är att 

rekommendera. Sopkärlet är till för sprayburkar eftersom de inte bör kastas i andra kärl. 

Tömda sprayburkar klassas som metallförpackningar och andra sopor blandade med dem 

kan komma att försvåra senare sopsortering. Andra sopor inkluderar även brinnande och 

glödande föremål som kan skapa brandrisk i kärlet.   

De sätt som tillämpas i detta koncept för att minimera risken att andra sopor än tomma 

sprayburkar hamnar i kärlet är som tidigare nämnt en gummering över inkastet samt ett 

mindre hål där sopor större än cirka sju centimeter inte går att få in. En annan åtgärd som 

kan kollas vidare på skulle kunna vara om handtaget och pressen startade nedpressat läge. 

Det betyder att för att kasta in någonting i inkastet skulle det behövas en kraftansträngning. 

Figur 32. Nio skisser på alternativa former för hävstång. 
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Detta skulle kunna avskräcka personer från att gå förbi och helt sonika få för sig att kasta in 

någonting som inte hör dit.  

 

KVARLÄMNAD FÄRG I BURKEN 

Ett problem som funnits med under arbetet är om en större mängd färg finns kvar i burken 

när den slängs in i sopkärlet. Vilket gör det mycket viktigt med att förtydliga för användaren 

att endast tomma burkar bör slängas. Burkar med färgresten bör tömmas vid väggen eller 

tas hem och sedan föras till återvinningen, eftersom rinnande färg klassas som farligt avfall 

och inte hör hemma i det här sopkärlet. Två andra alternativ är att det finns en behållare i 

sopkärlet som tar upp den överblivna färgen och som hämtas som farligt avfall när den blivit 

full, eller att sopkärlet designas med en funktion som får överbliven färg att torka. En av 

anledningarna till varför det inte bör vara farligt avfall i sopkärlet är priset det kostar att 

hantera det, ett pris som Södra statsdelsnämnden inte är beredd att betala. Skulle det finnas 

ett kärl som samlar upp överbliven färg skulle priset för hämtning bli högre. Men eftersom 

kärlet inte skulle behöva bli upphämtat lika ofta som kärlet med burkarna kan på så sätt 

kostnaden minska i jämförelse om färgen skulle hamna tillsammans med de tomma 

sprayburkarna. Detta är någonting som hör till vidare efterforskning då denna rapport inte 

har fullständig information angående detta. Under samtal med både Röjgård och Hallenstål 

tror de att färgproblemet inte kommer vara så stort då det är snabbtorkande färg i 

sprayburkarna. Vilket betyder att eventuell kvarlämnad färg kommer att torka. Rickman från 

Streetcorner tror inte heller det kommer vara ett problem så länge det finns ventilation så 

att färgen kan torka. För att underlätta torkningen i burken går det att utforska hur stora hål 

som behövs i burken för att luft ska komma in.  

 

 

SAMMANFATTNING AV DETALJER 

DETALJER SOM KOMMER ATT ANVÄNDAS I KONCEPTET 

Handtaget ska blockera inkastet vid press. Det ska finnas distans mellan person och 

burken under punktering. Kärlet ska bestå av metall och vara fastsatt i en gjuten platta 

som är nedsänkt i marken. Inkastet ska vara ett runt hål på cirka 7 centimeter, med 

eventuellt en gummering. Hantaget på hävstången samt inkastet ska vara ungefär i 

axelhöjd. Pressen ska röra sig vertikalt nedåt med hjälp av kugghjul och en hävstång. 

Hävstången kommer att placeras på sidan av kärlet, men med hjälp av utformningen 

kommer den kunna användas av både höger och vänsterhänta. Det ska finnas tydlig 

information om att endast färgtomma burkar får kastas i kärlet.  
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VISUALISERING 

 
  

Figur 33. En bildserie på nio stycken bilder som visar funktion av färdigt koncept. 
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Figur 36. Miljöbild på färdigt koncept. Sopkärl anpassat för tomma sprayburkar. 

Figur 32. En  

Figur 34. Visar detaljer på färdigt koncept.  

Text som uppmanar användare att tömma burken på 

färg innan den slängs i kärlet. Gummering kring 

inkastet.  

Figur 35. Visar detalj på färdigt koncept. Handtagen 

blockerar inkastet. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

 

SLUTDISKUSSION 
Arbetet med att få bukt på problemet med sprayburkarna kunde få flera bra avslut. Jag valde 

att gå vidare med en produkt som kan komma att förenkla problemet med att sprayburkar 

klassas som farligt avfall. I och med det arbetade jag fram ett koncept bestående av ett 

sopkärl som punkterar burkarna på gas.  Detta gjorde jag av tre skäl. Det första är att jag ville 

att arbetat skulle resultera i en produkt, detta för att ha någonting konkret att arbeta vidare 

på och visa upp. Det andra skälet till att jag tog den här riktningen var för att få fram 

någonting som kan bli producerat och verklighet inom en snar framtid. Att behoven finns av 

ett sådant här sopkärl visade sig tidigt under arbetet och när intresset förstoras utifrån blir 

det större krav vilket gör att det är lättare att prestera bra och göra ett noggrant arbete. 

Tredje skälet är för att det är relevant i tiden, både för mig och för andra. Att miljön står i 

fokus just nu är svårt att missa och om jag kan arbeta fram en produkt som hjälper till på 

vägen så tar jag gärna det klivet. För mig är det relevant för att jag har ett stort intresse av 

graffiti, samt att jag nu går ut Högskolan med ett projekt att arbeta vidare med.  

 

En annan lösning eller en parallell lösning på problemet med sprayburkarna är att sätta pant 

på dem. Detta har varit uppe på tal under mitt arbete och jag har fått veta att det diskuteras 

även på högre nivå. Något som jag dock inte har underlag för.  

 

 

ÅTERKOPPLING 
 

Frågeställning 

 Vad är rätt sätt att hantera tomburkar på vid öppna väggar? 

 Vad är det som påverkar att burkarna inte tas om hand på rätt sätt vid de öppna 

väggarna? 

 Hur kan man designa ett sopkärl så att risken med sprayburkarna minimeras? 

 

För att återkoppla till frågeställningen har arbetet gått i en snirklig linje, men ändå framåt. 

När det gäller hantering av tomburkar tog det timtal av telefonsamtal och 

informationsletande för att fins lagar och regler som gäller angående offentliga platser, 

aerosoler, färg och farligt avfall. Inte minst vad Södra statsdelsnämnden har för egna 
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synpunkter på hur det ska skötas i deras område. Det rätta sättet kom jag fram till under min 

faktainsamling, nämligen ta med burken hem, eller töm den på färg och gas innan den slängs 

i offentliga kärl. Vad som påverkar att burkarna inte tas omhand på rätt sätt från gemene 

man skulle jag säga att det var, utan fakta i bakgrunden, och går bara på mina egna 

erfarenheter från det här arbetet så är det ignorans. När personer inte tar hand om sina 

tomma burkar handlar det inte om okunskap, utan om att de ignorerar det faktum att det 

ställer till det för miljön. Hur man kan designa ett sopkärl visas upp på figur 33-36, sopkärlet 

är designat för färgtomma sprayburkar och punkterar burken inne i kärlet.  

 

 

FORTSÄTTNING 
 

Det färdiga resultatet under den här uppsatsen är ett koncept som ger en lösning angående 

felhantering av sprayburkar vid öppna väggar. Fortsättning efter att uppsatsen skrivits är 

vidareutveckling av detaljerna samt utvärdering av konceptet i sin helhet. Utvärdering 

kommer att ske vid ett event där flera graffitimålare kommer att medverka. Där finns 

chansen att utvärdera funktion och design av konceptet och därefter göra eventuella 

ändringar om så behövs.  

 

Sammanfattning av vad som bör ses över: 

Ergonomin, användning utav tyngdlagen, mekaniken, torkning utav färg genom, demolering 

av burk, produktionskostnad samt framtida samarbetspartners och investerare. 
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7. BILAGOR 

  

Bilaga. A 
Kontakten med Christensson. M, Miljösekreterare.  

Södra statsdelsnämnden, Stockholm. 

 

 

Sammanfattning av information som kommit ur kontakten med Christensson. M. Från den 30 

mars 2017 till 13 maj 2017. 

 

Kostnader: 

Just nu är kostnaden för sophantering vid den öppna väggen i Tantolunden ca 300 000 tusen 

kronor per år kring. Debuterad kostnad är 50 000 kronor. Ett kärl ska kosta max 10 000 kr vid 

inköp.  

 

Anledning till att ha en öppen vägg i Tantolunden:  

Att sätta upp en öppen vägg i Tantolunden i södra Stockholm var ett ärende från 

statsdelsnämnden. En öppen vägg ska främja gatukonsten och ge folket en möjlighet att 

uttrycka sig fritt på. Det är för att värna om demokratin. Vid uppsättning av väggen har det 

hämtats inspiration från Nyköping, som haft öppna väggar en längre tid. 

 

Sophantering vid Öppna väggen i Tantolunden: 

Sprayburkarna ska kunna punkteras på plats. Detta på grund av kostnaderna för hämtning av 

farligt avfall samt att det är ett önskemål från polisens sida de det finns risk att gasen bildar en 

explosion.  

Tantolunden är en offentlig plats och det kräver ett sopkärl som passar in i omgivningen, det 

ger det krav på design och utseende. Eftersom väggen i Tantolunden är så pass ny har 

sophanteringen på plats inte hunnits utredas. Idag är det PEAB som är inhyrda för att ta hand 

om sophanteringen. De är betalda för att hämta icke farligt avfall.  
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Bilaga B 
Cecilia Brinck.  

Oppositionsborgarråd i Stockholm stad sedan 2014.  

 

 

Sammanfattning utav en 40 minuter lång telefonintervju med Brinck den 30 mars 2017 

 

Brinck har varit emot öppna väggar hela tiden och är inget stort fan utav graffiti. Hon tycker 

att kommunen bör lägga pengarna på andra saker, bland annat till att sätta in extra lärare i 

skolorna. Hon tycker att kommunen har viktigare saker att syssla med än att sätta upp öppna 

väggar, dessutom tror inte hon att följderna av väggarna är negativa. Gränserna av vart man 

får och inte får klottra suddas ut samt tänjs gränserna på vad som är rätt och fel på de 

platserna med öppna väggar. Brinck ser inget som tyder på att klottret minskar genom att de 

öppna väggarna satts upp. Sen är det en hel del krångel som tillkommer kring dem. Så som 

bygglov och eventuella ytor som kan passa för väggarna. Klotter drar med sig klotter. 

 

– Rosa, Vänstern och de Gröna är för väggarna, Socialdemokraterna är lagom entusiastiska.  

 

Brinck funderar på vilka åtgärder som kan göras om det t.ex. målas hakors på de öppna 

väggarna, går det att göra något åt efter att vi lovat bort en laglig vägg med yttrandefrihet. 

Det kan bli problem med att ta bort dessa stötande ord från väggarna. 

 

Brinck refererar till Brottsförebyggande rådet när hon berättar att nedklottrade miljöer gör 

folk osäkra och otrygga.  

 

- Man har inte rätt att måla på andras ägodelar. 

Alternativ till öppna väggar kan vara att graffitimålare frågar fastighetsägare om lov att få 

måla på ytor, då får ju även målningen sitta en längre tid. 

Angående den strukna punkten i Stockholms klotterpolicy tycker hon den var rätt märklig, 

svår att tillämpa. Punkten var knepig att hantera.  

Brinck tror inte på något som ”den perfekta öppna väggen”. Utan att folk alltid kommer 

missköta sig.  

 


