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Kolbjörn Guwallius är född 
1977 och är verksam som 
journalist, författare, fotograf 
och föreläsare. Han har tidigare 
skrivit boken Sätta färg på 
staden – obeställd kreativitet
i det off entliga rummet (2010)
om gatukonstens ofta kompli-
cerade möte med samhället.

Bevakningsföretaget CSG anlitas av bland andra 
Storstockholms Lokaltrafi k (SL) och Stockholms stad trots att 
de arbetar med otillåtna metoder i jakten på klottrare. Efter 
en artikelserie i Svenska Dagbladet hösten 2011 bedyrade 
företaget att allt var missuppfattat och att de följer regelverket.

Journalisten och författaren Kolbjörn Guwallius som först kom 
de olagliga metoderna på spåren har grävt vidare. Genom 
tidigare okänt bevismaterial och nya intervjuer avslöjar han hur 
CSG hela tiden har ljugit på direkta frågor och än idag arbetar 
med civilklädda och gömda väktare och ett eget fotoregister 
över misstänkta. Allt i strid med personuppgiftslagen och 
reglerna för bevakningsföretag.

Commuter Security Group är den självklara fortsättningen 
på den skandalomsusade Civila Spaningsgruppen (Falkarna) 
på Falck Security, vars maskerade väktare jagade klottrare i 
tunnelbanan omkring sekelskiftet. Upplägget sprack i en stor 
muthärva och uppmärksammad registerskandal.

Kolbjörn Guwallius visar också att det inte bara är CSG som 
arbetar med civilklädda väktare i jakten på klottrare. Samtliga 
stora svenska bevakningsföretag har i någon utsträckning gjort 
detsamma.

Snart har de olagliga metoderna tillåtits pågå i två decennier.

Efterord av Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Uppsala 
universitet.

Författarfoto: Emma Paulsson.
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