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GRIP TILL VARJE PRIS är den sanna berättelsen om 
hur Storstockholms Lokaltrafi k (SL) under nästan tjugo 
års tid anlitade ett vaktbolag för att jaga klottrare med 
olagliga metoder. 

Genom tidigare okänt bevismaterial, intervjuer med 
inblandade och omfattande research visar journalisten 
Kolbjörn Guwallius hur civilklädda väktare bedrev 
rättsvidrig spaningsverksamhet, bland annat med hjälp 
av ett olagligt fotoregister där även barn ingick.

I denna nyutgåva från 2019 tillkommer nya detaljer om 
det olagliga registret, en genomgång av SL:s förnekande 
krishantering och en kommentar om granskningens 
efterverkningar.

Med efterord av Mårten Schultz,
professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Ett � ertal av de uppgifter som framkommit i media och 
annan rapportering framstår vara underbyggda på ett sätt 
som gör att de inte utan vidare kan eller bör avfärdas.
Advokatutredning åt SL med anledning av boken

G
R

IP TILL VAR
JE PR

IS
K

O
LBJÖ

R
N

G
U

W
ALLIU

S
Av författaren till den
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Nödlösningen som blev permanent
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