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FÖRORD

Människor vill berätta sina egna berättelser och lyssna på andras. I varje nyfödd mänsklig varelses startpaket 
ingår lusten och förmågan att vara kreativ och skapande. Så tror jag. Överallt där människor levt och lever har 
denna vilja, lust och förmåga gjort avtryck för andra att ta del av. Det gäller med självklarhet dans-, musik- och 
teaterföreställningar och konstverk på museum, konsthallar och offentliga platser. Det gäller möbler i våra 
byggnader och i själva husens interiör och exteriör. Delar av berättarlusten finns fysiskt samlad i bibliotek och 
stadsmuseer och i vår tids gemensamma, amöbaliknande skatt – internet. Vi skapar och berättar för att vi som 
människor behöver det och för att vår mänskliga gemenskap behöver det. I detta avseende är det ingen skillnad 
på en graffitimålning, en skriven bok, en vackert smyckad byggnad längs avenyn eller rentav en så kallad ’tag’. 

I det gemensamma utrymmet vi människor delar i ett samhälle så måste vi lämna rum för människors 
skapande i form av fysiska institutioner för det som i en traditionell mening definieras som kultur. Lika viktigt 
är att vi skapar förutsättningar för kreativitet på och i stadens öppna platser. När vi människor delar plats så 
ryms emellertid inte allt överallt. Hus får inte byggas vart som helst, skulpturer placeras inte mitt i cykelbanor 
och graffitikonstnärer måste förhålla sig till att det finns platser som inte är lämpliga för målning. Med detta 
sagt så är det också viktigt att påpeka att arkitektens, skulptörens och gatukonstnärens sociala status och all-
männa position långt ifrån är jämställd. Kanske beror det på allmänhetens mening om personer i olika åldrar, 
olika socioekonomiska förhållanden och liknande? I vart fall får vi inte glömma att det är långt ifrån lika lätt 
för olika typer av berättarlust och skaparkraft att få den plats den förtjänar. Politiken har ett särskilt ansvar för 
att utjämna denna olikhet.

Sofia Lindströms skrift beskriver hur staden Göteborg, genom projektet Ung & Skapande, försökt bana en 
väg för den mänskliga rätten att få uttrycka sig visuellt. En rätt som inte får vara begränsad enbart till särskilt 
priviligierade. Skriften visar också den stora tillgång det fria kulturlivet, i detta fall i form av Röda Sten konst-
hall, kan utgöra för ett samhälle.

Göteborg, januari 2013
Thomas Martinsson
Ordförande i Kulturnämnden, Göteborgs Stad
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INLEDNING

Våren 2009 utförde jag en utvärdering av projektet Ung & Skapande på Röda Sten konsthall i Göteborg. Pro-
jektet var ett samarbete mellan Ung Kultur 116, en dialogbaserad grupp inom Göteborgs Stad som arbetade 
med unga och klotter/graffitifrågan, samt Röda Sten konsthall. Utifrån ett explorativt per spektiv med fokus på 
de deltagande unga sökte jag svar på vad som hade varit framgångarna och de eventuella baksidorna med projek-
tet. Resultatet presenterades i publikationen Utvärdering av Ung & Skapande – ett socialt och konstpedagogiskt 
projekt i samarbete mellan Röda Sten och Ung Kultur 116 (Lindström, 2010). 

Projektets syften handlade mycket om bristen på en plats för unga med möjligheter att mötas och utöva ett 
intresse för konstnärliga och visuella uttrycksformer1. Det behövdes därför en plats för unga att agera utifrån 
och därigenom få en möjlighet att finna synlighet och aktörsskap i ett samhälle man önskar påverka eller ställa 
krav på. Men vad innebär det att skapa en plats där unga får mötas och utöva olika konstnärliga aktiviteter? Att 
starta projekt med unga innebär ofta förväntningar och föreställningar som kan komma att bli förändrade eller 
bekräftade. 

Syftet med denna text är att med Ung & Skapande som exempel föra en vidare diskussion kring barns och 
ungas rättigheter och möjligheter till att ta del av kulturella uttryck och att utveckla sina intressen. Förhopp-
ningen med denna text är att nå ut till dem som vill jobba tillsammans med unga och omsätta liknande idéer i 
praktiken. Genom de lärdomar som kunde dras genom detta projekt kan förhoppningsvis andra inom sina 
egna ramar undvika vissa omständigheter som kan stjälpa eller försvåra ett arbete som syftar att vara av och 
med unga – samt inspireras av det som fungerade. Ännu är kunskapen om promotionerade aktiviteter för unga 
– det vill säga aktiviteter som betonar främjande av den positiva utvecklingen – relativt outforskade i Sverige 
idag (Andersson & Jordan, 2007). Denna text vill alltså se vad man lärde sig från detta exempel och diskutera det 
utifrån ett vidare perspektiv – på vilka sätt kan erfarenheterna från Ung & Skapande användas som exempel 
inom olika kontexter? Vilken plats har en diskussion kring ungas rättigheter till och behov av kulturella 
uttryck i det politiska landskapet idag? 

Texten handlar också om hur vuxna kan reflektera över sin betydelse för ungas möjligheter att tillgodose 
sig sina kulturella intressen – den är därför ett inlägg i en diskussion kring hur vuxna kan förhålla sig och bete 
sig i frågor om ungas kultur. 

1 Konst är ett ord som kan verka exkluderande, då det är omgivet av traditionella föreställningar om genialitet, talang och 
hög kultur. Projektet Ung & Skapande ville gärna sänka trösklarna till konsten genom att fokusera på de ungas färdigheter 
och idéer. Det var viktigt att sänka pretentionerna för att alla skulle kunna känna sig inkluderade. 
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UNGAS KULTUR Och VUxNAS ANSVAR

Ett nytt sätt att tala om och förstå barn och barndom inom barnforskningen har framträtt, så pass annorlunda 
än tidigare, att man kan tala om ett paradigmskifte. Barndomen bedöms inte längre utifrån ett vuxenperspektiv 
där barn förstås som »becomings«, det vill säga ska-bli-vuxna, utan som en kategori fullvärdig i sig självt. Barn 
förstås nu mer i termer av kompetenta aktörer och fokus läggs ofta på barns och ungas eget inflytande och med-
bestämmande (Balldin & Blom, 2001). Som exempel relaterat till kulturutövande menar Gustafsson (2008) att 
många barn efterfrågar möjligheten att pröva på olika kulturuttryck, att själva få utvärdera sina upplevelser och 
att få större möjligheter att komma till tals när det gäller deras kulturutbud. Hon noterar också att »barn-
perspektivet« ofta speglar vuxnas normer, värderingar och förväntningar och att detta ofta ställs före barnens 
perspektiv på kultur. Man talar nu gärna om kultur av och med barn och inte bara om kultur för barn.

Enligt barnkonventionens artikel 31 har varje barn rätt till lek, vila och fritid. I denna artikel ingår barnens 
rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Artikeln säger:

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet 
och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet 
samt för rekreations- och fritidsverksamhet (Barnkonventionen artikel 31, Förenta Nationerna).

Enligt Nelson (2008:10) finns flera pedagogiska mål med konst för barn/unga:
• ge barnen/de unga lust att se
• ge barnen/de unga en vidgad uppfattning om verkligheten
• ge barnen/de unga en möjlighet att se ner i sig själva
• ge barnen/de unga en ökad lust att själva skapa 

Konstformerna lyfts ofta fram som en utmanare av det mer traditionella sättet att lära ut i skolorna. Konsten 
sägs kunna skapa möjligheter för barn att förändra föreställningar och tänka nytt (Gustavsson & Fritzén, 
2008). Barnen anses i konsten kunna möta existentiella frågor i gestaltad form, genom att aktivera fantasin och 
förmågan att skapa mening (Hellström Sveningson, 2008). 

KULTURENS bETyDELSE GENOM hISTORIEN

Betydelsen av konsten för mänsklighetens utveckling har sina rötter i Aristoteles skrift Poetik. Där beskrevs 
vikten av att låta de unga ta del av musik och konst för dess förmåga att känslomässigt beröra människan. 
Konsten har enligt Aristoteles en terapeutisk och renande effekt vilken kallas Katharsis. Tysken Alexander 
Baumgarten knöt an till denna tradition när han under 1750-talet gjorde estetiken till en filosofisk disciplin, ett 
slags sinnenas vetenskap genom vilken vi uppfattar världen på ett annat sätt än det rent intellektuella (Kåreland, 
2008). Kulturvetarna Belfiore & Bennet (2007) menar att synen på kulturens och konstens samhällsbetydelse 
har genomgått olika faser och utläser tre tydliga strömningar i historien vilka motsägelsefullt kan existera sam-
tidigt: En »negativ« tradition, där ungas sätt att använda sig av kulturella uttryck ofta anses som problematiska, 
däribland graffiti. 40-talets »dansbandselände« är även ett tydligt exempel på ett problem vilket det omgivande 
samhället etablerar för att skydda sina moraliska gränser. Katharsis-begreppet tillhör istället en »positiv« tradi-
tion, där exempelvis dagens Skapande Skola passar in, eftersom det är ett projekt som lyfter fram betydelsen av 
olika kulturella uttryck för inlärning. Den tredje strömningen kallar Belfiore & Bennett (2007) den »autonoma« 
traditionen, där konsten sägs endast finnas till för sig själv, det så kallade »l’art pour l’art«. Denna tradition kan 
sägas bryta med båda de förra då konsten inte bör vara god eller dålig, så länge den undkommer alla slags argu-
ment kring instrumentalitet och samhällsnytta. De verksamheter som syftar till att använda konsten i barn- och 
ungaprojekt kan alltså sägas tillhöra den andra traditionen, eftersom konsten då används i syften som inte har 
endast med konsten i sig att göra; så som att främja inlärning eller öka deltagandet i en meningsfull verksamhet 
istället för att utöva sina uttryck i det offentliga rummet. 

I det nya sättet att tala om barn som kompetenta och medskapande finns det dock anledning att fundera 
över det neutrala begreppet »unga«. Barn föds i och lever i de ojämna förhållanden av makt som finns i sam-
hället, något de både reproducerar men också omförhandlar och omvandlar. Vilka ungas medverkan pratar vi 
om? Vilka uttryck och tal kring ung kultur tas fasta på? Hur löser vuxna balansen mellan ett vuxenansvar och de 
unga som kan själv? I ljuset av de ungas egna önskningar att utöva olika sorters kultur är det viktigt att vuxna ser 
över sina förväntningar på unga när de organiserar kultur, vare sig det gäller kultur för, med eller av barn/unga, 
för att verkligen förverkliga ett rikt kulturliv för alla. För det kan vara viktigt att komma ihåg: det kommer 
fortfarande att vara vuxna som köper biljetten, följer med dem till föreställningar, leder konsthallar och initierar 
festivaler. Vuxna utgör den största förutsättningen, inte minst den ekonomiska, för de ungas konst upplevelser 
och konstutövande, vilket även gäller konst som har ambitionen att vara av och med barn. Att säga annat vore 
inte att fördela makten till barnen, utan att osynliggöra den makt som fortfarande existerar i balansen av vuxen-
ansvar och medverkande; den makt som vuxna har över barns kulturkonsumtion och kulturutövande. 
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EN VERKSAMhET GENOM DIALOG

Ett sätt att hantera denna balansakt mellan vuxnas ansvar och ungas aktörskap inom Göteborgs Stad har varit 
att fokusera på dialog mellan vuxna och unga. Projektet Ung Kultur 116:s huvuduppgift var initialt att »arbeta 
förebyggande mot klotter ur ett socialt perspektiv genom att ha direkt dialog med ungdomar i klotter/graffiti-
kulturen och tillsammans med dem utveckla alternativa skapande verksamheter« (Sander & Jordan, 2009; 23). 
Deras uppgift var också att tillföra kunskap om frågan och att i dialog samverka med alla som berörs av proble-
matiken. Det unika med Ung Kultur 116 var dess acceptans av komplexiteten i graffiti. Det är inget enkelt 
problem utan kan samtidigt vara brottsliga, sociala och kreativa handlingar i offentlig miljö2, utförda av olika 
unga människor av olika anledningar. Detta utgjorde också utgångspunkten för samarbetet med Röda Sten 
konsthall när man ville skapa en verksamhet för unga för att fånga upp de ungdomar som hade intresse för 
graffiti och skapande verksamheter i Göteborgs Stad. 

Röda Sten konsthall ligger vid området Klippan i Göteborg och arrangerar utställningar med internatio-
nella och nationella konstnärer verksamma inom samtidskonsten. De båda parterna representerade olika fält 
med olika värderingar och målsättningar: Ung Kultur 116 med en lokalpolitisk förankring och ett mål att 
arbeta socialt med unga, Röda Sten konsthall med en förankring i kulturvärlden med det främsta målet att visa 
upp nyskapande konst och pedagogiskt arbeta med nutida konst och kultur. Lite hårdraget kan man säga att 
de båda sammanfördes genom ett geografiskt och historiskt faktum: byggnaden Röda Sten hade sedan porter-
brukens nedläggning på 70-taltet fungerat som en samlingsplats för subkulturella grupper som graffitimålare, 
vilket dess ännu målade och sprayade vägg vittnar om. Faktum är att Röda Sten har utgjort en av Skandi-
naviens viktigaste semilegala platser för graffitimålare. Detta befästes inte minst genom eventet »Everwanting 
streets« år 2004, då flera graffitikonstnärer höll workshops på området (Lindström, 2010). Röda Stens verk-
samhet som konsthall sammanföll däremot dock tidigare väldigt lite med de spontana aktiviteter som ofta 
utfördes av de unga utanför byggnaden. Personalen önskade finna ett sätt att närma sig dem och integrera dem 
bättre i deras verksamheter och öppna dörrarna för dem som vistades utanför. Ung Kultur 116 fann denna 
möjlighet väldigt intressant. De hade tidigare fältarbetat i området och ville gärna ha möjligheter att arbeta i 
dialog med unga i deras närområde. De båda aktörerna gick alltså in i ett samarbete med till viss del skilda 
målsättningar som ändå förenade dem: Röda Stens konstnärliga mål och Ung Kultur 116:s sociala mål. De var 
därför tvungna att anamma varandras perspektiv för att kunna få verksam heten att rulla. Detta krävde en hel 
del kommunikation och respekt för varandras kompetenser, vilket var nyckeln till att så pass olika aktörer ändå 
kunde skapa något tillsammans. 

2 För mer kunskap kring graffiti som fenomen rekommenderas läsning av t.ex Broman & Fredin (2009), Jacobson (1996), 
MacDonald (2001) och Shannon (2003). 

PROjEKTETS UTFORMNING

Ambitionen var alltså att starta en kursliknande verksamhet med konstnärliga och skapande aktiviteter av och 
med unga. Projektet initierades genom en pilotstudie där unga killar aktiva inom graffitikulturen fick ge för-
slag på vilka aktiviteter de skulle vilja pröva på och under vilka ramar. Resultatet blev en träff i veckan i en 
ateljé liknande studio med möjlighet att pröva olika material och former för skapande, samt att ta eget ansvar 
genom att städa, ibland få ansvaret att köpa fika samt att planera för den avslutande utställningen. Ledarna 
bestämde också tidigt att öppna kursen för fler än enbart gruppen »graffitiintresserade unga«, då det annars 
riskerade att bli stigmatiserande. Andra unga intresserade av bild och form rekryterades därför till verksam-
heten, främst genom peer-to-peer, det vill säga att de unga spred ordet, men också genom att göra riktade 
informations kampanjer till skolor och kommunal fritidsverksamhet i Göteborg. Åldersgränsen sattes till 
13–18 år, det vill säga grundskolans senare år och gymnasiet. Man bestämde inte till en början antal del-
tagare, men insåg att fler än 15–16 personer samtidigt i verkstaden skulle bli för trångt. Verksamheten hölls på 
Röda Sten konsthall och leddes av en konstpedagog samt en socionom från Ung Kultur 116. Varje termin 
började med att de unga fick ge förslag på aktiviteter, och av  slutades med en utställning på Röda Sten konsthall 
(Lindström, 2010). 

Ung Kultur 116 lotsade alltså unga killar3 till verksamheten genom deras kontakt med unga som åkt fast 
för klotterbrott men även unga som de mötte vid fältarbete. Inte alla som kontaktades var intresserade av att 
delta i verksamheten, men många av de som ville vara med visade sig lägga stor betydelse vid att socionomen 
anställd vid Ung Kultur 116 var närvarande vid kurstillfällena. Detta var något han inte från början hade 
räknat med, men hans närvaro hade alltså stor betydelse. Socionomen och konstpedagogen som var ledare för 
Ung & Skapande delade upp ansvaret vid träffarna med Ung & Skapande utifrån sina kompetenser som yrkes-
utövande; en konstvetenskaplig och en socialvetenskaplig kompetens. Detta skapade en förtrolighet mellan 
ledarna.

Ung & Skapande började alltså sin verksamhet 2007 och drivs även idag av Röda Sten konsthall, med att 
skapa verksamheter för unga med intresse för bildkonst och samtidskonstnärliga processer. Försöken att fort-
sätta hitta finansiering talar för en verksamhet som vill långsiktigt fungera som en mötesplats för unga. 

3 Graffitikulturen består till stor del av unga män. Några erkända graffitikonstnärer är kvinnor, men i Göteborgs unga graffiti
scen är det svårt att urskilja några aktiva tjejer än ett litet fåtal. Detta gav verksamheten en intressant genusaspekt, så väl 
som en intressant aspekt av unga med olika erfarenheter som kommer samman på grund av liknande intressen.
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NÅGOT OM GRAFFITI/KLOTTER

Graffiti sätter både frågan om konstens plats och vad konsten är, på sin spets. »This is not art, this is graffiti« 
gick det tidigare att läsa i sprejade bokstäver på konsthallen Röda Stens målade vägg. Det kan förstås som en 
ställning mot en etablerad föreställning av konst med kanske den tydligaste markeringen mot uttryckets 
placering: vad som skedde innanför väggarna på konsthallen var konst, vad som skedde utanför var inte konst. 
Genom att vägra utställningen som medium, eller snarare förvandla det offentliga rummet till ett medium för 
sitt estetiska uttryck, blandar graffitin det privata (den konstnärliga aktivitet som sker i hemmet, så som 
skisserande) med det offentliga, vilket ofta rör upp känslor av både irritation, ilska och medhåll. Samtidigt 
skriver graffitimålaren Gustav Engström på DN Stockholms debattsida den 20/9 2011 att noll tolerans mot 
graffiti är censur mot en konstform. Det blir därför tydligt att både utövarna av graffiti och den allmänna 
opinionen är kluvna vad gäller graffitiuttrycket som konstform. Att graffitin inte befinner sig på platser där 
man normalt möter konst, så som gallerier, konsthallar och museer, kan inte avgöra dess status som konstform 
då det inte är ovanligt att konstnärer tar sin konst utanför de etablerade konstinstitutionerna4. Istället kan 
man argumentera för att graffitins status hänger samman med det faktum att den utövas primärt av en sam-
hällsgrupp som har marginaliserade möjligheter till inflytande och makt; nämligen unga. 

4 Exempelvis konstnären Ester ShalevGertz med The place of art som delvis tog plats på ett köpcenter i Bergsjön år 2006 
(se Art Monitor: Konstens plats. Esther ShalevGertz).

GRAFFITI/KLOTTER SOM PRObLEM, GRAFFITI
INTRESSERADE UNGA SOM PRObLEM?

Graffiti och klotter som uttrycksform kan ofta vara problematiskt då det utövas i det offentliga rummet. Det 
kan också användas av olika organisationer för att sätta en «ungdomlig prägel» på olika verksamheter så som 
ungdomsgårdar. Fenomenet och bemötandet av det är komplext. Problemet blir ofta att unga som intresserar 
sig för och utövar graffiti blir behandlade som problem i sig själva av företrädare för socialtjänst, polis eller inom 
politiken. En viktig lärdom dock är att de unga som valde att delta i den verksamhet som denna text beskriver, 
inte såg sig själva som ett problem som behövde lösas. Detta var en stämpel som vuxna försökte lägga på dem. De 
vuxna som ledde verksamheten kunde därför inte heller gå in med den attityden i mötet med de unga. Vad som 
istället fokuserades på var deras resurser, färdigheter och lust att uttrycka sig visuellt, vad som kallas promotion 
(Andersson & Jordan, 2007). Detta intresse utgjorde därför en respektfull grund för att starta en verksamhet av 
och med de unga. Den avgörande skillnaden blir att unga får utrymme att betrakta sig själva som betydelsefulla 
aktörer istället för en grupp som samhället agerar emot (Nordenfors, 2010). Detta skapar också en grund för 
relationer mellan de vuxna och unga som bygger på förtroende. En sådan grund gör det möjligt att platsen även 
kan fungera konstruktivt i och med att det skapar en trygghet (Andersson & Jordan, 1997). Mina intryck av 
stämningen på Röda Sten konsthall lämnade plats för mycket värme och humor. Under mitt arbete med ut -
värderingen av projektet intervjuade jag flera av ungdomarna som deltog i verksamheten. Alla som gick Ung 
& Skapande under tiden jag var där fick chansen att intervjuas, men inte alla hade tid eller möjlighet5. Jag 
intervjuade även några ungdomar som tidigare varit del av verksamheten, samt en förälder till en tidigare del-
tagare. I en intervju med en av deltagarna blev den stämning jag tidigare nämnde tydlig genom vår replikväxling 
kring vad han hade gjort om han inte varit med i Ung & Skapande. Fördomsfullt nog föreställde jag mig något 
problematiskt så som kriminalitet eller drogmissbruk, istället fick jag det humoristiska svaret nedan: 

SL: Kan du beskriva vad kursen är för dig?

Deltagare 1: För mig har det nog varit, jag vet inte, en väg i rätt riktning, jag hade nog, erfarenhetsmässigt så hade jag 
inte alls varit lika långt, men det vet jag inte, jag hade kanske gjort något annat som lett mig lika bra, men jag känner, 
tack vare dom har jag kunnat nå längre, ja … kontaktnät och allt. 

SL: Vad hade varit fel väg?

D1: Spela handboll kanske? (skratt) Inte satsa eller nånting, inte komma in i det på något sätt.

(Lindström, 2010)

5 För en mer genomgående diskussion om urval och metod, se Lindström (2010).
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VAD VAR DET SOM FUNGERADE?        

När jag påbörjade min utvärdering av Ung & Skapande kom jag till en verksamhet som verkade ha förändrats 
från de projektbeskrivningar som jag läst. Projektet hade alltså i sitt tredje år fått utvecklats för att kunna passa 
de unga som de jobbade med för tillfället, och gruppen hade förändrats till att inte längre innehålla lika många 
unga från målgruppen graffitiintresserade. Denna förmåga till anpassning menar jag är viktig för alla som vill 
skapa verksamheter av och med unga. Sådana verksamheter kommer med största sannolikhet se sig själva 
fungera olika beroende på vilka unga som kommer till platsen och vilka intressen och färdigheter de har. Verk-
samheten gav alltså intressanta perspektiv på frågan om kommunikation mellan vuxna och unga. Människor 
lär känna sin omgivning med hjälp av samtal och muntlig kommunikation med andra människor (Arnér & 
Tellgren, 2006). Interaktion genom samtal mellan vuxna och barn anses ge mening i tillvaron. Under kurstill-
fällena på Röda Sten konsthall uppkom många samtal. Det var vardagliga samtal om musik, kompisar, skolan 
och olika konstnärliga tekniker. Kvällarna förflöt ofta på ett trivsamt sätt genom att de unga och ledarna till-
sammans jobbade på ett eget projekt, medan man lyssnade på musik och småpratade. En avgörande skillnad 
uppkom dock när en vikarierande ledare ville använda sig av samtal som pedagogisk metod. Genom att försöka 
prata med de unga om deras mål och tanke kring deras konstnärliga projekt hoppades ledaren lyfta de ungas 
kreativa potential till en medveten form. Genom samtal skulle också deras gränser kunna tänjas och de skulle 
utvecklas konstnärligt genom att verbalisera vad de gjorde och vilken tanke de hade med det. Vad som uppstod 
då var istället situationer där de unga mer eller mindre sa åt ledaren att de inte ville någonting. De ville istället 
bli lämnade ifred. 

SKILLNADEN PÅ KOMMUNIKATION Och 
TALET SOM PRESTATION

Hur väl någon kan formulera sig kring begrepp och abstraktioner som måluppfyllelse beror ofta på dennes 
erfarenheter och självförtroende. Att ställa upp mål för sig själv kan lätt få en aspekt av prestation. Det indivi-
duella skapandet ses ofta som högst personligt. Unga kan därför lätt känna att deras personer blir granskade 
när man diskuterar deras skapande. Enligt Göthlund (1997) har unga behov av platser där de kan vila från 
»iscensättandet« av jaget i det offentliga rummet, där de kan känna att de räcker till som de är. Formulerar 
man inga mål riskerar man inte heller att misslyckas. De ungas uppskattning med projektet baserade sig på en 
känsla av att få vara kreativa utan att behöva känna sig värderade eller betygsatta. Deras behov av en frizon från 
en värld som ofta upplevs som kravfylld och stressande var större än att kunna sätta upp utmaningar för sin 
kreativitet. Samtidigt formulerade de unga som varit med länge i verksamheten och skapat sig en identitet som 
kreativa och konstnärliga ofta önskningar om att utmanas av ledarna. Utmaningen blir därför för ledare för 
liknande projekt att utmana dem som kommit längre i sin skapandeprocess och samtidigt skapa en positiv 
samvaro och ett kreativt rum utan prestationskrav för dem som behöver detta (Lindström, 2010). 

Den viktigaste lärdomen jag anser kan dras från exemplet Ung & Skapande var viljan att lyssna på ung-
domarnas önskemål kring vad de ville syssla med och låta det vara utgångspunkten för vilken verksamhet man 
skulle bedriva. Vuxna måste börja ta tillvara ungas önskan att interagera med sin omgivning och själva påverka 
sina liv. I detta fall handlade det om en ambition från projektets sida att vara »på riktigt«. Att vara del av något 
som var »på riktigt« var det önskemål som kom upp från den pilotgrupp av unga graffitimålare som ledarna 
för Ung & Skapande mötte i sin uppstart. Detta var en vädjan om att bli tagna på allvar. Att vara »på riktigt« 
kom att betyda att erbjuda de unga en verksamhet som var professionell i sin utformning. De unga hade stort 
utbud av material, de arbetade med professionella konstnärer, de fick besöka olika konstinstitutioner och själva 
utforma och ta ansvar för den utställning som varje termin brukade utmynna i. Dock är det viktigt att hålla en 
distinktion i minnet: ett projekt med ambitionen att utgöra en skapande verksamhet inom en professionell ram 
bör inte bli en regelrätt kurs med examinationsmoment eller någon form av bedömning eller betygsättning. 
Det viktigaste de ungdomar jag mötte berättade för mig var deras önskan att få skapa eller upprätthålla en 
identitet som kreativ och konstnärlig utan att förhålla sig till betyg och värdehierarkier. De talade också om 
att få ha en plats där man kan »hänga« och umgås med andra individer som inspirerar och utgör en annor-
lunda vänkrets än dem man vanligtvis umgås med. Verksamheten ska alltså inte utgöras av pyssel eller lek, men 
det måste också vara tillåtet att någon gång komma dit och bara sitta med, vid de tillfällen man inte har inspira-
tion eller inte just då vill skapa. 
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ATT SKAPA EN FRIzON

Jag kallade denna situation för Frizon. Begreppet är hämtat från ungdomskulturforskningen och har en del 
kriterier. Ett är att det inte föreligger stor vuxenkontroll över de handlingar som utspelas inom den. Ett annat 
kriterium är att det inte behöver finnas något mål eller syfte med vad som utspelas inom den och att det måste 
finnas en stor öppenhet för oväntade handlingar inför vad som kan hända. Frizoner ställs ofta i kontrast till 
normzon, vilket kännetecknas främst av skolan. Denna modell för ungdomsverksamhet är att ha ambitionen 
att skapa just en sådan frizon. Det intressanta är att denna verksamhet till stor del ändå var en normzon, om 
man ser till hur mycket vuxennärvaro som ändå fanns under tillfällena. Att de unga ändå accepterade detta och 
skapade en frizon berodde på den attityd och inställning de vuxna hade till de unga och vilken slags verksam-
het som skulle få äga rum. Den avgörande skillnaden låg alltså i att inte behöva känna sig bedömd eller betyg-
satt, utan att verksamheten för den skull var oseriös. En frizon måste därför sträva efter att skapa goda rela-
tioner mellan unga och vuxna, där de vuxna måste vara lyhörda inför att lämna de unga ifred när de behöver 
det, och stötta dem när de behöver mer aktivt engagemang. För att kunna vara det är det också viktigt att 
verksamheten är inriktad på att utveckla ungas personliga och sociala kompetenser. När de unga får utveckla 
ett intresse blir det också möjligt att känna sig bra på något, vilket stärker självkänslan. 

SAMMANFATTNING

För att sammanfatta viktiga lärdomar som kunde dras från detta exempel på en verksamhet som strävade efter 
att vara av och med unga kan man lista följande:

• Det behövs en förmåga att vara flexibel med verksamhetens struktur, ambition och mål beroende på de unga 
man möter genom sina aktiviteter och därigenom alltid vara av och med unga.

• Det är viktigt med ett samarbete mellan aktörer som knyts samman av sina gemensamma behov, kompeten-
ser och roller att spela för att kunna få verksamheten att flyta. Denna verksamhet stödde sig på en person med 
främst socialpedagogisk kompetens och en person med främst konstpedagogisk kompetens. Viktigt var att 
de båda också sökte lära sig mer av den andres kompetens för att nå full samsyn. 

• Det behövs kontinuerlig kommunikation och öppenhet mellan olika aktörer med ansvar för verksamheten. 
Olika aktörer har olika mål och tankar med projekt och sin närvaro. Det bästa är att alltid hantera detta 
genom kommunikation och samsyn för samverkan.

• Att kunna erbjuda verksamheter som tar ungas ambitioner och skaparvilja på allvar, utan att för den sakens 
skulle skapa en situation liknande skolans, där de unga bedöms och betygsätts. Detta skapar en trygg och 
välkomnande miljö.

• En gemensam respekt för varandras färdigheter istället för en utgångspunkt i de unga som problem som behöver 
lösas. Detta för att främja en verksamhet som grundar sig på förtroende mellan de unga och de vuxna. 

Allt detta måste ske med utgångspunkten att barn och unga som blir lyssnade på och tas på allvar får goda 
förutsättningar för att bli trygga och för att kunna utvecklas med en känsla av samhörighet med sin omgivning 
(Eliasson, 2010). Enligt en undersökning från Barnombudsmannen 2008 handlar också framgångsfaktorer om 
en verksamhets totala inställning till ett projekts syfte. Dessa handlar bland annat om ledningens stöd, ekono-
miska och personella resurser, dialog och uppföljning och utvärdering. Alla dessa faktorer uppfyllde Röda Sten 
konsthall och Ung Kultur 116 genom sin finansiering via Allmänna arvsfonden och senare genom Göteborgs 
Stad, samt genom de kunniga ledarna för projektet och deras kommunikation och inställning till de unga. 
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AVSLUTNING

Ett bärande tema i denna text är alltså den maktposition som vuxna har gentemot unga. Delaktighet syftar till 
att utjämna den maktpositionen och låta unga ha inflytande över frågor som angår dem. Unga saknar ofta eller 
förväntar sig inte ens rätten att bli tillfrågade och att räknas med. Sätten unga får vara delaktiga i olika projekt 
är också ofta beroende av vuxnas föreställningar och önskemål (Nordenfors, 2010). Vad detta projekt kunde 
visa var att när vuxnas föreställningar om konstnärlig bildning och pedagogik fick mer utrymme än vad de 
unga själva kände att de fick utrymme att skapa i rummet, blev inte heller verksamheten längre lika intressant, 
Ung & Skapande började tappa deltagare, primärt dem som kommit dit genom Ung Kultur 116 som inte 
längre bedrev uppsökande fältverksamhet.

Enligt Sinclair & Franklin (2000) finns flera syften med barns delaktighet. Dessa är bland annat att öka 
demokratin, öka barns färdigheter och stärka deras självkänsla. I ramen för detta exempel på en verksamhet 
som arbetade av och med unga skulle jag lägga till flera aspekter. Syftet med barns delaktighet kan också vara 
att få tillgång till olika uttrycksmöjligheter, att få utöva och utveckla ett intresse samt att få möta andra unga 
med liknande intressen. I denna verksamhet möttes unga med olika åldrar, kön och från olika bakgrunder och 
skapade tillsammans. Genom det gemensamma intresset för visuella uttrycksformer skapade de en plattform 
för respektfulla möten med andra unga. Syftet med deltagande behöver alltså inte i första hand vara jämlika 
möten mellan vuxna och unga utan i lika hög grad gälla jämlika och fruktbara möten unga emellan. 

Utifrån detta exempel är det möjligt att utläsa frågor kring ungas rättigheter. Detta handlar om rätten att 
bli behandlad med respekt, rätten till vuxna förebilder vilka hyser en tro på ungdomars rätt att vara sig själva 
och bli accepterade för vilka de är – och dessutom betraktar dem som kreativa. Det handlar även om rätten att 
få tillgång till platser där man får utveckla en känsla av att vara värdefull och på så sätt få utveckla sin identitet 
i trygg visshet om att det inte är något fel på en (Lindström, 2010). Som medborgare har även unga rätt att 
kräva vissa saker av det samhälle de är del av – att få delta på jämlika grunder och att få tillgång till platser att 
kunna agera utifrån. Dessa platser kan vara en verkstad, en ungdomsgård, en ateljé, en replokal, ett ungdoms-
hus eller en sporthall, bara det finns platser för ungdomars verksamhet att äga rum.

Kultur för barn och unga har haft hög prioritet för politiken i Göteborg och nationellt (Beckman & Måns-
son, 2008; se budget för Göteborgs Stad 2009; Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur). För att 
möjliggöra att unga blir en del av något meningsfullt och därför kan skaffa sig verktyg för att delta i samhället 
genom en känsla av att bli respekterade måste olika typer av rum skapas (Taylor & Percy-Smith, 2007). Unga 
måste alltså ha fysiska, sociala och kulturella rum för att engagera sig med andra unga och vuxna där utrymme 
för meningsfulla möten kan ske. Ett sätt att åstadkomma förändring är att placera individer i en stimulerande 
miljö, det vill säga en plats där individen kan utnyttja vad individen uppfattar vara dess kompetenser (Paldanius, 
2002). En viktig uppgift för politiker är alltså att arbeta för att dessa rum kan bli verklighet. Eller som en av de 
unga jag mötte som deltog i denna verksamhet uttryckte det: »När man hade det djävligt tufft, då kunde man 
bara åka hit, här kan jag uttrycka mig själv. Här är vad jag gör accepterat, det kändes gött.«
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Ung & Skapande startade år 2006, med Röda Sten konsthall som huvudman och med det kommunala 
projektet Ung Kultur 116 som nära samarbetspart. En konstpedagog och en socialarbetare arbetade 
tillsammans med att skapa en metod baserad på ungas deltagande. Av och med unga var ett ledord 
redan från start.

Initialt erhöll projektet stöd från Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen samt Philipsonska stiftelsen. 
De två senaste åren stöds verksamheten ekonomiskt av Göteborgs Stad. Samarbetsparten Ung Kultur 
116 var finansierad av flera stadsdelar och fackförvaltningar tillsammans.

Projektet har satt ljuset på ungas rätt till eget skapande och i vissa fall behov av initialt individuellt 
samtalsstöd som hjälp för att kunna tillgodogöra sig den kreativa arenan. 

Röda Sten konsthall har med Ung & Skapande bidragit till en förändrad verksamhet på platsen runt 
konsthallen men också i konsthallen. Idag är en laglig graffitivägg och en skatepark konkreta exempel. 
Även i stadens strukturer har ungas rätt till skapande fått större betydelse och är idag ett utvecklings-
område och i den andan invigdes Frilagret – ett rum för ung kultur – hösten 2012.

Ung & Skapande välkomnar fortfarande ungdomar att utforska sitt skapande tillsammans med konst-
pedagoger, inbjudna konstnärer och andra kulturskapare.

Mer information finns på:
www.rodasten.se   och   www.frilagret.se

Sofia Lindström är doktorand på Tema Kultur och Samhälle, 
Linköpings universitet. Hennes avhandling, som beräknas vara 
klar år 2015, behandlar bildkonstnärlig karriär och utbildning.
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Konsten att vara på riktigt öppnar nya vägar och perspektiv när det gäller barns 
och ungas rätt att fritt få uttrycka sig. Ung & Skapande är ett exempel på hur 
unga människor får en plats att mötas på och tillsammans möjligheten att 
uttrycka sig konstnärligt. Scenen för detta var Röda Sten konsthall i Göteborg. 
Samtidigt som möten mellan unga var den bärande idén i projektet, var det 
också ett nydanande pedagogiskt grepp i den meningen att det innebar möten 
mellan två olika professioner – konstpedagoger och socionomer. Det var dessa 
två grupper som modigt mötte varandra och tillsammans med de unga ut -
vecklade ett förhållningssätt och en metodik där den skapande kraften togs 
tillvara. Detta spännande projekt har tidigare utvärderats av Sofia Lindström. I 
den skrift du nu håller i din hand får vi ta del av lärdomar från utvärderingen. 


