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Förord
Samverkansgruppen Trygg, vacker stad i Göteborg har i tio års tid arbetat för 
en trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse. Vi har lärt oss att detta 
arbete måste göras på flera olika sätt och med stor ödmjukhet inför frågans kom-
plexitet. 

I januari 2006 startade vi Ung Kultur 116 med fokus på dialog med unga 
människor, deras föräldrar och andra berörda för att öka insikten om graffiti och 
klotter i Göteborg.

Vi är nu glada över att presentera denna utvärdering av Björn Jonsson, adjunkt 
i socialt arbete vid Högskolan i Jönköping. Här beskrivs och analyseras den 
breda ansats Göteborgs Stad tagit. Björn Jonsson har följt både vedermödor och 
framgångar sedan januari 2005. 

Att jobba med graffiti/klotterfrågan i Göteborgs Stad kan liknas vid ett avan-
cerat floristarbete. Vi talar om en ”bukett” av insatser där många delar av sta-
den är involverade. Det handlar om att främja dialogen för att med gemensamt 
engagemang forma denna unika bukett av förebyggande insatser för våra unga 
och för staden. 

Det har varit en ära att följa arbetet i Ung Kultur 116 och fått se varje enskild 
blommas uppväxt och placering i buketten, det är något att värna, vilket jag gjort 
och gör med glädje.  

Göteborg maj 2008

För Samverkansgruppen Trygg, vacker stad

Margareta Ridelius
Stadsdelschef Tuve-Säve
Ordförande i styrgruppen för Ung Kultur 116
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Ung Kultur 116 – ett projekt i dialogform 
kring graffiti och klotter
Björn Jonsson

Översikt
Ung Kultur 116 – ett projekt i dialogform är namnet 
på ett projekt som sedan år 2006 har arbetat med graf-
fiti/klotterfrågor i Göteborg. Denna utvärderingsrapport 
uppmärksammar projektets två första verksamhetsår i 
ett processperspektiv där framväxt och start, vad som 
gjorts och hur projektet kommit att utvecklas och för-
ändras beskrivs över tid. Utvärderingen är också tema-
tiskt uppbyggd kring projektets ambition att verka på 
struktur-, grupp- och individnivå. Då projektet också 
syftat att främja dialog och kunskapsutveckling upp-
märksammas även hur några andra lokala aktörer ser på 
graffiti/klotterfrågor och hur de ser på sin egen kontakt 
med Ung Kultur 116.

En starkt bidragande anledning till att projektet star-
tade bör ses mot bakgrund av man i Göteborg blev allt 
mer medveten om att det saknades en social dimension i 
arbetet med graffiti/klotterfrågor. När det gäller samhäl-

lets hantering av graffiti/klotter har arbetet i hög grad 
kännetecknats av att aktörer förhållit sig till två skilda 
ståndpunkter, där den ena fokuserat graffiti/klotter som 
ett skadegörelsebrott medan den andra fokuserat graffiti/
klotter som ett konstuttryck. Projektidén för Ung Kultur 
116 framstår som unik då man inom ramen för ett och 
samma projekt har accepterat komplexiteten i frågan. 
Ung Kultur 116 har på en och samma gång förhållit sig 
till att graffiti/klotter kan vara ett brott, ett konstuttryck 
och en social aktivitet ungdomar gör tillsammans. 

Under två år har projektpersonalen, två socionomer, 
gjort erfarenheter av hur det är att arbeta med graf-
fiti/klotter på en mer övergripande strukturell nivå, en 
gruppnivå samt en individnivå. Det strukturella arbe-
tet har bestått av samverkan och samarbete med en rad 
olika verksamheter/intressegrupper som har olika skäl 
och anledningar till att agera i graffiti/klotterfrågor. En 
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lärdom av projektet är att det varit möjligt att föra dialog 
och etablera mer av samsyn i frågor även med aktörer 
som, åtminstone initialt, sett mycket olika på frågan. 
Projektets grupporienterade arbete har varit inspirerat 
av ett uppsökande fältarbete där kontakter med ung-
domar tagits ute på ”graffitiscenen”. Den här typen av 
kontakter har resulterat i organiserade verksamheter där 
ungdomar med intresse för konst och skapande samlats 
för att utveckla sitt intresse. En lärdom av projektet är 
att det varit fullt möjligt att etablera kontakt med graffi-
timålande ungdomar, men att deras vilja att delta i orga-
niserad kursverksamhet kring konst och kulturskapande 
kan variera. När det gäller arbete på en individuell nivå 
har kontakten inletts efter det att en ungdom blivit miss-
tänkt eller dömd för skadegörelsebrottet klotter. I detta 
arbete har projektpersonalen involverat ungdomens 
föräldrar och genomfört familjesamtal där ungdomens 
sociala situation uppmärksammats mot bakgrund av 
dennes engagemang i graffitikulturen. Den här typen av 
familjesamtal framstår som unika då Ung Kultur 116 
tack vare sin förtrogenhet med graffitikultur lyckats 
skapa förtroende hos både ungdomar och deras föräldrar. 
Det har dock visat sig att det inte är många ungdomar 
som Ung Kultur 116 träffat efter det att de haft kontakt 
med polismyndigheten. Om det beror på att det inte är 
speciellt många minderåriga som ertappas överhuvudta-
get eller om det beror på att familjer avböjer kontakt kan 

inte denna utvärdering svara på. En lärdom är dock att 
det fåtal familjer som tagit del av detta samtalsstöd upp-
skattat kontakten. Inför årsskiftet 2008 beslutades att 
projektet Ung Kultur 116 skulle förlängas i ytterligare 
två år. Denna förlängda fas sträcker sig bortom denna 
utvärdering, men avsikten är att projektmetodiken ska 
utvecklas genom att fokusera ytterligare på vad som 
händer med ungdomar som grips för skadegörelsebrottet 
klotter samt utveckla kommungemensamma strategier 
för ett långsiktigt arbete med graffiti/klotter.
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Introduktion
Den här utvärderingen handlar om graffiti och hur man 
i Göteborg försöker hantera de problem som graffiti gett 
upphov till. I likhet med många andra städer runt om 
i världen har göteborgare under de senaste årtiondena 
kunnat notera hur graffitisymboler som tags, throw-ups 
och målningar (pieces) i det närmaste kommit att bli ett 
vardagligt inslag i stadsbilden. Reser man in mot staden 
med tåg kan man redan från tågkupén göra de första 
bekantskaperna med graffiti och hur graffiti har kommit 
att hanteras i Göteborg. Med lätthet kan man notera att 
det längs murar, på elskåp och industribyggnader finns 
symboler som graffitimålare benämner som graffiti men 
andra kanske hellre vill uppfatta som klotter och ska-
degörelse. Är man mer uppmärksam i sina iakttagelser 
kan man inte bara notera att det existerar en graffitikul-
tur utan man kan också finna tecken på att andra aktörer 
vidtagit åtgärder för att förhindra graffitimålarnas fram-
fart. Som tågresenär kan man konstatera att vissa bygg-
nader klätts in med träribbor som syftar till att ytan inte 
längre ska vara slät och attraktiv för graffitimålare. Man 
kan också notera väggar som framstår som något flam-
miga efter det att en tidigare graffitisymbol avlägsnats 
med saneringsvätskor. 

Under de dryga 25 år som det funnits graffiti av detta 
slag i Göteborg och andra svenska städer har fenomenet 
varit ett omdebatterat ämne där diskussionen fortfarande 

efter ett kvartssekel står och väger mellan olika stånd-
punkter utan att man från samhällets sida lyckats nå vad 
som skulle kunna uppfattas som ett konsensus om hur 
man ska se på graffiti och graffitikultur. Det är intres-
sant att graffiti under så förhållandevis lång tid kunnat 
engagera människor till debatt. Antagligen är det två 
förhållanden som kan ses som starkt bidragande till att 
debattintresset hålls vid liv. För det första är uttrycket 
så offentligt och påtagligt att alla och envar som befin-
ner sig i det offentliga rummet blir berörda. Det andra 
förhållandet som ger näring till en fortlöpande diskus-
sion är att merparten av alla dessa graffitisymboler är 
olagliga. En del har valt att uppfatta graffiti som ett in-
tressant samtidsuttryck medan andra hävdat att man inte 
kan se det som annat än ren skadegörelse. Ser man till 
de samhäliga reaktionerna som följt på graffitikulturens 
utbredning kan man konstatera frånvaron av något som 
kan beskrivas som ett ”samlat grepp”. I debattforum och 
olika politiska församlingar runt om i landet har graffiti 
återkommande gett upphov till en rad svårbesvarade 
frågor: Ska graffiti ses som konst eller som brott? Hur 
ska man komma tillrätta med oönskade sidor av graffiti? 
Är det lämpligt att erbjuda legala möjligheter att måla 
graffiti eller är det att sända fel signaler, vilket i sin för-
längning främjar skadegörelse? Önskar vi ett samhälle 
där vi möter ungdomars överskridande genom att tala med 
dem eller behövs det mer av kontroll och hårdare tag?
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Att frågor av det här slaget fortfarande är i omlopp 
tyder på ett samhälleligt ambivalensförhållande till hur 
graffiti ska kontrolleras. De projekt som gjorts och görs 
runt om i landet för att komma tillrätta med negativa 
aspekter av graffiti ger heller inga entydiga svar på vad 
som skulle kunna vara lämpliga åtgärder. I vid mening 
kan man säga att de kontrollstrategier som graffiti blivit 
föremål för i huvudsak utgått från två olika kontrolltra-
ditioner. Å ena sidan existerar det en mer exkluderande 
ansats som brukar betecknas som nolltolerans, vilken i 
hög grad likställer graffiti och graffitimålare med brott 
och brottslingar. Inom ramen för detta perspektiv talar 
man i regel om graffiti som klotter, vilket i alla dess for-
mer ses som något oönskat. Denna tradition kan ställas 
mot en mer inkluderande och dialoginriktad tradition 
som argumenterar för att graffiti inte enbart ska ses som 
oönskad brottslighet utan också som ett konstnärligt 
och kreativt uttryck från en ungdomlig kultur, vilken då 
också äger ett existensberättigande i samhället. Graffiti/
klotter har heller inte diskuterats som ett eget, självstän-
digt problem. När ungdomar ger sig ut på gator för att 
måla symboler aktualiserar det mycket vidare samhälls-
diskussioner som handlar om demokrati, rätten till det 
offentliga rummet, äganderätt, och yttrandefrihet och 
mycket mera. Vem har rätt att uttrycka sig och hur ska 
människor kunna uppleva trygghet, säkerhet är frågor 
som löpt in i varandra. Som ämne framstår graffiti/klotter 
i det närmaste som ett ”säkert kort” för journalister från 
tv, tidningar eller radio som vill få igång en debatt.

Att graffiti/klotter bör uppfattas som ett komplext 
fenomen gör sig också påmint genom att en rad olika 
professionsgrupper sett sig manade att agera. Några av 
de yrkesgrupper som agerar, exempelvis polis, social-
arbetare och fritidsledare, har av tradition varit engage-
rade när ungdomar har agerat på ett sätt som uppfattats 
vara olämpligt och problematiskt. Man möter här po-
liser som har till uppgift att försöka gripa klottrande 
gärningsmän och ställa dem till svars för sina hand-
lingar. Man kan följa fenomenet ända in i rättssalar 
där gärningsmännens skuld ska bevisas samtidigt som 
de ska avkrävas skadeståndsbelopp. Misstänkta ung-

domar kallas till socialkontor där socialarbetare ställer 
frågor om de ungas sociala livssituation vilket i förläng-
ningen kan föranleda insatser från socialtjänstens sida.  
När det gäller graffiti/klotterfrågor finner man också 
aktörer som vanligtvis inte brukar förknippas med ung-
dom och ungdomsproblem. Exempel på sådana aktörer 
är företrädare för kollektivtrafik, fastighetsbolag och 
tjänstemän från kommunernas mer ”hårda” förvalt-
ningar, vilka har ett ansvar för en byggd offentlig miljö. 
Gemensamt för dessa grupper är att de går att uppfatta 
som drabbade av graffiti/klotter då de ser sina fordon, 
väggar och murar bli utsatta för skadegörelse. I avsikt 
att förhindra fortsatta klotterangrepp har sådana aktörer 
tvingats vidta en rad kontrollåtgärder och då också in-
volverat sanerings- och övervakningsföretag. Samtliga 
aktörer som nämnts ovan möter graffiti/klotter då det i 
något avseende framstår som ett problem. Söker man 
efter yrkesverksamma som engagerar sig i frågor kring 
graffiti/klotter träffar man också på representanter som 
mer framhåller graffiti/klotter som ett estetiskt stil- och 
samtidsuttryck. Exempel på sådana aktörer kan vara fö-
reträdare från musei- och konstvärlden. 
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Ung Kultur 116 
– en kort presentation
Det är i detta fält och bland motstridiga uppfattningar 
om hur graffiti/klotter ska förstås och hanteras som pro-
jektet Ung Kultur 116 verkat under två år. Projektet har 
bedrivit sin verksamhet i egna lokaler på Karl Johans-
gatan 116 och det är från denna gatuadress projektnam-
nets ”116” ska härledas. Den officiella tidpunkten för 
projektstart kan skrivas till januari 2006, men redan då 
hade ett viktigt förberedelsearbete ägt rum allt sedan 
januari 2005. Denna utvärdering av projektet har tagit 
sin utgångspunkt i projektbeskrivningen för Ung Kultur 
116 – ett projekt i dialogform. 

Enligt projektplanen1  har en av tankarna med pro-
jektet varit att arbeta uppsökande gentemot ungdomar 
som använder sig av Röda Sten som mötesplats eller 
ungdomar som på annat sätt identifieras som en del av 
graffitimiljön i Göteborg. Den fortsatta tanken har varit 
att projektet utifrån sådana kontakter ska främja en dia-
log med ungdomar, deras föräldrar samt andra berörda 
vuxna. Av projektbeskrivningen framgår att ”andra be-
rörda” ska förstås i vid mening, vilket inbegriper män-
niskor som kommer i kontakt med graffiti/klotter av 
yrkesmässiga anledningar, av eget intresse och engage-
mang eller av personer som ser sig som drabbade av 
skadegörelse. 

1]  Klottergruppen/Trygg, vacker stad. Projektbeskrivning: Direkt 
dialog mellan ungdomar och vuxna. Kontaktskapande och kun-
skapsbildning för att minska klotter och skadegörelse i Göteborg. 
Daterad: 050906

Arbetsmetodiken i projektet har varit tänkt att utgå 
från en kombination av uppsökande fältarbete och fri-
tidsledarmetoder där dialog och samarbete kan ses 
som bärande principer. De explicit angivna syften som 
formulerades för projektet har varit följande: 

•  Finna metoder som minskar skadegörelse och    
  klottrets/graffitins negativa effekter.

• Minska klotter och annan skadegörelse i Göteborg.
• Förhindra nyrekrytering till klotter och medverka   

  till att unga personer finner konstruktiva vägar för  
  sin energi, skaparlust och sitt samhällsengagemang.

•  Medvetandegöra vuxenvärlden och öka ansvars-
 känslan för staden hos unga människor.
•  Ovanstående punkter avgränsas till de ungdomar   

  som har området vid Klippan och Röda Sten som
  mötesplats samt de som kan nås genom att de är
 kända av samverkande myndigheter och organisa-
 tioner. Deras föräldrar är en lika viktig målgrupp.  

Ovanstående fem punkter och projektbeskrivningen 
som helhet visar på att projektet Ung Kultur 116 när-
mar sig frågor kring graffiti/klotter på ett förhållandevis 
unikt sätt. I Brottsförebyggande rådets rapport Klotter-
förebyggande åtgärder. En idéskrift om att tänka paral-
lellt (Hollari, 2005) görs en översyn över olika preven-
tionsstrategier som introducerats i kommuner runt om i 
Sverige. En slutsats av rapporten är ett förordande av det 
som benämns som att tänka parallellt. Med det avses 
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något som kan liknas vid en strategipluralism gentemot 
graffiti/klotter, vilket innebär kombinationer av insatser 
som både syftar till brottsbekämpning och insatser som 
syftar till att främja acceptabla former av graffiti. Mot 
bakgrund av tanken om att ”tänka parallellt” så skulle 
projektet Ung Kultur 116 i det närmaste kunna beskri-
vas som ett projekt som i sin ambition strävar efter att 
”handla parallellt”. 

Denna handlingens parallellitet gör sig gällande på 
flera sätt. Bland annat genom en uttalad ambition att 
inom ett och samma projekt hantera graffiti/klotter 
som ett skadegörelsebrott samtidigt som det också 
ska kunna ses som ett kreativt skapande uttryck. Av 
projektplanen framgår tydligt att projektet syftar till att 
minska klotter och negativa effekter av klotter, vilket 
också inbegriper en strävan att förhindra nyrekryte-
ring av ungdomar som söker sig till illegala aspekter 
av graffitikultur. Vid sidan av denna brottsbekämpande 
ambition syftar projektet även till att finna konstruktiva 
och acceptabla vägar för ungdomars energi, skaparlust 
och samhällsengagemang. 

Ett ytterligare förhållande som gör det möjligt att 
tala om Ung Kultur 116 i termer av att handla parallellt 
är den breda ansatsen att verka för dialog och samar-
bete mellan olika aktörs- och intressegrupper.  Vid 
sidan av att försöka nå de ungdomar som själva eller 
av andra uppfattas tillhöra Göteborgs graffitikultur har 
projektet eftersträvat att nå ut till en mycket vid grupp 
av aktörer/intressegrupper som direkt eller indirekt på-
verkas av graffiti/klotter. En sådan kategori utgörs av 
föräldrar vars ungdomar är involverade i graffitikultur, 
en annan utgörs av bostads- och transportföretag som 
kan vara drabbade samt en tredje grupp vilken utgörs 
av myndighetspersoner som kommer i kontakt med 
graffiti/klotter inom ramen för sin yrkesutövning som 
till exempel poliser, socialarbetare och åklagare. Den 
här uttalade och breda ansatsen för att främja en dialog 
mellan olika aktörer, vilka inte självklart kan antas ha 
samma syn på hur graffiti/klotter ska förstås, framstår 
som ytterligare en unik utgångspunkt för projektet.

Ett tredje förhållande som gör Ung Kultur 116 till 
ett intressant projekt är att projektet redan från början 
initierats som ett projekt för kunskapssökande kring 
frågor om graffiti/klotter. Det innebär i sin tur att pro-
jektpersonalen getts utrymme att pröva sig fram med 
olika metoder och förhållningssätt utan att behöva leva 
upp till ett ”önsketänkande” om vad projektet borde ge 
för resultat. Av projektbeskrivningen framgår att det 
vore att knyta orealistiska förhoppningar till projektet 
om man förväntar sig att Göteborg skulle bli en stad helt 
befriad från klotter. Att ungdomar överskrider och töjer 
på gränser och normer ses som något som förekommit i 
alla tider och att bryta ett sådant mönster förefaller inte 
möjligt vare sig med detta projekt eller med något an-
nat. Vad projektbeskrivningen däremot utpekar som ett 
möjligt resultat är att man med hjälp av projektet ska 
finna en långsiktig strategi ”som väsentligt å ena sidan 
minskar kostnader för klotter och skadegörelse i Göte-
borg och å andra sidan leder in ungdomars kreativitet i 
mer produktiva banor som gagnar både samhället och 
den enskilda ungdomens vuxenblivande.” (Ur projekt-
beskrivningen s 13)

Syftet med utvärderingen är att uppmärksamma 
hur projektet Ung Kultur 116 har kunnat arbeta i en-
lighet med projektbeskrivningen och de där angivna 
syftena. Projektet kommer även att uppmärksammas i 
ett processperspektiv där framväxt och start, vad som 
gjorts och hur projektet kommit att utvecklas och för-
ändras beskrivs över tid. Utvärderingen är därtill tema-
tiskt uppbyggd kring projektets ambitioner att verka på 
struktur-, grupp- och individnivå. Då projektet har till 
syfte att främja dialog och samverkan uppmärksammas 
också hur andra aktörer ser på graffiti/klotter och hur de 
ser på en verksamhet som Ung Kultur 116.
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Metod
Som utvärderare har jag följt projektet Ung Kultur 116 
från januari år 2005 fram till årsskiftet 2007/2008. Då 
projektet haft en uttalad målsättning att fungera kun-
skapssökande har jag fått stora möjligheter att påverka 
utvärderingens genomförande. Materialet som ligger 
till grund för utvärderingen har i huvudsak utgjorts av 
deltagande observationer, intervjuer samt projektdoku-
ment och andra kommunala skrivelser. Under projekt-
tiden har jag haft en fortlöpande kontakt med projektet 
och genom telefonsamtal, e-postutskick samt informel-
la och formella möten följt utvecklingen. Vid ett till-
fälle besökte jag också konstkursen Ung & Skapande 
vilken vänder sig till målgruppens ungdomar. Samtliga 
möten har utnyttjats som ett tillfälle för deltagande ob-
servation vilken dokumenterats i fältanteckningar. In-
tervjupersonerna utgörs av projektpersonalen för Ung 
Kultur 116, två representanter från Trygg, vacker stads 
Klottergrupp, två representanter från Röda Sten Kultur-
förening samt två polismän. Därtill har jag intervjuat en 
förälder samt två ungdomar som kommit i kontakt med 
projektet. Samtliga intervjuer är upptagna med diktafon 
och därefter transkriberade. Intervjun med polismännen 
utgör här ett undantag då de inte ville att samtalet skulle 
spelas in. För att ytterligare belysa hur ungdomar tän-
ker kring graffiti/klotter utnyttjar jag vid några tillfäl-
len även delar av ett intervjumaterial med graffitimålare 
från Jönköping. Ett annat material som ligger till grund 
för utvärderingen utgörs av dokument som projektper-
sonalen upprättat under projekttiden. Det består bland 

annat av minnesanteckningar, mötesprotokoll och del-
rapporter. Jag har också tagit del av andra dokument så-
som olika typer av skrivelser och politiska nämndproto-
koll, polisens rapport om klottersituationen i Göteborg 
och Försäkrings AB Göta Lejons sammanställning av 
kostnader för klotter. Jag har valt att inte ta med den här 
typen av källor i rapportens referenslista utan nöjt mig 
med att ange källan i en fotnot.

I en utvärdering av detta slag ställs man oundvikli-
gen inför en rad etiska övervägande. Jag förmodar att 
personer som har ingående kunskaper om graffiti/klot-
terfrågor i Göteborg kan göra antaganden om vilka per-
soner det är som blivit intervjuade. Intervjupersonerna 
är väl medvetna om att detta, men har gett sitt samtycke 
till att intervjucitat utnyttjas i rapporten. I görligaste 
mån har jag ändå försökt att upprätthålla konfidentiella 
krav genom att omnämna intervjupersoner som tjänste-
mannen, representanten etc. Kulturarbetarna och polis-
männen har dessutom getts möjlighet att ta del av hur 
deras utsagor hanteras i texten. 

Jag har valt att uppmärksamma Ung Kultur 116 ur ett 
processperspektiv och då särskilt hur personalen be-
drivit ett arbete på strukturell-, grupp- och individnivå. 
Mer analytiska resonemang och reflektioner presenteras 
efterhand. Rapporten avslutas med några mer samman-
fattande kommentarer av projektet som helhet.
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Klotter, graffiti eller …
När det i denna studie talas om graffiti avses den form 
av graffiti som uppstod under 1970-talet och vars upp-
komst vanligtvis lokaliseras till staden New York. Graf-
fiti av detta slag nådde Sverige i mitten av 80-talet och 
har sedan dess blivit ett påtagligt inslag i stadsmiljö över 
hela landet. Symbolerna kan utgöras av en kortare kom-
bination av bokstäver som till synes blivit skrivna i all 
hast eller mer genomarbetade motiv där flera färger an-
vänds. Graffitimålare själva kategoriserar symbolerna i 
tre stilvarianter, vilka är Tags, throw-ups och målning-
ar (pieces). Tagen är att likna vid en kodifierad och ano-
nymiserad namnteckning som i regel är uppbyggd av 
tre till fem bokstäver. Tagen är den ursprungliga formen 
av graffiti och skrivs oftast i en enda färg, ofta svart. 
Throw-ups är en vidareutveckling av tagen och kan mer 
liknas vid en stor bokstavsbild där bokstäverna getts en 
ytterkontur. Målningar (eller pieces) är en detaljrik 
målning där bokstäver och ibland också andra motiv ut-
gör ett sammanhängande flerfärgat motiv. Även om en-
skilda symboler inte är identiska är de ändå påfallande 
lika till sin karaktär oavsett om man möter dem i Paris, 
Stockholm, Göteborg eller Alingsås. I denna rapport är 
det graffiti av detta slag som avses när ordet utnyttjas. 
Men ordet graffiti har också en vidare innebörd då det 
också kan användas för att beskriva en rad andra former 
av offentliga inskriptioner, då människors vana, eller 
ovana, att meddela sig med inskriptioner i offentlig mil-
jö ansluter till en flertusenårig tradition. Man kan därför 
tala om graffiti och då avse historiska och förhistoriska 
inskriptioner i grottor, på hällar eller i medeltida kyrkor. 
Begreppet kan andra gånger utnyttjas för att uppmärk-
samma inskriptioner som är gjorda i ett politiskt syfte, 
exempelvis slagord, eller för att roa sin omgivning (Se 

bl.a. Castleman, 1982; Hollari, 2005; Jacobson, 1996). 
Staffan Jacobson menar att just definitionen av begrep-
pet graffiti kan ses som ett av graffitiforskningens mest 
”svårknäckta problem” (1996:10). Det som komplicerar 
bilden ytterligare är att vi i Sverige också talar om graf-
fitisymboler genom att välja ordet klotter.  Det går dock 
inte att ge vare sig klotter eller graffiti någon entydig 
definition, och ibland har de kommit att användas sy-
nonymt för att vid andra tillfällen utnyttjas som något 
särskiljande. 

När man pratar med människor i allmänhet om vad 
de tycker om graffiti är det inte ovanligt att man får ta 
del av synpunkter som grundar sig på en estetisk be-
dömning om vad som uppfattas vara fint eller fult. När 
det gäller graffitikulturens stiltyper tags, throw-ups och 
målningar kan man notera att tags och throw-ups då van-
ligtvis uppfattas som fula och därför benämns som klot-
ter. Ordet graffiti reserveras för de mer genomarbetade 
och flerfärgade målningarna och beskrivs som ”riktig” 
graffiti, vilken då också uppfattas vara vacker. I offici-
ella sammanhang, exempelvis förarbeten till lagar och 
policydokument, laborerar man i regel inte med denna 
typ av vardagsförståelse kring graffiti/klotter, utan myn-
dighetspersoner grundar mer konsekvent de språkliga 
formuleringarna på legalitetsaspekter. Utifrån en sådan 
kategorisering så används ordet klotter för att beteckna 
all olaglig applicering av färg medan ordet graffiti re-
serveras för lagligt utförd produktion av graffitisymbo-
ler. Så är exempelvis fallet med officiell brottsstatistik 
där brottskoden klotter omfattar alla skadebrottsanmäl-
ningar utan möjligheter att särskilja sådant klotter som 
en graffitimålare hellre skulle benämna som graffiti från 
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annat klotter som kan vara politiska slagord och mer 
traditionellt klotter, exempelvis ”skolan suger” eller 
liknade. 

Flera av de svenskspråkiga studierna som uppmärk-
sammar graffiti kommer in på svårigheterna med det 
dubbla omnämnandet (Se bl.a. Jacobson, 1996; Sjöman, 
1989; Sundell, Löfholm, & Shannon, 2002). Det dubbla 
omnämnandet blir särskilt tydligt i svenskt språkbruk 
då två olika namn utnyttjas för att ibland avse samma 
sak, men även i engelskspråkig litteratur förekommer 
språkliga nyanser och variationer kring den moderna 
formen av graffiti. Craig Castleman exemplifierar detta 
förhållande genom att påtala hur graffitimålare kan bli 
benämnda:  

”… graffiti writers have been referred to as ”graf-
fitists”, ”artists”, ”scrawlers”, ”daubers”, ”van-
dals”, ”insecure cowards” and a varity of other 
names” (Castleman, 1982:xi).

Att graffiti och graffitimålare uppmärksammas under 
flera namn ska dock inte förväxlas med att ”kärt barn 
har många namn”. Susan A. Phillips (1999) menar 
att begreppet graffiti har likheter med begrepp som 
kultur, ideologi eller samhälle, vilka heller inte låter 
sig definieras med exakta innebörder. Phillips menar 
dock inte att detta behöver ses som något problem utan 
pekar snarare ut graffiti som ett intressant studieobjekt 
just av den anledningen att fenomenet gett upphov till 
så skilda tolkningar. I BRÅ-rapporten Klotter. En in-
ventering i förebyggande åtgärder uppmärksammas att 
de språkliga variationerna kring graffiti/klotter säger 
något om hur svårt det är att nå konsensus kring hur 
fenomenet ska förstås. 

”Att klotter och graffiti är laddade begrepp märks 
redan i hur orden används. Bland dem som debatte-
rar frågan har begreppen i sig kommit att ge uttryck 
för den egna ståndpunkten. Å ena sidan kan den som 
tycker att klotter och all graffiti är fult och borde 
förbjudas, kalla allting för klotter. Å andra sidan vill 
den som däremot upplever det som en konstform, 
kanske att det ska kallas för graffiti” 
(Hollari, 2003:13).

Klotter respektive graffiti ska därmed inte ses som 
några neutrala benämningar. Att välja det ena före det 
andra kan ses som en värdering, eller tolkning, som kon-
struerar fenomenet i en bestämd riktning. Sheldon Stry-
ker menar att namngivandet inte bara är att se som en 
etikett utan styr också mening och relation till objektet. 
”Via interaktion med andra människor lär vi oss hur vi 
ska namnge företeelser i vår omgivning och dessa namn 
för med sig förväntningar på hur vi ska bete oss…” (ur 
Trost & Levin, 2004:136).

I en tidigare studie (Jonsson, 2004) gjorde jag en dis-
kursiv läsning av hur riksdagsmän just genom att ut-
nyttja ordet graffiti respektive klotter kan sägas röra sig 
mellan två diskurser – klotter- respektive graffitidiskur-
sen. Det som uppmärksammades som en klotterdiskurs 
kännetecknades av att företrädarna genomgående talar 
om fenomenet som klotter, vilket entydigt skulle för-
stås som ett skadegörelsebrott oavsett om man kunde 
notera några estetiska kvaliteter eller inte. I kontrast till 
denna hållning urskildes en graffitidiskurs vars anhäng-
are talade om graffiti som en konstform också då man 
uppmärksammade olagliga aspekter genom att tala om 
illegal graffiti. 
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Upprinnelsen till ett projekt som Ung Kultur 116 hänger 
självklart samman med att det existerar en graffitikultur 
i Göteborg och att denna kultur gör avtryck i staden som 
uppfattas som problematiska. Det inträffade dock några 
specifika händelser under hösten 2004 som är värda att 
framhålla då de aktualiserade frågor om det var möjligt 
att arbeta med graffiti/klotter i avsikt att skapa dialog 
mellan olika aktörer och intressenter. En sådan specifik 
händelse har sin upprinnelse i att åklagaren väckte åtal 
för grov skadegörelse mot fem ungdomar efter det att 
polisen bundit dem till en rad klotterbrott. I Göteborgs-
Posten 1 blir det hela beskrivet som en ”klotterhärva” 
och tidningen låter meddela att fem ungdomar i 16 – 19 
-årsåldern gjort sig skyldiga till att ha klottrat på ”spår-
vagnar, tåg, husfasader, postlådor, polisbilar och be-
tongfundament”. Av artikeln framkommer att de agerat 
i Göteborg och andra delar av Västsverige genom väl 
planlagda aktioner. Som läsare får man också veta att 
ungdomarna inte heller dragit sig för att hota en spår-
vagnsförare till livet då denne försökte förhindra deras 
framfart. Vid sidan av att riskera fängelsestraff i upp till 
fyra år kan man också läsa att ungdomarna riskerade att 

1]  Göteborgs-Posten 2004-11-01 Flera åtal i klotterhärva. 

Bakgrund och upprinnelsen till projektet 
Ung Kultur 116

ådömas ett solidariskt skadeståndsanspråk på uppemot 
en miljon kronor. Om man betraktar detta gripande ur 
straffrättslig synvinkel framstår det hela som en myck-
et lyckad polisinsats. Klotterbrott är en brottstyp som 
trots sin omfattning sällan leder till att någon enskild 
individ kan bindas till brottet. Vad som inte framkom-
mer i artikeln är att polisen efter sitt lyckade ingripande 
blev uppringa av oroliga föräldrar som undrade vad som 
skulle hända med sönerna som nu satt i häktligt förvar. 

Polismyndigheten hade också tidigare kunnat konsta-
tera att deras lyckade polisära ingripande ledde till att 
oroliga föräldrar som aldrig tidigare haft kontakt med 
rättsväsendet hörde av sig undrande vad de skulle göra 
med sin klottrande son. Eftersom polisens huvudsakliga 
uppgift inte handlar om att ge den här typen av kurativt 
stöd vände man sig till socialtjänsten. Det visade sig då 
att det inte fanns någon naturlig samarbetspart inom so-
cialtjänsten som kunde bemöta på den oro som föräldrar 
gav uttryck för. Mot bakgrund av detta ”glapp” mellan 
polis och socialtjänst började man i Trygg, vacker stads 
Klottergrupp2  diskutera om inte det kommunala arbe-

2]  Den Klottergrupp från Trygg, vacker stad som här avses utgörs 
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tet kring klotter och klottrare också behövde komplet-
teras med en mer social utgångspunkt. För att under-
söka sådana möjligheter fick Tryggare och Mänskligare 
Göteborg3  i uppdrag att undersöka hur en sådan social 
dimension skulle kunna formas. 

Senare samma höst inträffar ytterligare en händelse 
som kan ses som betydelsefull i sammanhanget. I de-
cember 2004 skickar polisens klottergrupp en skrivelse 
till kommunstyrelsen i Göteborg med rubriken ”Röda 
sten = en klottrares orörda oas”.  4 Polisen informerar 
där politikerna om att polismyndigheten under år 2004 
bedrivit ett projekt avseende skadegörelsebrottet klotter 
och att detta arbete varit så lyckosamt att man bestämt 
sig för att permanenta denna klottergrupp och därtill ut-
öka den rent personellt. Här framkommer att målet med 
satsningen är att få ”en god kännedom om både aktu-
ella personer och deras målningar (tags). Detta i sin tur 
skall förhoppningsvis leda till fler uppklarade ärenden” 
Polisen menar dock att deras arbete försvåras av att man 
från Göteborgs kommuns sida inte fullt ut förstår vilka 
negativa konsekvenser det har för brottsutvecklingen att 
Röda Sten Kulturförening upplåter byggnadens fasader 
till klottrare med kommunens goda minne. Polisen på-
talar att det är lika illa att man även i Mölndals kommun 
upplåtit en plats där det också är tillåtet med klotter. I 
skrivelsen är poliserna påtagligt skarpa i sin kritik och 
liknar Röda Sten vid en ”varböld”. I punktform kon-
staterar polisen därefter att det klottras som aldrig förr 
vid Röda Sten trots att det egentligen inte är tillåtet, att  

av ett nätverk av verksamheter och organisationer som i bred 
samverkan arbetat för att minska klotter som ett skadegörelse-
brott. Klottergruppen startade som en samverkansgrupp i början 
av 2000-talet på initiativ av verksamheter och organisationer som 
såg sina fordon eller fysiska objekt bli utsatta för skadegörelse. 
Efterhand har antalet samverkande parter blivit allt fler och idag, 
år 2008, har Klottergruppen en organisatorisk hemvist inom den 
kommunövergripande Trygg, vacker stad organisationen. Längre 
fram i rapporten återkommer jag till hur Klottergruppen arbetat 
med graffiti/klotter. 
3] Göteborgs namn på sitt centrala brottsförebyggande råd.
4] Skrivelse från polisens klottergrupp till kommunstyrelsen i Göte-
borg. Daterat 2004-12-08. Ankomststämplat: 2004-12-14.

platsen fungerar som samlingsplats för unga klottrare 
där äldre klottrare står som förebilder och idoler för de 
yngre, att planering av skadegörelseattacker mot ex. 
järnvägs- och spårvagnar ofta sker vid platsen samt att 
det där förekommer ett öl- och narkotikamissbruk. Efter 
att ha tecknat denna problematiska bild av Röda Sten 
som en ”samlingsplats och träningsarena för klottrare” 
så erbjuder polisen ett antal förslag som kan bidra till 
att lösa problemen genom att under rubriken Vad göra? 
presentera tre åtgärdsförslag:

• Ganska enkelt. Sanera Röda Sten. Låt ungdomarna  
  förstå att det är förbjudet att måla på väggarna – där  
  också!

•  Gör likadant i Mölndal. Sanera den väggen och tala  
  om vad som gäller.

•  Tillåt inte s.k. graffitikurser eller liknade.

En offentligt ställd skrivelse som denna passerade gi-
vetvis inte obemärkt förbi. I texten framfördes en rad 
argument som ligger i linje med hur förespråkare för 
nolltolerans brukar formulera sig. Exempel på sådana 
formuleringar är ”graffiti är naturligtvis klotter och 
klotter är skadegörelse”, ”förbjud allt s.k. lagligt klot-
ter” eller ”En fråga att ställa till alla som försvarar 
klottret: Önskar de själva få sina bostäder och bilar 
nedklottrade ständigt och jämt?

För egen del tog jag del av skrivelsen redan den 20 
december 2004. Bara någon vecka senare blev jag kon-
taktad av en tjänsteman från Tryggare och Mänskligare 
Göteborg. Hon berättade då att hon och några andra 
tjänstemän sedan en tid tillbaka samlats med anledning 
av att man i Göteborg uppmärksammat att det saknades 
en social dimension i det kommunala arbetet med graf-
fiti/klotter. Då hon hört talas om mitt intresse för graffiti 
och de kontrollstrategier denna kultur gett upphov till 
ville hon gärna se min medverkan vid gruppens näst-
kommande möte som var inplanerat till den 25 januari 
2005.
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Projektidén tar form
Hela perioden från januari 2005 fram till det att pro-
jektet nådde sitt officiella erkännande i september 2005 
ser jag som en mycket betydelsefull period varför jag 
också väljer att uppmärksamma perioden som en del 
av projektets tillkomsthistoria. De personer som deltog 
vid mötet representerade en förhållandevis vid ingång 
till graffiti/klotterfrågor. Där fanns personer som hade 
erfarenhet av att möta ungdomar i egenskap av fältas-
sistenter, fritidsledare eller socialarbetare. Där fanns 
personer som hade erfarenhet av att möta graffiti/klot-
ter som en kontroversiell fråga inom kultursektorn och 
personer som likt mig själv funnit det intressant att sam-
häliga kontrollstrategier gentemot graffiti/klotter under 
lång tid kännetecknats av ambivalens och avsaknad av 
samsyn. Flera av dem som var inbjudna till mötet såg 
faror med att möta ungdomars intresse för att måla graf-
fiti med en hårdare förbudspolitik. Under mötet fördes 
därför mer trevande och förutsättningslösa diskussioner 
om huruvida det var möjligt att finna nya vägar för ett 
arbete med klotterproblematik utan att för den skull slå 
in på en linje där man helt uteslöt ungdomar och deras 
intresse för att måla graffiti. 

Denna mycket informella och lösliga grupp träffades 
vid ytterligare ett par tre tillfällen våren 2005 då också 
nya personer bjöds in allt efter hand för att bidra till en 
mer utvecklad diskussion. Gruppen hade aldrig något 
officiellt namn utan ett e-postutskick kunde lite lättsamt 
börja med: ”Hej på er gamla graffiti/klottergänget!” 
Som utvärderare ser jag denna grupp, eller nätverk om 
man så vill, som viktig och skulle man så här i efterhand 
benämna grupperingen skulle ”idégrupp” kunna vara ett 
passande namn. Redan i mars 2005 hade ”idégruppen” 
tecknat ett första utkast till en projektbeskrivning som 
i väsentliga delar påminner om den som antogs några 
månader senare. Ett viktigt tillägg skiljer dock dessa 
båda versioner då man i den slutliga versionen under 
rubriken ”utgångspunkt” redan i den inledande texten 
slår fast att bilder och ristningar som är olagliga är det 
samma som klotter medan text och bild som är lagliga 
är graffiti. 
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Projektidén formaliseras
Att projektplanen reviderades på detta sätt ett antal 
gånger berodde på att utkastet behandlades i en rad for-
mella instanser som uppfattades vara centrala för hur 
man kan arbeta med graffiti/klotterfrågor i Göteborg. 
Det innebar att de tankar och idéer som växte fram i 
”idégruppen” efterhand kom att förankras i en formell 
och officiell beslutshierarki. Detta ”förankringsar-
bete” underlättades av att det i ”idégruppen” fanns en 
mycket stor förtrogenhet med den kommunala organi-
sationens uppbyggnad och vilka beslutsvägar som där 
råder. Från ”idégruppens” sida strävade man mycket 
målmedvetet efter att nå personer i olika förvaltnings-
led som uppfattades som centrala och/eller kunde 
tänkas ha en stödjande inställning till projektet. Talar 
man med personer som var involverade i detta arbete 
kan ord som ”lobbying” eller ”underminering” komma 
upp. Om man enbart skulle identifiera en enda person 
som central i arbetet för att vinna gehör för projektidén 
så framstår tjänstemannen från Tryggare och Mänsk-
ligare Göteborg som ett självklart val. Under den tid 
som projektidén tog form och förankrades fungerade 
hon som något av en nyckelperson och motor genom 
att bjuda in till träffar, skicka ut material och se till att 
arbetet drevs framåt. Det var också hon som presen-
terade och föredrog ärendet inför den kommunala 
Klottergruppen. Från ”idégruppens” sida befarande 
man att just Klottergruppen skulle ställa sig skeptiska 
och avvisande till projektidén om ett mer dialoginriktat 
arbete med graffiti/klotterfrågor. Den mer allmänna 
uppfattningen i ”idégruppen” var vid denna tid att 
Klottergruppen företrädde en syn på graffiti/klotterfrå-
gor som låg nära en nolltolerans-linje. Det visade sig 
också att Klottergruppen initialt ställde sig tveksamma 
projektet.

Och NN [Tjänstemannen från Tryggare och Mänsk-
ligare Göteborg] skrev ihop en kladd, ett koncept, 
och sa: – skulle man inte kunna göra något sådant 

här? Efter det att också polisen sagt att det fanns 
behov av dialog. Hon är ju gammal fältare och har 
jobbat socialt och hon uttryckte det på ett sätt som 
kanske inte föll i god jord hos mig heller. Man blev 
orolig om detta var ett nytt sådant där jävla klotter-
projekt där man får lära sig att klottra. (Västtrafiks 
representant i klottergruppen)

Att man i Klottergruppen ställde sig negativ till ett 
”klotterprojekt där man får lära sig klottra” berodde 
på att man från Göteborgs spårvägars och trafikkonto-
rets sida redan tidigare sponsrat projekt där ungdomar 
skulle måla graffiti mot löfte att de aldrig skulle klottra 
olagligt. Erfarenheterna från sådana projekt var dock 
negativa då det visat sig att flera av de ungdomar som 
deltagit likväl åkte fast för klotter. För att Klottergrup-
pen skulle kunna ställa sig bakom projektidén var det 
därför viktigt att det tydligt skulle framgå att projektet 
vände sig mot klotter. 

Jo, jag kände en oro där. Vi måste ändra och vi får 
redigera det här. Vi måste skriva att det är mot klot-
ter och allt sådant. Så vi tvättade ju fram det till en 
hygglig skrivning. Och det gick några varv och det 
tog lite tid men eftersom det är många [inblandade] 
från olika delar i kommunen som träffas med skif-
tande insikt och erfarenheter av det här så behöver 
man det här tjötet. Jag tror att det var bra. (Västtra-
fiks representant i klottergruppen)

Vi ser här att det preliminära projektutkast som for-
mulerades av ”idégruppen” engagerade allt fler av de 
aktörer som redan tidigare varit involverade i graffiti/
klotterfrågor. Efter några varv och en hel del ”tjöt” fram-
trädde en allt tydligare skrivning om att projektet skulle 
syfta till att minska klotter och annan skadegörelse. När 
det väl var gjort visade det sig att också Klottergruppen 
med flera centrala aktörer ställde sig bakom den bear-



Projekt: Direkt dialog mellan 
ungdomar och vuxna
Finansieringsförslag   

Trygg, vacker stad    
Park- och Naturförvaltningen    
Trafikkontoret    
Fastighetskontoret   
Kulturförvaltningen   
SDF Majorna     
SDF Högsbo     
SDF Älvsborg     
SDF Frölunda     
SDF Tynnered     
SDF Askim     
SDF Linnéstaden    
SDF Centrum     
Göta Lejon     
Västtrafik     

Summa    

Tkr/år

500
100
100
100
100
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
100
50

1550
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betade versionen av projektplanen och var beredda att 
driva frågan vidare. I ett e-postutskick i maj 2005 infor-
meras ”idégruppen” om hur arbetet fortskridit:

Jo, Klottergruppen har diskuterat projektbeskriv-
ningen fram och åter. De blev helt eniga och starka 
att driva projektidén vidare till Trygg, vacker stad. 
I fredags den 13:e var det möte i Trygg, vacker 
stad. Trafikkontoret hade då tagit fram ett förslag 
till finansieringsplan. De föreslog […] att det tas 
700 000 kr ur den klotterförebyggande/sanerande 
potten. Fantastiskt! Resterande medel föreslås från 
Framtiden, Kulturförvaltningen, Göta Lejon och 
stadsdelarna. Jag skall under dagen kontakta NN 
i Majorna och resonera vidare. Inga protester från 
Trygg, vacker stad.

Samverkansgruppen Trygg, vacker stad som re-
dan omnämnts vid ett par tillfällen i rapporten är en 
mycket betydelsefull instans när det gäller kommunal 
samverkan i Göteborg. Gruppen bildades år 2000 på 
kommunledningens initiativ för att förhindra att frågor 
”föll mellan stolar” eller att det skulle uppstå stridig-
het kring kostnadsansvar för frågor som tangerade flera 
förvaltningsområden. Gruppen representeras av förvalt-
ningschefer för verksamheter som ansvarar för den of-
fentliga miljön i Göteborg, och genom att sammanträda 
ungefär en gång i månaden är tanken att skapa något av 
en gemensam ”koncernanda” för stadens gemensamma 
(Klarqvist, 2004). 

Några månader senare i september 2005, kunde 
tjänstemannen på Tryggare och Mänskligare Göteborg 
återigen meddela en framgång. Den viktiga frågan om 
finansiering var helt löst. Projektnamnet Ung Kultur 
116 var vid denna tidpunkt ännu inte i bruk utan pro-
jektet gick under arbetsnamnet ”Direkt dialog mellan 
ungdomar och vuxna”. Det ekonomiska ansvaret mel-

lan olika facknämnder och stadsdelar fastställdes enligt 
följande:

Bland projektets medfinansiärer enades man om att 
utse Majornas stadsdelsförvaltning till huvudman med 
ansvar för projektets personal och lokal. Att valet föll på 
just stadsdelen Majorna hängde samman med att man 
ville ha en lokal förankring i den stadsdel där Röda Sten 
är beläget för att underlätta kontakt mellan projektper-
sonal och graffitimålande ungdomar vilka förväntades 
röra sig i området. Övriga sju stadsdelar valdes utifrån 
polisens uppgifter om var merparten av de ungdomar 
som håller på med graffiti/klotter var bosatta. Av projekt-
beskrivningen framgår också att årsskiftet 2005/2006 
skulle ses som tänkt startdatum men med möjlighet för 
en eventuell ”smygstart” något tidigare.
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Projektet förankras brett
Att jag väljer att återge hur förvaltningar och bolag 
löste de ekonomiska åtagandena sinsemellan ovan är 
motiverat av framförallt två skäl. För det första kan man 
konstatera att även om projektet hade sin tänkta bas i 
Majorna så lyckades man involvera flera andra stads-
delsförvaltningar och kommunövergripande aktörer så-
som Trafikkontoret, Västtrafik, försäkringsbolaget Göta 
Lejon och Trygg, vacker stad. Det innebar att man i lik-
het med graffitikulturen, som rör sig över hela staden, 
också för projektet skapade förutsättningar för ett kom-
munövergripande arbete där projektpersonalen inte be-
hövde förklara och motivera projektets existensberätti-
gande inför varje ny kontakt. Ett ytterligare förhållande 
som gör det intressant att återge projektets finansiella 
grund uppmärksammas av Västtrafiks representant i 
Klottergruppen:

Det var ju ändå rätt så substantiella summor så 
man köpte sig inte fri och att det skulle vara någon 
form av representation för att följa arbetet. För det 
har man ju varit med om i andra sammanhang att 
det kan komma några glada laxar som vill ha lite 
bidrag. Och då kan det skickas iväg några tusen-
lappar så har man varit… ja, snäll om man säger 
så. Men sedan behöver man ju inte ta något ansvar 
alls. Det är ju heltokigt. Man får ju gärna vara snäll 
men man uppnår kanske inget med det. (Västtrafiks 
representant i klottergruppen)

Ser man till de summor som var och en av medfinan-
siärerna förbinder sig att skjuta till under en tvåårig pro-
jekttid rör det sig mycket riktigt om förhållandevis stora 
belopp. Man kan därför anta, precis som tjänstemannen 
ovan anför, att intressenterna då också ser sig som mer 
involverade och ansvariga för projektet. Betydelsen av 
hur detta ekonomiska åtagande solidariskt sprids mellan 
flera centrala aktörer vad gäller graffiti/klotter är givet-
vis svårt att bedöma men man kan anta att det bidrog till 
att långt fler aktörer än Majornas stadsdelsförvaltning 
kom att uppfatta att Ung Kultur 116 åtminstone delvis 

var ”deras” projekt. Att ett lovat ekonomiskt åtagande 
kan bidra till att stärka lojaliteten kan delvis förklara 
den goda uppslutning kring projektidén som kom till 
uttryck sommaren och hösten år 2005. Mitt under för-
ankringsarbetet utmanades nämligen tankarna om ett 
dialoginspirerat projekt av ett förslag som tog en annan 
utgångspunkt för hur ett kommunalt arbete med graf-
fiti/klotter borde bedrivas. Strax före midsommar 2005 
lämnade en central politiker in en motion där denne för-
ordade att Göteborg skulle börja tillämpa den s.k. Hel-
singforsmodellen. I motionen kan man läsa:

Helsingforsprojektet inleddes med att klottret 
kartlades och därefter påbörjades en systematisk 
sanering. Det finns hela tiden mobila enheter som 
åker runt och bevakar och sanerar klotter i sta-
den. Projektets kostnader har sjunkit i takt med att 
klottret och antalet klottrare minskat i Helsingfors. 
Förutom kostnaderna har också Helsingfors stad 
engagerat cirka 400 frivilliga klotter-observatörer 
och -rapportörer.

Göteborgs kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Göteborgs Stad initierar ett stoppa klotter-pro-
jekt,  liknande Helsingforsmodellen för hela staden 
2. Staden inför en klotterpolicy, vilken innebär att 
klot- tersanering ska ske inom 24 timmar. 5 

Från ”idégruppens” sida uppfattade man förslaget 
som kritiskt då det utmanade grundtankarna om ett dia-
logprojekt. Genom att ta del av den remissrunda6  som 
motionen gav upphov till kan man notera att förank-
ringsarbetet för det som skulle bli Ung Kultur 116 hade 
slagit väl ut. Av nio remissinstanser var det dessutom sju 

5] GÖTEBORGS STADSKANSLI, TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2006-01-16. Motion av Jan Hallberg (m) angående införande 
av klottersanering enligt Helsingforsmodell, H 101/05 Bilaga 1. 
Daterad 2005-06-22
6] GÖTEBORGS STADSKANSLI, TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2006-01-16. Motion av Jan Hallberg (m) angående införande av 
klottersanering enligt Helsingforsmodell, H 101/05 
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stycken som redan hade åtagit sig ett ekonomiskt ansvar 
för projektet. I tjänstemannayttrande efter tjänsteman-
nayttrande avvisas förslaget om en Helsingsforsmodell 
då man menar att man redan arbetar efter en genom-
tänkt metodik i Göteborg. En metodik som dessutom är 
på väg att kompletteras:

Klottergruppen i Trygg, vacker stad har initierat ett 
projekt som Tryggare och Mänskligare Göteborg ut-
vecklat, det är ett ungdomsprojekt för att motarbeta 
klotter. Utgångspunkten och metoden är att i direkt 
dialog…7 

Resultatet av remissrundan blev att förslaget avse-
ende en Helsingsforsmodell avvisas medan den andra 
punkten, en kommungemensam policy, mötte positivt 
gensvar och tillstyrks. De lösa funderingar om att möta 
graffitimålande ungdomar med dialog som uttrycktes 
på Tryggare och Mänskligare Göteborg i januari 2005 
hade mindre en ett år senare vunnit ett påtagligt stöd.

Projektets organisatoriska form
Precis som projektbeskrivningen öppnade upp för så 
”smygstartade” projektet redan under hösten 2005. Re-
dan från början stod det klart att ett projekt som Ung 
Kultur 116 inte helt och hållet kunde ses som ett renod-
lat ”stadsdelsprojekt” då graffiti/klotterfrågor inte bara 
handlar om ett överskridande var det gäller lagligt eller 
olagligt utan också överskrider den kommunala kartan 
när det gäller såväl dess fysiska gränser som organisa-
toriska struktur. Ung Kultur 116 har därför också haft 
en mer kommunövergripande utgångspunkt, vilket ock-
så har befästs av att samverkansgruppen Trygg, vacker 
stad stått som uppdragsgivare för projektet.

7] GÖTEBORGS STADSKANSLI, TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2006-01-16. Motion av Jan Hallberg (m) angående införande av 
klottersanering enligt Helsingforsmodell, H 101/05 Bilaga 2. Tra-
fikkontoret Tjänsteutlåtande 2005-11-16. 

Som utomstående är det inte helt enkelt att orientera 
sig i den kommunala organisation där Ung Kultur 116 
har verkat. Vid sidan av stadsdelsnämnder och verksam-
heter där man av namnet kan få en viss uppfattning om 
vad de har för verksamhetsområden förekommer det 
en rad olika nätverk och samverkansformer som namn-
givits på ett sådant sätt att man inte enbart av namnet 
kan bilda sig en uppfattning om vad de egentligen sam-
verkar kring. Den här typen av samverkansgrupper och 
nätverk löper mellan stadsdelar och kommunala nivåer. 
För att ändå i något avseende beskriva det organisato-
riska ramverket för Ung Kultur 116 ges följande kort-
fattade beskrivning ”uppifrån och ner”:

 
Samverkansgruppen Trygg, vacker stad har fung-

erat som uppdragsgivare för Ung Kultur 116. Gruppen 
representeras av förvaltningar och kommunala bolag 
som samlats bakom visionen att Göteborg ”skall vara 
en vacker, öppen trygg stad som vi är stolta över och 
där stadsmiljön inbjuder till möte mellan människor.8”  
Mycket av det konkreta arbete som pågår för att göra 
staden trygg och vacker sker genom projektsamverkan 
där en eller flera aktörer tillsammans arbetar kring en 
specifik uppgift. När det gäller frågor om graffiti/klotter 
kan man konstatera att Trygg, vacker stad i det närmaste 
kan uppfattas som något av ”spindeln i nätet” då sam-
verkansgrupperingen vid sidan av att vara huvudman 
för Ung Kultur 116 också står bakom följande projekt/
satsningar:

Klotterpolicy, Gröna väggar, Tillsyn och klottersa-
nering, Erfarenhetsutbyte om klotter mellan länder i 
Europa, Haga-modellen, Affischpelare för snyggare 
affischering samt att Vändslingor för spårvagn blir 
upplysta. 9 

8] Hemsida: Trygg, vacker stad. (http://www.tryggvackerstad.
goteborg.se/prod/parkochnatur/tryggvacker/dalisTVS.nsf/vyPublic
erade/0205241FAB8EA900C1257213002AD6D2?OpenDocument) 
Tillgänglig: 2008-03-07 
9] Hemsida: Trygg, vacker stad. (http://www.tryggvackerstad.
goteborg.se/prod/parkochnatur/tryggvacker/dalisTVS.nsf/535e371e
7fd657aec1256a5c0045675f/870f3c833ddd78a3c12572140028e30f
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Att Ung Kultur 116 haft ett mer kommunövergripan-
de uppdrag visar sig också i styrgruppens sammansätt-
ning. Den har utgjorts av företrädare för huvudfinansiärer 
till projektet. Styrgruppen har samlats till återkomman-
de möten där också de båda projektanställda från Ung 
Kultur 116 deltagit. Efter att ha närvarat vid flera sam-
manträden vill jag uppmärksamma att styrgruppen haft 
en viktig betydelse för projektet på flera plan. För det 
första uppfattar jag att sammanträdena kännetecknats 
av ett informellt diskussionsklimat där samtliga repre-
sentanter fokuserat på vad som är bäst för projektet och 
inte alls framhållit den egna organisatoriska tillhörighe-
ten som till exempel stadsdelchef, representant för Klot-
tergruppen eller Trygg, vacker stad. Istället för att fråga 
sig vem som borde göra vad så uppfattar jag det som att 
samtliga styrgruppsmedlemmar drivits av ett personligt 
intresse för frågorna och engagerat bidragit till att pro-
jektet ska ges möjligheter att utvecklas. 

I början av projekttiden existerade också en referens-
grupp som var tänkt att fungera som bollplank i det 
mer praktiska arbetet. Tanken var att samla och infor-
mera personer som kunde komma att bli samarbetspart-
ners kring ungdomar som visade intresse för graffiti och 
graffitikultur. En sådan referensgrupp visade sig dock 
minska i betydelse eftersom den här typen av kontakter 
kom att utveckla sig mer naturligt i takt med att Ung 

!OpenDocument) Tillgänglig: 2008-03-07 

Kultur 116 gjorde sig känt som projekt och inledde ett 
konkret samarbeta med andra aktörer.

Till huvudman för Ung Kultur 116 utsågs Stads-
delsförvaltningen Majorna och deras avdelning för 
fritid, barn och ungdom. Att valet föll på just stadsde-
len Majorna berodde bland annat att man vill lokalisera 
projektet i närheten av området Röda Sten för att un-
derlätta ett uppsökande arbete med ungdomar som höll 
till där. Ett annat skäl till att förlägga det huvudsakliga 
ansvaret för projektet till en bestämd verksamhet var att 
man ville underlätta för projektpersonalen mer utifrån 
en personalpolitisk aspekt. När man driver ett helt fri-
stående utvecklingsprojekt finns alltid risken att perso-
nalen efterhand blir mer utelämnad och isolerad.

Projektet Ung Kultur 116 har drivits och utvecklats 
av två heltidsanställda socionomer där den ena, pro-
jektledaren, i ett tidigt skede involverades i arbetet kring 
projektidén. Mot bakgrund av projektbeskrivningen 
framstår personalrekryteringen för Ung Kultur 116 som 
mycket lyckad. Båda var socionomer med erfarenhet 
av att arbeta med ungdomar och båda var intresserade 
av att söka nya arbetsformer i linje med ett uppsökande 
fältarbete. Därtill hade de båda projektanställda en viss 
förtrogenhet med graffiti och graffitikultur sedan tidi-
gare. Projektet väckte också intresse vid Institutionen 
för socialt arbete, Göteborgs universitet, då man sam-
mantaget har haft tre studenter som valt att förlägga sin 
praktiktermin till projektet.
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Ung Kultur 116 
– två års arbete på flera nivåer
Ung Kultur 116 har kontinuerligt dokumenterat sin verk-
samhet i verksamhetsberättelser, terminsutskick och an-
nat material. Följande presentation tar sin utgångspunkt 
i en rad sådana dokument och från samtal som återkom-
mande förts under projekttiden.  Då projektpersonalen 
valt att presentera sin verksamhet på tre olika nivåer, 
struktur, individ och grupp, väljer jag att följa denna 
princip. När verksamheten presenteras i den här typen 
av nivå-gruppering ska ”nivåer” inte förstås som att 
gränserna utgör tydliga skiljelinjer. Istället bör man se 
det som att kunskaper och erfarenheter som vinns på en 
nivå också återförs och får betydelse på en annan. Innan 
de tre nivåerna uppmärksammas var för sig vill jag där-
för peka på några förhållanden som jag uppfattar haft en 
mer nivåöverbryggande betydelse för projektet och dess 
möjligheter att utveckla sin arbetsmetodik. 

Ett sådant förhållande handlar om att Ung Kultur 
116 redan från start haft vad som skulle kunna beskri-
vas som en organisatorisk legitimitet. Men en tydlig 
förankring i den kommunala organisationen har pro-
jektpersonalen redan från den första arbetsdagen kunnat 
hävda att de är och förväntas vara en resurs i Göteborgs 
arbete kring graffiti/klotter. Utan detta officiella erkän-
nande hade det antagligen varit svårt att etablera kontakt 
med alla de verksamheter som på något sätt engagerar 
sig i graffiti/klotterfrågor. När det gäller samverkan med 
myndigheter som socialtjänst och polis vilka hanterar 
sekretesslagstiftning hade samarbete kring enskilda 

ungdomar knappast varit möjligt om inte Ung Kultur 
116 också omfattats av myndighetssekretess och legitim 
status att agera.

För att kunna agera i en omgivning där människor ger 
uttryck för vitt skilda uppfattningar räcker det knappast 
med att enbart hänvisa till en legitim status. De egna 
möjligheterna att agera och få gehör för synpunkter 
handlar också om hur väl man lyckas etablera förtro-
ende bland andra. Ser man tillbaka till de samtal jag 
fört med projektpersonalen under de senaste två åren 
ska man inte sticka under stol med att personalen vid 
flera tillfällen beskrivit hur svårt det kan vara att agera 
kring graffiti/klotterfrågor utan att mötas av misstänk-
samhet och motstånd. Projektpersonalen kan bland an-
nat berätta om ett sammanträde då någon av dem lite 
oreflekterat valde att prata om graffiti vilket omedelbart 
fick en av mötesdeltagarna att utbrista: ”– det heter klot-
ter och inget annat!” Utan tvekan är graffiti/klotter nå-
got som berör människor och de diskussioner som följer 
i dess spår framstår lätt som infekterade och låsta. Att 
röra sig bland människor som inbördes ger uttryck för 
uppfattningar som mer eller mindre går stick i stäv med 
varandra är en komplicerad uppgift. Om man därtill, 
som i Ung Kultur116:s fall, förespråkar att man bör mö-
tas i dialog kring den kontroversiella frågan förutsätter 
det ett stort mått av diplomati och ett tydliggörande av 
den egna positionen. 
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”Förtroendet för oss och projektet har byggt på att 
vi alltid strävar efter tydlighet om vilka vi är och att vi 
har förutsatt oss att prata ”ett språk”. Det vill säga att 
oavsett om vi möter tjänstemän eller ungdomar så be-
nämner vi saker för vad de är. Utgångspunkten för detta 
är regeringens definition av graffiti och klotter.10”

Den officiella definition som Ung Kultur 116 hänvi-
sar till utgår från en juridisk definition där ordet graffiti 
reserveras för graffitisymboler som är lagliga. Illegal 
produktion av sådana symboler är att uppfatta som ska-
degörelsebrott och benämns klotter. 

Termen klotter används i promemorian för att 
beteckna text, bild eller ristning som olovligen 
anbringas på husväggar, tunnelbanetåg, parkbänkar 
eller andra platser eller föremål under förutsättning 
att rekvisiten för skadegörelse i 12 kap. 1 § brotts-
balken är uppfyllda, dvs. att någon genom klotter 
”förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till 
men för annans rätt därtill”. 
(Departementsserien, 2001:43)

Det kan förefalla som ett pragmatiskt beslut att följa 
regeringens officiella definition kring vad som ska vara 
graffiti och vad som ska vara klotter, men när det gäller 
att skapa förtroende för sig själva och projektet uppfattar 
jag detta val som betydelsefullt. En lärdom av projektet 
kan därför sägas vara att den rent språkliga, diskursiva 
nivån, påverkar hur ett samarbete kring graffiti/klotter 
kan utvecklas. Genom att hänvisa till statsmaktens of-
ficiella begreppsanvändning har Ung Kultur 116 kunnat 
gå in i praktiskt arbete utan att själva hamna i ständiga 
och återkommande diskussioner om vad som egentligen 
ska ses som klotter respektive graffiti. 

Genom att arbeta ”mycket hårt med att bli accepte-
rade samt att få förtroende och tillit för projektet hos 
förvaltningar, tjänstemän samt politiker”11 har projekt-
personalen inte bara utvecklat de organisatoriska förut-
sättningarna för projektet utan också etablerat ett per-
sonligt kontaktnät i Göteborg som de kunnat använda 

10] Ung Kultur 116. Verksamhetsberättelse år 2006. Odaterad. 
11]  Ung Kultur 116. Verksamhetsberättelse år 2006. Odaterad. 

sig av i arbetet oavsett vilken ”nivå” de har rört sig på. 
För att förstå projektet Ung Kultur 116 uppfattar jag att 
det är viktigt att uppmärksamma den här typen av mer 
personliga kontakter som överskrider formella och or-
ganisatoriska gränser. För egen del fann jag det först 
förvånande att tjänstemän i en så pass stor stad som Gö-
teborg hade så god kännedom om vem och vilka som 
arbetade i kommunen. Allt sedan de första samman-
komsterna under projektets idé- och etableringsfas har 
det slagit mig att möten har hållits i en nästan familjär 
ton där det inte varit ovanligt att personer som inte när-
varat i rummet blivit omnämnda enbart med förnamn. 
Till att börja med var jag fullt upptagen med att försöka 
förstå vilka personer som åsyftades och på vilket sätt 
deras arbete hade betydelse för projektet. Det slog mig 
sedan att jag också för egen del hade mött en rad av de 
personer som varit viktiga för Ung Kultur 116 långt före 
det att projektet överhuvudtaget var påtänkt 12. Utan att 
ha gjort någon mer detaljerad nätverksanalys kring en-
skilda individers relationer till varandra så vill jag påstå 
att den här typen av mer informella kontakter framstår 
som mycket vanliga och är att uppfatta som viktiga för 
projektet och projektutvecklingen. Det visar sig att även 
då man arbetar i en större kommun som Göteborg är an-
talet personer som intresserar sig för graffiti/klotter inte 
fler än att sannolikheten att man redan känner varandra 
eller har gemensamma bekanta måste ses som stor. För-
hållanden som dessa – projektets officiella legitimitet, 
förmåga till att skapa förtroende samt tillgången till ett 
informellt kontaktnät – uppfattar jag som mycket bety-
delsefulla för hur Ung Kultur 116 har kunnat arbeta på 
samtliga tre nivåer. 

12] För min del har sådana personliga kontakter framförallt sin 
upprinnelse i min koppling till Institutionen för socialt arbete där 
jag sedan tidigare lärt känna en av projektpersonalen, projektets 
handledare och några av de fältarbetare som projektet haft kontakt 
med. Mitt intresse för graffiti hade också redan satt mig i kontakt 
med företrädare för Klottergruppen inom Trygg, vacker stad, Poli-
sens klottergrupp och medlemmar i Röda Sten Kulturförening. 
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Strukturell nivå
Under rubriken strukturell nivå presenterar Ung Kultur 
116 det arbete de lagt ner på ett mer övergripande plan. 
Ser man mer till det som beskrivs under denna nivå 
hade en annan lämplig benämning kunnat vara organi-
sations- och myndighetsarbete då arbetet framförallt 
har handlat om att öppna upp olika samverkansformer 
och etablera mer av samsyn mellan professionella aktö-
rer – aktörer som sinsemellan, åtminstone initialt, gav 
uttryck för skilda uppfattningar kring vad som borde 
göras i förhållande till graffiti/klotter. 

Mycket energi och tid har lagts vid att sprida infor-
mation om Ung kultur 116. Vi har under året skapat 
kontakt/dialog med olika verksamheter så som 
socialtjänsten, skola, fritid, olika förvaltningar, bo-
lagen samt andra nätverk som ansetts vara viktiga i 
samarbetet kring målgruppen.1

Denna inledning av verksamhetsberättelsen för år 
2006 ger en mycket god bild av hur projektet arbetade 
under sitt första projektår. Till att börja med handlade 
det mycket om att göra projektet känt bland alla de 
verksamheter och sammanslutningar som i något avse-
ende berörs av frågor kring graffiti/klotter. För ett pro-
jekt som Ung Kultur 116, som inte väjer för att uppfatta 
graffiti/klotter som en komplicerad fråga, har det inne-
burit att de sökt kontakt med väldigt många verksam-

1] Ung Kultur 116. Verksamhetsberättelse år 2006. Odaterad. 

heter. Exempel på sådana verksamheter är socialtjänst, 
polis, fritid, rättsväsende, Röda Sten Kulturförening och 
politiska nämnder och många flera. Om man som jag 
inte är bevandrad i Göteborgs kommunala organisation 
så blir man lätt förvirrad av hur många olika samman-
slutningar och grupperingar som direkt eller indirekt 
berörs av graffiti. Som utomstående är det inte heller 
helt enkelt att hänga med när projektpersonen talar om 
sitt samarbete med grupper som ITV/DUR-gruppen, 
Folkhälsosamordnare, ungdomssamordnarnätverk, kul-
tursamordnarnätverk, ungdomsfullmäktige, Dörröpp-
narna, Världskulturmuseet, Nätverk Kultur Majorna 
etc. Utan att här gå in på vad de olika grupperingarna 
har för uppgift kan man konstatera att Ung Kultur 116 
verkligen har sökt ett brett samarbete med alla som på 
något sätt uppfattas ha betydelse för hur man ska arbeta 
med graffiti/klotter i Göteborg.

Efterhand som Ung Kultur 116 gjorde sig känd som 
en ny aktör i frågor kring graffiti/klotter tog de också en 
mer aktiv roll i hur arbetet utvecklade sig. Som utvär-
derare kan jag konstatera att projektpersonalen i första 
hand valt att verka inom befintliga samverkansgrup-
per och nätverk.  Med tanke på att ett av projektets mål-
sättningar har varit att finna långsiktiga strategier i arbe-
tet med klotter/graffiti har det varit viktigt att inte skapa 
en parallell organisation som riskerar att försvinna efter 
den utsatta projekttiden. Nedan presenteras ett axplock 
över olika exempel där Ung Kultur 116 i nära samverkan 
med redan befintlig verksamhet velat integrera graffiti/
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klotterfrågan som ett naturligt inslag i redan pågående 
arbete. Ung Kultur 116 har medverkat till:

•  Att personer inom socialtjänsten som kommer i    
  kontakt med klotter som skadegörelsebrott ska ha   
  större kännedom om graffitikultur, aktuell lagstift  
  ning och att klotter uppmärksammas som en stå   
  endepunkt i socialtjänstens rutiner när de utreder   
  ungdomars sociala situation.

• Att folkhälsosamordnarnas information till föräldrar
  också tar upp frågor kring graffiti/klotter.
• Att formulera ett kommungemensamt policydoku-
 ment för en ”trivsam stad – fri från klotter och annan  

  skadegörelse” 2

När det gäller information så kan man notera att Ung 
Kultur 116 precis som i sitt övriga arbete valt att ar-
beta på olika nivåer. Självklart har de valt att informera 
bland de ungdomar som är direkt involverade i Göte-
borgs graffitikultur samt dessa ungdomars föräldrar. 
Här har informationen bland annat syftat till att göra 
projektet känt men också att sprida konkret information 
om aktuell lagstiftning och hur samhället/kommunen 
ser på graffiti/klotter. Vid sidan av denna mer riktade 
information till ungdomar i den egentliga målgruppen 
har Ung Kultur 116 medverkat till en mer generell in-
formation till föräldrar oavsett om deras barn är intres-
serade av graffiti eller inte. Ung Kultur 116 har också 
informerat personal inom skol- och fritidsverksamheter 
så att de blir mer uppmärksamma på ungdomar som vi-
sar intresse för graffitikultur och upplyst om vad staden 
har att erbjuda för alternativ. Informationen har här varit 
tänkt som ett redskap ”för att se dessa ungdomar samt 
att möta dem på ett konstruktivt sätt och via erhållen 
kunskap om alternativ inom Göteborgs Stad kunna ´lot-
sa´ dem in i annan konstruktiv fritidssysselsättning.”3

2] Göteborgs Stad. Trygg, vacker stad. Policy för arbete för en 
trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse. Daterad 
2007-01-16 
3] Ung Kultur 116. Planering inför våren [- 07] Internt dokument. 
Odaterat. 

Ung Kultur 116 har också blivit engagerade i ett sam-
arbetsprojekt för att utveckla ett dataspel som är tänkt 
att påverka attityder vad det gäller graffiti/klotter, ska-
degörelse och nedskräpning. Arbetet sker i samarbete 
med bland annat Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, Göteborgs 
spårvägar, Västtrafik, flera institutioner vid Göteborgs 
universitet samt ytterligare intressenter. Spelet är ännu 
inte klart men flera av de involverade uppfattar det som 
mycket intressant att ta hjälp av digital teknik i avsikt att 
påverka attityder. Hur spelidén kommer att utveckla sig 
är dock för tidigt att ha några kommentarer om.

En kommunal resurs i arbetet
Under projekttiden har Ung Kultur 116 allt oftare börjat 
användas som en kommunal resurs i frågor kring graf-
fiti/klotter, och vid flera tillfällen har förvaltningar och 
enheter vänt sig till projektet innan de vidtagit åtgärder 
gentemot graffiti/klotter. Ett sådant exempel är när Ung 
Kultur 116 kontaktades angående att det kom in klago-
mål på att Observatoriet i Slottsskogen var nerklottrat. 
Observatoriet är en sådan plats som graffitimålare ut-
nyttjat för att måla graffiti vid sedan flera år tillbaka. 
Enligt projektpersonalen är det många som gjort sin 
”debutmålning” på platsen, men under senare år förefal-
ler situationen förändrats då det görs mer ”fyllegrejer”, 
och så fort någon målar så är det någon annan som är 
där och ”spittar”, dvs förstör målningen genom att måla 
över den. Hösten år 2006 hade den förening som hyr 
lokalerna tröttnat på att utsidan av deras lokal användes 
av graffitimålare och hörde därför av sig till kommunen 
och förklarade att de skulle säga upp hyresavtalet om 
inte något gjordes. Den första spontana tanke som kom 
upp i den förvaltning som ansvarar för byggnaden var 
att de skulle sätta upp ett stängsel för att på så vis för-
hindra/försvåra tillträde till fastigheten. Innan så skedde 
hölls dock ett möte där flera aktörer som har intresse i 
graffiti/klotterfrågan, däribland Ung Kultur 116, bjöds 
in för att diskutera vad som kunde göras. Inför mötet 
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tog Ung Kultur 116 kontakt med polisen för att höra 
deras syn på saken, och polisens uppfattning var att Ob-
servatoriet fungerade som en ”nyrekryteringsplats” för 
klotter. För egen del hade också Ung Kultur 116 kunnat 
notera att en del ungdomar brukade samlas vid en när-
liggande äng för att dricka öl. Under mötet diskuterades 
en rad alternativa förslag till att sätta upp ett stängsel. 
Ung Kultur 116 framförde bland annat ståndpunkten att 
ett stängsel lätt kan komma att uppfattas som en fient-
lig och avvisande handling mot graffitikulturen och 
genom det bli kontraproduktiv om graffitimålare väljer 
att visa att de minsann inte låter sig stoppas av några 
stängsel. Ung Kultur 116 fick gehör för sin ståndpunkt 
och under mötet diskuterades en rad mer eller mindre 
möjliga lösningar. Den kanske mest spektakulära idén 
som framfördes var funderingar om inte graffitimålare 
kan förmås att adoptera varsin get som kunde gå och 
beta vid Observatoriet. Att getter kan ses som en del av 
en klotterstrategi ska väl mer ses som ett humoristiskt 
inlägg i diskussionen, men helt klart tog man intryck av 
att Ung Kultur 116:s påpekande om att ett stängsel lätt 
kan komma att uppfattas som en provokation och ett 
angrepp mot graffitikulturen. Ung Kultur 116 fick stöd 
för sin linje vilken gick ut på att man skulle röja upp 
från sly, förbättra belysningen och montera en spaljé för 
växter utefter fasaden. För att göra platsen attraktiv för 
fler kommuninnevånare föreslog också Ung Kultur 116 
att kommunen skulle anlägga en hundrastplats strax in-
till. Om man ser den här typen av åtgärder som del i en 
brottsprevention gentemot graffiti så framstår den som 
avsevärt mer inlindad än de åtgärder som vidtas enbart 
för att förhindra och försvåra ungdomarnas framfart.  
Att vissa handlingsstrategier gentemot graffiti kan bli 
kontraproduktiva då graffitikulturen uppfattar dem som 
krigsförklaringar är en inställning som blivit allt mer 
utbredd bland samhällsaktörer som involveras i frågor 
kring graffiti/klotter. En av Klottergruppens represen-
tanter berättar:

Det är också en av våra strategier – vi vill inte ha 
något krig med dem. Vi ska göra det i tystnad. Vi ska 
inte basunera ut några sådana där kampanjer och vi 
försöker också få media att inte göra reportage där 

det är en stor målning. De blir ju själaglada när de 
syns i tidningen med sin målning. Vi försöker jobba 
i det tysta. Vi ska inte jävlas med varandra för vi vet 
ju hur de utvecklar det här och är steget före med 
att hitta färgkombinationer som vi har ett helvete 
med för vi ska bara köra med våra miljövänliga 
grejer också. (Trafikkontorets representant i Klot-
tergruppen)

Klottergruppen visar här på en medvetenhet om att 
deras aktivitet för att kontrollera klotter kan få oönskade 
negativa följder om graffitimålare uppfattar kontrollen 
som en krigshandling. Denna komplicerade relation 
mellan kontrollrepresentanter och graffitimålare har 
uppmärksammats i studier av graffitikultur och liknas 
ibland vid en ”katt och råtta-lek” eller vid ”en underlig 
dans” där en reaktion följs upp med en motreaktion (se 
bl.a. Ferrell, 1996; Høigård, 2002). 

Utan tvekan framstår den valda lösningen med väx-
ter, belysning och anläggande av rastplats för hundar 
som mer tilltalande än ett galvaniserat metallstängsel. 
I Göteborg har man under senare år allt mer anammat 
den här typen av strategier som går under namnet ”Grö-
na Väggar”. Tanken är att man identifierar platser som 
framstår som ”fula” för att försköna dem med gröna 
planteringar eller andra typer av utsmyckningar. 

Det är ett batteri med olika grejer för att få rent och 
vackert. Sedan är det inte alltid arkitekterna är med 
på de här grejerna. Det är inte alltid så lätt med 
estetiken. (Trafikkontorets representant i Klotter-
gruppen)

Arbetet med ”gröna väggar” och en estetisk utform-
ning av staden får indirekta konsekvenser för Göteborgs 
graffitikultur då platser som tidigare framstått som möj-
liga att måla på blir allt färre. Ett vanligt exempel på 
mer indirekta förhindrande klotterstrategi är att byggna-
der som elcentraler, pumphus och liknade kläs med trä-
ribbor vilka ska fungerar som spaljéer för klätterväxter. 
Det innebär att väggen inte längre är slät och framstår 
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därefter som ointressant för graffitimålningar. Till skill-
nad från strategier som kameraövervakning, belysning 
och högre stängsel framstår inte en strategi som ”gröna 
väggar” lika tydligt ha sin udd riktad mot graffiti/klotter 
som ett problem. Även om det kan tyckas lite långsökt 
går det till och med att se ett förordande av ”gröna väg-
gar” som ett erkännande av det graffitimålare hela tiden 
har hävdat – att stadens gråa fula väggar mår bäst av att 
förskönas och färgsättas. Trots det ska nog inte Göte-
borgs graffitimålare göra sig några större förhoppningar 
om att de bjuds in till en diskussion kring hur ”fula” väg-
gar kan utsmyckas. Diskussionen om ”gröna väggar” är 
inte heller någon isolerad fråga som enbart handlar om 
att försköna stadsrummet. Frågan är intimt samman-
kopplad med en mycket vidare diskussion kring staden 
som en trygg eller otrygg plats att vara i. I denna diskus-
sion har just klotter blivit uppfattat som ett inslag som 
framkallar en upplevelse av otrygghet och rädsla. Att 
klotter- och trygghetsfrågor inte hanteras som åtskilda 
bekymmer visar sig också i Klottergruppens arbete då 
en del av de samverkande aktörerna också arbetar med 
s.k. trygghetsfrågor. 

Och då fick vi bredda nätverket i hela det här klot-
terarbetet också genom att få med stadsdelar på 
ett bra sätt. Och det är en pusselbit i hela jobbet 
för när det gäller trygghetsvandringar handlar det 
också om praktiska tekniska grejer som bättre belys-
ning, bort med buskar, skumma hörn och allt sådant. 
(Trafikkontorets representant i Klottergruppen)

Att få bort buskar, skumma hörn och förbättra be-
lysning innebär antagligen att Göteborgs graffitimålare 
framöver kommer att märka att sådana platser de tidi-
gare uppfattat som ”lungn” blir allt färre i takt med att 
staden anlägger fler ”gröna rum”. 

En ytterligare bekräftelse på att Ung Kultur 116 blivit 
en resurs som räknas in i det kommunala arbetet kring 
graffiti/klotter är att projektet var med och påverkade 
dokumentet för Göteborgs klotterpolicy. Projektperso-
nalen för Ung Kultur 116 uppfattar att policyn i huvud-

sak är restriktiv men att den ändå har en öppning för 
graffitiuttrycket ”under ansvar”.

En del av det arbete som beskrivs ovan går att se som 
en kunskapsspridning där Ung Kultur 116:s kunskaper 
om graffitikulturen och de lokala förhållandena sprids 
till allt fler. Projektpersonalen har också för egen del ut-
vecklat sina kunskaper genom att ta del av litteratur och 
forskning inom ämnet, följt med i medias bevakning av 
graffiti/klotterfrågan samt följt olika Internetforum som 
graffitimålare använder sig av. När det gäller den egna 
kunskapsutvecklingen framhåller projektpersonalen 
också handledningens stora betydelse. Under större de-
len av projekttiden har de båda medarbetarna träffat en 
handledare från Institutionen för socialt arbete vid Göte-
borgs universitet. Även om Ung Kultur 116 har lyckats 
skapa förtroende för sitt projekt i mycket breda kretsar 
så har det inte varit en helt enkel uppgift att röra sig mel-
lan olika professionsgrupper och hävda att man ska föra 
dialog. Personalen har fått erfara att de kan ställas till 
svars för vad andra gör och att det finns en konkurrens 
mellan olika perspektiv på vad som vore bäst att göra. 
Personalen framhåller här att handledningen tillfört mer 
av ett ”helikopterperspektiv” då de på en metanivå har 
kunnat reflektera vad som händer med dem själva när de 
gått ut och in i olika samarbetskonstellationer.



Antal anmälda brott – Klotter

År     2001   2002   2003    2004    2005    2006   2007

Antal   1797   4666   3827    2829    1901    2136   3395

    Källa: Brottsförebyggande rådet 
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Olika bilder av problemets 
omfattning
Det som framstått som mest problematiskt under pro-
jekttiden har varit att få en överblick över vad som hän-
der med de ungdomar som ertappas eller blir misstänkta 
för klotter. Det gäller både uppgifter kring hur många 
ungdomar det är som ertappas och vad som händer med 
dessa ungdomar efter det att de blivit uppmärksammade 
av myndigheter. Grundprincipen är att polismyndighe-
ten vid sidan av sitt polisiära och rättsvårdande arbete 
ska skicka en rapport till socialtjänsten i den stadsdel 
där den unge är skriven och att socialtjänsten därefter 
tar kontakt med hemmet för att diskutera eventuellt råd 
och stöd. När det gäller samarbete och samverkan har 
det visat sig vara svårare för Ung Kultur 116 att få till 
stånd en mer utvecklad samverkan med såväl social-
tjänst som rättsvårdande myndigheter.

”Dock så har vi känt att ett av våra viktigaste nät-
verk och samarbetsavtal fungerat mindre bra. Detta 
är mellan socialtjänsten och rättsväsendet där man 
bland annat haft olika bilder av och synsätt på klot-
ter som skadegörelse.”4

Denna olikhet i ”bilder” kan kort beskrivas som att 
polisen menar att klotterproblemen i Göteborg är omfat-
tande och att det är många ungdomar som är involve-
rade i denna typ av brottslighet. Socialtjänsten å sin sida 
menar att de ytterst sällan träffar på ungdomar där klot-
ter eller involvering i graffitikulturen ingår som en del 
av ungdomens sociala problematik. Att två myndigheter 
som båda är sysselsatta med att hantera ungdomars kri-
minella överträdelser tecknar så olika bilder av klotter-

4] Ung Kultur 116. Verksamhetsberättelse år 2006. Odaterad.

problematikens omfattning är intressant. För Göteborg 
och Sverige i övrigt är det möjligt att följa brottsutveck-
lingen från 1996 då klotter kom att föras under en egen 
brottskod.5 Officiell statistik för Göteborg åren 2001 till 
2007 ser ut enligt följande:

Av tabellen framgår att antalet anmälda klotterbrott 
under de senaste sju åren varierar år från år. Från år 
2002 med fler än 4 000 tusen anmälda brott kan ten-
densen uppfattas som en successiv minskning ner till en 
nivå på omkring 2 000 anmälda brott per år för att återi-
gen öka år 20076 och då med 1 000 brott. När det gäller 
klotter är det dock svårt att fästa allt för stor tilltro till 
att statistiken speglar ett faktiskt förhållande då andra 
faktorer såsom anmälningsbenägenhet och anmälnings-
rutiner lätt får ett genomslag.

Man kan inte gå på polisanmälningar som ett tecken 
på utvecklingen. För det handlar ju om man orkar 
polisanmäla. Och under det här året [2007, utvärde-
rarens kommentar] har ju trafikkontoret och Göte-
borgs spårvägar satsat större resurser på att öka 
antalet anmälningar och öka kvaliteten i dem med 
bilddokumentation och sådant. Och därför har det 
ju ökat kraftigt.  Men det behöver ju inte spegla en 
faktisk ökning. (Västtrafiks representant i klottergruppen)

5] Brottskod 1206. 
6] Uppgift för år 2007 preliminärt.  



Kostnader – Klotter (i 100 000 kronor)

År     2000   2001    2002    2003   2004    2005   2006  

Antal  14 990  15 250 12 339  12 504  14 540 14 972    14 153  

                        Källa: Försäkrings AB Göta Lejon
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I Justitiedepartementets promemoria (DS 2001:43) 
framhåller man att officiell statistik för klotterbrott ska 
läsas med stor försiktighet eftersom det, precis som 
tjänstemannen ovan säger, finns flera faktorer som 
kan påverka resultatet i riktning både uppåt och nedåt. 
Sådana faktorer kan handla om allmänhetens anmäl-
ningsvilja men också om hur aktivt klotterfrågan blir 
uppmärksammad av lokala samhällsaktörer och vilken 
ambitionsnivå de lägger på sitt arbete. För Göteborgs 
vidkommande kan man anta att den mer än 250-pro-
centiga ökningen mellan år 2001 och år 2002 ska ses 
mot bakgrund av att den då nybildade Klottergruppen 
förändrade sina rutiner genom att anmäla klotter till po-
lisen på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Ett annat mått på klotterproblematikens omfattning 
brukar föras i termer av de kostnader som klotter orsa-
kar samhället. Med hjälp av Försäkrings AB Göta Le-
jons uppgifter kan man få följande överblick:

Man kan konstatera att Göteborg lägger man ner 
avsevärda summor för att åtgärda skador som är rela-
terade till graffiti/klotter. Läser man Göta Lejons sam-
manställning lite mer ingående kan man också finna att 
det är två verksamheter som bär merparten av kostna-
derna. För år 2006 är det hela 70 procent som bokförs 
under Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar medan 
de 21 stadsdelarna tillsammans endast svarar för fem 
procent.7  En sådan mer ingående läsning visar också på 
svårigheter att förlita sig till kostnadsaspekter om man 
vill få en bild av klottrets utbredning. Man finner att de 
olika bolagen/förvaltningarna verkar ha en viss frihet 
kring hur de bokför och räknar fram kostnader då det 
förefaller som att kostnader har kunnat röra sig mellan 

7] Göteborgs Spårvägar = 4 554 190, Trafikkontoret = 5 443 000 
samt totalsumman för samtliga stadsdelsförvaltningar = 
671 031. Källa: Försäkrings AB Göta Lejon. Redogörelse daterad 
20070124. 

poster som ”klotter” och ”övrig vandalisering”.  Att det 
kan förhålla sig så kan kanske förklara varför Göteborgs 
Spårvägar inte redovisar några kostnader för klotter år 
2000 och hela 9,2 miljoner kronor året därpå.  År 2000 
förfaller det inte som att Göteborgs Spårvägar särredo-
visar kostnader utan de 9 miljoner som rapporterats in 
till Göta Lejon förs under posten ”övrig vandalisering”. 
Året därpå, år 2001, är förhållandet det omvända. Då 
anges att Göteborgs Spårvägar haft 0 (noll) kronor i 
kostnader för ”övrig vandalisering” medan 9,2 miljoner 
kronor förs under posten ”klotter”. Betydelsen av hur 
man räknar och vad man räknar in som kostnader för 
klotter visar sig också när Sveriges Radio uppmärksam-
mar att Göteborg är den av landets tre storstadskom-
muner som lägger ut mest pengar på att sanera klotter. 
Baserat på kostnader per innevånare visar det sig att en 
göteborgare betalar 29 kronor per år vilket kan jämföras 
med stockholmare som betalar 18 kronor och malmöbor 
som betalar 9 kronor vardera. När radioreportern ber en 
tjänsteman på Göteborgs kommun förklara hur denna 
skillnad ska förstås blir svaret:

Jag tror att vi arbetar mer med att sanera klotter. I 
den kostnaden ligger också förebyggande kostnader, 
vi lägger ungefär 1,5–2 miljoner på ett projekt som 
heter Ung kultur 116, för att förebygga och få in 
ungdomarna på andra banor […]8

För en skattebetalare i Göteborg kanske inte den här 
typen av sifferexercis är av något större intresse. De 
summor som Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar 
årligen lägger ner på att komma till rätta med avigsid-
orna med klotter är betydande och hur man då bokför 
enskilda summor kanske är av mindre intresse. Att det 
ändå är värt att ägna tid åt dessa belopp i en utvärd-
ering av Ung Kultur 116 är motiverat då projektet bland 
annat har syftat till att minska kostnaderna för klotter. 
Genomgången visar att det är mycket svårt att mäta ett 
projektresultat mot en kostnadsaspekt då kostnader kan 
”vandra” mellan olika kostnadsställen och där också 

8] www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2007-08-
04&Artikel=1515977. Tillgängligt: 2008-02-21 



Tidpunkt          Maj 2003     Maj 2007    Februari 2008

Antalet användare, 
samtliga län         911        354         231

Antal användare, 
Västra Götalands län    115          33          24
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projektets egna omkostnader på närmare två miljoner 
kan bli uppfattade som en ”klotterkostnad”.

Ett annat möjligt sätt att bilda sig en uppfattning om 
graffitins/klottrets utbredning är att prata med graffiti-
målare. Två ungdomar som jag talat med beskriver att 
aktiviteten på den göteborgska graffitiscenen går i vågor 
och att det just nu, hösten -07, är färre som målar graffiti 
än vad det var för något år sedan.

När jag började i början av år 2000 var det mer. 
Jag tror det minskat sedan 2005. Det går i vågor. 
(Graffitimålare A)

Att ungdomars intresse för graffitikultur går i vågor 
är något som bekräftas av flera intervjupersoner. Att det 
under senare år förefaller som att intresset för graffiti-
kultur har minskat framkommer också om man tar del 
av hur många användare det är som besöker Internetfo-
rumet Woha.9 Som diskussionsforum framstår Woha i 
det närmaste som en portal för svensk graffitikultur och 
vid tre tillfällen har jag registrerat hur många användare 
det är som besökt forumet under ett dygn.10

Tabellen anger antalet användare som loggat in och 
angett att de sysslar med graffiti i sin presentation. Upp-
gifterna är ur metodologisk synpunkt behäftade med 
en rad tveksamheter. Utan att gå djupare in i på sådana 
brister vill jag nämna att man som användare inte behö-
ver ange vare sig var man bor eller om man är specifikt 
intresserad av graffiti. Man bör också känna till att an-
vändarna kan ”flagga ner” sitt engagemang i graffitikul-
tur då de är väl medvetna om att poliser och andra som 
har intresse av att samla information om graffitikulturen 

9] www.whoa.nu 
10] Maj 2003 avser dygnet fredag till lördag 2/5 – 3/5, Maj 2007 
avser dygnet lördag till söndag 12/5 – 13/5, Februari 2008 avser 
dygnet lördag till söndag 23/ - 24/2. 

besöker forumet. De tre ”mättillfällena” har heller inte 
valts utifrån någon systematisk strategi för att fånga upp 
aktiviteten på forumet. Trots att tabellen ska läsas som 
ett vagt mått uppfattar jag att uppgifterna indikerar att 
antalet personer som dagligen håller sig ajour med vad 
som händer på den svenska graffitiscenen har minskat 
de senaste fyra åren vilket också bekräftas av de två 
ungdomar som målar graffiti i Göteborg och som jag 
haft kontakt med. Om detta stämmer kan man konsta-
tera att ett minskat intresse för graffiti bland ungdomar 
inte nödvändigtvis är avläsbart i statistik för skadebrott 
och kostnader för klotter.

Att det kan förhålla sig så att ungdomars benägenhet 
att måla illegal graffiti minskat under senare år antyds 
också i den nationella självdeklarationsundersökning 
som brottsförebyggande rådet genomför. Sedan 1997 
tillfrågas elever i årskurs nio vartannat år om de ”utan 
tillstånd gjort större graffitimålning med flera olika 
sprayfärger på t.ex. en betongvägg” (Ring & Brottsfö-
rebyggande rådet, 2005). Om man antar att denna fråga 
mer uttryckligen ringar in andelen niondeklassare som 
i något avseende praktiserar graffitikultur finner man en 
successiv minskning från år 2001 då 5,0 procent uppgav 
att de gjort en graffitimålning utan tillstånd fram till år 
2005 då 3,8 procent uppger att de gjort det.11 
(Svensson & Brottsförebyggande rådet, 2006:41).     

Även om det finns all anledning att ställa sig tveksam 
till hur uppgifter om klotterkostnader och brottsstatis-
tik kan utnyttjas som en indikation på om Ung Kultur 
116 ska ses som ett framgångsrikt projekt eller inte så 
pekar uppgifterna entydigt på att klotter är ett stort och 
återkommande problem i Göteborg och att den bild som 
polisen framhåller äger sin giltighet. I en nationell jäm-
förelse är det enbart Stockholm som redovisar en högre 
frekvens av anmälningar. 

11]  År 1997: 4,7%, år 1999: 4,5%, år 2001: 5,0 %, år 2003: 4,4 
% samt år 2005: 3,8%.
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Olika syn på ungdomarna
Hur kan det då komma sig att socialtjänsten menar att 
problematiken inte alls är så omfattande? En förklaring 
till denna skillnad bör sökas i hur graffitimålare gör en 
skarp åtskillnad mellan det som är tänkt att vara synligt 
och det som sker i det dolda. En tanke med att måla 
graffiti är att göra sitt artistiska namn synligt ”på gatan” 
så att man inför andra graffitimålare framstår som aktiv, 
skicklig och unik. Det innebär att det inte är speciellt 
svårt att upptäcka att ett klotterbrott har blivit begånget. 
Men då graffitimålare samtidigt framhåller att männi-
skor utanför kulturen inte ska upptäcka vem eller vilka 
det är som målar blir det avsevärt svårare att få ett grepp 
om vem eller vilka det är som begår brott. Talar man 
med människor, också sådana som yrkesmässigt arbetar 
med klotterfrågor, slås man av hur många det är som 
aldrig någonsin träffat på en graffitimålare i verkliga li-
vet. Detta förhållande, en väl synlig aktivitet utan synli-
ga utförare, skapar en speciell mystik kring graffiti. Hur 
svårt det kan vara att träffa på graffitimålare i verkliga 
livet visar sig också då inte heller medvetna ansträng-
ningar för att ertappa graffitimålare på ”bar gärning” 
kan ses som framgångsrika. 

Då samlas de [graffitimålarna, utvärderarens anm.] 
där uppe i slänten och ligger och spanar några tim-
mar på kvällen eller förnatten och sedan drar de ner 
till yarden. Och sedan sticker man ut via Securitas 
lokaler borta vid Odinsplatsen. Och det går igen i 
alla de här polisrapporterna och när man läser är 

det som att läsa Hjortfot eller något sådant. Jag 
uppfattar det som att det ligger ett väldigt spän-
ningsmoment i det här. Men det här är vad jag hört 
andra berätta för mig. Jag har ju inte träffat dem 
och hört det från hästens egen mun. (Västtrafiks 
representant i klottergruppen) 

Att den hemlighetsfulla praktiken för tankarna mot 
spänning och äventyrliga eskapader har uppmärksam-
mats i en rad studier av graffitikultur. Ungdomarna upp-
rättar en egen värld med regler och rutiner där de kan 
agera under en hemlig identitet. Just denna möjlighet 
att skifta mellan en officiell och en hemlig identitet har 
fått forskare att se likheter med olika typer av hjälte-
figurer som t.e.x Superman (Macdonald, 2001), Batman 
eller Zorro (Østergaard, Stilling, Hansen, Dethlefsen, 
& Buch-Jensen, 1997). I den ena identiteten framstår 
ungdomen som en ganska vanlig kille medan han i den 
hemliga graffitiidentiteten mer agerar som en hjälte med 
ett hemligt uppdrag.

När det gäller ett brott som klotter är det ett känt fak-
tum att graffitimålarna många gånger lyckas med sina 
”hemliga uppdrag” och att uppklaringsprocenten därför 
måste ses som låg. Gör man en grov skattning av upp-
klarningsprocenten för riket kan man konstatera att den 
sällan överstiget sex procent sedan brottskoden introdu-
cerades 1996. För Göteborgs vidkommande finner man 
att uppklaringsprocenten blivit något högre, omkring 
åtta procent, de senaste åren. Antalet uppklarade brott 
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säger dock inget om ur många enskilda individer det är 
som har begått brotten. Ser man till riket som helhet så 
finner man att det bara är två procent av samtliga an-
mälda klotterbrott som blev personuppklarade år 2003 
(Hollari, 2004). Enligt Göteborgspolisens Klottergrupp 
är det inte ovanligt att man från polisens sida lyckas bin-
da en enskild individ till flera brott i sina utredningar. 
Det är därför svårt att använda den tillgängliga statis-
tiken för att uppskatta hur många enskilda ungdomar 
det egentligen är som ställs under rättslig prövning efter 
misstankar om klotterbrott. Det råder också en osäker-
het kring hur många ungdomar som ertappas för klot-
terbrott för att direkt överlämnas till socialtjänsten då de 
är under 15 år och därför inte straffmyndiga.

Att det är förhållandevis enkelt att upptäcka brott 
men avsevärt svårare att identifiera enskilda gärnings-
män kan ses som en bidragande förklaring till varför 
polisens och socialtjänstens bilder skiljer sig åt. Till 
skillnad från polisen som är tvungnen att hantera alla 
inkomna anmälningar oavsett om någon kommer att 
bindas för brottet eller inte så arbetar socialtjänsten med 
minderåriga lagöverträdare som är kända till namn, per-
sonnummer och mantalsskrivningsort. En ytterligare 
tänkbar förklaring till de olika bilderna handlar om hur 
verksamheterna är organiserade. Sedan några år tillbaka 
har polisen valt att specialisera sin verksamhet genom 
att tillsätta särskilda ”klotterpoliser”. Någon sådan mot-
svarighet har inte funnits inom socialtjänsten varför 
man heller inte kan förvänta sig en samlad bild. 

Flera bilder utan samsyn
Att polis och socialtjänst har olika ”bilder” av graffiti/
klottersituationen i Göteborg är något som stod klart i ett 
tidigt skede. När jag intervjuar personalen i september 
-07 talar de också om en tredje bild vilken de benämner 
som ”skola/fritid-bilden”. Projektpersonalen menar att 
de inom skola och/eller fritidsverksamhet mött personer 
som har en ”naiv” syn på graffiti/klotter och exempli-
fierar med att personal ibland kan tillåta någon att måla 
på en fritidsgård/skola utan att ha kunskap om att denna 
någon står för en omfattande del av den illegala graffi-
tin i närområdet. Det förekommer också att man startar 
projekt kring graffiti med ungdomar som är lite intres-
serade. Sådana projekt bidrar till att väcka och vidmakt-
hålla ett intresse som personalen inte tar hänsyn till när 
det temporära projektet avslutas. De ”lär upp men tar 
inte konsekvenserna”, som en av projektpersonalen ut-
tryckte det. Projektpersonalen upplevde det också som 
att vissa fritidsledare kunde förhålla sig till Ung Kul-
tur 116 som om de vore konkurrenter och kunde ställa 
sig frågande till vad Ung Kultur 116 gjorde med ”våra 
ungdomar”. Jag hade inte tidigare hört Ung Kultur 116 
tala om en ”skola/fritid-bild”, men personalen menade 
vid intervjutillfället att den hade funnits med under hela 
projekttiden. 

Ung Kultur 116 har under projekttiden försökt att 
etablera ett samarbete med såväl polis som socialtjänst 
för att skapa mer enhetliga rutiner kring hur man från 
myndigheter följer upp klotterbrott och misstankar om 
klotterbrott. Projektpersonalen har bland annat infor-
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merat socialtjänsten att de kan vara behjälpliga i samtal 
som rör ungdomar som blivit ertappade för klotter. Det 
har dock visat sig att hanteringen av polisrapporter kan 
skilja sig åt mellan olika socialkontor och att denna typ 
av ärenden inte förefaller vara prioriterade. Också då 
ärenden handläggs tycks det föreligga skillnader som 
beror på att kunskaper om klotterproblematik varierar 
mellan olika socialkontor och enskilda handläggare. En 
förklaring till att socialtjänstens arbete med klotterpro-
blem inte framstår som en tydlig rutin kan vara att det 
är relativt sällan en enskild tjänsteman får in denna typ 
av ärende. Trots ansträngningar och erbjudande om att 
delta i arbetet så blev Ung Kultur 116 inte kontaktade 
av socialsekreterare ute på de olika socialkontoren. Då 
projektpersonalen befarade att ”klotterärenden” kunde 
bli liggande tog de initiativ till att polisen skulle skicka 
samtliga polisrapporter som rörde klotter till social-
jouren. Förhoppningen var att man genom att utnyttja 
socialjouren som en stadsdelsövergripande resurs skulle 
få en mer enhetlig bild av vem och vilka det var som 
klottrade i Göteborg samt verka för mer enhetlig meto-
dik i socialtjänstens arbete.

Projektpersonalens upplevelse av att det kan ha upp-
stått en konkurrenssituation om ”vems” ungdomar det 
är uppfattar jag som mycket intressant. Att det existerar 
konkurrerande uppfattningar om vad som ska göras och 
hur det ska göras uppfattar jag i det närmaste som ett ge-
nomgående tema när det gäller samhällets syn på graf-
fiti. Allt sedan uttrycket uppstod i New York har vissa 
aktörer mycket bestämt hävdat en sak medan andra med 
samma emfas hävdat en annan uppfattning. Något för-
enklat kan man säga att aktörer som polis, rättsväsende, 
transportbolag och kommuners ”hårda” förvaltningar 
samlats kring en uppfattning att graffiti först och främst 
ska ses som ett ovälkommet inslag i samhället. Denna 
mer exkluderande hållning till graffiti/klotter har ifråga-
satts av aktörer från ”mjuka” verksamheter såsom kul-
tursektor, fritid och museivärlden, där man gett uttryck 
för en mer inkluderande hållning och sökt ingångar där 
graffiti också ska ges ett existensutrymme. På det sätt 
som projektpersonalen beskriver ”skola/fritid-bilden” 
så ansluter den till en mer inkluderande hållning, där 

graffitimålare ska organiseras i kursverksamhet och ges 
legala möjligheter att måla graffiti. I det avseendet på-
minner ”skola/fritid-bilden” om den hållning som Ung 
Kultur 116 själva företräder då de också hävdar att det 
är möjligt att föra dialog med graffitimålare för att sam-
la dem i organiserad och legitim verksamhet kring att 
uttrycka sig. Hur ska man då se på att Ung Kultur ändå 
ställer sig tveksamma till sådana initiativ? Ung Kultur 
116:s huvudsakliga kritik verkar utgå från att den här 
typen av arbete som startar på en enskild skola eller fri-
tidsgård inte är kopplad till en mer genomtänkt och sam-
mansatt strategi och att personal som tar sådana lokala 
initiativ saknar kunskap om vad som utspelar sig ”utan-
för” den organiserade verksamheten. När Ung Kultur 
116 presenterar sig själva och sina kunskaper om graf-
fiti på det här sättet kan man skönja att det kan finnas en 
konkurrens mellan den specialiserade verksamhet som 
Ung Kultur 116 utgör och det reguljära ungdomsarbete 
som sker i stadsdelar om vem det är som egentligen har 
störst kulturkompetens och vet mest och bäst om graffiti 
och graffitimålare.
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Gruppnivå
När projektpersonalen talar om en ”gruppnivå” i sitt ar-
bete menar de framförallt det arbete som lagts ner på 
att nå och få kontakt med ungdomar som ingår i Göte-
borgs graffitikultur. Det är också arbete på denna nivå 
som tydligast pekar mot projektets metodik att arbeta 
utifrån ”ett klassiskt uppsökande fältarbete och klassis-
ka fritidsledarmetoder”.1 Trots att graffitisymboler har 
blivit ett så vanligt förekommande inslag i stadsbilden 
är det få som inte själva ingår i kulturen som med egna 
ögon kunnat bevittna själva produktionsögonblicket för 

1]  Klottergruppen/Trygg, vacker stad. Projektbeskrivning: Direkt 
dialog mellan ungdomar och vuxna. Kontaktskapande och kun-
skapsbildning för att minska klotter och skadegörelse i Göteborg. 
Daterad: 050906. 

hur och när dessa symboler kom till. Ett projekt som 
Ung Kultur 116 som syftar till att skapa dialog med graf-
fitimålare ställs därför inför speciella svårigheter då det 
inte är självklart att man överhuvudtaget kan lära känna 
graffitimålare i möten ansikte mot ansikte. För att kunna 
nå ungdomar som målar graffiti räcker det antagligen 
inte med att ha allmänna kunskaper om hur fältarbete 
och/eller fritidsledarearbete går till utan här framstår 
det också som nödvändigt att man har en kännedom om 
graffitikulturens mer specifika drag och logik.
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En hemlighetsfull gemenskap
Att det är svårt att komma i kontakt med personer som 
väljer att bryta mot lagar och konventioner ligger väl 
i sakens natur, men för en ungdomskultur som graffiti 
framstår det dolda och hemlighetsfulla i det närmaste 
som ett kännetecknande drag. Givetvis kan det hemlig-
hetsfulla ses som en medveten strategi som syftar till 
att skydda sig själv och andra som målar illegalt från 
eventuella repressalier. Talar man med graffitimålare 
märker man dock rätt snart att det inte räcker som enda 
förklaring. I likhet med andra ungdomskulturella grup-
per så är det viktigt att skilja på vilka som ska räknas 
till den invigda skaran och vilka som ska betraktas som 
utomstående. Den här typen av gränsdragning mellan 
invigda (insiders) och oinvigda (outsiders) kommunice-
ras inte sällan på en symbolisk nivå. Lalander och Jo-
hansson (2007) uppmärksammar att denna symboliska 
mening många gånger kommuniceras genom förtäckta 
koder. Sättet att umgås, klä sig, prata med varandra e.t.c. 
kan ses som ett symboliskt spel som tolkas och hante-
ras inom gruppen. Då den symboliska meningen inte är 
tillgänglig för utomstående framstår gruppen mer som 
ett hemligt sällskap där bara invigda fullt ut förstår vad 
som pågår. Det innebär att gruppen kan framstå som ex-
klusiv och unik vilket i sin tur förstärker en vi-känsla 
och en kollektiv identitet. Som jag ser det så framstår 
graffitikulturen som ett synnerligen gott exempel på hur 
ungdomar med hjälp av dolda innebörder konstruerar 
en hemlig gemenskap. Vid ett tillfälle berättade en graf-
fitimålare för mig om hur han och hans kamrater kunde 
sitta på bussen och föra långa resonemang kring graffiti 
utan att någon av medresenärerna förstod vad samtalet 
handlade om. Genom att utnyttja ord som back jump, 
whole car, spitting med flera upprättar graffitimålare 
ett eget språksystem som i det närmaste skulle kunna 
ses som graffitikulturens eget esperanto då det fungerar 
bland all världen graffitimålare samtidigt som det ex-
kluderar alla som inte talar detta språk. När det gäller 
graffitikultur så återfinns inte ett förtäckt symbolspel 
enbart på en språklig nivå som i exemplet ovan utan det 
framstår i det närmaste som en generell hållning och en 

regel bland graffitimålare att man ska vara förtegen om 
sin och andras involvering i kulturen. Oavsett om jag 
sökt kontakt med ungdomar som gjort sig kända för att 
vara aktiva på den illegala scenen eller ungdomar som 
helst sökt sig till lagliga sammanhang så har jag i de 
inledande kontakterna kunnat notera en mer avvisande 
attityd – det är helt enkelt inte meningen att jag som 
utomstående ska förstå vad graffitikultur går ut på. Som 
jag ser det har detta hemlighetsmakeri stor betydelse för 
att ungdomar vill vara graffitimålare. Genom att delta 
får man tillträde till en egen hemlig värld där man till-
sammans med sina kamrater likt ordensbröder ingår i 
en global gemenskap kring kulturens upprätthållande. I 
det här sammanhanget fyller det hemliga och dolda en 
viktig funktion då den befäster en kulturell gräns gen-
temot omgivningen. Det dolda återfinns dock inte bara 
som ett symboliskt spel mellan kulturen och samhäl-
let i övrigt utan utgör också ett betydelsefullt inslag i 
graffitimålarnas egna vardagliga kulturella praktik. Det 
räcker nämligen inte med att man börjar uppfattas som 
graffitimålare för att man fullt ut ska få veta vem och 
vilka det är som målar, utan på samma sätt som man ska 
utveckla sin estetiska skicklighet, sina skills, måste man 
också utveckla sociala relationer inom kulturen så att 
man framstår som ”äkta” och pålitlig. Som Toy är man 
därför inte bara nybörjare när det handlar om att måla 
utan också när det kommer till att lära känna personer 
som har hög status inom kulturen. 

Graffitimålare B: Det är ju det som gör det så coolt  
också. Folk blir kända på gatan och över hela stan  
och man kan se någon flera gånger men ändå undra  
vem det är. Det är så man börjar tänka och så ser   
man en massa målningar. 
Graffitimålare A: Det är charmen i det lite också.   
Det finns ju vissa legender. Det finns en kille i Göte-
borg och han har hållit på sedan 80-talet i vissa 
perioder. Och nu har han kommit tillbaka. Han bru-
kar köra blå throw-ups. Och det är inte så många   
som vet exakt hur han ser ut och han har ändå hållit  
på i trettio år. Och han vill inte lära känna folk eller
bli intervjuad eller så. Och det är ändå en av de   
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större och alla respekterar honom. 
Utvärderaren: Han är en hemlig legend även i 
graffitikretsar?
Graffitimålare A: Ja, man blir ju nyfiken. Det går  
rykten om att han har familj och fint jobb och så-
dana grejer. Så man får väl försöka hitta honom och 
kolla om ryktena stämmer. 
Graffitimålare B: Ja, ringa upp honom – Tjänare!
Graffitimålare A: Hänga på Child och vänta tills  
han kommer.
Graffitimålare B: Ja

Trots att de båda ungdomar som kommer till tals här 
har ingått i Göteborgs graffitikultur i mer än fem år finns 
det fortfarande personer som också inför dem framstår 
som mytomspunna legender. På samma sätt som det 
finns olika statushierarkier när det gäller hur man målar 
graffiti finns det också hierarkier kring vilka som umgås 
med vilka och det är långt ifrån självklart att man får 
veta vem det är som döljer sig bakom en viss tagsigna-
tur. Många av de graffitimålare jag talat med kan också 
berätta om hur de i början av sin karriär la ner mycket 
tid och ansträngningar på att ta reda på vem det var som 
dolde sig bakom en viss tag. Graffitikultur och det hem-
lighetsfulla ska därför inte bara ses som ett symbolspel 
som konstituerar gränser mot sin omgivning utan gör 
sig också gällande i det sociala samspel som pågår inom 
kulturen. Som jag ser det så utgör denna hemliga dimen-
sion av graffiti en viktig aspekt för att förstå varför unga 
killar kommit att hänge sig åt graffiti. Genom att ansluta 
sig till kulturen får de tillgång till en hemlig värld där 
de under äventyrliga former själva agerar under hemlig 
identitet. 

Projektpersonalen som kunniga 
”outsiders”
Hur har då Ung Kultur 116 närmat sig en kultur som 
i så hög grad framhåller att kontakt såväl inom som 
utom gruppen sker i största hemlighet. Redan i projekt-
beskrivningen framgår att ungdomsgruppen skulle nås 

genom uppsökande fältarbete och fritidsledarmetoder 
men att söka upp ungdomar som inte självmant väljer 
att ge sig till känna är inte någon lätt uppgift. Ändå me-
nar projektpersonalen att de relativt snabbt, redan un-
der våren och sommaren 2006, lärde känna många av 
de ungdomar som ingår i Göteborgs graffitikultur. En 
starkt bidragande anledning till att det gick snabbt att 
etablera kontakt var att projektpersonalen redan tidi-
gare kände några äldre graffitimålare i staden. Då denna 
grupp av ”äldre” målare också framstod som förebilder 
och högstatus-personer inom kulturen fick projektper-
sonalen en bra ingång för kontaktetablering. 

Precis som personalen själva framhåller i sin verk-
samhetsberättelse bör deras förkunskaper om graffiti-
kultur och då inte minst deras förtrogenhet med de lo-
kala förhållandena ses som viktiga för det uppsökande 
arbetet. En av medarbetarna hade redan våren 2003 be-
kantat sig med den göteborgska graffitikulturen genom 
att göra en etnografisk fältstudie.2 Tillsammans med en 
studiekamrat intervjuade hon då ett tiotal graffitimålare 
samtidigt som hon med hjälp av deltagande observation 
följde deras kulturella praktik när de målade, umgicks 
och besökte olika evenemang. Vid sidan av det här mer 
forskningsbaserade intresset har de båda projektarbe-
tarna också mer privata kontakter med personer som 
tillhör eller har tillhört graffitikulturen i Göteborg. Be-
tydelsen av att vara en informerad och kunnig outsider 
är svår att värdera, men man kan på goda grunder anta 
att det har haft stor betydelse för hur Ung Kultur 116 
blivit uppfattat bland graffitimålare. Under den tid jag 
följt projektet har jag vid flera tillfällen kunnat notera 
hur projektpersonalen nämnt målare och crews med de 
namn de gjort sig kända under i graffitivärlden och utan 
att likställa det med att de ägnat sig åt ”name-dropping” 
så vet jag av egen erfarenhet som graffitiforskare att just 
sådan förtrogenhet kring vem som skriver vad gör in-
tryck och öppnar upp kontaktvägar in i graffitikulturen.

   

2] Allting handlar om stil. En kvalitativ etnografisk studie om graf-
fitikulturens betydelse för graffitimålarna.(Mustanoja & Rengman, 
2003) 
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Miljöer för uppsökande arbete 
och kontaktetablering
Eftersom en del av den kulturella praktiken kring graf-
fiti går ut på att inte bli sedd och avslöjad när man age-
rar på fältet, eller snarare scenen, är det svårt att närma 
sig denna scen för att knyta kontakter. Det innebär att 
man i ett uppsökande arbete kring graffitikultur måste 
identifiera sammanhang där man tror att det är möjligt 
att komma i samspråk utan att graffitimålarna rusar där-
ifrån. Som jag ser det så har Ung Kultur 116 valt att 
knyta kontakter med målare i olika typer av samman-
hang. Ett sådant sammanhang har utgjorts av butiker 
som gjort sig kända för att ha kopplingar till hip-hop- 
och/eller graffitikultur genom att sälja tidskrifter, spray-
färg och kläder. Att butiker av detta slag kan utgöra nå-
got av knutpunkter för informationsspridning framgår 
också i citatet ovan då en av ungdomarna funderar på 
att stilla sin nyfikenhet kring den legendariske graffiti-
målaren genom att ”Hänga på Child och vänta tills han 
kommer”. Ett annat sammanhang för kontaktetablering 
med graffitikultur har förlagts till platser som graffiti-
målare beskriver som ”lugna”. Med det menar de att de 
mer eller mindre riskfritt kan stå och måla och umgås i 
timmar utan att någon jagar bort dem eller att de riskerar 
att bli gripna för skadegörelse. 

Alla områden har ju ställen där det funnits graf-
fiti sedan början typ. Sådana målarställen. Det finns 
överallt i Göteborg – i varje stadsdel i princip. [Graf-
fitimålare A]

Även om långt ifrån alla städer erbjuder lagliga väg-
gar så finns det i regel platser, eller fames, som inom 
kulturen framstår som mer eller mindre lagliga efter-
som man målat där under många år. Platser som på det 
här sättet framstår som lagliga enligt en sedvanerättslig 
princip benämner Høigård (2002) som ”semi-legala” 
och de återfinns i stort sätt i alla städer där det existerar 
en graffitikultur. Inte sällan är de lokaliserade till lite 
slitna, ruffiga industrimiljöer vilka med lite fantasi kan 
framstå som ett nedgånget getto. Även om graffitimå-

laren här ovan menar att sådana platser finns över hela 
Göteborg så är det en semilegal vägg som framstår i en 
klass för sig – Röda Sten. Att Röda Sten är en plats för 
graffiti och graffitikultur är inte bara känt i Göteborg 
med omnejd utan framstår vid sidan av P-huset Anna i 
Malmö och Kolhamnen i Norrköping som betydelseful-
la mötesplatser för målare från hela Sverige och Skandi-
navien. Att bedriva ett uppsökande arbete kring lagliga 
väggar eller semilegala platser som Röda Sten innebär 
att man förlägger fältarbetet i en miljö som uppfattas 
som naturlig för graffitimålare. Det i sig innebär ingen 
garanti för att man verkligen lyckas etablera kontakt, 
men här finns åtminstone förutsättningar för att ett möte 
ska komma till stånd.

Ung Kultur 116 har inte enbart stannat vid att förläg-
ga det uppsökande arbetet till miljöer där graffitimålare 
kommer och går som de själva vill utan de har också 
aktivt medverkat till att skapa kontaktytor för möjliga 
möten. Ett sådant exempel utgörs av jamet a hip hop 
event som genomfördes i september år 2006 i samband 
med återinvigningen av Karl Johans torg i stadsdelen 
Majorna. Tillsammans med bland annat Majornas Ung-
domsinitiativ och flera andra kommunala grupperingar 
tog Ung Kultur 116 initiativ till att hip-hopens fyra ele-
ment  skulle praktiseras på torget. I mina minnesanteck-
ningar står följande: 

Flera tusen människor rörde sig kring eventet varav 
de [projektpersonalen] uppskattar att omkring 100 
ungdomar går att uppfatta som graffitimålare eller 
graffitiintresserade. Ungdomar var där hela dagen 
där vissa var aktiva i graffititävlingen medan andra 
mer iakttog. Tillfället gav Ung Kultur 116 en möjlig-
het att visa upp sig och knyta kontakter. 

Att medverka till att det inträffar ett evenemang som 
a hip hop event ser jag som ett exempel där projekt-
personalen skapat möjlighet för ett uppsökande arbete. 
Genom att låta graffiti ta plats under legala former blev 
det också möjligt att komma i samtal med de annars så 
hemlighetsfulla graffitimålarna. I detta möte fick också 
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ungdomarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
vad projektpersonalen var för människor och i vad mån 
de gick att lita på. Några av de ungdomar som Ung Kul-
tur 116 lärde känna vid detta event har projektet haft 
kontakt med under hela projekttiden.

Idén om att det är möjligt att ta till vara på graffiti-
målares kreativitet och skaparlust är inte en unik tanke 
för projektet Ung Kultur 116. I Göteborg har det funnits 
flera projekt som utgått från en arbetsmetodik där man 
försöker kanalisera ungdomars intresse för graffiti till 
mer acceptabla former. Ett exempel är Graffitiprojektet i 
Majorna som pågick under fyra år med start våren 1999 
fram till våren 2003 då projektet lades ner.3  Ett liknade 
exempel som fortfarande pågår utgörs av en kursverk-
samhet kring graffiti som bedrivs vid en av skolorna i de 
västra stadsdelarna. I Göteborgs årsbok för år 2001 kan 
man läsa följande:

Stadsdelen har varit utsatt för mycket klotter och 
skadegörelse under de senaste åren. Sedan förra 
året [år 2000, min anm] pågår ett ”Hip-Hop”-
projekt, där ungdomarna kanaliserar sin skaparglöd 
och kreativitet i kurser i graffiti, breakdance och 
rap. När man går med i projektet förbinder man sig 
att inte klottra olagligt.4

När det gäller Ung Kultur 116:s möjligheter att knyta 
kontakter med ungdomar visar det sig att den här typen 
av befintliga verksamheter som organiseras kring graf-
fiti och graffitikultur också gett ingångar till ungdoms-
gruppen.

R:  D och de har varit där ute och fältat.
D:  Många av ungdomarna kommer via den kursen 
till oss.
Utvärderaren: Det har varit ett ställe att ha uppsö-

3] Göteborgs Stad. Majorna Fritid Barn & Ungdom. ”Samman-
ställning av Graffitiprojektet i Majorna, Vt-99 – Vt-03”. Daterad: 
2003-06-12. 
4] http://www3.goteborg.se/stadskansliet/ekonomi/arsboksve01/
s96.html. Tillgänglig 2008-02-10. 

kande arbete?
D: Ja, inledningsvis så var vi där och träffade hela  
den gruppen. Vid två tillfällen minst så var vi där.    
Och sedan har de varit inbjuda [till oss] också.   
Men det har inte varit någon annan samverkan så.

Genom att identifiera och söka sig till miljöer och 
sammanhang där ungdomar med intresse för graffiti 
finns har Ung Kultur 116 lärt känna många av Göte-
borgs graffitimålare. En tanke med det uppsökande ar-
betet har varit att göra sig själva kända, lära känna mål-
gruppens ungdomar och få bättre kunskap om vad som 
pågår i deras värld. Hösten år 2007 föll det sig därför 
naturligt att fråga: – Hur kända är vi bland graffitimå-
lare? – Ingen aning, blev det omedelbara och spontana 
svaret. När projektpersonalen ändå försöker uppskatta 
hur välkänt projektet blivit så menar de att så gott som 
alla målare som går på högstadiet och bor i stadsdelen 
Majorna känner till projektet. De uppskattar också att 
merparten av alla målare i Göteborg som går på gymna-
siet känner till att det pågår en projektverksamhet som 
är relaterad till graffiti men kanske inte att projektet går 
under namnet Ung Kultur 116. I denna ålderskategori 
är projektet mer sammankopplat med konstkursen Ung 
& Skapande, vilken Ung Kultur 116 drivit i samverkan 
med Röda Sten Kulturförening. Flera av de ungdomar 
som deltagit i denna kurs har varit i gymnasieålder och 
därför spridit information bland sina kamrater. Persona-
len menar också att äldre målare, 28 år och uppåt, kän-
ner till att det pågår ett kommunalt projekt kring graf-
fiti och klotter. Antagligen är inte heller projektnamnet 
Ung Kultur 116 känt i denna åldersgrupp utan de äldre 
målarna känner snarare till projektet genom att de är 
personligt bekanta med eller rör sig i gemensamma um-
gängeskretsar som projektpersonalen. Att projektet inte 
förefaller gjort sig känt under namnet Ung Kultur 116 
i graffitikretsar bekräftas också om man söker på ”Ung 
Kultur 116” på Internet. På diskussionsforumet Woha 
finner jag endast projektnamnet Ung Kultur 116 vid ett 
tillfälle och då inför jamet a hip hop event.
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Graffiti tävling i Gbg
Den 9 september så kommer Ung Kultur 116 att 
hålla en graffititävling i majorna. För att anmäla sig 
skickar du ett mail till [XX@hotmail.com].
Skriv namn, ålder och tävlingsform. Det finns tre   
tävlings former att tävla i, crew, ensam eller throw   
up. Skicka också gärna en skiss i jpeg. Tillbaka får 
ni ett mail med lite mer info.5

En sökning efter ”Ung Kultur 116” på Google pe-
kar mot 129 länkar där namnet förekommer.6 Det visar 
sig att merparten, omkring 90 procent, av samtliga län-
kar leder till hemsidor som administreras av Göteborgs 
kommun. Även om det officiella projektnamnet Ung 
Kultur 116 inte förefaller ha fått så stort genomslag i 
graffitikretsar så är en lärdom av projektet att det inte är 
en omöjlig uppgift att komma i kontakt med graffitimå-
lare genom ett uppsökande fältarbete. Genom det upp-
sökande arbetet har projektpersonalen inte bara lyckats 
knyta kontakter med ungdomar som målar graffiti utan 
också fått en aktuell kunskap om vad som pågår på den 
lokala scenen. Trots att graffitikultur bygger på en kon-
tinuitet allt sedan 1970-talets New York kan man inte 
utgå från vad som tidigare hänt om man vill försöka nå 
ungdomar som idag målar graffiti. Om man som i Ung 
Kultur 116:s fall vill försöka påverka hur denna kultur 
praktiseras är det helt nödvändigt att inhämta aktuell 
kunskap om vem och vilka det är som aktiva för tillfäl-
let. I så måtto framstår graffitikultur som en kultur där 
man behöver hantera ”bäst före datum” om man ska nå 
dem som är aktiva just för tillfället.

Det uppsökande arbetet ska inte enbart ses som en 
metod för att skapa kontakt och söka kunskap. Anders-
son (2005) menar att arbetet också är handlingsorien-
terat till sin karaktär då fältarbetare också börjar göra 
något i avsikt att påverka ungdomar. Inte sällan utgår ett 
sådant arbete från någon typ av gruppverksamhet där 
man samlar ungdomar kring en strukturerad verksam-
het. Att Ung Kultur 116:s uppsökande fältarbetet redan 

5] Inlägg på Woha 2006-08-10. 
6] Sökningen gjord 2008-02-08. 

från början burit på en ambition att organisera någon 
typ av strukturerad verksamhet blir tydligt i formule-
ringen ”fritidsledarmetoder”.  Under projekttiden har 
Ung Kultur 116 tagit initiativ till flera aktiviteter där 
också tanken har varit att aktiviteten ska få betydelse 
för ungdomars sociala lärande och utveckling. 



44

Kursen Ung & Skapande
I nära samarbete med Röda Sten Kulturförening har Ung 
Kultur 116 sedan hösten 2006 samlat ungdomar kring en 
konstkurs som gått under namnet Ung & Skapande. Ser 
man till projektets ambition att arbeta med ungdomars 
lust att skapa och uttrycka sig bör denna kurs ses som 
projekttidens enskilt största satsning. Förutom att Röda 
Sten Kulturförening och Ung Kultur 116 har bidragit 
med en kursledare från respektive verksamhet så har 
ytterligare ledare engagerats vid enskilda tillfällen för 
att lära ut en speciellt efterfrågad teknik och kunskap 
inom ett konstslag. Då målgruppen för Ung Kultur 116 
har varit graffitimålare så är det antagligen inte oviktigt 
att nämna att en av de kursledare som medverkat i kur-
sen på mer tillfällig basis samtidigt tillhör de mer kända 
graffitimålarna i Göteborg och Sverige. 

Kursen startade som ett pilotprojekt med ungdomar 
som Ung Kultur 116 lärt känna genom ett uppsökande 
arbete. Av femton tillfrågade ungdomar var det tio killar 
i åldrarna 13 till 20 år som mötte upp för att under tre 
dagar höstlovsveckan 2006 lära sig mer om design och 
tryck på t-shirts, kalligrafi samt akrylmåleri. I december 
2006 genomfördes en återträff, och de åtta ungdomar 

som då valde att komma ville samtliga se en fortsättning 
på denna typ av kursverksamhet. De två kursterminer 
som följt på pilotprojektet har samlats under namnet Ung 
& Skapande. När jag själv besökte ett kurstillfälle hös-
ten -07 fann jag det slående hur kursen verkligen gjorde 
skäl för namnet – Ung & Skapande. Redan i entréplanet 
till Röda Sten möttes jag av några killar som var i full 
färd med att montera nya tavelramar tillsammans med 
kursledaren från Ung Kultur 116. När jag därefter glän-
tade på dörren till den intilliggande ateljén möttes jag av 
en sprudlande aktivitet där ett tiotal ungdomar var fullt 
upptagna med olika typer av konstnärliga aktiviteter. 

Tanken med mitt besök var att få en inblick i vad kur-
sen Ung & Skapande erbjöd ungdomar med anknytning 
till Göteborgs graffitikultur. Förutom det hade jag också 
en tanke om att jag under kvällen skulle kunna knyta 
kontakter med ungdomar för fortsatta intervjuer kring 
graffiti/klotter. På plats kändes det dock oerhört avläg-
set att introducera samtal kring graffiti/klotter och allra 
minst utifrån någon problematiserande infallsvinkel. 
Hela ateljén sjöd av liv och de ungdomar som inte för 
stunden var upptagna med ett eget skapande följde med 

Organisatörer av gruppverksamheter
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största intresse det kamraterna gjorde. Någon målade en 
stor tavla med akrylfärg, någon annan satt och skulpte-
rade i lera, någon tecknade, några tryckte på textil och 
ytterligare några ägnade sig åt konstnärlig tekniker som 
jag inte vet namnet på. Samtal om konstnärliga aktivitet 
som pågick under kvällen handlade heller inte specifikt 
om graffiti. Bortsett från en ung kille som vid ett tillfälle 
skrek ”graffiti” – kanske mest för att testa hur jag skulle 
reagera? – var det ingenting i vare sig samtal eller akti-
vitet som tydde på att kursen samlade graffitimålare. 

Går man till projektbeskrivningar och lägesrappor-
ter för kursen Ung & Skapande7  framgår det att ett av 
syftena med att Ung Kultur 116 engagerar sig i kurs-
verksamheten är att ”fånga upp ungdomar runt Röda 
Sten” för att tillsammans med Röda Sten Kulturför-
ening ”erbjuda ungdomarna kunskap och introduktion 
till annan kreativ sysselsättning, efter deras tankar och 
önskemål”. Ser man till formuleringen ”erbjuda annan 
kreativ sysselsättning” är det kanske inte så förvånande 
att graffiti som konstuttryck inte har en så framskjuten 
plats i kursen. Även om kursprojektet, åtminstone för 
Ung Kultur 116:s vidkommande, har sin upprinnelse i 
att de vill rekrytera ungdomar som befinner sig i eller i 
närheten av Göteborgs graffitikultur så är det inget som 
kursledarna valt att kommunicera helt öppet ut mot ung-
domsgruppen. 

Det är stor skillnad på hur vi arbetar och våra tan-
kar och vad den här kursen kommer ifrån och vad vi 
går ut med. Det är extrem stor skillnad. Vi går inte 
ut med vilka kursen är till för och det här med graf-
fitin.  (Kulturarbetare Röda Sten)

Istället har man valt att kommunicera Ung & Ska-
pande som en kurs som vänder sig till ungdomar som 
har ett behov av eller önskan om att utveckla ett intresse 
för konst och eget skapande av konst. Även om kursen 

7] Bland annat ”Projektbeskrivning för kreativ verksamhet” 
(odaterad), ”Ung & Skapande, med utgångspunkt från ansökan” 
(odaterad) samt ”Ung & Skapande – Två viktiga Hållpunkter!!” 
(daterad 2007-04-24).

på det här sättet presenteras som en mer allmän och öp-
pen kurs för alla med intresse för konst så har man från 
kursledarnas sida medvetet valt att rekrytera nya delta-
gare genom mer informella kanaler där ”någon tog med 
en kompis och det spred sig lite mer mun mot mun”. 
Går man tillbaka till de dokument som ligger till grund 
för kursen finner man också att Ung & Skapande aldrig 
varit tänkt som någon ”graffitikurs” även om verksam-
heten identifierar graffitimålare som tänkta deltagare. 
Tanken har snarare varit att graffitimålare ska motiveras 
till att delta för att de inom kursens ram ska få möjlighet 
att utveckla fler konstnärliga uttryck. Exempel på så-
dana andra konstnärliga uttryck är digitalfotografering, 
gjuta i cement, färg och formlära, kalligrafi, screentryck 
och mycket mera.

Som utvärderare uppfattar jag att gruppsammansätt-
ningen har förändrats under de tre terminer kursen på-
gått. När kursen startade som ett pilotprojekt hösten -06 
var samtliga tio deltagare killar som Ung Kultur 116:s 
hade fått kontakt med via sitt uppsökande arbete gent-
emot graffitikulturen.

Då hade vi tre dagar. Vi hade screentryck där de 
fick designa och trycka sina T-shirtar och så hade vi 
kalligrafi en dag och så hade vi en dag då vi hade 
måleri. Och då var det ungdomar som rakt av kom 
från Ung Kultur. (Kulturarbetare Röda Sten)

När jag besöker kursen ett år senare, hösten -07, kan 
jag konstatera att sammansättningen av gruppen skiljer 
sig från denna ”pilotgrupp”. 

Hälften är från förra terminen och några av dem 
har varit med från allra första tiden. Av dem som 
är med nu är det nog fifty/fifty av folk som är från 
graffitikulturen och folk som inte är det då. (Kultur-
arbetare Röda Sten)

Om man anlägger ett processperspektiv på de tre ter-
miner som Ung & Skapande pågått framstår det som att 
gruppsammansättningen har gått från en grupp av ung-
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domar med ett uttalat engagemang i graffitikultur till en 
grupp som förenas i ett intresse av att uttrycka sig själva 
genom konstnärliga uttryck. Med tanke på att graffiti-
kultur i så hög grad domineras av killar så blev jag också 
förvånad över att sex av fjorton kursdeltagare var tjejer 
och att rekryteringen till kursen inte längre ”rakt av” 
var ett resultat av Ung Kultur 116:s uppsökande arbete 
mot graffitikulturen. Kanske ska denna förändring ses 
som ett uttryck för hur svårt det kan vara att organisera 
graffitimålare i den här typen av kursverksamhet? När 
man tar del av kursdokumentationen visar det sig näm-
ligen att det bara var tio av femton tillfrågade ungdomar 
som valde att delta i den första ”pilotkursen”. Man kan 
också utläsa att två av de ungdomar som deltog i ”pi-
lotkursen” under höstlovet -06 valde att inte komma till 
den återträff som hölls i december. I klartext innebär 
det att endast åtta av de femton påtänkta ungdomar som 
Ung Kultur 116 försökte involvera i kursverksamheten 
var villiga att fortsätta in i det som skulle bli kursen 
Ung & Skapande. Skälen till att ungdomar inte vill eller 
hinner delta i organiserade verksamheter kan givetvis 
vara många, men det är ändå värt att stanna upp inför 
det faktum att nästan hälften av de ungdomar som Ung 
Kultur 116 först hade i åtanke för kursen valde att inte 
delta. Ser man tillbaka till de tre terminer som Ung & 
Skapande pågått finns det några ungdomar som varit 
med ända sedan start medan andra har kommit och gått. 
När en grupp förändras på det här sättet passerar det inte 
obemärkt förbi.

När vi tappade några av de här första som var 
med på höstlovet och när de inte ville gå en gång 
i veckan och när det istället kom in lite andra folk. 
Då tyckte några att det inte var kul längre. På något 
sätt tycker de att det är deras kurs men det har se-
dan funkat jättebra med andra som kommit. (Kultur-
arbetare Röda Sten)

De ungdomar som deltagit i Ung & Skapande har inte 
sett konstkursen som vilken kurs som helt utan uppfat-
tat det som sin egen kurs. När jag besöker kursen slås 

jag därför inte bara av all den skaparglädje som ligger 
i luften utan också av den kamratliga och skämtsamma 
stämning som råder mellan deltagarna och mellan delta-
gare och kursledare. Det som utspelar sig i ateljén hand-
lar inte bara om en konstkurs utan påminner också om 
en fritidsgård.

Kursen är från halv sex till åtta varje onsdag och de 
som kommer tidigast kommer halv två. Och det är 
ju jätteroligt. Och de vill gärna nämna det: – Vi har 
varit här sedan halv två och vi börjar bli hungriga. 
Vi har faktiskt varit här längre än vad ni andra har 
varit. Men det är ju också jätteroligt att de kommer 
in i huset […] De sätter på sin musik och tar fram 
grejer och börjar skissa lite. Nu har de också vågat 
sätta upp grejer i fönstret som är rakt mot entrén. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

Vid det kurstillfälle som jag besöker hösten -07 del-
tar inte enbart av ungdomar som har eller har haft ett 
intresse i graffiti utan de har olika ingångar till varför 
de vill delta i kursen. Trots det framstår de mer eller 
mindre som ett gäng som samlas varje vecka och har 
roligt tillsammans.

De har börjat svetsas samman och de håller på 
med EMO mellan sig. Det var det som fick dem att 
klumpa ihop. (Kulturarbetare Röda Sten)

Ser man till den sociala sammansättningen inom del-
tagargruppen kan man notera att det sammanhållande 
kittet, det som får ungdomar att ”klumpa ihop”, inte fö-
refaller vara graffiti och graffitikultur. I takt med att fler 
ungdomar sökt sig till kursen verkar det istället som att 
”EMO” blivit ett begrepp som ungdomarna utnyttjar för 
att hantera likhet och skillnad inom gruppen. Vad som 
menas med att vara ”emo” är inte helt enkelt att reda ut. 
Begreppet kan användas för att ringa in en musikgenre 
med rötter i punk och hardcore där sångtexter vanligtvis 
uppehåller sig kring ett starkt emotionellt budskap och 
tragiska livsöden. Det är inte helt ovanligt att ungdomar 
som gillar musikstilen klär sig i svarta kläder, nitbäl-
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ten och vans- eller converse-skor. Det vanliga är dock 
inte att ungdomar som orienterar sig mot denna ung-
domskulturella stil pratar om sig själva eller varandra 
som att ”vara emo”. Att säga att någon ”är emo” eller 
”emo-kid” är snarare att uppfatta som ett skällsord av 
ungdomar som inte delar denna kulturella stil. Att ”vara 
emo” är då detsamma som att uppfattas som underlig, 
depressiv, självskadebenägen och mer allmänt svart i 
både tankar och stil8.   

När ungdomarna i Ung & Skapande använder begrep-
pet ”emo” på kursen ska det dock inte förstås som att de 
tråkar varandra utan mer som att de lite skämtsamt kon-
staterar att det som förenar dem är att de av andra ung-
domsgrupper kanske kan uppfattas som lite avvikande 
när de träffas en kväll i veckan i en konstkurs. Det är 
runt detta intresse för att skapa och uttrycka sig den kol-
lektiva samhörigheten byggs upp. Att inte alla deltagare 
själva målar graffiti betyder inte att graffiti är något 
obekant som stil och konsttuttryck. Samtliga deltagare, 
oavsett om de målar själva eller inte, vet en hel del om 
graffiti och graffitikultur eftersom de rör sig i kretsar 
där ungdomar målar graffiti och/eller bär kläder som as-
socieras med denna kultur. Som utvärderare uppfattar 
jag att kursledarna medvetet valt att uppmuntra att del-
tagarna ska uppfatta kursen som ett mellanting mellan 
konstkurs och fritidsgård. Man fikar tillsammans, spelar 
musik, anordnar lägerdagar med övernattningar, besö-
ker konstutställningar med mera, och även om konst 
och ungt skapande löper som en röd tråd genom verk-
samheten så har Ung & Skapande också varit en kurs 
där man träffas, umgås och har roligt tillsammans. 

De är ju väldigt snälla mot varandra och det är ju 
jätteroligt när de är så olika stilar och olika åldrar. 
Det var ju någon ny kille och då var det genast en 
av de äldre som tog med honom runt. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

8] Se bland annat http://sv.wikipedia.org/wiki/Emo eller http://
emobloggen.blogspot.com/2006/11/vad-r-emo.html, båda referen-
serna tillgängliga 2008-03-11.

Även om ”äldre” kursdeltagare involverar nya delta-
gare så visar det sig att det inte varit helt bekymmersfritt 
att ta in nya personer i en kursverksamhet som ungdo-
marna i så hög grad uppfattat som sin egen kurs. En 
kursdeltagare som varit med från start uttrycker att han 
varit skeptisk till att det kommer nya:

Och denna terminen har det kommit ganska många. 
Och i början var jag lite skeptisk för jag tyckte det 
var mycket liv och så men det var trevliga folk och 
därför gör det inget att det är trångt om plats. 

(Kursdeltagare) 

När gemenskap byggs upp på det sätt som den gjorts 
i kursen Ung & Skapande är det känsligt med nya per-
soner då de kan ”störa” bilden av det sammansvetsade 
gänget. Även om den innevarande gruppen, hösttermi-
nen -07, förfaller orientera sig kring en kollektiv sam-
hörighet kring att ”vara emo” så har också kursprojektet 
gjort erfarenheter där man inte lyckats lika väl med att 
involvera nya personer i kursen. 

Det kom några och de var nog bara här en gång för 
de kände sig nog inte så väldigt välkomna. Det var 
några yngre målare som egentligen inte målar utan 
de är ute och taggar då. Och de hade målat över 
några av de andras grejer. Och det fick de väl reda 
på när de här små killarna, tretton var de nog, satt 
och skissade på papper så såg de här andra killarna 
det: – Jaha, det här känner vi igen. (Kulturarbetare 
Röda Sten)

De ”yngre målare” som här avses utgjordes av en 
grupp graffitimålare som Ung Kultur 116 kommit i 
kontakt med genom sitt uppsökande arbete under våren 
2007. Precis som den grupp av målare som rekrytera-
des till ”pilotkursen” så utgjordes också denna ”yngre” 
grupp av ungdomar som redan kände varandra och in-
gick i varandras kamratkretsar. Det visade sig dock att 
det var svårt att samla dessa båda grupper inom ramen 
för en och samma kurs då de inte drog riktigt jämt med 
varandra. Delvis kan det förklaras med att de kom från 
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olika stadsdelar och att de var i olika åldrar, men för att 
förstå varför denna spänning uppstår måste man också 
se till graffitikulturens egna interna statushierarkier och 
regelverk. Den spänning som blottläggs mellan ”äldre” 
och ”yngre” har sin egentliga upprinnelse i hur de olika 
konstellationerna har agerat på Göteborgs graffitiscen. 
Även om de ”yngre” och de ”äldre” var okända för var-
andra på ett personligt plan så var de inte okända inför 
varandra som praktiserande graffitimålare. Efter att ha 
sett de nyanlända kursdeltagarnas graffitiskisser kunde 
ungdomar från den ursprungliga ”pilotkursen” dra slut-
satser kring hur dessa nya målare brutit mot kulturella 
regler om att inte ”spitta” eller måla över mer erkända 
målares verk. Det visade sig vara svårt för kursledarna 
att hantera den här typen av spänningar som har sin upp-
rinnelse i vad som utspelat sig på scenen, och de ”yngre” 
slutade med att komma till kurstillfällena. Som utvärde-
rare uppfattar jag att en bidragande förklaring till att det 
blev svårt att hantera den spänning som fanns mellan 
de båda grupperingarna går att söka i den kursmetodik 
som valts för Ung & Skapande. Kursupplägget framstår 
i mycket hög grad bygga på en tanke om att man vill in-
volvera ungdomar som befinner sig i Göteborgs graffiti-
miljö för att de ska finna nya och andra uttrycksformer 
för sitt expressiva intresse där man samtidigt tonar ner 
deras intresse för att vara graffitimålare.

Utvärderaren: Ni söker ungdomar ur graffitikultu-
ren men det ni väldigt mycket möter dem i är att de 
ska vara kreativa och söka former – det kan vara 
graffiti men ni vill att de ska titta på andra uttryck 
också?
Projektpersonal Ung Kultur 116: Ja, att fördjupa 
kunskap tänker vi rätt mycket på. Att vidga vyerna 
och öppna nya arenor. Att liksom ta nästa steg. Om 
det är kreativitet som är intressant så är ju nästa 
steg det mest avgörande för dem egentligen. Utveck-
lingsmässigt. 

Som jag ser det så vill kursledarna tona ner de en-
skilda individernas engagemang och involvering i graf-
fitikulturen genom att framhålla nya och andra ”vyer” 

kring hur man kan ta tillvara ett kreativt intresse. Det 
innebär i sin tur att man inte behöver se det som ett pro-
blem att deltagarna efterhand har kommit att rekryteras 
ur en bredare kategori av ungdomar. En sådan bredd-
ning, där inte alla ser sig som graffitimålare, kan till och 
med ses som positivt med tanke på att det också öppnar 
upp för fler infallsvinklar kring vad man kan göra och 
hur man kan se på kreativ aktivitet. 

De sa inte en enda gång att de ville ha graffiti. När 
det dök upp en ny kille som ville prata om uttryck 
som är relaterade till gatukonst blev han lite vilsen 
eftersom det inte var någon av de andra som hakade 
på. (Projektarbetare Ung Kultur 116)

Projektarbetaren från Ung Kultur 116 menar att 
mycket tyder på att de ungdomar som kommer ur graf-
fitikulturen har separerat sitt intresse för att måla graf-
fiti från det de gör i Ung & Skapande. Det innebär att 
de regler som gäller för graffitikultur inte är giltiga i 
kursen, vilket visar sig i att ungdomarna inte pratar om 
graffiti och vad som händer där ute på scenen när de 
samlas i kursen. När gruppen av ”yngre” målare dyker 
upp aktualiseras dock graffitikulturens interna norm- 
och regelsystem eftersom de ”yngre” uppfattas ha bru-
tit mot självklara regler om var och hur man ska måla 
graffiti. Utifrån en strikt legalitetsaspekt kan det tyckas 
att de ”äldre” framför en önskvärd uppfattning då de 
kritiserar de ”yngre” för att ha målat, spittat och taggat 
ute på stan. Denna tillrättavisning handlar dock inte om 
att det skulle vara olagligt i en juridisk mening utan om 
att de ”yngre” brutit mot inomkulturella normer kring 
graffiti. Då kursledarna valt att underkommunicera att 
kursen också har ett syfte att påverka graffitimålare att 
agera under mer acceptabla former får de svårt att träda 
in i denna diskussion. Spänningen mellan grupperna 
löser sig istället genom att de ”yngre” slutar komma 
till kursen. En erfarenhet som denna tyder på att det är 
svårt att hantera och lösa spänningar och konflikter som 
har sin upprinnelse i kamp mellan enskilda målare och 
crew-konstellationer inom ramen för en organiserad 
kursverksamhet. 
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Mobil verkstad
Genom det uppsökande arbetet har Ung Kultur 116 ock-
så träffat på graffitimålare som ställt sig mer skeptiska 
till att ha kontakt. Personalen menar att denna grupp, 
eller grupper, framför allt har varit bosatta i de västra 
stadsdelarna såsom Askim, Tynnered och Västra Frö-
lunda samt har varit något yngre än de graffitimålare 
som de fick kontakt med i Majorna. Det som utmärkt 
denna grupp av målare har dock inte handlat om vare 
sig ålder eller bostadsområde utan de har haft en an-
nan inställning till hur graffiti ska praktiseras än de som 
involverats i kursen Ung & Skapande. Denna grupp av 
mer svårtkontaktade ungdomar har också varit mer in-
tresserade av att ”bomba” och ”trasha”. Ordet bomba 
används vanligtvis för att beskriva när någon på kort tid 
massproducerar sin tag på ett bestämt objekt eller längst 
en färdväg. När man säger att någon trashar behöver det 
inte handla om graffiti utan om att någon förstör och slår 
sönder en busskur, en spårvagn eller dylikt.. I ett försök 
att också nå dessa ungdomar beslutade sig Ung Kultur 
116 att föröka nå ungdomarna genom att själva söka sig 
ut mot de västra stadsdelarna. 

”Tanken är att komma till ungdomarna då de inte 
kommer till oss. […] Målet är att nå ungdomar 
inom subkulturen och erbjuda dem annan kreativ 
sysselsättning, lokalt förankrad, samt informera om 
Röda Sten och projektet där.” 9

När jag frågar projektpersonalen om de lyckades nå 
denna ungdomsgrupp genom att följa dem ut i bostads-
området menar de att det inte blev så mycket av det. 
Delvis menar de att det berodde på att Röda Sten Kul-
turförening inte kunde lägga resurser på ytterligare en 
verksamhet och att Ung Kultur 116 inte för egen del 
kunde driva en mobil verkstad. Även om man inte lyck-
ades nå den aktuella ungdomsgruppen i väster genom 
att göra sig ”mobila” så har Ung Kultur 116 inte helt 
övergivit tanken att låta kurser kring ungt kulturskapan-

9] Ung Kultur 116,”Planering inför våren [- 07,]” Internt doku-
ment. Odaterat. 

de utgå från mobila enheter. När man prövat det har det 
dock inte lika tydligt varit med ungdomar som ingår i 
eller befinner sig i kanterna av en graffitikultur utan här 
har istället målgruppen kunnat vara en hel skola och/el-
ler personal som kommer i kontakt med ungdomar.

Andra gruppverksamheter
Kursen Ung & Skapande kan ses som ett exempel på en 
aktivitet där Ung Kultur 116 själva bidragit till att verk-
samheten startade. Ser man till projekttiden finner man 
också att personalen varit lyhörda för ungdomars intres-
sen i avsikt att få dem att delta i annan, redan befintlig 
verksamhet. Här har kursen Ung & Skapande indirekt 
fungerat som något av en mötesplats där deltagarna fått 
möjlighet att bekanta sig med sådana befintliga verk-
samheter genom att de gjort studiebesök eller bjudit in 
sådana verksamhetsföreträdare, vilket bland annat inne-
burit att man ”lotsat vidare till Världskulturmuseet och 
deras ungdomsverksamhet”.10 Då merparten av ungdo-
marna visat ett intresse för konst så har det framförallt 
rört sig om verksamheter som har anknytning till konst 
och kultur. Ung Kultur 116 har också uppmuntrat ung-
domar att tillsammans med andra ungdomar som inte 
lika direkt är kopplade till graffitikultur engagera sig i 
olika frågor som rör stadens estetik. Det kan då röra sig 
om att öppna upp bibliotek för ungdomars konst och ut-
veckla möjligheter att arbeta med konst på fritidsgårdar 
runt om i staden. Ung Kultur 116 har dessutom upp-
muntrat ungdomar att gå en ungdomsledareutbildning 
med tanke på att de framöver ska kunna fungera som 
ledare för andra ungdomar.

10] Ung Kultur 116, Verksamhetsberättelse år 2006.
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Alternativa läroprocesser
Bakom formuleringar som uppsökande fältarbete, 
fritidsledarmetoder och alternativa fritidssysselsättning-
ar kan man spåra antaganden som ansluter till en lång 
idéhistorisk tradition för socialt arbete. I korthet hand-
lar den om att socialarbetare identifierar och etablerar 
kontakt med ungdomar som på något sätt framstår som 
problematiska för att låta denna kontakt inleda en an-
passningsprocess mot ett mer accepterat beteende. Hur 
denna kontroll och styrning har utformats har varierat 
under årens lopp men för fältarbetare och fritidsledare 
har denna anpassningsmetodik framförallt rört sig kring 
två principer. En sådan princip handlar om organisering 
då man från samhällets sida vill kontrollera en gynnsam 
utveckling genom att föra ungdomar in i organiserade 
verksamheter som uppfattas som lämpliga. Den här 
principen kan utnyttjas både då man vill skapa helt nya 
gruppkonstellationer, men också då man vill påverka en 
redan befintlig grupp genom att erbjuda alternativa sys-
selsättningar. En annan vanligt princip för fältarbetare 
och fritidsledare handlar om individualisering då man 
försöker bryta enskilda individers grupplojalitet med en 
mindre lämplig kamratkrets. Att de här principerna kring 
organisering och individualisering har haft och har en 
stark förankring i fältarbete blir tydligt när Göteborgs 
första fältassistent, Jan Cederlöf, intervjuas med anled-
ning av Göteborgs 50-åriga historia med fältarbete:

Jan Cederlöf skaffade lokaler och startade speci-
ella verksamheter. Där det fanns ungdomsgårdar 
slussade han in killarna, för det var mest killar, i de 
verksamheter som fanns. Först hjälpte han ung-
domsgruppen. Steg två handlade om att frigöra in-
dividerna från gruppens inflytande, så att de vågade 
stå för sig själva. 
(Fredriksson, 2008)

Andersson (2005) framhåller att det arbete som fält-
arbetare bedrivit tillsammans med ungdomar och andra 
eventuella samarbetsparter genom åren haft en tydlig 
fokusering på sociala läroprocesser. Tanken är att in-

satserna, relationerna och aktiviteterna utformas på ett 
sådant sätt att ungdomar och vuxna som är engagerade 
utvecklas och lär sig något. 

Vi testar många tekniker som jag inte heller kan. Vi 
läser på paket och sedan testar vi. Och det tror jag 
också är ganska bra att jag inte kommer och ska 
lära dem hela tiden utan att man testar tillsammans. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

Detta lärande är inte tänkt att ha betydelse enbart i 
den aktuella stunden utan förhoppningen är att erfaren-
heter som görs också ska komma till nytta längre fram 
i livet. Det visar sig att de ungdomar som redan deltar i 
en organiserad verksamhetsform kring graffiti också har 
varit öppna för att delta i fler sådana aktiviteter. Kärnan 
av den grupp av ungdomar som Ung Kultur 116 sam-
lade i ett pilotprojekt kring att arbeta med graffiti som 
ett kreativt uttryck utgjordes av ungdomar som också 
hade kopplingar till en ”Graffitikurs” som redan pågick 
i de västra stadsdelarna. Att ungdomar med intresse för 
graffiti är beredda på att ”dubbelorganisera” sig på det 
här sättet bekräftas också av en förälder vars son haft 
kontakt med Ung Kultur 116.

Min son går en graffitikurs på X-skolan som [XX], 
en känd graffitimålare håller i. 

Man kan notera skillnader mellan Ung & Skapande 
och den ”Graffitikurs” som här kommer på tal. Här kan 
det vara på sin plats att återvända till det ovan utnyttjade 
citatet där Ung Kultur 116 berättade att de sökt sig till 
denna ”Graffitikurs” i avsikt att skapa kontakter.

R: D och de har varit där ute och fältat.
D: Många av ungdomarna kommer via den kursen 
till oss.
Utvärderaren: Det har varit ett ställe att ha uppsö-
kande arbete?
D: Ja, inledningsvis så var vi där och träffade hela  
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den gruppen. Vid två tillfällen minst så var vi där.   
Och sedan har de varit inbjuda [till oss] också. Men  
det har inte varit någon annan samverkan så. 

När jag vid intervjutillfället frågade vidare om varför 
Ung Kultur 116 och ”Graffitikursen” inte utvecklat ett 
mer återkommande samarbete menar projektpersonalen 
att de uppfattat att ledarna för ”Graffitikursen” och Ung 
Kultur 116 har olika ingångar till hur de försöker orga-
nisera verksamheterna. 

D: Ja, för det blir något sorts intrång i subkulturen 
som han inte är intresserad av egentligen – sedan
kan han ju se vinsterna i det. Han pratar ju alltid   
där om problematiken med att måla olagligt. Det är 
ju en av hans tankar med [Graffitikursen] att man  
ska kunna få uttrycka sig. Samtida konstuttrycks-  
mässigt då.
R: Och han är ju och andas graffiti.
D: Ja, så är det.

Det längre intervjuutdraget som återges här är intres-
sant av flera skäl. Förutom att det visar att projektper-
sonalen har kunnat bedriva uppsökande arbete i redan 
befintliga verksamheter genom att vara där ute och fälta 
kan man konstatera att Ung Kultur 116 och ”Graffiti-
kursen” förenas i ett antagande om att graffiti kan ses 
som ett kreativt och skapande uttryck vilket också äger 
ett existensberättigande. Man kan också konstatera att 
båda verksamheterna bär på en tanke om att avigsidor 
med graffiti är möjliga att ”kanalisera” genom att man 
organiserar en verksamhet kring graffiti. Man här finns 
också avsevärt stora skillnader. Ledarna för ”Graffiti-
kursen” förefaller se just graffiti som ett kreativt och 
skapande uttryck vilket de vill utveckla och sprida kun-
skap om genom att leda in ungdomar i graffitins bild-
värld. Ung Kultur 116 har inte alls denna ambition att 
värna om graffiti som ett specifikt uttryck utan arbetar 
snarare med en ambition att leda ungdomar bort från 
graffiti genom att uppmuntra till andra kreativa uttryck 
– dvs ersättningsverksamheter. Antagande om att graf-
fiti i sig inte är speciellt viktigt eller eftersträvansvärt 

kan man också ana av projektbeskrivningen för Ung 
Kultur 116:

”Denna försöksverksamhet innebär att med kunskap 
om klotterfrågan aktivt arbeta kontaktskapande med 
ungdomar utan att för den skull fokusera på graffiti 
och klotter i mötet med ungdomarna. Vår utgångs-
punkt är att utgå från vars och ens specifika sociala 
situation och intressen och lotsa ungdomarna vidare 
i ett konstruktivt vuxenblivande. […] Det handlar 
alltså mer om ett individuellt arbete och om att 
undvika förhållningssätt som befäster grupptillhö-
righet. Genom att inte i onödan fokusera på graf-
fiti och klotter, är syftet att minska laddningen och 
attraktionen och därigenom minska skadegörelsen i 
Göteborg” 
(Projektbeskrivningen s.2, kursiv i original)

Av denna passage kan man utläsa att Ung Kultur 116 
vid sidan av att verka för dialog också syftat till att kon-
trollera graffiti som uttryck. Betraktar man Ung & Ska-
pande utifrån en kontrollaspekt kan man säga att kursen 
inte bara handlat om att skapa konst utan också om att 
skapa skötsamma ungdomar. Även om det inte kommu-
niceras helt öppet inför ungdomarna så är ett av kursens 
syften att omformulera graffitimålande ungdomars in-
tresse för graffiti till ett accepterat intresse för konst och 
kultur i en vidare bemärkelse där graffiti kan vara en 
uttrycksform men nödvändigtvis inte behöver vara det. 
Kursen Ung & Skapande kan här liknas vid en resurs 
där den graffitimålande ungdomen kategoriseras i två 
faser. För det första görs en uppdelning av de graffiti-
målare som väljer att delta i kursen och de som inte vill 
ha kontakt. Principen bakom denna uppdelning är inte 
helt olik den kategorisering i ”värdiga” och ”ovärdiga” 
som följt det sociala arbetet allt sedan de tidiga fattig-
vårdslagarna. Överför man detta till Ung & Skapande 
kan man säga att de målare som låter sig organiseras 
gör det riktiga och uppfattas vara ”värdiga”. Därigenom 
får de också tillgång till en rad resurser såsom gratis 
kursmaterial, konstutbildning, gratis fika, möjlighet att 
exponera sin konst vid utställningar och personalens 
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omtanke med mera. De graffitimålande ungdomar som 
inte väljer att delta uppfattas istället som en annan sorts 
graffitimålare vilka är mindre intresserade av det este-
tiska uttrycket och mer upptagna av att ”bomba” och 
”trasha”. Jag prövar logiken bakom detta resonemang i 
en av intervjuerna:

Utvärderaren: Värdig är man när man skulle kunna  
kalla sig graffitikonstnär.
Kulturarbetare Röda Sten: Ja, om man liksom är   
intresserad av kultur och man är intresserad av 
historien och uttrycken och så. Men de, till exempel 
de vi har följt från Askim, som traschar de är ju    
borta. Jag vet inte om du har förstått att det har    
funnits ett sådant gäng?
Utvärderaren: Jag har förstått att det har funnits ett  
gäng som man har beskrivit som att de är en annan  
sort. Som att de inte är lika intresserade. Och då   
fanns det väl någon tanke om en mobil verkstad?
Kulturarbetare Röda Sten: Mmm.
Utvärderaren: Men sedan vet jag inte om den fick   
ett så positivt genomslag?
Kulturarbetare Röda Sten: Nej, det kan inte jag   
säga heller.

Jag uppfattar det som att kulturarbetaren här accepte-
rar resonemanget om att kursen Ung & Skapande också 
fyllt en särskiljande funktion genom att kategorisera 
ungdomar i två grupper. Utan att jag för gruppen av 
”yngre” målare på tal kommer kulturarbetaren osökt att 
tänka på de traschande ungdomarna från väster som för-
svunnit ut ur kursen. När väl denna första kategoriser-
ing är gjord framstår det som att kursmetodiken verkat 
i en riktning där det sker en andra sortering. Det räcker 
nämligen inte med att delta i kursen för att göra det rik-
tiga utan också de som deltar påverkas i en riktning där 
deras intresse för graffiti individualiseras och omformu-
leras och där det optimala resultatet, den ”fullvärdiga” 
ungdomen, framstår som en ungdom som slutat iden-
tifiera sig som graffitimålare i en graffitikultur för att 
träda fram som konstnär i ett kultursammanhang.

Även om projektet haft ett öppet och kunskapssö-

kande mandat kan man ana ett implicit grundantagande 
om att graffiti och graffitikultur i grund och botten är 
att uppfatta som ett problem. Här framstår Ung Kultur 
116 i mycket hög grad som ett ”socialarbetarprojekt” 
där ungdomars intresse för graffiti och deras kollektiva 
självorganisering inte setts som en resurs, utan Ung Kul-
tur 116 har mer arbetat för att bryta upp denna kollek-
tiva tillhörighet. Här uppfattar jag det som att persona-
len valt en mer normativ ingång där utgångspunkten har 
varit att ungdomarna ska ledas mot ett moraliskt riktigt 
liv genom en ”vanlig” alternativ läroprocess. En annan 
möjlig ingång hade varit att försöka närma sig graffiti-
målarna genom att se deras kollektiva självorganisering 
som en resurs. Kanske är ett sådant dialogförsök dömt 
att misslyckas med tanke på den lösliga organisations-
strukturen där enskilda graffitimålare också konkurre-
rar med varandra om att vara störst, bäst och mest äkta. 
Möjligheten att föra dialog försvåras av denna konkur-
rens och av att graffitikulturen saknar företrädare som 
kan träda fram med mandat att tala för kulturen. Skulle 
någon eller några enskilda målare ta på sig den rollen 
skulle de med stor sannolikhet uppfattas som föresprå-
kare av någon ”light-variant” av graffiti som skulle pla-
cera Göteborgs graffitiscen i periferin av den ”äkta” och 
”riktiga” graffitivärlden. Som jag uppfattar det kan man 
inte, mot bakgrund av de erfarenheter som Ung Kultur 
116 gjort dra, några slutsatser om huruvida det är möj-
ligt att föra en dialog med graffitimålare om man låter 
dem framstå som förenade i en kultur. Ett sådant försök, 
om det är möjligt, hade framstått som en unikt, ”ovan-
lig” alternativ läroprocess.
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När Ung Kultur 116 redogör för det arbete som för-
lagts till en individuell nivå avser de framförallt ett ar-
bete som handlat om att möta ungdomar som blivit er-
tappade för att begått skadegörelsebrottet klotter. Innan 
det arbetet presenteras närmare kan det dock var lämp-
ligt att framhålla att också arbetsmetodiken på den ovan 
beskriva ”gruppnivån” har kombinerats med ett indivi-
duellt arbete. 

Individarbete med gruppverksamhet 
som utgångspunkt
De ungdomar som har deltagit i de organiserade verk-
samheterna har inte bara setts som en grupp av ungdo-
mar utan ungdomarna har också blivit uppmärksamma-
de som individer. När jag intervjuar en av kursledarna 
för Ung & Skapande berättar jag om den unge kille som 
skrek ”graffiti” högt och ljudligt när jag besökte kursen.

Jag vet vem du menar och han har det jobbigt just 
nu. Och han har blivit mer instängd nu det senaste. 
Han slänger ut sig grejer och kan komma och bonka 
och vara lite stöddig i sina skämt. Lite för grovt men 
samtidigt jättemysig. Men då får man låta honom 
vara. Det behöver han. Man kan inte komma och 
fråga direkt ”hur är det med dig?” För då blir han 

Individnivå
ännu mer instängd. Men med honom så vet man att 
så länge han kommer så vet man att det är ”fine”. 
Då får han vara sådan ett tag. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

Att de ungdomar som deltar i de organiserade verk-
samheterna också uppmärksammas som enskilda indi-
vider är tydligt. De blir bekräftade, uppmuntrade och 
sedda. Om någon har det svårt så lyssnar personalen lite 
extra och när någon uteblir så hör också kursledarna av 
sig och undrar varför man inte dök upp. Individuella 
kontakter av detta slag bygger på att ungdomen deltar 
i en verksamhet som skapats kring kreativa uttryck och 
att det finns en relation mellan personal och ungdomar 
där mer känsliga och privata förhållanden kan avhand-
las. När jag talar med den projektanställde från Ung 
Kultur 116 visar det sig att denne, vid sidan av det som 
pågår i kursgruppen, också har enskilda samtal med 
några av ungdomarna som deltar. Individuella samtal av 
detta slag har förlagts till Ung Kultur 116:s lokaler eller 
till något närbeläget kafé i avsikt att skapa en otvungen 
kontakt. Det framkommer att de ungdomar som har haft 
enskilda samtal av detta slag inte alltid låter det bli känt 
bland kurskamraterna. Precis som ungdomar verkar 
hålla isär vad som pågår i graffitikulturen från det som 
pågår i kursen verkar de vilja göra en skillnad mellan 
det privata och det som sker i gruppen. 
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Individarbete efter brottsmisstanke
I januari år 2004 skärptes lagstiftningen mot klotter vilket 
innebar att maxstraffet för skadegörelsebrott höjdes 
från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En an-
nan viktigt förändring i den nya lagen innebar att po-
lisen också fick befogenheter att ingripa, bland annat 
genom kroppsvisitation, då de misstänker att någon för-
bereder ett skadegörelsebrott (Regeringens proposition, 
2002/03:138).  En ungdom som begår skadegörelse-
brottet klotter kan också bli ålagd att betala skadestånd 
till drabbade sakägare, vilket ibland kan röra sig om av-
sevärda belopp.

Ung Kultur 116 har strävat efter att skapa en individu-
ell kontakt med alla ungdomar som ertappats för att ha 
begått skadegörelsebrottet klotter och det är framförallt 
denna typ av arbete som de benämner som en ”individ-
nivå”. Till skillnad från de kontakter som etableras ge-
nom ett eget uppsökande arbete så har Ung Kultur 116 
här behövt förlita sig till att andra myndighetsinstanser 
gjort det känt att Ung Kultur 116 funnits som en kom-
munal resurs kring graffiti/klotterfrågor och att de gärna 
vill träffa ungdomar. De instanser som på detta sätt varit 
tänkta att förmedla kontakt har varit socialtjänst, polis 
och rättsväsende. I takt med att Ung Kultur 116 gjorde 
sin verksamhet känd bland ungdomar, föräldrar och 
andra personer som kan tänkas komma i kontakt med 
klotterproblematik så har det också funnits förhopp-
ningar om att få kontakt med ungdomar utan att de för 
den skull blivit ertappade med att klottra. 

Ser man till projekttiden kan man konstatera att det 
inte är speciellt många ungdomar som Ung Kultur 116 
lyckats etablera kontakt med på detta sätt. I halvårsrap-
porten för hösten -071  framkommer att Ung Kultur 116 
fick kännedom om att polisen gripit 16 ungdomar för 
klotter under hösten. Av dem lyckades Ung Kultur 116 
endast etablera kontakt med två ungdomar. Således av-
böjde det stora flertalet, fjorton ungdomar och deras för-

1] Ung Kultur 116, Sammanfattning höstterminen år 2007. Date-
rad: 07-11-23.

äldrar, kontakt med projektet. Bilden blir inte bättre om 
man ser till hur många ungdomar som förmedlats via 
socialtjänsten eller åklagarmyndigheten då det visar sig 
att ingen av dessa båda myndigheter förmedlat kontakt 
mellan klottrande ungdomar och projektet hösten -07. 
Att det förefaller svårt att inleda samtal med ungdomar 
som misstänkts eller dömts skyldiga för klotterbrott vi-
sar sig också i årsrapporten för år 2006 då projektet en-
dast nådde två ungdomar på detta sätt under det första 
projektåret.2

Här finns det all anledning att fundera kring vad detta 
”magra” utfall har att säga. Kan det vara så att det inte 
är så många fler ungdomar som ertappas och kan bindas 
vid klotterbrott? Handlar det om att Ung Kultur 116 inte 
har blivit tillräckligt känt inom det myndighetsnätverk 
som hanterar klotterbrott? Är det samarbetet som inte 
fungerar eller är det så att ungdomar och föräldrar inte 
är intresserade av att föra samtal kring sonens klotter-
brott utöver de samtal som de nödvändigtvis måste ha 
med polismyndigheten? Även om denna utvärdering 
inte kan ge någon förklaring till det ”magra” resultatet 
kan det ändå vara på sin plats att resonera kring några 
tänkbara delförklaringar. Ett sådant förhållande handlar 
återigen om att ungdomar i graffitikulturen agerar under 
dubbla identiteter där graffitiidentiteten är att likna vid 
”artisten” som inte röjer sina officiella personuppgifter 
för utomstående. Ur ett myndighetsperspektiv så fung-
erar det dock inte att hantera ungdomar som om de vore 
Hjortfot, Batman eller Zorro utan ungdomen behöver 
bli känd under en officiell identitet med namn och per-
sonnummer. Det innebär i sin tur att myndigheter som 
arbetar med klotter som ett tecken på ungdomars nega-
tiva beteenden måste lägga ner tid och resurser på att 
avslöja vem det är som döljer sig bakom en tagsignatur 
oavsett om avsikten är att ställa ungdomen inför dom-
stol eller erbjuda råd och stöd. Om man ser till Göteborg 
så framstår det som att polis och socialtjänst haft olika 
ambitionsnivå när det gäller hur mycket resurser man 
varit beredda att lägga på klotterproblematik. 

2] Ung Kultur 116. Verksamhetsberättelse år 2006. Odaterad.
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Man [polisen] grep en del och då upptäckter de att 
när de tar kontakt med socialtjänsten så begrep de 
ingenting. Eller begrep – de brydde sig inte för att 
de här ungdomarna […] hade inte sociala problem i 
övrigt. Farsan kunde vara polis och de hade mat på 
bordet och ingen som söp. Det kunde vara ett barn 
till en ledamot i spårvägstyrelsen. Ja, det fanns inget 
socialt sammanhang i övrigt som gjorde socialtjäns-
ten intresserad utan det var mer som att – Vi måste 
ju ta hand om de där det sups och där det knarkas 
och där det är incest. Det här är ju mer som ett lyx-
problem, nästan som att palla äpplen. (Västtrafiks 
representant i klottergruppen)

Att socialtjänsten inte uppfattar klotter som en lika 
angelägen problematik i jämförelse med andra typer av 
sociala problem är något som också framhålls av pro-
jektpersonalen för Ung Kultur 116. Att socialtjänsten, 
inte bara i Göteborg utan också i övriga Sverige fram-
står som mindre engagerad kring graffiti/klotterfrågor 
bekräftas också av socialarbetare som jag talat med på 
andra håll i Sverige.3 Till skillnad från polisen som har 
till uppgift att hantera brott vare sig gärningsmannen 
är känd eller inte framstår det som att socialtjänsten i 
större utsträckning har kunnat välja en lägre ambitions-
nivå och då inte heller gjort egna efterforskningar kring 
vilka de anonyma graffitimålarna egentligen är. Istället 
har man mer rutinmässigt nöjt sig med att hantera klot-
ter när ungdomar aktualiseras i polisrapporter. 

Att två myndigheter närmar sig klotterproblem med 
olika ambitionsnivåer innebär att de ”ser” olika mycket 
av klotterproblematik. Man skulle kunna säga att det 
existerar ett mörkertal kring klotter som kan härledas 
till flera nivåer:

 •  Det klotter som produceras i förhållande till det   
  klotter som anmäls.
 •  De klottrare som kartläggs under sina ”artist-   
  namn” i förhållande till de som identifieras under  
  sin officiella identitet.

3] Bland annat Uddevalla och Jönköping. 

 •  De ungdomar som misstänks för brott i förhål-  
  lande till de ungdomar som binds till brott.

När det gäller socialtjänstens arbete med klotter 
framstår det som om de enbart kommer i kontakt med 
den grupp av ungdomar som polisen lyckas binda till 
klotterbrott. Polisen å sin sida har ett avsevärt vidare 
intressefokus då de förutom att hantera alla tusentals 
anmälningar också bedriver ett eget karläggningsarbete 
kring subkulturens ”artister” i avsikt att identifiera dem 
för att därefter binda dem till brott. Det innebär att po-
lisens målgrupp utgörs av hela den samlade graffitikul-
turen som verkar i och kring Göteborg. Man kan därför 
anta att polisen uppmärksammar långt fler ungdomar 
än de 16 personer som Ung Kultur 116 fick kännedom 
under hösten -07. Ett sådant antagande styrks också i 
en sammanställnings som polisen gjort över antalet 
personer som misstänks för klotterbrott under perioden 
januari till november år 2007.4 Kartläggningen visar att 
polisen riktat misstankar om klotterbrott mot totalt 55 
personer under den aktuella perioden, vilket är långt fler 
än de som socialtjänsten och/eller Ung Kultur 116 fått 
kännedom om. Med hjälp av kartläggningen kan man 
dock peka på två förhållanden som delvis förklarar var-
för polisen arbetar med långt fler personer än vad som 
blivit känt för Ung Kultur 116. För det första kan man 
notera att mer än var tredje misstänkt (20 personer) inte 
är skriven i Göteborg vilket innebär att det inte blir ak-
tuellt att rapportera till vare sig Ung Kultur 116 eller 
socialtjänsten i Göteborg utan till den kommun där den 
misstänkte är skriven. Tittar man närmare på polisens 
uppgifter kan man dessutom konstatera att mer än hälf-
ten av de misstänkta (33 personer) utgörs av myndiga 
personer, vilket innebär att inte heller de personerna, 
oavsett var de är skrivna, rapporteras till socialtjäns-
ten. Dessa båda förhållanden, den förhållandevis höga 
åldersammansättningen och att brott begås långt från 
den plats där man är skriven, pekar på svårigheter för 
socialtjänsten att möta graffitikultur med traditionella 

4] Polismyndigheten Göteborg. Kommissarie Thomas Petters-
son. ”Kartläggning av klottrare – för brottet misstänkta personer 
januari-november 2007”. Odaterad.
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metoder. Även om utövarna är unga så rör det sig likväl 
många gånger om myndiga personer varför det heller 
inte är aktuellt för socialtjänsten att involvera föräldrar 
och utreda den unges hemförhållande och sociala situa-
tion. Socialtjänstlagen ger visserligen utrymme för mer 
tvingande insatser även för personer som är något över 
arton år, men det är inte sannolikt att man introducerar 
tvångsinsatser om det enbart uppfattas som en proble-
matik kring klotter. 

Brottskarriär eller inte
Från Ung Kultur 116:s sida uppmärksammade man tidigt 
att det existerade två ”olika bilder” kring hur klotterpro-
blematiken uppfattades i Göteborg. I avsikt att få en mer 
samstämmig bild och undanröja för eventuella felkällor 
mellan polismyndigheten och socialtjänsten förordade 
Ung Kultur 116 att den kommunövergripande social-
jouren skulle ta emot samtliga anmälningar. Ung Kultur 
116 erbjöd sig också att närvara vid polisförhör för att 
på så sätt underlätta en fortsatt kontakt med den brotts-
misstänkte ungdomen och dennes föräldrar. Så här i ef-
terhand framstår det dock inte som att dessa ansträng-
ningar inneburit att Ung Kultur 116 blivit involverade 
i klottrande ungdomars liv i någon större utsträckning. 
Som nämndes ovan var det enbart två av sexton möjliga 
familjer som valde att ta kontakt. En tänkbar anledning 
till att Ung Kultur 116 möts av detta ljumna intresse 
skulle kunna vara att ungdomar och föräldrar som kallas 
till polis- och åklagaremyndigheten inte själva ser att de 
har någon anledning att involvera några socialarbetare. 
Om det är så att en del av de ungdomar som ertappas 
för att ha klottrat inte har några sociala problem i övrigt 
kanske ungdomen och familjen tycker att det räcker att 
sonen nu fått ”svart på vitt” var gränsen går och att man 
fortsättningsvis avser att hantera detta problem inom fa-
miljen. Om oviljan att ta kontakt med Ung Kultur 116 
ska tolkas på detta sätt så bekräftar det bilden av ”klott-
raren” som en i grund och botten skötsam ungdom som 
vid sidan av att måla illegal graffiti inte förefaller ha 
några större sociala svårigheter. Talar man med projekt-

personalen för Ung Kultur 116 både bekräftas och avvi-
sas denna bild av den i huvudsak skötsamma ynglingen. 
Å ena sidan talar personalen om den grupp av graffiti-
målare som de samlat kring kursen Ung & Skapande 
i termer av att de är ”lugna och mer reflekterande och 
inga problem att ha i grupp”. 

Jag har inte gått i det tänket att de skulle stjäla till 
skillnad från andra ungdomar jag mött [som social-
arbetare]. ( Projektpersonal Ung Kultur 116)

Att ungdomarna i grund och botten är ärliga ger pro-
jektpersonalen exempel på genom att berätta om en epi-
sod då en kille snodde med sig en överbliven T-shirt 
hem efter ett kurstillfälle där ungdomarna lärt sig trycka 
på textil. När en annan deltagare fick reda på vad som 
hade hänt gick han på kompisen och förmådde honom 
att lämna tillbaka tröjan. Vid sidan av denna grupp så 
har projektpersonalen talat om andra ungdomar som 
”den andra gruppen” som ”skiter i det som organiseras” 
för att ”snurra runt och droppa av”. Den här andra grup-
pen är identisk med den grupp målare från de västra 
stadsdelarna som Ung Kultur 116 inte lyckades enga-
gera i några organiserade verksamheter kring ungdom 
och kulturskapande. När det gäller denna grupp av ung-
domar uppfattar Ung Kultur 116 att de har en annan at-
tityd till såväl graffiti som till samhället i övrigt. När 
personalen velat tala med dem om att de riskerar höga 
bötesstraff om de klottrar har de kunnat få till svar att 
”pappa betalar” eller något liknande. 

Som utvärderare uppfattar jag att det fortfarande rå-
der en osäkerhet kring hur man ska se på de ungdomar 
som målar graffiti i Göteborg i förhållande till eventuell 
annan social problematik. Personalens erfarenheter från 
det uppsökande arbetet tyder på att Göteborgs graffi-
timålare kan inta väldigt olika ståndpunkter till perso-
ner som vill närma sig kulturen i avsikt att föra dialog. 
En del ungdomar förefaller uppskatta kontakten medan 
andra ställer sig mycket tveksamma och drar sig undan. 
Att det kanske är olämpligt att uppfatta graffitimålare 
som en homogen grupp uppmärksammar också David 
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Shannon då han i sin registerstudie följde 70 ungdomar 
med anknytning till Stockholms graffitiscen över fem 
års tid (Shannon, 2001, 2003). I sitt material urskiljer 
han fyra grupper: 

 •  Den största gruppen (31 ungdomar) är de ung-
  domar som har ett kort engagemang i kriminell   
  aktivitet, såväl graffiti som annan typ av brottslighet.
 • Den näst största gruppen (20 ungdomar) är de   
  som i periodens början begick graffitirelaterade 
  brott för att efterhand ägna sig åt annan typ av   
  brottslighet.

Shannon urskiljer två ytterligare grupper som upp-
märksammats för graffitirelaterad brottslighet5  över 
hela undersökningstiden:

 • En grupp (12 ungdomar) som är involverade i   
  graffitirelaterad kriminalitet under längre tid utan  
  att ägna sig åt annan typ av brottslighet.
 • En grupp (7 ungdomar) som under en längre tid   
  ägnat sig åt graffitirelaterad brottslighet samtidigt   
  som de också begått annan typ av kriminalitet.

På vilket sätt de båda grupper av graffitimålare som 
Ung Kultur 116 uppmärksammar i Göteborg låter sig 
inordnas i Shannons typologi är svårt att säga enbart 
utifrån hur villigt de låtit sig organiseras och vilken atti-
tyd de har intagit till projektpersonalens kontaktförsök. 
Shannon menar att det är lämpligare att uppfatta graf-
fitikultur som en kultur som består av såväl kriminella 
som icke-kriminella normer där olika grupper kan välja 
att agera utifrån skilda värderings- och handlingsmöns-
ter. Shannon kan inte påvisa att det skulle råda något 
bestämt samband mellan en involvering i graffitimiljön 
och en fortsatt kriminalitet också på andra områden. 
Han antar istället att den långsiktiga betydelsen av ett 
engagemang i graffitikultur bör ses mot bakgrund av in-
dividens livsomständigheter i övrigt (aa, 2001:74). Inte 

5] Med graffitirelaterad brottslighet avser Shannon illegal målad 
graffiti men också stöld av sprayfärg, olaga intrång etc som i första 
hand är sammankopplad med graffitibrottet. 

heller i rapporten Strategiska brott: vilka brott förutsä-
ger en fortsatt brottskarriär? (Brottsförebyggande rådet, 
2000) framstår skadegörelsebrottslighet som en särskilt 
stark markör för ett fortsatt liv som kriminell. Här vi-
sar det sig istället att det är helt andra brottstyper, fram-
förallt ”tillgrepp av fortskaffningsmedel” som indikerar 
en sådan fortsatt brottskarriär.

Med tanke på hur få ungdomar som Ung Kultur 116 
har träffat i individuella samtal efter det att polisen er-
tappat dem kan man inte säga att kunskapsläget om 
graffitimålarens/klottrarens sociala förhållanden blivit 
speciellt mycket klarare under projekttiden. Bortser 
man från en mer generell bild av att Göteborgs graffiti-
kultur kan utgöras av allt från ungdomar som eventuellt 
har andra typer av problem till ungdomar som på det 
hela taget slutar att måla illegal graffiti om de erbjuds 
lagliga alternativ för sin skaparlust återstår en hel del 
var det gäller kunskapssökande. Till att börja med mås-
te man fråga sig om det är så att vissa ungdomar som 
borde komma till socialtjänstens kännedom fortfarande 
”glöms bort” trots Ung Kultur 116:s ansträngningar för 
att det inte ska kunna vara möjligt. Man bör också fråga 
sig hur det kommer sig att så få av de ungdomar och 
föräldrar som erbjuds kontakt väljer att se Ung Kultur 
116 som en resurs. 

Familjearbete
I de fall Ung Kultur 116 har inlett ett individuellt ar-
bete med ungdomar som ertappats när de utfört klot-
terbrott har också ungdomens föräldrar gjorts delaktiga. 
I detta konkreta arbete är det mycket som påminner om 
hur socialarbetare vanligtvis arbetar med familjer vars 
ungdom gjort någon form av överträdelse. En kontakt 
har kunnat bestå av allt från ett enstaka samtal till hela 
serier av samtal av stödjande karaktär där personalen 
har skiftat mellan att träffa ungdomen enskilt, enbart 
föräldrarna och träffar där hela familjen samlats vid ett 
och samma tillfälle. Vid några tillfällen har också Ung 
Kultur 116 varit en del i en påföljdskedja där samtal 



59

med Ung Kultur 116 utgjort en del av domen. Vid sidan 
av de kontakter som etablerats efter det att en ungdom 
blivit uppmärksammad för klotter av polisen har det 
också förekommit att föräldrar vid några få tillfällen ta-
git kontakt med Ung Kultur 116 på eget initiativ. 

I möten med ungdomar och föräldrar försöker per-
sonalen ”undvika moraliserande samtal” för att istället 
sträva efter att ge konkret och saklig information om 
vad som händer i den rättsliga processen och vad det 
innebär att bli skadeståndsansvarig. Den här informa-
tionen har även funnits tillgänglig i en folder som för-
äldrar och ungdom kunnat ta med sig hem efter besöket. 
Ung Kultur 116 har också informerat föräldrar om vad 
det innebär att vara involverad i graffitikultur. Många 
gånger har föräldrar en mycket diffus och knapphändig 
kunskap om det egna barnets engagemang i den dolda 
värld som graffitikulturen utgör. 

Bortsett från de ungdomar som döms till att ha sam-
tal med Ung Kultur 116 ett visst antal gånger har pro-
jektpersonalen aldrig på förhand vetat om ett inledande 
samtal ska stanna vid ett enstaka samtal eller leda vidare 
till ytterligare möten. En tanke med de informerande 
samtalen har därför handlat om att motivera till fortsatt 
kontakt och det har också visat sig att Ung Kultur 116 
kunnat fungera som stöd under längre tid. 

 Utvärderaren: Vad har kontakten gått ut på?
Förälder: Den har gått ut på … ja, dels få kontakten 
då. För [projektpersonalen] är ju ett filter in i den 
här världen på något sätt som inte jag kommer åt 
själv. Ja, vi har fått mer förståelse genom dem och 
det känns som de har… vad ska jag säga ... Ung-
arna gillar dem och de litar på dem. De är inga 
sådana som säger till oss att nu har [sonen] gjort 
det och det så nu ska ni säga till honom. Kontakten 
ligger inte på den nivån. Utan han har full tillit till 
dem. Ja, ser upp till dem helt enkelt. Så jag tycker 
de är väldigt proffsiga. 

Den förälder som här kommer till tals bekräftar att 
han med hjälp av projektpersonalen, vilka för övrigt 
omnämns vid förnamn genom hela intervjun, fått in-
blickar i en graffitivärld som han inte kommit åt genom 
att prata med sin son på egen hand. Föräldern upplever 
också att kontakten med Ung Kultur 116 ligger på en 
annan ”nivå” än den han mött hos andra myndighetsper-
soner som agerat mot sonens klotterbrott.

Förälder: Att prata med polis och socialtjänst om  
det här är ju väldigt färgat. Polisen vill ju bara en   
sak: Det här ska du inte göra. Du ska ta av dig    
mössan och sitta snällt. Det är deras ståndpunkt.   
Och socialtjänsten som jag varit i kontakt med, vad  
ska jag säga. Jo, vissa har varit rätt så bra ändå   
tycker jag. Men det absolut bästa har ju varit det   
här 116. Absolut.
Utvärderaren: Är det för att de vet mer om det här 
intresset?
Förälder: Ja, precis. Grabbarna har inget förtroende
 för dem som sitter där på socialtjänsten. De svarar  
snällt på frågor men det är väl inte så mycket mer. 
Men med [projektpersonalen] är det helt annorlunda.  
De är kompis med dem på ett helt annat sätt.

En kommentar som den här visar att Ung Kultur 116 
har lycktas få en annan ingång i samtal om graffiti/klot-
ter än vad polis och socialtjänst vanligtvis får. Genom 
att kunna mycket om graffiti och ha kännedom om hur 
scenen ser ut i Göteborg har projektpersonalen också 
lyckats inge ett förtroende hos de ungdomar de haft 
samtal med samtidigt som föräldrar fått mer informa-
tion om den värld som deras barn varit så involverade 
i. En erfarenhet är att man mycket väl kan föra samtal 
om det olämpliga med att måla illegal graffiti utan att 
för den skull helt fördöma ungdomars intresse för es-
tetiska projekt. Det visar sig nämligen att några av de 
ungdomar som deltagit i kursen Ung & Skapande börjat 
kursen efter en sådan här inledande kontakt. 
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Förlängning och en ny fas
Inför årsskiftet 2008 beslutades att projekttiden för Ung 
Kultur 116 skulle förlängas med ytterligare två år, det 
vill säga till december år 2009. Beslutet innebar bland 
annat att Ung Kultur 116 fortsättningsvis verkar över 
hela Göteborg och dess samtliga 21 stadsdelar. En an-
nan viktigt förändring är att den organisatoriska till-
hörigheten för projektet flyttats från Stadsdelsförvalt-
ningen Majorna till Sociala resursförvaltningen, vilket 
innebär att Ung Kultur 116 fått en tydligare koppling till 
socialtjänsten och deras arbete med barn och ungdomar 
som befaras fara illa. Det utökade ansvarsområdet har 
inneburit att projektet rekryterat ytterligare två heltids-
anställda medarbetare, vilka likt de tidigare är sociono-
mer med bakgrund i ett socialt arbete med ungdomar. I 
projektbeskrivningen som låg till grund för beslut om 
förlängning talar personalen om en ”ny fas” för arbetet 
och menar att projektet bör revideras på vissa punkter. 

Vi avser minska vårt eget arbete med grupper ge-
nom att istället utgöra ett indirekt stöd och inspirera 
andra att arbeta med grupper. Vi vill nu tydligare 
fokusera på dels det strukturella arbetet och dels på 
att fånga upp ungdomar som polisen griper miss-
tänkta för klotter.1 
Det citerade avsnittet fångar några centrala aspekter 

1] Ung Kultur 116, Projektbeskrivning. Förlängning av Ung Kul-
tur 116 – ett projekt i dialogfrom. Daterad: 2007-09-26.

av en ”ny fas” som Ung Kultur 116 ser i sin framtida 
utveckling. Som utvärderare uppfattar jag att denna nya 
fas också kan ses som ett slags omorientering där pro-
jektet går från en mer sökande och prövande arbetsme-
todik för att framstå som en mer myndighetsbaserad in-
stans i ett kommunalt arbete kring graffiti/klotter, vilket 
jag uppfattar aktualiseras på flera sätt i den reviderade 
projektbeskrivningen. 

Socialtjänsten behöver en kompletterande instans 
som direkt kan ta sig an de ungdomar (och deras 
föräldrar) som grips. Att ha så kallade bekymrings-
samtal med dessa får anses angeläget för att stadens 
samlade insatser mot klotter ska få effekt.

I sin förlängda form vill Ung Kultur 116 se sig som 
en ”länk mellan polis och socialtjänst” vilket innebär 
att polisen förväntas faxa samtliga rapporter som rör 
brottsmisstankar om klotter till Ung Kultur 116 för en 
förstahandsprövning. I de fall ungdomar redan är aktu-
ella inom socialtjänsten är tanken att ärendet handläggs 
i stadsdelen med stöd av Ung Kultur 116 medan de ung-
domar som inte tidigare är kända kallas till Ung Kultur 
116 för så kallade ”bekymringssamtal”. Bekymrings-
samtal som arbetsmetod har utvecklats av polismyndig-
heten i Norge. Arbetsmodellen bygger på ett antagande 
att ungdomar som gör överträdelser också befinner sig 
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i riskzonen för en fortsatt kriminell karriär som sker 
etappvis mot allt grövre brott. Tanken är att man med 
hjälp av en manualbaserad samtalsteknik ska ”väcka” 
ungdomar och deras närstående så att ungdomen får sig 
en tankeställare om vart han eller hon är på väg i livet 
(Se bl.a. Larsson, 2005). Att Ung Kultur 116 framstår 
som mer myndighetsorienterad i sin förlängda form blir 
också märkbart då man vid sidan av att genomföra be-
kymringssamtal också har för avsikt att ”ta fram och er-
bjuda rutiner för påverkansprogram som kan utdömas 
av tingsrätten”. Ung Kultur 116 har redan erfarenhet av 
att genomföra samtalserier inom ramen för ett utdömt 
straff men då inte som någon rutin. När nu Ung Kultur 
116 erbjuder sig ta en aktivare roll i hur domar kring 
skadegörelsebrottet klotter utformas kan man anta att 
framtida kontakter med ungdomar inte enbart kommer 
utgå från frivillighet utan också tvingande bestämmel-
ser utifrån. 

En bidragande anledning till att projektet utvecklats 
i en myndighetsorienterad riktning bör sökas i de olika 
bilder som socialtjänsten och polisen förmedlat vad gäl-
ler klotterproblematikens omfattning.  ”– Hur kommer 
det sig att vi bara blivit kallade till två polisförhör?” 
och ”– Varför får socialtjänsten inte in några anmäl-
ningar?” är frågor som cirkulerat när jag frågat projekt-
personalen om deras arbete. Trots att Ung Kultur 116 
verkat för att alla ungdomar som polisen uppmärksam-
mar för klotterbrott också ska uppmärksammas inom 
socialtjänsten så har det framstått som ”gåtfullt” att så 
få ungdomar blev kända inom socialtjänsten. När pro-
jektpersonalen under år 2007 började diskutera projek-
tets möjliga framtid var det därför inte förvånande att 
just de haltande rutinerna kring hur klotter som skade-
görelsebrott hanteras av polisen respektive socialtjänst 
hamnade i centrum. 

Att Ung Kultur 116 i högre grad framträder som en 
instans i ett kommunalt arbete går också att utläsa av 
hur projektet ser på sin involvering i ett strukturellt ar-
bete kring graffiti/klotterfrågor.

Ung Kultur 116 bör ses som en operativ resurs för 
Klottergruppen för att förankra och genomföra [den 
kommunala klotter] policyn.

Att se sig själva som en operativ resurs till Klotter-
gruppen som likt Ung Kultur 116 sorterar under den 
kommunövergripande Trygg, vacker stad organisatio-
nen innebär också att Ung Kultur 116 organisatoriskt 
länkas in ett nätverk med verksamheter såsom trans-
port- och fastighetsbolag, vilka har en lång tradition av 
att hantera klotter som ett skadegörelsebrott. 

Genom att ”tydligare fokusera på dels det strukturella 
arbetet och dels på att fånga upp ungdomar som polisen 
griper” framstår Ung Kultur 116 inte längre lika tydligt 
som ett kunskapssökande och kunskapsprövande pro-
jekt, utan erfarenheter som gjorts under den första pro-
jekttiden är tänkta att omvandlas i ett mer konkret och 
långsiktigt arbete. En sådan här utveckling ligger i linje 
med den ursprungliga projektidén. Något som däremot 
skiljer sig från den ursprungliga projektidén är att Ung 
Kultur 116 med den reviderade projektbeskrivningen 
säger sig vilja ”minska vårt eget arbete med grupper 
genom att istället utgöra ett indirekt stöd och inspirera 
andra att arbeta med grupper”. I den ursprungliga pro-
jektplanen fanns en uttalad ambition där just gruppverk-
samhet vid sidan av uppsökande fältarbete framhölls 
som en viktig arbetsmetodik för projektet. 

Metoden är en blandning av ett klassiskt uppsökan-
de fältarbete och klassiska fritidsledarmetoder.2 

Också fortsättningsvis vill Ung Kultur 116 se fältar-
bete som en viktig metod i arbetet med att få kontakt 
med ungdomar som rör sig på Göteborgs graffitiscen. 
När det gäller ett eget arbete som vilar på ”fritidsledar-
metoder” så framstår det som att Ung Kultur 116 söker 
sig en mer konsultativ roll där projektpersonalen ska in-

2] Klottergruppen/Trygg, vacker stad. Projektbeskrivning: Direkt 
dialog mellan ungdomar och vuxna. Kontaktskapande och kun-
skapsbildning för att minska klotter och skadegörelse i Göteborg. 
Daterad: 050906
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spirera och utgöra ett indirekt stöd. Här tänker sig Ung 
Kultur 116 bland annat att kursen Ung & Skapande ska 
stå som modell för hur andra sådana gruppverksamheter 
ska kunna utvecklas ute i de 21 stadsdelarna. Om det är 
möjligt att ”exportera” en kursidé som Ung & Skapande 
är för tidigt att ha någon uppfattning om i dagsläget. 
Trots det vill jag uppmärksamma några förhållanden 
som kan få betydelse för projektets fortsatta arbete när 
Ung Kultur 116 har för avsikt att minska det egna enga-
gemanget kring att utveckla, organisera och driva verk-
samheter för målgruppens ungdomar. 

För det första noterar jag att relationerna mellan Ung 
Kultur 116 och de ungdomar som agerar på Göteborgs 
graffitiscen bör uppfattas som sköra. Även om persona-
len har lyckats göra sig kända har det visat sig att långt 
ifrån alla ungdomar tar emot erbjudanden om att delta i 
organiserade kursverksamheter kring konst. Att kursen 
Ung & Skapande trots det lyckades engagera så många 
graffitimålare uppfattar jag delvis kan förklaras med 
att Ung Kultur 116 valde att kombinera ett uppsökande 
fältarbete med ”fritidsledarmetoder”. Personalen mötte 
ungdomar ute på fältet, och tack vare det förtroende 
som där vanns kunde man också starta en organiserad 
verksamhet kring konstnärligt skapande vilken väckte 
ungdomarna intresse. När det gäller kontaktetablering 
med graffitimålare bör man antagligen inte underskatta 
vikten att man har ”något att komma med” om man som 
socialarbetare ska lyckas skapa intresse för att mötas 
överhuvudtaget. Att etablera kontakt på detta sätt har 
också inneburit att det funnits en kontinuitet i relationer 
mellan socialarbetarna och graffitimålare allt från det de 
möts på fältet till träffarna i konstateljén. Med tanke på 
att Ung Kultur 116 också uppmärksammat ungdomar 
där det konstnärliga intresset inte verkar stå i förgrun-
den kan man tänka sig att ett uppsökande arbete skulle 
kunna leda fram till helt andra, idag okända, alterna-
tiva verksamheter. Av sådana anledningar framstår det 
som tidigt att redan idag bestämma sig för att minska 
det egna arbetet med grupper. Skulle Ung Kultur 116 i 
större utsträckning lyckas etablera kontakt med de ung-
domar som idag uppfattas dra sig undan för att ”bom-

ba” och ”trasha” framstår det som ett viktigt område att 
arbeta med gruppverksamhet där projektpersonalens 
personliga relationer med ungdomarna måste ses som 
betydelsefulla. 

Ett andra förhållande jag vill uppmärksamma är att 
Ung Kultur 116 genom att minska sitt eget engagemang 
i gruppverksamheter också minskar tillfällen att påverka 
ungdomar att förändra sin inställning till att måla ille-
gal graffiti. En kurs som Ung & Skapande har inte bara 
handlat om att ge ungdomar möjligheter att utveckla 
konstnärliga intressen utan har också genomsyrats av en 
social pedagogik som syftat till att påverka ungdomars 
förhållningssätt till sig själva och samhället i övrigt. I 
det täta samspel som präglat träffarna har Ung Kultur 
116:s personal tillfört en socionomkompetens som bi-
dragit till att utveckla denna sociala pedagogik och ett 
arbete kring alternativa läroprocesser. Även om det är 
att ta i att påstå att Ung Kultur 116 ”kastar ut barnet 
med badvattnet” uppfattar jag likväl att projektet genom 
att minska sitt engagemang i arbetet med grupper också 
frånsäger sig väsentliga kontaktmöjligheter med ungdo-
mar som sökt sig till graffitikulturen. Ser man till Ung 
Kultur 116:s ambitioner att påverka ungdomar som må-
lar graffiti/klottrar så är det förhållandevis få som pro-
jektet nått genom att förlita sig på att de ska få kontakt 
med ungdomar via polisens arbete. Även om en egen in-
volvering i en strukturerad gruppverksamhet måste ses 
som arbetsintensiv så kan man ställa sig frågan om det 
ändå inte är genom att kombinera uppsökande arbete 
med en egen involvering i gruppverksamheter som Ung 
Kultur 116 når flest ungdomar ur målgruppen. 
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Andra aktörer om graffiti/klotter och deras syn 
på Ung Kultur 116

Klottergruppen – Trygg vacker stad
Klottergruppen har sin organisatoriska hemvist inom  
organisationen Trygg, vacker stad och utgörs idag av ett 
brett nätverk av intressenter. När gruppen startade sitt 
samarbete i början av 2000-talet så skedde det på ini-
tiativ av verksamheter och organisationer som såg sina 
fordon eller fysiska objekt bli utsatta för skadegörelse 
i form av klotter. Under åren har nätverket utvidgats 
och är idag att uppfatta som en mycket bredare sam-
verkansgruppering än vad det var från början. Här ingår 
bland annat Banverket, Fastighetskontoret, Framtiden, 
Göteborgs Köpmannaförbund, Göteborgs Spårvägar, 
Idrotts- och föreningsförvaltningen, Kulturförvaltning-
en, Lokalförsörjningsförvaltningen, Park- och naturför-
valtningen, Polisens klottergrupp, SDF Linnéstaden, 
Trafikkontoret, Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
Vägverket samt Västtrafik Göteborgsområdet.1 

I Göteborg har förvaltningar och bolag hanterat frå-
gor kring graffiti/klotter som ett skadegörelsebrott allt 
sedan graffitikulturen etablerades i staden. En tjänste-

1] Trafikkontoret. Tjänsteutlåtande 2005-11-16 med anledning av 
motion av Jan Hallberg (m) angående införandet av klottersane-
ring enligt Helsingforsmodell, H 101/05. 

man berättar att klotterfrågan var aktuell redan då han 
började arbeta på trafikkontoret i början av 90-talet. 

Då var vi några stycken som jobbade med teknik-
utveckling och hur vi skulle få bukt med klotter på 
spårvagnar och klotter överhuvudtaget i stan.

Tjänstemannen menar att arbetet med klotter vid den-
na tid kännetecknades av att de enskilda förvaltningarna 
eller bolagen på egen hand sökte efter strategier och för-
hållningssätt. Det innebar i sin tur att när man inom en 
verksamhet bestämde sig för att prioritera arbete med 
klotter som skadegörelsebrott kunde man möta andra 
förvaltningar som just då inte såg klotter som det mest 
angelägna problemet att arbeta med. En av de bidrag-
ande anledningarna till att Klottergruppen bildades var 
just att samordna arbetet och förhindra att man gick i 
”otakt”. En annan bidragande anledning till att arbete 
med klotter kom att ta sig mer organisatoriska uttryck 
var att man från Göteborgs Spårvägars sida hade noterat 
en kraftig ökning av klotter allt sedan sommaren år 2000 
och med anledning av det tillsatte en projektledare.
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Jag fick en projektledarroll för att man skulle göra 
något på spårvagnstrafiken. Alltså klotter och 
skadegörelse har ju alltid funnits, men sommaren år 
2000 i samband med skolstarten så drabbades kol-
lektivtrafiken så oerhört och det slutade inte. 
(Västtrafiks representant i klottergruppen)

Enligt denna tjänsteman har spårvägen alltid haft en 
förhöjd skadegörelsefrekvens i anslutning till skolor-
nas terminsstarter, men hösten 2000 följde inte ett känt 
mönster utan klotterproblemen låg kvar på en konstant 
hög nivå hela hösten och även in på vintern. Tjänste-
mannen från trafikkontoret berättar:

Och då träffades vi, spårvägen, trafikkontoret och så 
knöt vi ihop några till efterhand. LFF – lokalförsörj-
ningsförvaltningen – med alla skolorna till exempel. 
Och vi jobbade bara rent praktiskt på att förbättra 
tekniken och snabbheten vid sanering och skydda 
anläggningarna. Ja, vi klädde till och med in spår-
vagnar med plastfolie ett tag. Det var helt inriktat 
på att minska de här stora kostnaderna att lacka om 
vagnarna. Och vi satte igång med sanering mer kon-
tinuerligt på ett annat sätt än vad man hade gjort 
tidigare och vi gjorde program med olika frekvenser 
för olika platser.

Tjänstemannen menar att man i första hand sökte ef-
ter mer praktiska och tekniska lösningar för att skydda 
anläggningar och underlätta sanering, men det visar sig 
också att man redan under 90-talet prövade mer dialog-
inriktade metoder i avsikt att göra något åt klotterpro-
blemen.

Västtrafik, har ju sponsrat graffitiskolor där man 
har skrivit på förbindelser att man aldrig ska klottra 
olagligt. Det var 54 pojkar som gick igenom det och 
det visade sig att mer än elva åkte fast för klotter. 
Och med tanke på hur svårt det är att åka fast för 
klotter på stan och på olagliga ställen så blev det 
ju bara en träningsverkstad. Men det gjorde vi för 
att det trodde vi var bra och det skulle fånga ung-

domarna. Och de som utvärderade de projekten var 
ju projektledarna. Och de var anställda på tillfällig 
basis och ville ju tala om att det var bra. Och det 
var säkert också bra – men ur ett annat perspektiv. 
Här träffade man ungdomarna och kunde prata med 
dem. De for inte illa. Det fanns alltså en kontakt och 
var ett socialt bra projekt men sedan att det blev 
mera klotter det var inte problemet som man ville 
lösa. (Västtrafiks representant i klottergruppen)

Samma tjänsteman menar att man inte enbart ska för-
stå uppkomsten av Klottergruppen mot bakgrund av vad 
som skett i Göteborg. Vid tiden för gruppens bildande 
hade också klotter börjat uppmärksammas som ett allt 
större problem på nationell nivå. En sådan nationell ak-
tör var Kommunförbundet som spred information om 
klotter och hur detta problem kunde hanteras av landets 
kommuner. Klotter blev också en fråga som kom att dis-
kuteras i riksdagen då ledamöterna vid två tillfällen haft 
att ta ställning till lagförslag om skärpta straffskalor för 
klotterbrott sedan 90-talets slut. När Klottergruppen bil-
dades blev det därför naturligt att söka kunskap om hur 
andra större städer arbetade med klotterfrågan.

I Köpenhamn har vi varit på studiebesök. Därifrån 
kan man nog säga att Hagaidén2  föddes. På Ströget 
hade man infört en samordnad sanering ett par da-
gar i veckan där fastighetsägaren och näringsidka-
ren köpte in sig på en månadskostnad. Och så satte 
de en dekal på fönstret så att saneraren visste vilka 
som var med eller inte.  (Trafikkontorets represen-
tant i Klottergruppen)

Gruppen har inte enbart gjort studiebesök i andra 
större städer som arbetar med klotterfrågor utan har 
också deltagit i ett internationellt nätverk kring klotter.

Göteborg samverkar vidare i nätverksform med 
svenska och nordiska grannar för erfarenhetsut-

2] Med Hagaidén avses en stadsdelssamverkan kring veckovis 
klottersanering där så gott som samtliga sakägare inom stadsdelen 
Haga valt att ansluta sig. 
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byte och informationsöverföring – klotterkulturen 
är ju internationell till sin karaktär, och förövare 
rör sig ledigt mellan städer såväl inom som utom 
Sverige. Nätverkets kärna utgörs av Köpenhamn, 
Oslo, Stockholm, Helsingfors och Göteborg. Under 
senaste året har till detta nordiska nätverk också 
adjungerats representanter för Tallinn, Berlin och 
London.3  

Denna internationella gruppering som åsyftas här 
har gjort sig känd som förespråkare för en hårdare linje 
mot graffiti och graffitimålare. Høigårds (2002:167 – 
171) beskrivning av nätverkets Stockholmskonferens år 
1998 ger en bild av vad som i det närmaste framstår som 
ett väckelsearbete genom vilket deltagare från de större 
nordiska städerna skulle vinnas för en hårdare kamp 
mot graffiti. När jag själv besökte Oslokonferensen år 
2003 kunde jag konstatera att budskapet om hårda tag 
inte förändrats i något avseende. I föreläsning efter fö-
reläsning presenterades en entydig linje där graffiti inte 
under några omständigheter skulle förstås som något 
annat än skadegörelse och vandalism. Eftersom jag 
träffade två företrädare för Klottergruppen under kon-
ferensdagarna föll det sig naturligt att fråga hur Klot-
tergruppen i Göteborg ser på nolltolerans som strategi 
för att möta graffiti/klotter. 

Klottergruppens representant: Ibland så återges det  
som att vi driver nolltolerans men jag menar att det  
är fel ord. Vi har en vision om att vi ska ha ett  
rent och inbjudande stadsrum. Men nolltolerans 
leder till New York och någon borgmästare där och  
hur man kastar ut allt drägg på landsbygden och 
låser in dem. Vi arbetar inte så.   […]
Utvärderare: Flera av de strategier som ni lanse-
rade är ju mer av den här hårdare linjen som ....
Klottergruppens representant: Nej, jag håller inte 
med om det. Vi gjorde en handlingsplan eller policy 
där vi sa att vi skulle jobba på fyra ben. Vi sa att vi 

3] Trafikkontoret. Tjänsteutlåtande 2005-11-16 med anledning av 
motion av Jan Hallberg (m) angående införandet av klottersane-
ring enligt Helsingforsmodell, H 101/05. 

måste jobba ihop med andra. Det här är inget som 
man kan lösa själv.

Allt sedan Klottergruppen bildades har man arbeta 
längst fyra ”ben” vilka också kom till uttryck i den po-
licy som gruppen antog år 2001. I denna policy eller 
handlingsplan framkommer att man vill koncentrera sitt 
arbete inom fyra åtgärdsområden, nämligen:

•  Påverka attityder
• Sanera/reparera genast
• Försvåra angrepp
• Beivra brott.4 

Tjänstemannen menar att ovanstående punkter också 
var tänkta att läsas som en prioriteringsordning.

Vi ska i första hand påverka attityder. Det bästa är 
ju att det här aldrig gjorts. Det andra som vi sa är att 
vi ska sanera genast. Alltså att klotter föder klotter. Det 
tredje vi sa är att vi ska försvåra. Med materialval och 
bättre belysning och vad det nu kan vara. Och det fjärde 
vi sa, och det var först på fjärde plats, var att vi ska be-
ivra, alltså polisanmäla och kräva skadestånd. Men vi 
sa också att vi inte trodde att det här blir löst med fler 
poliser. Men vi lever i ett demokratiskt samhälle och ska-
das min egendom ska det polisanmälas. Det är ett brott. 
(Västtrafiks representant i klottergruppen) 

Under åren har Klottergruppen genomfört en rad akti-
viteter som kan föras under området ”påverka attityder”. 
Bland annat producerade man en reklamfilm mot klot-
ter och skadegörelse som visades på biografer. Under 
temat ”Jag sätter inte mina spår i vagnen” utnyttjades 
kända personer såsom fotbollsspelare och snowboard-
åkare vilka skulle fungera som förebilder för andra mer 
accepterade sätt att göra avtryck i samhället. Från Klot-
tergruppens sida menar man dock att man haft svårt att 
finna metoder för hur man ska arbeta med attityder.  

4] Park- och naturnämnden, Tjänsteutlåtande 2005-11-08,Yttrande 
över motion av Jan Hallberg (m) angående införande av klottersa-
nering enligt Helsingforsmodell.
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Alltså vi har gjort informationskampanjer men 
förändra attityder det är något helt annat har jag 
förstått. […] Vi har haft teaterspårvagn som tar upp 
värderingsfrågor, vi har haft kampanjer som skick-
ats ut till alla föräldrar i vissa åldersklasser och 
berättat om det här. Men jag tror att det mer varit en 
eftergift för ett behov hos ägare och politiska styrel-
ser att visa att vi gör något – att vi bryr oss. Jag har 
bidragit till detta men attitydpåverkan är något helt 
annat. Och där har vi sökt med ljus och lykta efter 
olika [sätt ] men vi har inte kommit någon vart. 
(Västtrafiks representant i Klottergruppen)

Talar man med Klottergruppens representanter fram-
står det som att de inte är helt nöjda med det arbete som 
de lagt ner kring attitydpåverkan. Precis som den inter-
vjuade tjänstemannen säger kanske kampanjer av detta 
slag mer ska ses som ett uttryck för att ansvariga tjäns-
temän och politiker kommunicerar att man ”bryr sig” 
och ”gör något” inför allmänheten än att kampanjer i sig 
skulle bidra till att minska klotterproblem. Ser man till 
Klottergruppens arbete inom de tre andra åtgärdsområ-
dena – sanera, försvåra och beivra, har tjänstemännen 
lättare att peka på åtgärder som inneburit en vidareut-
veckling av arbetet. Det gäller bland annat allt arbete 
som handlar om sanering där man i Göteborg med stöd 
av Klottergruppen utvecklat allt mer genomtänkta sane-
ringsprogram. 

Vi har många betongkonstruktioner runt om i stan 
som det målas mycket på. Idag har vi väl 700 – 800 
anläggningar som kontinuerligt ligger under tillsyn 
och sanering och skyddade med vax och allt sådant.
 (Trafikkontorets representant i Klottergruppen)

När det gäller arbetet kring att försvåra möjligheterna 
att begå skadegörelsebrott har det utvecklats metoder 
som syftar till att försvåra skadegörelsebrott på fordon 
och platser som uppfattas som attraktiva av graffitimå-
lare. 

När du talar om tåg och bevakning så har vi ju trap-
pat upp lite då för vi har ju detektorer och lite extra 
speglar och lampor på vändslingorna där vi får 
mycket stryk. (Trafikkontorets representant i Klot-
tergruppen)

Även om man från Klottergruppens sida försöker 
hålla en låg profil kring sitt klotterarbete har man inte 
helt undvikit att vidta åtgärder som lätt kan uppfattas 
som att de går in i strid med graffitikulturen. 

Vi körde faktiskt rätt mycket spaning ett tag. Polisen 
hade ju aldrig tid och sitta och bevaka anläggningar 
utan vi hade civilspanare som satt och lurade och 
filmade och ringde polisen. För att civilspanaren 
inte skulle avslöja sig själv. Han hade kommunika-
tion med polisen innan och berättade var han skulle 
vara på natten. Och ville han ha hjälp så ringde han 
snabbt som fan så polisen skulle kunna ta dem. För 
man måste ju ta dem på bar gärning. 
(Trafikkontorets representant i Klottergruppen)

Under senare år har man dock minskat ner på detta 
arbete. 

Vi har ju inte spanat på år och dag nu. Fordonen 
har ju blivit bättre utrustade med kameror. Så har 
det hänt något så lämnar vi den till polisen. Så 
den tekniken finns men vi har ju inte sysslat med 
civilspaning för att ta några klottrare ute på stan. 
För sedan den nya lagen kom för två år sedan har 
polisen större möjligheter. De behöver ju inte ta dem 
på bar gärning. Vi är nöjda om de muddrar deras 
ryggsäckar och tar skumma figurer på stan för det 
har de möjlighet till nu. De kan ju ta en kille och 
säga – kan jag få titta i din ryggsäck. Och så kan de 
beslagta den här färgen och så har de leg på vem 
det är. Och så har de skrämt upp dem lite grann. 
(Trafikkontorets representant i Klottergruppen)
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Klottergruppens syn på projekt 
Ung Kultur 116
Om man ser tillbaka till de år som Klottergruppen har 
existerat kan man inte annat än uppmärksamma att detta 
nätverk av intressenter utgjort en mycket viktigt aktör 
när det gäller frågor kring hur graffiti/klotter har för-
ståtts och hanterats i Göteborg. Under åren har såväl 
gruppen som de enskilda samverkande parterna samlat 
på sig en bred erfarenhet kring hur det är att arbeta med 
klotterproblematik. I gruppen ingår dessutom personer 
som arbetat med klotterfrågor också långt före det att 
Klottergruppen bildades. Det är säkert ingen överdrift 
att påstå att ett kommunalt finansierat projekt som Ung 
Kultur 116 knappast hade sett dagens ljus om Klotter-
gruppen ställt sig emot projektet. Under beskrivningen 
av Ung Kultur 116:s tillkomsthistoria beskrivs också 
hur projektets idégrupp förankrar tankar om ett dialog-
inspirerat projekt i Klottergruppen. Klottergruppen blev 
då inte bara informerade kring huvuddragen i projekt-
idén utan involverades också direkt genom att de blev 
medansvariga för det projektförslag som låg till grund 
för ett officiellt beslut. 

Mot bakgrund av Klottergruppens egna negativa er-
farenheter av hur svårt det kan vara att påverka graf-
fitimålare och graffitikultur i dialog är det inte svårt att 
förstå att det fanns en misstro mot ett projekt som före-
språkade dialog och att ge graffitimålare möjligheter att 
uttrycka sig. 

Jag fick något i min maillåda och var tvungen att 
ringa [projektledaren]. Är hon också lagd åt det 
hållet att det ska övas nu? Men det var hon ju inte.

”Att inte vara lagd åt det hållet att det ska övas” ser 
jag som en ingång som väcker förtroende hos Klotter-
gruppens representanter. Som projektidé framstår Ung 
Kultur 116 som mer ”sammansatt” och realistisk då 
det vid sidan av att tala om dialog och unga männis-
kors möjligheter att skapa också framhåller att det finns 
en brottslig avigsida av graffiti som man måste arbeta 
mot. I likhet med polisen hade Klottergruppen också 
uppmärksammat att det saknades en social dimension 
i arbetet kring klotter och att det inte kändes helt rik-
tigt att enbart driva rättsliga processer där någon enskild 
ungdom skulle ställas inför höga skadeståndskrav efter 
fällande dom. Även om Klottergruppens egna erfaren-
heter av att föra dialog inte uppfattades som positiva 
välkomnade man ett projekt som syftade till att tala med 
föräldrar. Klottergruppen har också för egen del sett att 
föräldrar är en viktig målgrupp men inte funnit några 
riktigt bra vägar att nå fram till dem.

Jag hade en kille här som träffade föräldrar på skol-
träffar på kvällarna. Men det var ju väldigt få som 
kom. Alltså föräldrarna vet ju inte om Kalle målar 
någonting på stan. När han kommer hem med färg-
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pennorna så fattar de ju inte något sådant. 
(Trafikkontorets representant i Klottergruppen)
När jag ber Klottergruppens båda representanter be-

skriva sin syn på Ung Kultur 116 uppfattar jag det som 
att de ser Ung Kultur 116 som ett välkommet komple-
ment till det arbete de själva utfört i Klottergruppen se-
dan flera år tilbaka. Deras eget och Ung Kultur 116:s 
arbete har bidragit till att etablera mer av en helhetssyn 
på hur man i Göteborg bör arbeta med graffiti/klotter-
frågor. Denna gemensamma grundsyn har ytterligare 
kommit att förstärkas efter det att man antagit ett ge-
mensamt kommunalt policydokument.

När policyn kom så började vi tänka att vi måste få 
ett annat angreppssätt än att bara hålla på att sane-
ra och öka aktiviteter med polisen och polisanmäla 
all skadegörelse och så. Och sedan har kommunens 
intresse av att utveckla helheten ökat och att få med 
alla de andra förvaltningarna. Och tack och lov så 
kom ju den här Trygg, vacker stad-grupperingen då 
för ett antal år sedan. Och det har hjälpt till efter-
som direktörerna och förvaltningscheferna tvingats 
att träffas och ha lite gemensamt intresse. Och är 
de väl med där så fungerar det ut på gräsrotsnivå 
också. 
(Trafikkontorets representant i Klottergruppen)

Att graffiti/klotterfrågor har kunnat diskuteras inom 
ramen för den vidare samverkansgruppen Trygg, vacker 
stad har inneburit att den tidigare fokuseringen på en-
bart klotter har kommit att vidgas till en bredare och 
mer allmän diskussion om hur Göteborg som stad ska 
utformas. När inte längre klotter står i förgrunden för 
hur denna stadsutveckling ska ske har också förvalt-
ningar som inte tidigare varit aktiva i brottsbekämpning 
kommit att delta i arbetet kring hur staden ska framstå 
som ren och snygg.

Polisens klottergrupp
Från polismyndighetens sida har man arbetat med 
skadegörelsebrottet klotter under en lång följd av år. 
Sedan år 2003 har detta arbetet kommit att specialise-
ras i en s.k. Klottergrupp. Klottergruppen har att hantera 
alla klotterbrott inom Göteborgs kommun med intillig-
gande kranskommuner. Gruppen utgör en permanent 
verksamhet även om antalet personer som är och har 
varit knutna till gruppen har varierat över tid. När jag 
som utvärderare frågar efter hur många de är som idag 
arbetar med klotterfrågan blir det påtagligt att poliserna 
helst inte vill svara på den typen av frågor. De förklarar 
att uppgifter kring deras faktiska organisering och ar-
betsmetoder helst inte ska bli kända utanför polishuset 
då spridning av sådan information kan innebära att de-
ras arbete med skadegörelsebrottet klotter försvåras. Av 
hänsyn till denna uttalade policy väljer jag som utvärde-
rare att mer allmänt uppehålla mig kring hur poliserna 
ser på graffiti/klotterfrågan, vad de själva gör och hur de 
uppfattar projektet Ung Kultur 116.
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Synen på klotter/graffiti
Polisen ser klotter som ett skadegörelsebrott vilket de-
finitionsmässigt förs under benämningen klotter. Från 
polisens sida är det inte intressant att diskutera klotter 
i termer av vackert eller fult. Att de för egen del agerar 
gentemot klotter hänger samman med att det är olagligt 
att applicera färg på egendom som man själv inte har 
juridisk förfoganderätt över. Poliserna beskriver klotter 
som ett s.k. mängdbrott och som sådant utgör det en 
prioriterad brottsproblematik. När det gäller Göteborg 
så uppfattar de att skadegörelsebrottsligheten med klot-
ter ligger på en konstant hög nivå även om det sker en 
viss variation från tid till annan. När det gäller det ak-
tuella dagsläget är polisens uppfattning att problemen 
ökar i omfattning. Ett brott som klotter är inte helt en-
kelt att binda till enskilda gärningsmän. När man från 
polisens lyckas binda någon vid ett brott så är det inte 
helt ovanligt att även fler brott av samma gärningsman 
blir uppklarade. Polismännen menar vidare att klotter-
brott ska ses som ett kriminellt inslag i en gängkultur 
vilken organiseras kring mindre sammanslutningar, s.k. 
crews, som gör sig kända genom att skriva eller måla 
sitt crewnamn. Enskilda individer som ingår i sådana 
crews agerar också under sina personliga signaturer 
vilka liksom crewnamn appliceras som tags runt om i 
staden. Mest frekvent förekommer det längs buss- och 
spårvagnslinjer då en del av kulturen går ut på att syn-
liggöra sin personliga tag och crewets namn. De brotts-
misstänkta personer som polisen kommer i kontakt med 
utgörs av män som kan vara allt från tonåringar upp till 
trettioåringar. 

Polisiära insatser gentemot 
klotter och klottrare
Av hänsyn till att polisen ogärna ser att de polisiära 
metoderna gentemot klotter och klottrare ska bli allmänt 
kända så är följande redogörelse av det polisiära arbetet 
att uppfatta som en mycket översiktlig beskrivning. För 
Göteborgs vidkommande hanteras klotterbrott i första 
hand av Klottergruppen. I denna grupp håller man sig 
ajour med hur situationen ser ut, hanterar alla inkomna 
anmälningar för att med hjälp av dem och egen spaning 
kartlägga kriminaliteten med en ambition att ertappa 
dem som begår brotten. Polismännen har kunnat notera 
att personer som blivit dömda för skadegörelsebrottet 
klotter återkommer för brott och att det ibland då också 
kan röra sig om helt andra brottstyper såsom narkotika-
brott, stöld och våldsbrott. Polismännen berättar också 
att det inte är ovanligt att de som klottrar agerar mas-
kerade i s.k. rånarluvor och beväpnar sig med olika ty-
per av gatustridsvapen. Även om Klottergruppen utgör 
en specialiserad avdelning inom polisen så är de långt 
ifrån de enda poliser som kommer i kontakt med klot-
terproblematiken. Många gånger inleds det polisiära ar-
betet med en misstänkt klottrare av poliser vilka i sin 
patrulltjänstgörning tillkallas då någon blivit ertappad 
eller misstänks för att ha klottrat. Då dessa polismän har 
att hantera all typ av brottslighet under sina tjänstgö-
ringspass kan den personliga erfarenheten av att hantera 
klotterbrott variera bland dessa patrullerande poliser. 
Deras initiala insats är dock betydelsefull då de gör den 
inledande brottsplatsundersökningen och säkrar olika 
typer av bevis, exempelvis genom fotografering. Det 
kan också vara dessa poliser som håller inledande för-
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hör och i de fall det rör sig om minderåriga kontaktas 
föräldrar så att de bereds möjlighet att närvara. 

Vid sidan av detta mer renodlade polisarbete så är 
Klottergruppen också involverad i ett mer långsiktigt 
arbete gentemot klotter. Polismännen förordar att man 
från kommunernas sida agerar för att ”bygga bort möj-
ligheter” att klottra genom mer konkreta åtgärder vil-
ket kan röra sig om förbättrad belysning, växter längs 
murar och att klotter saneras. Arbete gentemot klotter 
måste även ses mot bakgrund av polisens resurser. Även 
om det är ett prioriterat område så är inte resurserna out-
tömliga. Från polisens sida ser man därför positivt på 
att Göteborg som kommun satsar pengar på ett arbete 
mot klotter.

Erfarenheter av Ung Kultur 116
Polismännen berättar att projektet Ung Kultur 116 
delvis kom till på polismyndighetens initiativ. Upprin-
nelsen var att polisen hösten 2004 lyckades gripa flera 
yngre personer för klotterbrott. Under den tid dessa 
ungdomar satt häktade började oroliga föräldrar höra 
av sig. Flera av föräldrarna var oförstående för vad de-
ras barn hade sysslat med och stod undrande inför vad 
som skulle hända med deras söner. I flera fall rörde det 
sig om familjer som inte tidigare hade haft kontakt med 
polis eller det straffrättsliga systemet. Då man från po-
lisens sida i detta skede främst var upptagen med att 
säkerställa bevis kring skadegörelsebrottet fann man det 
svårt att kombinera sin brottsundersökning med sam-
tal med oroliga föräldrar. Sprunget ur denna erfarenhet 
kom polisen att se ett behov av en mer social verksam-
het som skulle kunna få till samtal med ungdomar och 
deras föräldrar i avsikt att leda in ungdomarna i andra 
verksamheter. Från klottergruppens sida menar man att 
Ung Kultur 116 inte riktigt haft det utfallet som man 
kunde ha önskat då polismännen kan konstatera att flera 
av de personer som polisen uppmärksammat för klotter 
fortsätter klottra även efter det att de haft kontakt med 
Ung Kultur 116. Av de klottrare som polisen slussat vi-

dare till Ung Kultur 116 har så gott som alla återfallit i 
klotterbrott. 

Polismännen berättar att de har för vana att informera 
föräldrar om möjligheten att ta kontakt med Ung Kultur 
116. När polisen har föräldrakontakter så överlämnar de 
också Ung Kultur 116:s informationsbroschyr där det 
framgår hur man som förälder kan komma i kontakt 
med projektpersonalen. Polisens intryck är dock att en 
del föräldrar inte förefaller vara så intresserade av att ta 
denna kontakt. Enligt poliserna kan det kanske förklaras 
med att ett polisingripande gentemot det egna barnet i 
sig kan upplevas som en stark reaktion och att föräldrar 
därför inte är så benägna att blanda in ytterligare myn-
dighetspersoner. 

Polisen känner till att Ung Kultur 116 står i begrepp 
att utvidga sin arbetsmetodik till att gälla hela Göte-
borg. Från polisens sida vill man dock påtala att trots att 
brottsfrekvensen är omfattande var det gäller klotter så 
ska man inte förvänta sig att antalet minderåriga indivi-
der som binds för brotten kommer bli så speciellt många 
fler än vad som varit fallet idag.
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Röda Sten kulturförening
Röda Sten Kulturförening är en ideellt arbetande för-
ening med omkring 1 000 medlemmar och sex personal 
som arbetar deltid. Allt sedan föreningen bildades har 
verksamheten varit förlagd till området Röda Sten. På 
föreningens hemsida kan man ta del av följande vision: 

”Röda Sten är en arena för ett utvidgat konstbe-
grepp med internationell lyskraft, som genom sam-
tidskonst utmanar och för en dialog med samhället 
och den enskilda människan.”5 

Området som lånat föreningen sitt namn ligger på 
den västra sidan av Göta älv i stadsdelen Majorna och 
bär på ett kulturhistoriskt arv från en tid långt innan det 
fanns vare sig kulturföreningar eller graffitikultur. Här 
intill låg en gång i tiden Älvsborgs fästning som under 
lång tid utgjorde en viktig västlig gränspostering i det 
Svenska riket. Platsen bär också på minnen som fångar 
upp och speglar olika skeden i Göteborgs utveckling 
från en gränspost i väst till att bli en betydande sjöfarts-, 
handels- och industristad. Idag framstår området som 
ganska märkligt. Även om man passerar en och annan 
affärslokal och restaurang på väg ner mot Röda Sten 
och den södra älvstranden så är ändå helhetsintrycket 
att man vandrar i ett område som ligger lite avsides 
och bortglömt från en ordnad och strikt stadsplanering. 
Stadsnära områden som detta beskrivs ibland som ett 
s.k. wasteland (ödejord) och brukar vanligtvis ge upp-
hov till blandade reaktioner. Vissa av de personer som 
jag talat med menar att området ser förskräckligt ut och 
borde rustas upp medan andra uppskattar den lite råa 
obestämda platsen.

Det här har varit mitt område där jag tagit prome-
nader och andats ut under alla år som jag växte 
upp. Så jag älskar det här området. Sedan är det ju 

5] http://www.rodasten.se/standard.
asp?menuaction=4&dot=41&id=17. Tillgänglig: 2008-02-27

vissa som tycker det är fruktansvärt, att det är fult, 
att det är hemskt och man blir deprimerad när man 
är här. Att man borde skämmas i staden för att det 
här stället finns. (Kulturarbetare Röda Sten)

Även om det historiska perspektivet är avsevärt kor-
tare så utgör också Röda Sten ett minnesmärke för graf-
fitikulturens uppkomst i Göteborg, och namnet Röda 
Sten ljuder välbekant för graffitimålare över hela Sve-
rige. Om jag jämför med liknade platser som jag besökt 
under de år jag intresserat mig för graffitikultur så er-
bjuder Röda Sten i det närmaste en perfekt inramning 
för en svensk version av ett övergivet stadslandskap, 
och man behöver inte ha speciellt mycket fantasi för att 
fånga något av ett getto på svensk botten. Intrycket av 
ett övergivet stadslandskap förstärks ytterligare av det 
slammer man hör från bilar som far fram och åter över 
Älvsborgsbron vars brokonstruktion närmast lägger sig 
som ett tak över hela området. Röda Sten har sedan mit-
ten av 80-talet lockat till sig ungdomar som sökt efter 
alternativ till ett mer traditionellt nöjesutbud. En person 
som var med på den tiden berättar: 

Jag var ju själv i huset när jag var ung. Det kan ju 
vara intressant att tillägga. Det var igenbommat då 
och jag blev fly förbannad när tre farbröder kom 
hit och skulle öppna något kulturprojekt här inne. 
För på den tiden så bröt man sig in – eller man lyfte 
bort några plankor – så man kunde ta sig upp via 
en spiraltrappa och så hade man fester här uppe på 
andra våningen. Vi fixade fram marschaller så man 
inte skulle ramla ner genom golvet. Och då var det 
egentligen tre stora grupper. Det var punkgruppen 
som jag tillhörde, det var ravare och det var graffiti-
målare som alltså ockuperade huset vid olika tillfäl-
len. Så huset har ju en graffitihistoria som är äldre 
än det här kulturprojektet Röda Sten som kulturhus.
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Röda Sten Kulturförenings arbete 
med graffiti och klotterfrågor
Eftersom Röda Sten Kulturförening etablerade sin 
verksamhet i en miljö som redan utgjorde en del av den 
göteborgska graffitiscenen och dess historia behövde 
föreningen redan från början förhålla sig till att den 
fastighet de hyrde också besöktes av graffitimålare. För 
en kulturförening som vill se sig som förespråkare av 
ett ”utvidgat konstbegrepp med internationell lyskraft” 
som också ”utmanar och för en dialog” har det genom 
åren funnits en acceptans för graffiti och att graffiti ska 
ses som ett konstnärligt samtidsuttryck.

Det har varit välkommet här och de har kommit 
in och lånat toaletten och värmt sig och man har 
snackat lite så där. Jag har jobbat här i tre år så jag 
har inte varit här så jättelänge men man har inte 
jobbat så mycket kring det egentligen. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

Även om grundinställningen till graffiti har varit väl-
villig så har det inte förekommit något organiserat sam-
arbete mellan föreningsmedlemmar och graffitimålare 
utan de möten som ägt rum har skett mer spontant. Det 
är knappast någon överdrift att påstå att den verksamhet 
som pågått utanför fastigheten har varit väl separerad 
från den som pågått inne i huset. 

Vi är ju inte de personerna som har varit här ute 
och målat. Vi är ju inte dem. Föreningen ser helt 
annorlunda ut. Om man tittar på vilka som är med-
lemmar så är många pensionärer. Det är ju kultur-
konsumenter som åker på utställningar. Medelklass-
damer precis som på alla andra konstinstitutioner. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

Graffiti har visserligen kommit att uppmärksammas 
som ett samtida konstuttryck på flera sätt under åren. 
Exempelvis så dokumenterades alla graffitimålningarna 

på fasaden under en period för att därefter presenteras 
veckovis på föreningens hemsida. Den här typen av ini-
tiativ för att lyfta fram graffiti som konstform har fram-
förallt utgått från enskilda medlemmars intresse att upp-
märksamma graffiti just som konstform. Sommaren år 
2004 medverkade Röda Sten Kulturförening också i ett 
större evenemang som gick under namnet Everwanting 
Street. Under några sommarmånader genomfördes en 
rad utställningar och evenemang där graffiti och andra 
typer av street-art uppmärksammades som en del av 
samtidskonsten. 

De målade på väggen utåt älven och det var olika 
crews som hade olika rum som hade byggts upp. 
Några hade byggt det som ett hem och några hade 
byggt ett jättestort pussel. Det var väldigt mycket 
som hände då.[…] Och det var jättemycket rabalder 
kring det efteråt.  Klottret hade ju ökat si och så 
mycket den sommaren, på spårvagnarna och inne i 
stan. Ja, det blev väldigt mycket kring det då. Samti-
digt mycket positiv respons också. Det var fruktans-
värt välbesökt. (Kulturarbetare Röda Sten)

Talar man med personer i Göteborg som inte är så 
insatta i Röda Sten Kulturförenings verksamhet får man 
lätt intrycket att föreningen varit långt mer involverad i 
frågor kring graffiti än vad som varit fallet. Antagligen 
har evenemang som Everwanting Street tillsammans 
med enskilda medlemmars intresse för graffiti gett upp-
hov till en mer allmän föreställning om en förening där 
graffiti utgör ett kontinuerligt inslag. Att verksamheten 
dessutom är förlagt till en miljö som sedan ett kvarts 
sekel mer eller mindre kommit att uppfattas som laglig 
vägg av graffitimålare från hela Sverige har ytterligare 
förstärkt denna bild. Uppfattningen om att Röda Sten 
Kulturförening arbetar aktivt med graffitifrågor har 
inneburit att föreningen kritiserats för en alltför vän-



74

lig inställning till graffiti. Sådana kritiska röster hördes 
också när kulturföreningen genomförde evenemanget 
Everwanting Street bland annat då den kommunala 
Klottergruppens representanter menade att den ökan-
de exponeringen av graffiti i utställningssammanhang 
också gick att avläsa i en ökad illegal aktivitet på spår-
vagnar och i centrala staden. I e-postutskicket KLOT-
TER-NYTT där det veckovis rapporteras om skadean-
greppsnivån på Göteborgs spårvagnar kunde man läsa:

Under w 425 [vecka 25, år 2004, utvärderarens 
anm.] angreps i genomsnitt var tredje vagn med 
klotter, kraftig ökning, särskilt helgen 12 - 13 juni

I genomsnitt angreps 28,1 % av vagnarna med klot-
ter varje dag under veckan. Merparten, 25,1 %, var 
av typen ”lite klotter” och 3,0 % var mycket klotter 
eller ”bombade”. I genomsnittssiffrorna döljer sig 
en särskilt kraftig ökning under helgen 12 -13 juni 
(nästan 60 % av vagnarna angreps söndagen den 13 
juni), dvs samtidigt som arrangemanget Everwan-
ting Streets inleddes med bl.a. särskilda graffitiväg-
gar i Bergsjön och på Röda Sten.

Vad kommer att hända stundande helg? – Uttag-
ning till tävlingen ”write4gold” avhålls på röda 
sten 6

Evenemanget Everwanting Streets och den debatt 
som utställningen gav upphov till har uppmärksammats 
i en studie av Joakim Bjerhem (2005). Han uppmärk-
sammar där att en rad kommunala aktörer framförde 
skarp kritik mot evenemanget vilket styrelsen tvingades 
hantera. Detta evenemang kan också ses som en hän-

6] Göteborgs Spårvägar, E-postutskick KLOTTERNYTT w425. 
Daterat: 2004-06-17.

delse som föranleder Göteborgs Klotterpolis att författa 
den tidigare nämnda skrivelsen ”Röda sten = En klott-
rares orörda oas .7

Talar man med kulturföreningens personal framgår 
det tydligt att föreningen aldrig haft den nära kopplingen 
till de graffitimålare som hållit till vid deras förenings-
lokal som andra aktörer kanske fått intrycket av. Vid de 
tillfällen graffiti uppmärksammats har det också varit 
mot ett mer renodlat fokus där graffiti setts som ett sam-
tida konstuttryck. Vad graffiti är och betyder för ung-
domar som målar och umgås vid området kring Röda 
Sten har föreningen i avsevärt mindre utsträckning varit 
intresserade av. 

Trots att Röda Sten Kulturförening inte ska ses som 
en ”graffitiförening” så märker personalen att platsen 
inför andra människor uppfattats som en plats där man 
har möjligheter att titta på graffiti.

Folk är ju intresserade av graffitin och det är mas-
sor av besökare. För att inte tala om den mediala 
potentialen. Så det är inte konstigt att vi är förknip-
pade för det är ett sådant sug. Alla tidningar och 
alla fotografer som tar bilder gör det på den sidan 
[där det är graffiti]. Det gör sig så bra på bild. Det 
är inte konstigt. Och hade det inte varit så proble-
matiskt så hade jag ju också valt att lansera Röda 
Sten utifrån det. För det är bildmässigt och det har 
genomslagskraft och väcker intresse och sticker ut. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

7] Skrivelse från polisens klottergrupp till kommunstyrelsen i Göte-
borg. Daterat 2004-12-08. Ankomststämplat: 2004-12-14.
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Röda Sten och Ung Kultur 116
Ser man till Ung Kultur 116:s verksamhetsperiod så 
framstår Röda Sten Kulturförening som en mycket cen-
tral samverkanspart vad gäller allt arbete som haft fokus 
på ungdomars lust att skapa och vara kreativa. Här utgör 
kursen Ung & Skapande den enskilt största satsningen. 
Att kulturföreningen inte ägnat den sociala sidan av 
graffitikultur någon nämnvärd uppmärksamhet aktuali-
serades då kulturföreningen tvingades in i den debatt 
som följde på evenemanget Everwanting Streets och 
Klotterpolisens kraftiga kritik där Röda Sten liknades 
vid en ”varböld” och ”orörd oas”. Under de inledande 
möten då projektidén för Ung Kultur 116 började gro 
deltog också personer som har nära kopplingar till Röda 
Sten Kulturförening och dess styrelse.

När Ung Kultur 116 strax efter projektstart tog kon-
takt med Röda Sten Kulturförening för att påbörja sam-
arbetet kring projektmålet att nå ungdomar ”som har 
området vid Klippan och Röda Sten som mötesplats” 
så uppfattade de först inte att de möttes av det positiva 
gensvar som de hade förväntat. 

Det tror jag är ett missförstånd från [projektper-
sonalen]. Att det inte var så positivt här nere. Jag 
minns också det första mötet. Men jag kände mig 

väldigt frågande om vad som var tänkt som vår roll 
och vad de ville. Så jag tror inte jag var negativ. 
Snarare förvånad. Hur skulle vi se på vår roll i pro-
jektet? (Kulturarbetare Röda Sten)

Istället för att omedelbart inleda ett samarbete blev-
man i de båda verksamheterna tvungna att sätta sig ner 
och klargöra sina respektive roller och uppdrag inför 
varandra. Denna osäkerhet var inte svårare att över-
brygga än att man inom kort var i full färd att projektera 
för det som skulle komma bli kursen Ung & Skapande. 
Det kan ändå vara intressant att uppehålla sig kring 
denna något trevande start för samarbetet. För egen del 
blev jag också förvånad när jag hörde talas om att Röda 
Sten Kulturförening föreföll att tveka inför ett samar-
bete med Ung Kultur 116. Så här i efterhand kan jag 
ärligt säga att jag då levde i villfarelsen att Röda Sten 
var mer involverade i vad som utspelade sig på fören-
ingshusets fasader och att de också kände ungdomarna 
på ett mer personligt plan. Om också andra i den ”idé-
grupp” som förankrade projektet levde med samma il-
lusion kan jag inte uttala mig om. Jag kan dock påstå att 
den mer medvetna strategi som följdes för att förankra 
projektet bland aktörer som åtminstone till en början 
uppfattades kunna vara skeptiska till ett dialogprojekt 
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inte alls på samma sätt tillämpades gentemot Röda Sten 
Kulturförening. Visserligen var projekttankarna kända 
bland personer som ingick i föreningens styrelse men 
av den ”trevande starten” att döma kan man anta att 
denna kunskap inte förankrats internt hos de personer 
som förväntades samarbeta med Ung Kultur 116. Det 
kanske är att göra en höna av en fjäder men själv finner 
jag det synnerligen intressant att förankringsarbetet för 
ett socialt projekt kring graffiti förfaller vara lika viktigt 
oavsett om de tänkta samarbetsparterna utgår från en 
förstahandsdefinition att graffiti är att likna vid ett brott 
eller ett kulturellt uttryck. 

När jag intervjuar personal från Röda Sten Kulturför-
ening råder det ingen tvekan om att de ser mycket posi-
tivt på det arbete de gjort tillsammans med Ung Kultur 
116.

Ordföranden går omkring och myser när han tittar 
på verksamheten med ungdomarna i Ung & Ska-
pande. Så det är enbart positivt. För detta är ju 
något som vi har önskat fast vi inte vetat riktigt hur 
det skulle gå till. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

Arbetet med kursen Ung & Skapande har också upp-
fattats som något positivt av andra medlemmar i kultur-
föreningen.

Det är ju jätteroligt för alla tycker det är bra. Vi 
har ju ganska hög medelålder både i styrelsen och 
i föreningen. Vi har runt tusen medlemmar och det 
är hög medelålder. Men de tycker det är så roligt. 
(Kulturarbetare Röda Sten)

Röda Sten Kulturförening hoppas även att de ung-
domar som deltar i Ung & Skapande ska upptäcka att 
Röda Sten som förening har mer att erbjuda än själva 
kursen. 

Vi har ju ett behov av att föryngra vår förening men 
de måste ju vara med och skapa det själva också. 
Att det bygger på deras vilja. Om de vill göra något, 
ett disco eller en utställning, så kan vi ge dem en 
viss resurs som vi gör för alla andra. Men vi får nog 
börja prata mer med dem om det. 
(Kulturarbetare Röda Sten)
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Föräldrar och Ung Kultur 116
Även om långt ifrån alla ungdomar som är involverade i 
graffitikultur är minderåriga så har i regel deras intresse 
för graffiti börjat medan de fortfarande bodde hemma 
hos sina föräldrar. När jag frågat ungdomar om vad de-
ras föräldrar känner till om deras intresse för graffitikul-
tur slås man av hur svårt det kan vara att som förälder få 
en inblick i den egna sonens intresse. 

Utvärderaren: Föräldrar, nu är du ju myndig men 
hur har du hanterat dem? 
Graffitimålare, 19 år: Mina föräldrar är väldigt ne-
gativt inställda till graffiti. De vet ju inte mycket för 
jag berättar ingenting för dem när jag målar graf-
fiti. Jag kan ju säga att jag målar lagligt och så för 
jag har ju burkar och sådant öppet hemma. Men jag 
berättar ju inte för dem att jag också målat olagligt. 
Till exempel i somras, när jag var ute skitofta, så 
brukade jag smyga ut när de hade somnat. Vilket 
jag tyckte var väldigt otrevligt för jag vill ju verkli-
gen inte ljuga för mina föräldrar. Men jag vet inte, 
ibland känns det bättre att undanhålla vissa saker.

I det här fallet är det en ungdom som var verksam 
på graffitiscenen i Jönköping men det finns ingen an-
ledning att uppfatta hans svar som ett undantag. I inter-
vju efter intervju som jag gjort framstår det tydligt att 
ungdomar i graffitikulturen helt eller delvis döljer att 
de målar graffiti inför sina föräldrar. Ett annat exempel 
från mitt Jönköpingsmaterial:

Utvärderaren: Vad säger dina föräldrar?
Graffitimålare, 17 år: Min mamma vill ju inte ens 
att jag ska måla lagligt. Hon är lite paranoid. Hon 
tror att det står polisbilar i buskarna och tittar även 
på dem som målar lagligt. [skrattar]
Graffitimålare, 16 år: [skrattar] Det sa de vid ma-

ten idag, min mamma och pappa, när de tjatade om 
att jag inte fick ha graffitibilder på datorn ifall de 
[polisen] skulle komma och göra husrannsakan.
Graffitimålare, 17 år: Ja, fast min mamma är nog 
ännu mer, det tror jag faktiskt. Så jag försöker hålla 
det lite smidigt.

Att ungdomar hemlighåller sin involvering i graffiti-
kultur och försöker hantera sina föräldrar ”lite smidigt” 
innebär att man som förälder har avsevärda svårigheter 
att få kunskap om det egna barnets aktivitet på graf-
fitiscenen. Man kan i det närmaste se det som att för-
äldrar ställs inför en omvänd ”bevissituation” då de till 
skillnad från polis inte ska ta reda på vem som döljer 
sig bakom de artistiska namn som görs kända på ga-
tan utan bringa klarhet i om den egna sonen kan tänkas 
vara en av alla dessa möjliga graffitimålare. Det stora 
flertalet av de ungdomar som jag intervjuat berättar att 
deras föräldrar till vissa delar känner till deras intresse. 
Att sitta och skissa i timtal, läsa tidskrifter om graffiti, 
köpa färgburkar och gå ut och fota är inget som passerar 
obemärkt förbi och man kan därför anta att merparten 
av föräldrarna till graffitimålande ungdomar har en viss 
kännedom om sin ungdoms intresse. Att ha kännedom är 
dock till föga hjälp när en förälder ska bedöma det egna 
barnets eventuella aktivitet på en illegal scen. Mina in-
tervjuer med ungdomar tyder nämligen på att graden av 
hemlighållande inte kan ses som en indikator på att ung-
domen målar illegalt utan också ungdomar som enbart 
målar lagligt väljer att ”hålla det lite smidigt”. Utifrån 
ungdomarnas horisont är det helt enkelt inte tänkt att 
graffitikultur ska vara en värld där mammor och pappor 
vandrar runt. Att ungdomar vill upprätta en egen frizon 
är inget unikt för graffitimålare. Tonårstiden brukar rent 
generellt ses som en tid där ungdomar söker sig utan-
för familjen för att tillsammans med vänner göra nya 
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livserfarenheter. Många tonårsföräldrar kan antagligen 
berätta om tillfällen då de tydligt och klart sagt ifrån vad 
som gäller för familjens tonåring för att senare tvingats 
konstatera att tonårstjejen eller tonårskillen gick ut för 
att göra något helt annat. 

Utvärderaren: Det är ju svårt att stoppa ungdomar i 
den åldern.
Förälder: Nej, man kan ju inte spika fast foten eller 
slå dem. Det går ju inte att tvinga dem med våld. 
Jag kan bara säga vad jag tycker och jag måste ha 
en klar linje. Det går inte att acceptera lite och sedan 
säga nej till något annat. […] De måste veta var de 
har mig. Det är mitt ansvar som förälder. Sedan kan 
jag för mig själv tycka och tänka lite annat. Jag har 
ju varit med ett tag och lärt mig att allt inte är svart 
och vitt utan att det finns mycket gråzoner. Men för 
min son behöver det vara svartvitt. 

Precis som den här föräldern ger uttryck för ställs 
tonårsföräldern inför en rad svåra övervägande som 
handlar om gränser och tonåringars eget ansvar. Med 
en tonåring i huset är det helt enkelt inte lika självklart 
att bestämma vart de går och vad de gör som när bar-
nen var yngre. Anledningen till att denna förälder ändå 
så bestämt hävdar att han nu vill att hans son ska leva 
som att världen var i ”svartvitt” handlar om erfarenheter 
som familjen gjort på grund av hans involvering i Gö-
teborgs graffitikultur. Denna förälder är en av dem som 
Ung Kultur 116 lärt känna under projekttiden. Kontak-
ten inleddes efter det att polisen ertappat sonen med att 
ha snattat färg och klottrat.

Det var polis inblandad i det här. Det var av polisen 
som jag fick höra talas om Ung Kultur. Då ringde 
jag [projektpersonalen] och då bestämde vi möte. 

Pappan beskriver sin son som ”mycket kreativ och 
en stor del av hans vakna tid går ju åt att måla, rita och 
skissa. Han älskar ju detta. Och det är ju inte bara graf-
fiti utan det är också att teckna och måla i olja.” Pappan 
kände till sonens intresse för graffiti och att han ibland 
gick ner till Röda Sten eller sökte sig till den lagliga 
väggen ute i Mölndal. 

Hela Röda Sten var ju lagligt att måla på innan. Nu 
är det ju bara en liten del som de får måla på och 
sedan så är det ju Mölndalsväggen. Men att det var 
så mycket som de målade kom som en överraskning. 
Att det var någonting vid sidan om, det förstod jag 
väl men inte att det var i den omfattningen.

Att sonen också hade en omfattande symbolproduk-
tion av graffiti ”vid sidan” av Röda Sten och Mölndals-
väggen blev föräldrarna först varse efter det att polisen 
helt oväntat knackade på dörren för att gå igenom so-
nens rum efter skisser och teckningar som skulle använ-
das som bevismaterial. 

Och nu får det vara nog tänkte jag. Sådant här vill 
jag inte vara med om en gång till. För det är ju väl-
digt lätt att de skadar sig för livet med skadestånds-
anspråk och hela den biten som kan bli följden om 
man gör det på väldigt fel ställe. 

När polisen informerade om att det fanns en verk-
samhet som Ung Kultur 116 var det inte svårt för pap-
pan att bestämma sig för att omedelbart ta kontakt. 

Över telefon berättade [projektmedarbetaren] bara 
vad det var för slags verksamhet och vad Ung Kul-
tur hade för skyldigheter och rättigheter gentemot 
barnen och gentemot mig och den sekretess de har. 
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Då berättade han om vilka de var och att det bästa 
vore om vi träffades.

Efter denna inledande telefonkontakt har Ung Kultur 
116 träffat familjen vid flera tillfällen. 

De träffades. Och de gick och fikade någon efter-
middag i veckan och hade snack. Så det var på den 
nivån. Det är ju så med de här killarna att det de 
inte tycker är roligt eller så det är lätt att glömma 
bort. Men de mötena glömde han aldrig. Det här 
var något viktigt för honom. Det har varit guld värt. 
Utan detta hade jag famlat i ovisshet fortfarande. 

Om man enbart skulle låta en enda mening samman-
fatta denna intervju med en förälder som uttalar sig om 
kontakten med Ung Kultur 116 så skulle ”Det har varit 
guld värt” vara en lämplig formulering. Genomgående 
uttalar han sig mycket positivt om projektet och pro-
jektpersonalen både vad gäller bemötande, information 
och stöd. Om man ser till Ung Kultur 116:s ambition 
att sprida kunskap om graffiti till föräldrar så måste for-
muleringen ”Utan detta hade jag famlat i ovisshet fort-
farande” ses som ett mycket gott betyg. Det framstår 
som att projektpersonalen har lyckats förmedla kunskap 
om graffiti och graffitikultur på ett sådant sätt att det 
som sagts framstått som rätt och riktigt för såväl söner 
som målar som deras föräldrar. Föräldern menar att han 
förstått att ”graffiti är ju inte bara att måla. Det är ju en 
hel kultur.”

Sedan är det väl det här med hierarkier också. Att 
man ska klättra på den här stegen och bli bättre och 
bättre och göra de bästa målningarna eller mål-
ningar på de farligaste ställena.

Enligt pappan är det inte bara han som uppfattar att 
kontakten varit mycket bra. Som förälder vet han att 
hans son har en tendens att ”glömma bort” saker som 
inte framstår som så roliga men under hela den tid som 
familjen har haft kontakt med Ung Kultur 116 har sonen 
inte missat en enda avtalad tid.

Vi hade återkommande samtal och pratade om det 
här. Sedan kom det här med Röda Sten på tapeten 
under samtalen. Och då började han engagera sig 
där nere och det känns positivt – mycket positivt. 
Sedan har [projektpersonalen] tagit in honom på ett 
lite annat spår också. Han går en sådan där ung-
domsledarutbildning som han tycker är väldigt bra. 
Och det är ju ett helt annat fokus. Och det har enga-
gerat honom flera helger. För engagemang handlar 
ju också om tid och har du något annat att göra så 
är det kanske det som tar över istället. 

Man kan här konstatera att Ung Kultur 116 involverat 
familjens son i flera av de verksamheter som projektet 
organiserar eller främjar utifrån en ”gruppnivå”. Talar 
man med pappan så märker man att han inte är emot 
att sonen engagerar sig i olika kursverksamheter som 
handlar om ungdomars möjligheter att skapa och ut-
trycka sig. Man kan till och med ana ett uns av stolthet 
när han berättar att sonen lyckades sälja sina verk på 
konstutställningar som Ung Kultur 116 medverkat till 
att genomföra. 

Det var ju inte ett fokus på graffiti utan fokus på 
tekniker, att uttrycka sig, att hitta kanaler. Själv är 
jag väldigt konst- och designintresserad och jag är 
ju lite inne i det tänket. 

Även om sonen deltar i kurser som ger en vidare in-
gång till vad som menas med kreativitet och skapande 
så har hans intresse för graffiti inte upphört.

Han skissar jättemycket hemma. Det ligger drivor 
med A4-papper som han har skissat.  Men just det 
här med cans och pennor och sådant har jag tagit 
väck hemma. Det får inte finnas. Jag har visat var 
jag står någonstans. Jag accepterar inte att man 
målar på fel ställe. Jag kan inte acceptera något an-
nat. Det går inte.

Pappans linje är entydig. Det är inte tillåtet att måla 
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graffiti ute på stan och därför ska det heller inte finnas 
färgburkar och pennor i hemmet. 

Utvärderaren: Har han slutat måla olagligt?
Förälder: Jag vet inte men jag ser ingenting längre 
i alla fall.
Utvärderaren: Och du vet vad han skrev?
Förälder: Jag blev varse det när jag såg det polisen 
visade. Vad som var hans tag. 

Trots att pappan förbjuder färg och pennor i hemmet 
så vet han ändå att sonen nyligen besökte den lagliga 
väggen i Norrköping för att måla.

Där finns ju en jättestor laglig vägg. Så jag vet ju att 
han håller på men jag tror inte han varit och målat 
på något annat ställe. Och sedan säger han själv att 
han inte hinner längre. Han hinner bara med kursen 
och skolan och hinner inte med att springa ute.

Även om pappan inte kan vara helt säker på att sonen 
slutat måla illegalt så uppfattar pappan det som att kon-
takten med Ung Kultur 116 haft en positiv betydelse på 
flera sätt. Föräldern märker bland annat att sonen tar an-
svar för saker som han bestämmer med Ung Kultur 116. 
Den ungdomsledarutbildning sonen deltar i missar han 
aldrig hur sent han än varit ute på kvällen. Pappan ser 
det också som positivt att sonen och andra ungdomar 
som är intresserade av konstnärliga uttryck får hjälp att 
söka sig till arenor där de möter en publik som finns 
utanför en mer begränsad krets av graffitimålare. 

Det är ju bra för dem att lära sig att det måste vara 
något etablerat för att det ska bli accepterat. Det är 
ju så.

Pappan menar också att sonen fått en ökad insikt om 
vad han riskerar när han begår skadegörelsebrottet klot-
ter. Det handlar inte bara om den brottsliga handling-
en i sig, vilken i värsta fall kan leda till fängelsedom, 
utan också om att skadeståndsbelopp som fastställs kan 
uppgå till avsevärda summor. När pappan tidigare pratat 

med sonen om detta uppfattar han det som att det bland 
graffitimålare cirkulerar en massa föreställningar om 
vad som händer om de ställs inför rätta.  

Och då är det jag som inte förstår och att jag inte 
förstår hans kultur. – Vi är fria att uttrycka oss vad 
vi vill!, det är lite så de ser på det. – Det är ingen 
som har rätt att ta det offentliga rummet ifrån mig. 
Det är lite den politiska ståndpunkten över det. 

Den här typen av diskussioner har inte upphört helt 
efter det att Ung Kultur 116 haft kontakt med familjen 
vilket får pappan att fundera kring hur svårt det förefal-
ler vara att påverka graffitikultur i en mer accepterande 
riktning. 

Den sitter väldigt djupt den här kulturen. Djupare 
än vad jag trodde och det är svårt att styra. De får 
gärna måla och skissa för mig men där det är lag-
ligt. Men då kanske den här kulturen missar lite av 
sin grej. Det är väl tyvärr så.

Att fråga en förälder om hur han eller hon ser på sina 
barns framtid är alltid en känslig fråga speciellt när det 
spelas in på band för att sedan tecknas ner i skrift. Med 
tanke på att ett engagemang i graffitikultur ibland tas 
som ”tecken” på att ungdomar befinner sig i en begyn-
nande karriär mot ett liv som kriminell ställer jag ändå 
frågan.

Utvärderaren: Känner du oro för att han i något 
avseende är på väg att spåra ut i livet?
Föräldern: Ja, jag har väl haft oro. Han är ju 
tonåring. Jag har ju själv varit tonåring fast man 
glömmer det kanske lätt. Dricka öl, sprit, det vet jag 
att han har gjort. Men det känns som jag haft en rätt 
så bra dialog om just det. Så jag ser ingen fara där.

Jag tolkar förälderns svar som att han inte spontant 
väljer att framhålla ”graffitikultur” som en riskfaktor. 
Istället ger han uttryck för en mer allmänt utbredd oro 
kring sin tonårings alkoholkonsumtion vilken han an-
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tagligen delar med föräldrar vars barn aldrig någonsin 
har rört sig i graffitimiljöer. När jag intervjuat graffiti-
målande ungdomar i Jönköping är det flera som menar 
att det florerar en förvrängd bild av vem och vilka de är. 
Att människor reagerar negativt på att de målar graffiti 
uppfattar jag att de fullt ut accepterar eftersom det i ju-
ridisk mening är förbjudet. Det ungdomarna har svårare 
för att acceptera är att de som ungdomsgrupp har kom-
mit att framställas som farliga, hänsynslösa och grovt 
kriminella. 

Vi var ute och åkte bil hela familjen och så var 
det något program på radion där de snackade om 
graffitimålare. Jag kommer inte ihåg exakt vad de 
sa men det var något sådant där jätteextremt, typ 
att graffitimålare äter barn i princip. De satt och 
trodde blint på det och jag frågade mina föräldrar 
om de verkligen tror på det de säger. Det var ju bara 
sådant skitsnack och jag satt och asgarvade åt det. 
Men det fattade inte de. Och det blir lite så, de vet 
inte riktigt vad graffiti är för oss. 
(Graffitimålare, 19 år)

Som jag uppfattar denna målare så har han svårt att 
acceptera att föräldrarna inte genomskådar att bilden av 
den farlige graffitimålaren är starkt överdriven. Samti-
digt kan han inte helt och fullt argumentera mot det ef-
tersom han då blir tvungen att berätta om hur väl insatt 
han är i denna kultur och om sina egna erfarenheter av 
att agera på scenen. Även om det förekommer att indivi-
der som räknas till graffitikulturen kan ha drogproblem, 
skolsvårigheter och konfliktfyllda relationer med familj 
och vänner så är det inte något som ungdomarna me-
nar kan tillskrivas det stora flertalet av graffitimålare. 
Tvärtom vill en del av ungdomarna hävda att de i grund 
och botten är ganska ”vanliga” killar som genom graf-
fiti har funnit ett sätt att skapa sig en identitet som unik 
och ”ovanlig”. 

Utvärderaren: När du säger att din mamma är skraj 
för att du målar graffiti är det för att hon är rädd för 
att du ska hamna i dåliga sociala sammanhang?

Graffitimålare, 17 år: Nej, hon vet ju att jag hänger 
ihop med de gamla vanliga killarna och dem tycker 
hon ju bra om och så. Det är mer det att jag inte 
ska åka fast. Så jag försöker hålla det hemligt. Jag 
skulle ju kunna säga till henne att jag målar men det 
är liksom enklare att hon inte vet.

Om man förlitar sig på att denne sjuttonårige yng-
ling förstått sin mamma rätt så förefaller det som att 
hon resonerar i liknande banor som den förälder som 
Ung Kultur 116 kommit i kontakt med. Utan tvekan 
ser föräldrar det som ett problem att deras söner må-
lar olaglig graffiti, men de uppfattar inte lika självklart 
att de vänner som sönerna har runt omkring sig skulle 
vara ett olämpligt sällskap. Om vi återvänder till hur 
ungdomarna agerar under en dubbel identitet förefaller 
det som om varken föräldrar eller ungdomar uppfattar 
att den ”vanliga” killen och hans vänkrets som speciellt 
problematiska. Problemen uppstår först när han går ut 
för att iklä sig rollen av den ”ovanliga” killen. När ung-
domen väl är hemma igen och sitter där som ”vanligt” 
i TV-soffan efter avslutat hemligt uppdrag så har han 
också lämnat det hemliga livet utanför. 

För ungdomar som söker sig till graffitikultur är den 
”ovanliga” killen i grund och botten inget problem utan 
här är det snarare av vikt att man framstår som lite far-
ligt och mystisk. Det ligger i det närmaste inbäddat i en 
kultur som i så hög grad utgår från gatans regler och 
gettots mystik att man kan agera som en ”street-wise”. 
Tar man del av de dialoger som utspelar sig mellan graf-
fitimålare, exempelvis på Internet, så hör man också 
mycket av en manlig jargong som går ut på att framstå 
som häftig och erfaren om livets hårda villkor. Om man 
som jag väljer att uppfatta mycket av det här som en 
kulturell jargong som egentligen inte har så mycket att 
göra med det ”vanliga” livet så framstår bilden av den 
farliga klottraren som kraftigt överdriven. Precis som 
medarbetaren för Ung Kultur 116 menar har inte heller 
jag ”gått i det tänket att de skulle stjäla” eller vara sär-
skilt aggressiva. Vad jag däremot har mött, framför allt 
bland målare som förlägger merparten av sin aktivitet 
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till tågscenen, är en mer avvisande attityd där de tydligt 
förmedlat att en graffitiforskare som jag inte har med 
dem att göra. 

Jag vill påstå att bilden av den ”farliga klottraren” 
kommit att påverka i vad mån graffitimålande ungdo-
mar släpper in sina föräldrar i graffitiintresset. Den sjut-
tonårige målare som här ovan säger: ”Så jag försöker 
hålla det hemligt. Jag skulle ju kunna säga till henne att 
jag målar men det är liksom enklare att hon inte vet” är 
något unik i det avseendet att både han själv och hans 
graffitikompisar berättar att han aldrig någonsin har må-
lat olagligt. I våra samtal kunde han ibland urskulda sig 
kring detta och mena att han egentligen inte var någon 
”äkta” målare. Att han ändå väljer att tona ner sitt in-
tresse och ”hålla det hemligt” inför sin förälder hänger 
delvis samman med det dåliga rykte graffiti har fått om 
att vara en olämplig och farlig miljö eftersom sjuttonår-
ingens förälder uppfattat att den medialt förmedlade bil-
den är riktig. Detta trots att hennes egen son och dennes 
närmaste bekantskapskrets inte alls framstår som några 
”värstingar”. Att föräldrar skapar sig en uppfattning om 
graffiti genom att acceptera bilden av klottraren som en 
farlig person underlättar inte kommunikationen mellan 
en enskild graffitimålande ungdom och dennes föräldrar. 

Tack vare sin kulturkompetens i graffitifrågor har 
Ung Kultur 116 kunnat modifiera denna massmediala 
bild av graffitimålare när de samtalar med föräldrar om 
hur livet verkar te sig för just deras ungdom. Att det 
förekommer uppgifter om att graffitimålare slår sönder 
tåg, röker heroin och angriper väktare vägleder knap-
past en förälder som oroar sig för det egna barnets in-
volvering i graffitikultur. Även om mycket talar för att 
bilden av den ”farliga klottraren” förefaller som över-
driven om man ser till det stora flertalet ungdomar som 
håller på med graffiti, kan man inte bortse från att det 
finns ungdomar som kan vara i behov av mer omfat-
tande stödinsatser. För att ta reda på det behöver man få 
en mer konkret inblick i ungdomens liv och i detta ut-
forskande framstår Ung Kultur 116:s familjearbete som 
unikt. Det unika är att de inom ramen för en och samma 

professionella kontakt har kunnat uppmärksamma ung-
domen både när han är en familjemedlem och när han 
agerar på Göteborgs graffitiscen. I familjesamtalen har 
ungdomarna därför kunnat framstå som mer tydliga då 
”båda” deras identiteter har blivit uppmärksammade. 
Vanligtvis underpresenteras den kulturella identiteten 
som graffitimålare när ungdomar möter poliser eller 
socialarbetare. Den huvudsakliga anledningen till att 
dessa myndigheter tar kontakt handlar om att ungdo-
men gjort sig skyldig till ett brott och att då prata mer 
om vad man gjort på scenen vore som att erkänna sig 
skyldig till brott som man inte ens blivit misstänkt för. 
Här kan man också anta att föräldrar inte alltid berättar 
allt de vet eller oroar sig för eftersom det kan innebära 
att det egna barnet blir misstänkt för ytterligare brott. 
Då Ung Kultur 116 inte haft detta myndighetsansvar för 
att klara upp brott har ungdomar och föräldrar mer fritt 
kunnat berätta om ett familjeliv där graffitikultur utgör 
ett inslag. Ungdomen har kunnat berätta om vem han 
är när han agerar på scenen och tack vare Ung Kultur 
116:s förtrogenhet kring vilka de andra ”medartisterna” 
är så har de kunnat fördjupa samtal som handlar om 
ungdomens involvering i graffitikulturen. Denna kun-
skap har tillsammans med föräldrarnas syn på hur deras 
ungdom lever sitt liv för övrigt gett en bättre och mer 
heltäckande bild av ungdomens totala situation. Utifrån 
denna bild har sedan projektpersonalen sökt efter indi-
viduella lösningar som passar just den enskilda ungdom 
och dennes föräldrar. Att föräldrar som tagit del av detta 
stöd verkligen uppskattat det framstår som tydligt:

Förälder: Deras engagemang tycker jag är heder-
värt. Sedan har de väl väldigt många ungdomar att 
engagera sig i och de har ju bara sin tid att tillgå. 
Det hade kanske behövt och vara någon till. Jag vet 
inte. Men när jag pratat med [projektpersonalen] så 
har de ju gett mig full tid som förälder. Det har inte 
känts stressigt eller något sådant. Inte alls.
Utvärderaren: Något som varit dåligt?
Förälder: Jag satt och tänkte på det men jag kan 
inte komma på något.
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Ungdomar och Ung Kultur 116
Hösten 2007 träffar jag två ungdomar som deltar i kur-
sen Ung & Skapande. Båda är i gymnasieåldern och har 
sedan flera år tillbaka varit intresserade av graffiti och 
också aktiva i Göteborgs graffitikultur. För enkelhetens 
skull väljer jag att benämna de båda ungdomarna under 
de fingerade namnen Jonas och Martin.

För mig började det när jag var fem år och åkte 
spårvagn med morsan. Då såg jag coola figurer. 
Fan vad coolt alltså. Sedan började jag lite i sexan 
men det var när jag började åttan det blev mer graf-
fiti. (Jonas)

Både Jonas och Martin har sett graffiti ända sedan 
de var barn, men det var först under högstadietiden de 
började se sig själva som en del av Göteborgs graffiti-
kultur. Utan att jag frågar tecknar de spontant en bild av 
graffitikultur där man kan urskilja olika inställningar till 
varför man målar graffiti. Ungdomarna menar att en del 
framför allt är intresserade av att utveckla det estetiska 
uttrycket och därför helst söker sig till betongväggar där 
de kan få måla under lugna förhållanden. Den här grup-
pen talar de om som ”väggmålare”. Den andra gruppen 
benämner de som ”hard-core”.

Många graffare vill ju måla olagligt för att få en 
kick om man säger så. För då kan ju precis vad som 
helst hända. De gillar säkert att bli jagade och så-
dana grejer. Men ibland kan det gå över styr liksom. 
(Jonas)

Varken Jonas eller Martin har kommit i kontakt med 
projektpersonalen efter det att de blivit gripna för klot-
terbrott och jag märker att de inte fullt ut är medvetna 
om att Ung Kultur 116:s arbete också syftar till att mins-
ka graffiti som ett skadegörelsebrott. 

Utvärderaren: Vad har ni för tankar om Ung Kul-
turs arbete?
Martin: Jag vet inte så mycket.
Utvärderaren: De vill ju föra en dialog med ung-
domar och erbjuda alternativ till illegal graffiti och 
minska klotter.
Jonas: Jag kan förstå tanken bakom det. Tror inte 
det funkar. Vissa tycker det är roligare med spårvag-
nar. De dyker inte upp på kursen.
Martin: För dem har det har blivit en vana.
Jonas. Ja, ett beroende som om man är sugen på 
cigg eller snus. Det är samma sak med graffiti. När 
man får det suget.
Martin: Det kan jag hålla med om faktiskt. Om jag 
inte fick måla två tre gånger i veckan eller om det 
gick en vecka utan att jag målade så blev jag så där 
orolig i fingrarna och mådde dåligt. Men nu har 
det börjat släppa och jag har börjat lite med andra 
saker även om jag fortfarande målar lite då och då 
så är det inte lika tvunget att måla som förut. Så det 
känns ju bra det också.

Vid tiden för denna intervju var jag inte på det klara 
med att kursledarna för Ung & Skapande så medvetet 
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valt att underkommunicera att projektet och kursen ock-
så har ett brottsförebyggande syfte där graffitimålare ut-
gör en prioriterad målgrupp. Att Ung Kultur 116 inte 
går ut och berättar om enskilda ungdomars privata om-
ständigheter hade jag tagit för givet, men att projektets 
brottsförebyggande ambition var så svagt uttalad kom 
som en överraskning. När Jonas ”förstår tanken bakom 
det” för att därefter avfärda idén och Martin implicit sä-
ger att han fortfarande ”målar lite då och då” även om 
det inte är lika ofta insåg jag att ungdomarna inte ver-
kade ha kännedom om projektets brottsförebyggande 
sidor. Som utvärderare upplevde jag att jag här befann 
mig i en obekväm situation då jag inte längre lika fritt 
kunde ställa frågor om hur Jonas och Martin uppfattar 
ett projekt som Ung Kultur 116. Känner de till att graf-
fitimålare utgör den egentliga målgruppen? Känner de 
till att personalen är involverad i ett omfattande arbete 
på flera nivåer som handlar om avigsidor med klotter? 
Känner de till att projektet samverkar med polisen? Att 
de aktivt samverkar med socialtjänst och polis för att 
komma i kontakt med ungdomar som misstänks för 
klotter? Att projektledarna erbjuder samtalsstöd till fa-
miljer vars söner målar graffiti? Var det möjligt att ställa 
frågor av detta slag eller hade det inneburit att jag röjt 
en agenda som var tänkt att hållas dold? För att inte ris-
kera att underminera projektets förtroendekapital bland 
ungdomar valde jag helt enkelt att förflytta fokus från 
hur ungdomarna såg på Ung Kultur 116:s brottsförebyg-
gande ambitioner till att enbart uppehålla mig kring hur 
de såg på sitt deltagande i kursen Ung & Skapande. 

Ungdomar och kursen Ung 
& Skapande 
För Jonas och Martin är projektet och dess personal helt 
och hållet liktydigt med kursen Ung & Skapande. Mar-
tin har varit med i Ung & Skapande ända sedan det star-
tade som ett pilotprojekt medan Jonas kom med efter 
någon termin. 

En fritidsgårdsledare sa till mig att jag kunde kolla 
läget. Först tänkte jag att det här har väl inget med 
graffiti att göra men sedan fastnade jag. (Jonas)

Ser man till Ung & Skapandes ambitioner att vidga 
vyer och uppmuntra ungdomar till att pröva konstnär-
liga uttryck ur en vidare repertoar så märker man att de 
lyckas mycket väl.

Martin: Innan jag kom till kursen tyckte jag att all 
konst utan graffiti var tråkigt. Men skitkul nu. Man 
kan ju göra vad som helst. Nu har jag nästan trött-
nat på graffiti.
Jonas: Man kan ju lära på ett annat sätt. Graffiti är 
ju samma grej hela tiden.
Martin: Jag snackar också mycket musik med [kurs-
ledaren från Ung Kultur 116]. Och om olika este-
tiska ämnen. Jag experimenterar mer. Jag målade 
bara väggar innan men nu är det annat också. Inte 
lika stelt. 
Jonas: Ja, det är hur bra som helst att de gjort 
detta.

Att kursen inte bara handlar om att måla och skapa 
utan också är en plats där man träffas, umgås och trivs 
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i varandras sällskap är också något ungdomarna under-
stryker.

Jonas: Man känner gemenskapen och alla hjälper 
varandra. Alla är hur justa som helst.
Martin: Alla har ju börjat prata med varandra nu 
också. De här tjejerna som var med förra året satt 
för sig själva då, men nu har de bjudit med någon 
kompis. Jag hade knappt pratat med dem förra 
terminen men nu är vi som en stor grupp och alla 
ser fram emot nästa vecka då man ska ses igen. Och 
vi pratar med varandra lite på Internet. Jag har 
kontakt med nästan alla på nätet.

Ungdomarna berättar inte bara att de trivs i varandras 
sällskap utan berömmer också personalen.

Jag tycker personalen, ja ledarna eller vad man 
ska kalla dem, de är hur justa som helst. De skiter i 
om man målar graffiti eller om man håller på med 
annat. De tycker fortfarande det man gör är bra. Ja, 
jag tycker de är hur goa som helst. Justa liksom och 
verkligen vill hjälpa oss ungdomar att komma igång 
i livet. Visa våra verk på ställen och allt möjligt 
liksom. Så det är tummen upp. (Jonas)

Som utvärderare har jag svårt att tänka mig att det 
finns någon kursverksamhet i Göteborg som kan få så 
mycket högre betyg än de omdömen som här presente-
ras. Att Martin och Jonas i det närmaste pratar i mun på 
varandra när de ska berätta om hur de uppskattar kursen 
gör ju inte det hela sämre.

Det visar sig också att ungdomars intresse inte bara 
har vidgats genom att de anammar fler konstnärliga ut-
trycksformer utan det förefaller också som att kursdel-
tagandet förskjuter intresset i en riktning från graffiti till 
andra uttryck.

Utvärderaren: Det verkar inte vara så mycket graf-
fiti i Ung & Skapande?
Martin: Jag kan ju hålla med dig lite. Jag tänker 

inte mycket på att det måste vara graffiti där nere. 
Jag har börjat tänka på nya sätt liksom.
Utvärderaren: Men det kan vara graffiti?
Martin: Det kan vara graffiti. Nu håller inte jag 
så mycket på med tuffa bokstäver och så utan jag 
målar annat. Så jag har inte ett behov att jag måste 
göra bokstäver på mina tavlor. Om jag ser något fint 
motiv som jag kan skildra så försöker jag forma in 
det på tavlan på mitt eget sätt.
Utvärderaren: Det låter som om kursen hjälper er 
att hitta fler tekniker och uttryck?
Martin: Mmm.
Jonas: Ja, det är det den gör.
Utvärderaren: Att ni blir större i hjärnan om man 
kan säga så?
Martin: Exakt så. För förut körde jag bara bokstä-
ver och det handlade mest om att komma på nya 
sätt. Och då fick jag bara inspiration från andra 
graffitikillar. Men efter att jag började på kursen har 
jag tagit hjälp av omgivningen och om jag gillar att 
måla ett träd så försöker jag tänka på skogar eller 
hav eller något sådant. Istället för att tänka stelt på 
bokstäver. 

Som jag ser det så innebär kursdeltagandet inte att 
ungdomarna slutat att se sig som graffitimålare men 
när de är på kursen handlar det inte längre om graffiti 
utan om att skapa uttryck. Under intervjun berättar Mar-
tin om en dialog som utspelade sig mellan honom och 
några andra kursdeltagare när han gjorde en abstrakt 
målning utan att utnyttja graffitins symboluppbyggnad 
kring bokstäver:  

På kursen tog jag färger och bara målade liksom 
och då gjorde jag inte några bokstäver och någon 
frågade: 
– Vad ska det stå?
– Det ska inte stå någonting, sa jag. 
– Varför inte? 
Och då sa jag att det måste ju inte stå någonting. 
– Jo, sa de liksom. 
– Nej, det måste det inte.
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– Är du säker på att det inte ska stå någonting?  
Och när det inte skulle det var det så ointressant på 
något sätt.

Den dialog som Martin återger kan ses som ett ex-
empel på hur ungdomarna i kursen väljer att göra andra 
typer av verk som inte lika tydligt hör till graffitins 
symbolvärld. Både Martin och Jonas menar att de fram-
förallt varit fängslade av graffiti som ett estetiskt uttryck 
och ser inga problem med att pröva sig fram genom att 
lära sig helt nya tekniker som de aldrig tidigare prövat. 
Med tanke på att de själva tidigare nämnde att graffi-
tikulturen också utgörs av ungdomar som kanske inte 
lika självklart har konstnärliga ambitioner frågar jag hur 
de ser på denna grupp av målare och deras eventuella 
medverkan i kursen.

Alla är ju välkomna. Även de som är hard core 
och vill pröva kan få en chans att testa något nytt 
liksom. Visst det går bra. Men man kan ju märka 
skillnaden mellan hard cores och folk som vill något 
annat. (Jonas)

På det sätt som ungdomarna talar om kursen fram-
står Ung & Skapande som mer eller mindre frikopplat 
från graffitikultur både vad gäller inomkulturella spel-
regler och symboliska uttryck. I intervjun framstår det 
som att båda även idag ser sig som graffitimålare men 
denna identitet är inte aktuell i det sociala samspel som 
utvecklats under kurskvällarna. 

Eftersom Ung & Skapande inte bara handlar om att 
skapa konst utan också att exponera det man gjort i ut-
ställningar så blir det intressant att fråga om deras vän-
ner från graffitikulturen då dyker upp.

Utvärderaren: Dyker det upp folk från graffitivärl-
den och kollar vad ni hade gjort?
Martin: Jag har inte riktigt snackat eller berättat 
för folk att vi har den här utställningen eftersom 
det var så kort tid. Nästa gång vi har utställning så 
vet jag att några av mina målarpolare kommer på 

besök. Det finns ju några fler målare på kursen och 
vi har ju massor av bekanta gemensamt. Några har 
också gått på kursen tidigare men hoppat av för att 
de tyckte det var tråkigt. De kom ju förra gången 
och kollade och tyckte att det var helt okej. Så jag 
vet att en del ska komma i alla fall. 

Här är det intressant att notera att de utställningar 
som Ung & Skapande genomför inte bara ska ses som 
en möjlighet för de unga konstskaparna att visa upp sina 
verk för allmänheten. Utifrån ett projektperspektiv kan 
man också säga att dessa utställningar kan ses som en 
arena för möjliga möten med graffitimålare som ännu 
inte velat ha med Ung Kultur 116 att göra. Jag diskute-
rar denna möjlighet med Jonas och Martin:

Utvärderaren: När ni kör en utställning är det fler 
av era kompisar ute i graffitivärlden som blir intres-
serade av kursen?
Jonas: Jag tror inte det är så många som hört det 
faktiskt. Jag vet inte men jag fick i alla fall reda på 
det genom en fritidsledare. Det är inget sådant det 
stått om.
Martin: Det är inget sådant som jag hade sökt upp 
direkt om inte de [Ung Kultur 116] tagit kontakt. De 
kom och berättade och så tyckte jag att det verkade 
intressant. Men hade de inte kommit så hade jag 
nog inte kollat upp det om jag inte fått det via någon 
annan kompis.

Om Ung Kultur 116 vill se ett utställningstillfälle 
som ett sammanhang för uppsökande arbete likt a hip 
hop event förefaller det som att de behöver vara aktiva 
i kontakten. Både Jonas och Martins svar antyder att 
ungdomar i graffitimiljön inte själva går fram och frå-
gar om de får vara med utan här framstår det som att en 
personlig invitation är betydelsefull.  

Jag har också låtit ungdomarna fundera över vad som 
hade hänt med deras graffitiintresse om de inte hade 
kommit i kontakt med kursen Ung & Skapande.
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Utvärderaren: Om det här projektet och den här 
kursen inte hade funnits vart tror ni då ert intresse 
tagit vägen? Det är alltid svårt att gissa men…
Martin: Jag fattar.. Jag vet faktiskt inte vad jag 
hade gjort. Jag hade väl säkerligen fortsatt att måla 
ett tag till men jag hade ju fastnat i ett hörn och inte 
vetat hur jag skulle göra. Jag hade kanske tröttnat 
på att göra samma sak hela tiden och kanske lagt 
av. Det vet jag inte riktigt. 
[…]
Utvärderaren: Vad tror du hade hänt för din del?
Jonas: Jag vet inte ens vad jag hade … Jag är 
jävligt glad att jag hittade det. För om jag inte hade 
hittat den här kursen så tror jag nog att jag hade 
blivit en sådan där hard core kille och bara klottrat 
och inte tänkt på någonting.
Martin: Förr eller senare kanske?
Jonas: Ja, typ när jag är trettio. Nej, men jag tror 
att den här chansen gav mig möjligheter att visa 
saker som jag gör på papper och väggar på tavlor. 
För här har man ju chans och visa upp för andra 
människor. För om jag hade gjort en målning på en 
vägg så hade folk inte tyckt lika mycket om det som 
när jag gör den på en tavla. Då hade folk tänkt att 
den är bara på en vägg, men om de ser den på en 
tavla så kan de säga att den var ju fräck. Det är ju… 
så.

Det är givetvis omöjligt att svara på hur saker och 
ting hade utvecklat sig för de båda ungdomarna om de 
inte hade kommit i kontakt med Ung & Skapande, men 
av svaren att döma så hade en av dem antagligen helt 
försvunnit från graffitikulturen medan den andre antar 
att han hade trappat upp sin aktivitet. 

Jag har också frågat ungdomarna vad de själva skulle 
göra i graffiti/klotterfrågan om de hade varit politiker.

Utvärderaren: Om ni hade varit politiker och skulle 
bestämma hur hade ni gjort?
Jonas: Jag skulle haft mera sådana verksamheter 
som vi har nu på Röda Sten. Sådana verksamheter 

skulle vara skitbra och om man bara byggde ett 
stort jävla …
Martin: Göra en stor tydlig laglig vägg i alla fall.
Jonas: Mmm
Martin: För jag tycker det är lite kul, jag vet inte 
vilket parti som skyller på att all graffiti är olaglig 
och det ökar om det finns en laglig vägg. Men att 
det kommer att försvinna när de tar bort den lagliga 
väggen. Det gör det ju inte. Folk som målar lagligt 
och vill fortsätta måla de lägger ju oftast inte av.
Utvärderaren: Om det helt skulle stängas vad tror 
ni då skulle hända?
Martin: Det olagliga skulle nog öka tror jag.
Jonas: Ja, en jäkla massa. Om de skulle stänga igen 
den här verksamheten på Röda Sten. Jag lovar, det 
här har varit mitt andra liv. Jag lovar att jag skulle 
bli så förbannad att jag nog skulle tagit med en 
massa sprayburkar och klottrat över hela stan. 
Martin: Ett visst tag hade det varit jävligt mycket 
klotter överallt.
Jonas: Det hade blivit upplopp och revolution ifall 
allt hade förbjudits på Röda Sten. 

Det här intervjuutdraget är intressant ur flera aspekter. 
De avslutande meningarna om att förbud och indragna 
resurser kan komma att mötas med ”upplopp och re-
volution” och att hela stan blir nerklottrad säger något 
om graffitikulturens sätt att hantera restriktioner genom 
ökad aktivitet och kamp. Citatet säger också att ung-
domarna själva uppfattar att en sådan verksamhet som 
Ung & Skapande har betydelse för hur graffiti/klotter-
problematiken utvecklar sig. Ungdomarna kommer här 
också in på frågan om lagliga väggars vara eller inte 
vara. Enligt ungdomarna framstår inte argumenten mot 
lagliga väggar som rimliga och de skulle gärna se att det 
fanns en ”stor tydlig laglig vägg” i Göteborg. Att Jonas 
väljer ordet ”tydlig laglig” är inte förvånade då frågan 
om Röda Sten som en legal plats för graffiti eller inte 
framstår som en svårhanterlig fråga i Göteborg. 

Att fråga ungdomar vad de hade gjort om de skul-
le hantera graffiti/klotter om de var beslutsfattare kan 
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framstå som lite krystat speciellt om man betänker att 
dessa ungdomar själva ser sig som graffitimålare. 

Utvärderaren: För er är det inget problem om det 
är graffiti och tags över hela stan?
Jonas: Nej, det stör inte mig.
Martin: Nej, det gör väl inte mig någonting men 
sedan kan man ju vara utan en del tags. Man ser ju 
skillnader. Man ser ju vilka som är insatta i det. De 
gör ju oftast snygga tags medan vissa bara köpt en 
burk. Sedan kanske de i och för sig älskar att måla 
graffiti men aldrig blir bra på det. Men man kan i 
stort sett se vilka som lever för det och vilka som 
inte tar det seriöst. 
Jonas: Men jag tycker de borde hålla sig till sådana 
där lugna ställen lite mer. Till exempel sådana där 
tråkiga väggar. Det är ju roligare att de är där än 
på bostadshus. Så mig stör det ingenting att det är 
graffitimålningar. Visst, det kanske inte är så kul för 
spårvägen att ha en stor målning på spårvagnen. 
Om den var snygg hade det ju varit okej… hade jag 
tyckt.

Eftersom Ung Kultur 116 har för avsikt att utveck-
la den projektmetodik som legat till grund för Ung & 
Skapande till hela Göteborgs kommun så frågar jag om 
valet av plats, området Röda Sten, haft någon betydelse 
för att de uppskattat kursen så mycket. 

Utvärderaren: Har det någon betydelse att det är just 
på Röda Sten som är ett klassiskt ställe för graffiti?
Jonas: Under en bro. Det är ju den känslan där. 
Den stilen. Det är ju det som gör det …
Martin: Man trivs.
Jonas: Ja, man känner sig som hemma.
Utvärderaren: Det påminner ju om den där filmen…
Jonas: Wildstile. Men det är egentligen en break-
dansfilm fast det är ju där många har fått den här 
inspirationen till graffiti. Det är därifrån denna 
kulturen har kommit. Om man säger hip-hop kultu-
ren och allt. Det är samma sak med den där filmen 
The Warriors. Den handlar inte om hip-hop utan om 

gatugäng fast där pendlar de med tågen till deras 
kvarter med en massa tags där det gänget finns och 
har sitt område och där det andra gänget inte får 
vara liksom. Det är mycket så med graffiti också 
liksom. 
Utvärderaren: Om de hade lagt kursen på något an-
nat ställe hade det haft någon betydelse?
Jonas: Nej
Martin; Nej, det tror jag inte. Det beror ju på. Jag 
har ju varit på kurser tidigare. När jag gjorde serier 
hade jag en kurs inne på Stadsbiblioteket. Det tar 
ungefär lika lång tid att åka dit som till Röda Sten. 
Men sedan kanske det inte ska vara för långt ut. Typ 
Bergsjön eller Angered dit det tar ett tag att åka. 
Inte för att jag har något emot området men det 
kanske inte känns värt att åka en och halv timma dit 
för att vara där i tre timmar. 

Helt klart upplever de området kring Röda Sten som 
attraktivt för graffitikultur och blir i det närmaste lyriska 
när de berättar om platsen där de trivs och känner sig 
hemma och hur de associerar denna till graffiti och bro-
trafikens larm. Samtidigt menar de att det inte haft en så 
stor betydelse för att de fullföljt kursen utan här ser de 
mer praktiskt på saken som att det ska vara smidigt att 
ta sig dit och inte ligga för långt bort.



År      2005        2006        2007

Antal    1901        2136        3395       

                 Källa: Brottsförebyggande rådet 

89

Sammanfattande kommentar
Avslutningsvis vill jag bidra med några mer övergripan-
de kommentarer på hur man kan se på Ung Kultur 116:s 
två inledande verksamhetsår. En starkt bidragande an-
ledning till att projektet startade bör ses mot bakgrund 
av man i Göteborg blev allt mer medveten om att det 
saknades en social resurs i arbetet med graffiti/klotter-
frågor. När det gäller samhällets hantering av graffiti/
klotter har arbetet i hög grad kännetecknats av att ak-
törerna förhållit sig till två skilda ståndpunkter där den 
ena framför allt fokuserat på graffiti/klotter som ett ska-
degörelsebrott medan den andra fokuserat på att graffiti/
klotter är ett konstuttryck. Om man återvänder till pro-
jektets explicita syften så framstår de idag som ganska 
allmänt hållna:

• Finna metoder som minskar skadegörelse och 
 klottrets/graffitins negativa effekter.
•  Minska klotter och annan skadegörelse i Göteborg.
• Förhindra nyrekrytering till klotter och medverka   
 till att unga personer finner konstruktiva vägar för   
 sin energi, skaparlust och sitt samhällsengagemang.
• Medvetandegöra vuxenvärlden och öka ansvars-   
 känslan för staden hos unga människor.
• Ovanstående punkter avgränsas till de ungdomar   
 som har området vid Klippan och Röda Sten som   
 mötesplats samt de som kan nås genom att de är    

 kända av samverkande myndigheter och organisa-
 tioner. Deras föräldrar är en lika viktig målgrupp.1  

De tre inledande syftesformuleringarna antyder att 
projektet Ung Kultur 116 var tänkt att bidra till att klot-
ter skulle minska som skadegörelseproblem i Göteborg. 
Ser man till officiell statistik över antalet anmälda klot-
terbrott visar det sig att så inte blivit fallet. 

                   

Trots att den officiella statistiken entydigt pekar på 
att klotterbrotten ökat i Göteborg under projektperioden 
från 2005 till 2007 har man beslutat att förlänga projek-
tet i ytterligare två år. Som utvärderare uppfattar jag att 
detta kan förklaras med att de syften som anges ovan 
om att minska klottrets utbredning inte var de egentliga 
skälen till att projektet startade. Så här i efterhand upp-
fattar jag att de huvudsakliga syftena med projektet har 
varit att tillföra en social dimension där man beaktar 

1] Klottergruppen/Trygg, vacker stad. Projektbeskrivning: Direkt 
dialog mellan ungdomar och vuxna. Kontaktskapande och kun-
skapsbildning för att minska klotter och skadegörelse i Göteborg. 
Daterad: 050906.
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att graffiti/klotter på en och samma gång kan vara ett 
brott, ett konstuttryck och en social aktivitet ungdomar 
gör tillsammans samt främja dialog och samsyn i det 
kommunala arbetet med graffiti/klotterfrågor.

Den sociala dimension som Ung Kultur 116 tillfört 
och utvecklat uppfattar jag som unik då de i sin metodik 
överbrygger en polär syn på frågan genom att rikta sitt 
huvudsakliga intresse till de ungdomar som ägnar sig 
åt graffitikultur. Här uppfattar jag det som att Ung Kul-
tur 116 accepterat komplexiteten i graffiti/klotterfrågan 
och mer arbetat utifrån Shannons (2001) förståelse för 
att graffitikulturen består av såväl kriminella som icke-
kriminella normer där olika grupper och individer kan 
välja att agera utifrån skilda värderings- och handlings-
mönster. Det innebär att de båda projektanställda soci-
alarbetarna har arbetat med graffiti/klotter både då det 
framträder som ett oönskat skadegörelsebrott och som 
ett estetiskt uttryck. När det gäller att tillföra denna so-
ciala kompetens i arbetet med graffiti/klotterfrågor upp-
fattar jag också projektet som en ”rejäl” satsning från 
kommunens sida. De två heltidsanställda socialarbe-
tarna har getts förhållandevis fria händer att utveckla 
arbetsmetoder utan att behöva leva upp till ett önsketän-
kande om det ska ske en mätbar minskning av klotter 
som skadegörelsebrott. 

Som utvärderare uppfattar jag också att Ung Kultur 
116 har främjat en dialog och samsyn i det kommunala 
arbetet kring graffiti/klotterfrågan. En lärdom med pro-
jektet kan därför sägas vara att det visat sig fullt möjligt 
att upprätta dialog mellan olika intressegrupper även 
om de initialt ser ut att ha helt olika utgångspunkter. En 
bidragande förklaring till att projektet vunnit detta för-
troende torde vara en stark förankring i den kommunala 
organisationen vilket inneburit att projektet uppfattats 
ha en legitim rätt att driva och utveckla arbetet kring 
graffiti/klotter och efterhand också kommit att framstå 
som en expertresurs som andra kan använda sig av. Ar-
betsmetodiken skulle i det närmaste kunna beskrivas 
som ett organisatoriskt grannskapsarbete som ökat 
kontaktytor mellan så kallade hårda och mjuka förvalt-

ningar. En annan starkt bidragande orsak till att Ung 
Kultur 116 kunnat verka för dialog är att arbetsmetodi-
ken mycket väl ansluter till den vilja om samarbete och 
samverkan som etablerats genom den kommunövergri-
pande organisationen Trygg, vacker stad.

Projektpersonalen har också haft en medveten och 
konsekvent hållning till hur de utnyttjar orden klotter 
respektive graffiti. Tidigt stod det klart att samtal kring 
graffiti/klotter är svåra att föra då det lätt uppstår en 
oklarhet och osäkerhet om man i samtalet egentligen 
talar om samma sak. För ett projekt med en uttalad am-
bition att skapa dialog med många olika intressegrupper 
som därtill kan ha olika uppfattningar blev det i ett tidigt 
skede viktigt att finna ”ett språk” som skulle kunna an-
vändas i samtal med såväl målgruppens ungdomar som 
med andra berörda. Projektpersonalen valde därför en 
officiell begreppsanvändning där ordet klotter utnyttjats 
när man talat om illegal symbolproduktion medan sym-
bolproduktion som sker under legala former har kallats 
för graffiti. Genom denna språkliga åtskillnad mellan 
det olagliga och det lagliga så har projektpersonalen 
kunnat tydliggöra att projektet syftar till att förhindra 
och minska klotter som en negativ företeelse samtidigt 
som det också ville verka för att ungdomar som vill ut-
trycka sig på ett kreativt sätt (exempelvis genom graf-
fiti) ska kunna göra det under accepterade former. 

När Ung Kultur 116 går in i en förlängd projektpe-
riod så är det två områden som de framhåller som prio-
riterade arbetsområden. Det ena handlar om vad som 
sker med ungdomar som döms eller misstänks för klot-
terbrott. Här vill Ung Kultur 116 utveckla samverksfor-
mer mellan polis och socialtjänst och också för egen del 
ta en mer aktiv roll i arbetet. Det andra området som 
är tänkt att prioriteras handlar om ett strukturellt arbete 
enligt ”Policy för arbete för en trivsam stad – fri från 
klotter och annan skadegörelse” där Ung Kultur 116 ge-
nom att tala om en ”bukett” av åtgärder vill bidra med 
flera infallsvinklar och åtgärdsformer. Hur detta arbete 
utvecklar sig får framtiden utvisa. 
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