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Är du bekymrad över samhällets bristande förmåga att hantera svårlösta
samhällsfrågor? Med utgångspunkt i ett av de kanske mest konfliktfyllda
problem vi har i det offentliga rummet – klotter/graffiti, tar rapporten dig
med på en resa fylld av hinder, motstånd, genombrott och så småningom
förtroende.
Studien drar lärdomar av Ung Kultur 116 i Göteborg, ett projekt i dialogform
som drivs av Samverkansprojektet Trygg, vacker stad. Projektet har medverkat till en kvalitativ förändring i stadens förståelse av både själva problematiken och hur man behöver arbeta med frågorna för att nå positiva och
hållbara resultat. Rapporten låter dig ta del av erfarenheter och framgångsfaktorer i förändringsarbetet både på individ- och organisationsnivå. Solveig
Hollari, utredare på Brå säger: ”Rapporten kan läsas som en beskrivning av
ett klotterförebyggande arbete. Men den kan med fördel också användas som
ett hjälpmedel för att på ett seriöst och uthålligt sätt angripa andra av vår
tids komplexa samhällsproblem, möjligtvis supportervåld eller gängkriminalitet i utanförskapsområden”.
Rapporten är skriven av Anneline Sander och Thomas Jordan, båda verksamma vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
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Förord
Brottsförebyggande, men också förebyggande och förbättrande arbete i allmänhet, handlar om att försöka skapa förändring i komplexa sammanhang. Det är ofta
många parter som är engagerade. Mer sällan är alla inblandade helt överens om
vilken eller vilka lösningar som fungerar bäst. Många gånger grundas de olika
individernas ståndpunkter på egna erfarenheter av utbildning, arbete och ibland
privata upplevelser.
Erfarenheter från flera års lokalt brottsförebyggande arbete visar att ett preventivt arbete, för att vara framgångsrikt, bör bygga på att de inblandade aktörerna
har en gemensam problembild av den situation som ska åtgärdas. Vissa områden
tycks dock vara mer komplexa och komplicerade att närma sig än andra. Klotter,
graffiti och klotterförebyggande åtgärder väcker exempelvis ofta starka känslor
och därmed ibland ståndpunkter och lösningar som kan vara polariserade. Om de
inblandade personerna enbart utgår från sina egna bilder av verkligheten, minskar
möjligheterna att de genomförda åtgärderna leder till önskat resultat. I värsta fall
riskerar de att förvärra de problem som skulle åtgärdas.
Projektet Ung Kultur 116, som Göteborgs stad arbetar med sedan år 2006 har
på ett mycket medvetet sätt arbetat med att överbrygga dessa åsiktsskillnader.
Genom att använda dialog som metod har detta nyskapande projekt lyckats att
värna de olika perspektivens behov. Rent konkret innebär detta att de berörda,
både ungdomar och fastighetsägare, trafikarrangörer och många andra, har fått
komma till tals och ge sin bild av verkligheten. Deras synpunkter och erfarenheter
har respekterats och vävts ihop till en gemensam och mångfacetterad bild av förekomsten av klotter och graffiti.
Enligt denna rapport har arbetet varit uthålligt, tålamodskrävande och ofta problematiskt. De inblandade delar med sig av sina erfarenheter av såväl problem som
framgångsfaktorer. Rapporten kan läsas som en beskrivning av ett klotterförebyggande arbete. Men den kan med fördel också användas som ett hjälpmedel för att
på ett seriöst och uthålligt sätt angripa andra av vår tids komplexa samhällsproblem, möjligtvis supportervåld eller gängkriminalitet i utanförskapsområden.
Solveig Hollari
Utredare vid Brottsförebyggande rådet (Brå)

Översikt och sammanfattning
Rapporten du håller i din hand riktar sig till dig som
är politiker, offentliganställd tjänsteman eller engagerad
medborgare med samhällsbyggarintresse. Den snabba,
globala och svåröverskådliga samhällsutvecklingen vi
alla lever i ställer oss inför stora utmaningar i form av
svårlösta, komplexa samhällsproblem som vi ofta saknar strukturer för att kunna hantera. De gamla beprövade formerna för problemlösning inom avgränsade
verksamhetsområden (polis, socialtjänst, skola, räddningstjänst med flera) räcker inte till när en del samhällsfenomen är så sammansatta att man vare sig kan
komma överens om hur problemen ska beskrivas eller
hur de ska lösas. Inte heller kan någon med säkerhet
säga hur komplexa problem kommer att utveckla sig
eller på förhand räkna ut vilka åtgärder som behöver
vidtas för att lyckas hantera dem. Åtgärder som ändå
verkar vettiga ur det egna verksamhetsperspektivet sätts
in och dessa försök kantas ofta av misslyckanden och
därmed av känslor av uppgivenhet och frustration.
Samhället (vi) behöver nya sätt att tänka och organisera oss runt komplexa samhällsproblem för att kunna
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uppnå en hållbar utveckling även ur sociala aspekter.
För det första krävs förhållningssätt och organisering
som präglas av strategisk överblick och samverkan
mellan många olika perspektiv och insatser. För det andra krävs ödmjukhet inför att vi själva aktivt behöver
förändra våra attityder för att kunna förstå och hantera
dessa problemkomplex på framgångsrika sätt.
I Göteborg har det under de senaste fem åren pågått ett
intressant samhällsbyggarprojekt för att hantera den
komplexa problematiken runt klotter och graffiti. Arbetet svarar mot behovet av nya strukturer och nytänkande och rapporten gör en ansats att synliggöra arbetet
i staden och dra lärdomar av det. Eller som en av våra
lektörer uttryckte det:
Ni beskriver ett gäng modiga upptäcktsresande som
hittar stigar i en svårgenomtränglig djungel med
hjälp av machetes. Sen har ni följt stigarna och satt
upp en del vägskyltar för nästa gäng som vill ta sig
fram.

Översikt

I Kapitel 1 presenterar vi rapportens uppdrag och båda
syften och ger en bakgrund till Ung Kultur 116 – ett
projekt i dialogform, som vi i rapporten gjort en fallstudie av. Rapporten är skriven på uppdrag av Ung Kultur
116 och samverkansprojektet Trygg, vacker stad och
uppdraget har utförts av forskare vid Institutionen för
arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet1. Rapporten
belyser två teman. Det ena temat handlar om den strategi Göteborgs Stad numera har för att hantera klotter/
graffitiproblematiken. Det utvecklingsarbete som genomförts under de senaste åren har resulterat i en modell, man skulle kunna kalla Göteborgsmodellen, för
samverkan i en komplex fråga som har en rad inslag av
intresse för alla som är bekymrade över samhällets kapacitet att hantera komplexa samhällsfrågor. Rapporten
syftar till att ingående beskriva och förklara resultatet av
det utvecklingsarbete som gjorts genom att jämföra hur
klotter/graffitifrågan hanterades tidigare och hur strategin ser ut i skrivande stund. Det andra temat rapporten
behandlar är själva förändringsarbetet: vilka svårigheter man mötte, vilka framgångsfaktorerna var och vilka
kompetenser som behövs för att lyckas med den svåra
uppgiften att förändra förvaltningars sätt att se på och
samverka kring en komplex problematik.
Vi ger i det inledande kapitlet en beskrivning av vad
som kännetecknar ett komplext samhällsproblem och
varför klotter/graffitifrågan kan anses som ett exempel
på ett sådant. Komplexiteten uttrycks bland annat i att
många olika kommunala enheter berörs av problematiken, att det är en konfliktfylld fråga där olika perspektiv
inte har kunnat mötas och samverka och att det har saknats viktiga kunskaper för att komma framåt i stadens
1) Anneline Sander, biträdande forskare och huvudförfattare
Thomas Jordan, docent och medförfattare/handledare

övergripande strävan att öka göteborgarnas upplevelse
av trivsel och trygghet och utveckla hållbara strategier
för att minska klotter och annan skadegörelse i Göteborg.
Dessutom redogör vi för det starkt polariserade samtalsklimat som dilemmat omgärdades av. Vidare beskriver vi kort hur Göteborgs Stad är organiserad och hur
man arbetade med dilemmat innan samverkansprojektet
Trygg, vacker stad beslutade sig för att pröva en annorlunda klotter/graffitistrategi där det första draget blev
att etablera projektet Ung Kultur 116 – direkt dialog
mellan ungdomar och vuxna.
Därefter redogör vi för de kvalitativa skillnader i resultat
som staden numera kan glädja sig åt. Konkreta resultat
är att Göteborgs Stad numera har ett förebyggande socialt arbete riktat till klottrande ungdomar, i enlighet med
socialtjänstlagen och att det finns kreativa verksamheter
för unga människor med bild – och formintresse. Andra
konsekvenser av Göteborgs Stads klotter/graffitistrategi, högst påtagliga men kanske svårare att sätta ord
på, är de genomgripande förändringsprocesser som har
skett inom staden och som bland andra har gett resultat
i; samsyn på hur man bör arbeta med frågan (önskan
om att arbeta utifrån kunskap och i dialog med alla som
både berörs av och är en del av problematiken); tolerans
inför att man kan och bör ha olika utgångspunkter i frågan; större engagemang och fler (både ungdomar och
vuxna) som samverkar i många olika insatser av förebyggande karaktär. Vår ansats är att i rapporten både beskriva och analysera dessa resultat eftersom de inte har
uppstått genom en svängning av något magiskt trollspö
utan genom kreativt nytänkande och hårt arbete.
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I kapitel 2 berättar vi om hur behovet av ett nytt sätt att
ta sig an problematiken växte fram och vilka de bärande
tankarna bakom Ung Kultur 116 var. Därefter presenterar vi projekt Ung Kultur 116s uppdrag och organisation och avslutningsvis redogör vi lite kort för vad som
hände tiden fram till projektets start i januari 2006.
I Kapitel 3 låter vi projektets medarbetare berätta valda
delar av sina första arbetsår. Berättelsernas fokus ligger
på de hinder och motstånd, i framför allt attityder, som
Ung Kultur 116 mötte den första tiden, hos de människor inom staden som de hade i uppdrag att samverka
med. Värt att notera är att liknande motstånd också
fanns hos andra människor bland annat inom konst- och
kulturvärlden men att vi valt att avgränsa rapporten och
i första hand beskriva relationerna och händelseutvecklingen mellan Ung Kultur 116 och Göteborgs Stad.
Därefter redogör vi för Trygg, vacker stads två nästa
drag som tillsammans bidrog till en stark utveckling
av stadens klotter/graffitistrategi: Det ena var att, under
2007, anta en stadsövergripande policy för en Trivsam
stad med rekommendationer till alla enskilda förvaltningar och bolag att upprätta en lokal handlingsplan enligt policyns intentioner. Det andra, det vill säga nästa
drag i strategin, var att förlänga Ung Kultur 116 i ytterligare två år (2008-2009) och ge projektet ett utökat
uppdrag – att fungera som operativ stödresurs för stadsdelarna i utvecklandet av de lokala handlingsplanerna.
I slutet av kapitel 3 plockar vi upp de tankar projektmedarbetarna själva har om varför arbetet var så svårt
i början. Till sist sammanfattar vi de lärdomar medarbetarna i Ung Kultur 116 själva drog av erfarenheterna
under det första årets och vilka förändringar i sitt eget
förhållningssätt de behövde göra för att kunna etablera
förtroende och utföra sitt uppdrag.
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I kapitel 4 lyfter vi fram de funktioner som vi uppfattar att Ung Kultur 116 har idag, i relation till Göteborgs
Stads klotter- och graffitistrategi och illustrerar dessa
med kortare beskrivningar av konkreta samverkansprojekt som Ung Kultur 116 medverkar/medverkat i. I samband med det redogör vi för några av de nya utmaningar
Ung Kultur 116 möter idag. Därefter diskuterar vi vilka
utmaningar Göteborgs Stad behöver anta om man menar allvar med att man vill arbeta i dialog och behålla
det nyvunna förhållningssättet. Avslutningsvis kan vi
inte låta bli (trots att det inte är rapportens uppdrag att
utvärdera) att diskutera runt att värdet (nyttan) av Ung
Kultur 116s insatser och funktioner och konstaterar att
resultatet inte låter sig vägas och mätas i kvantitativa
mått. I stället behöver resultatet vägas mot kvalitativa
kriterier och vi ger i diskussionen förslag på några sådana som behöver reflekteras noggrant runt om Göteborgs Stad vill undvika att kasta ut ett (berömt) barn
med badvattnet.
I kapitel 5 diskuteras de lärdomar som kan dras av det
utvecklingsarbete Trygg, vacker stad genomfört i form
av Ung Kultur 116. Det finns starka argument för att
klotter/graffitistrategin i Göteborg är ett exempel på ett
lyckat sätt att arbeta med svårlösta komplexa samhällsfrågor där det krävs kvalitativ samverkan mellan många
olika aktörers perspektiv. Kapitlet har två huvuddelar.
Den första delen analyserar och ger möjliga förklaringar till resultatet av utvecklingsarbetet och hur Göteborgs
klotter/graffitistrategi kan användas som inspirationskälla till arbete med andra svårlösta problemkomplex.
Här förklaras varför Göteborg modell kan ses som ett
kompetent svar på det inbyggda systemfel traditionell
förvaltningsorganisering, i så kallade stuprör, dras med
när det kommer till framgångsrik hantering av kom-

Översikt

plexa samhällsproblem som berör många människor
och spänner över många verksamheter. Stuprörsorganisationer är utformade för att lösa problem enligt helt
andra principer; genom att avgränsa problem och dela
upp komplexa frågor i mindre enheter görs de begripliga och hanterbara. Problemet är att komplexa samhällsproblem inte låter sig avgränsas och behöver hanteras
med strategisk överblick utifrån ett helhetsperspektiv,
vilket Göteborgs Stad också gör idag, med hjälp av Ung
Kultur 116. Genom att integrera alla perspektiv man
kan ha på problemet vill strategin utveckla nya hållbara
lösningar i dialog och samverkan mellan många aktörer.

1. Organisatoriska förutsättningar
2. Kunskapsbildande/kunskapsförmedlande uppdrag
3. Synsätt
4. Metod
5. Förändringshantverkets tekniker
6. Förändringsagenternas kompetenser och stödresurser

Rörelseriktningen för problemlösning anges i strategin
således åt rakt motsatt håll mot vad rörelsen för problemlösning i en stuprörsorganisation normalt anger.

Mycket nöje önskar
Anneline Sander, huvudförfattare

Längst bak i rapporten finns referenser till den litteratur
och till de dokument vi har använt oss av, följt av bilagor. Den sista bilagan är ett appendix till kapitel 5 och
är riktat till dig som vill fördjupa dig i vår förståelse av
önskvärda kompetenser för förändringsagenter.

Det är därför fullt begripligt att en kursändring av det
här slaget väcker både, förvirring, frustration och motstånd hos människor som skolats in i ett helt annat sätt
att tänka. För att skapa mening, förståelse och motivation för ett annat, och enligt stuprörens inre logik ”ologiskt”, sätt att arbeta med frågor hos människor som
arbetar i stuprörsorganisationer räcker det inte med att
skapa samverkande nätverk. Mer kunskap om problemområdet och ett aktivt arbete med att förändra människors föreställningar om hur och varför nätverken behöver arbeta på nya sätt behövs också.
I kapitlet dras också slutsatsen att vad som behövs för
att göra en strategi av den här karaktären hållbar, är en
fortsatt infrastruktur med hög status och med legitimitet
att organisera och ansvara för att problemlösningen sker
utifrån de kriterier som anges i strategin.
Den andra delen av kapitlet sammanfattar lärdomarna
av det förändringsarbete som genomförts. Vi lyfter fram
fem olika kategorier av framgångsfaktorer utifrån exemplet Ung Kultur 116 som vi menar tillsammans har
bidragit till att synsätt förändrats, att nya samverkansformer har utvecklats och att omprioriteringar vad gäller strategier och resurser har gjorts.
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1. Göteborg tar sig an en svårlöst
samhällsfråga
Klotter/graffitifrågan som exempel på svårhanterliga samhällsproblem
När Göteborgs Stad startade projektet Ung Kultur 116
i januari 2006 var det en och annan i staden som fnös
föraktfullt över projektets idéer om dialogmetoder. Man
skulle prata med klottrare för att få mer kunskap om
klotterproblemet ... Vad skulle detta tjäna till?! Man visste väl redan det man behöver veta?! ”Att prata med
klottrare är som att ge narkomaner sprutor” var en kommentar projektmedlemmarna fick höra. Och arbeta med
ungdomar som klottrar??? I kommunala graffitiskolor
då, eller? Nej tack!!
Idag fnyser ingen längre och det finns i staden en väl
förankrad samsyn kring att det är dialog och kunskap
som ska ligga till grund för arbetet såväl med att minska
klotter och skadegörelse som med det trygghetsfrämjande arbetet i staden. Vad har hänt? Och hur kunde det
ske? Det ska den här rapporten handla om.
De som inte har anledning att fundera över de
här frågorna faller lätt i antingen ”Asch, det är ju
bara busstreck” eller ”Dom jävlarna, vi ska skära
halsen av dom!”. Man gör det väldigt lätt. Det är
förmodligen så med invandringspolitik eller vad
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som helst om man inte har anledning att sätta sig
in i det. Då blir man fast i klichéerna – man ”vet
redan precis hur det är”. [Nicke Ehk, Västtrafiks
representant i Nätverket Trivsam stad, f.d. Klottergruppen]
Klotter/graffitifrågan är ett bland många exempel på
samhällsproblem som inte har några enkla och effektiva lösningar. Svårlösta samhällsproblem är mestadels
svårlösta därför att de är komplexa. Problemen har djupa rötter i såväl individers livshistorier, identiteter och
livsstilar, som i de subkulturer som utvecklas i olika
kretsar och i allmänna samhällsförhållanden. Dessa rötter kommer man inte åt med enkla åtgärder. Trots försök att komma tillrätta med problemen ligger de kvar
och skaver. Många gånger uppstår det betydande motsättningar bland berörda parter om hur man bör se på
problemen och vilka typer av åtgärder som bör vidtas.
Listan på samhällsfrågor som har denna karaktär kan
göras lång: kriminella nätverk, privatbilismens koldioxidutsläpp, misshandel i nära relationer, etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, prostitution, drogmissbruk
bland ungdomar, mobbning, ungdomsarbetslöshet, etc.,
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etc.2 Komplexa samhällsproblem kan sällan hanteras
väl genom att myndigheter och förvaltningar vidtar de
isolerade och ibland motstridiga åtgärder som passar in
i det egna avgränsade uppdraget. Goda resultat förutsätter att olika aktörer inom och utanför den offentliga förvaltningen i samverkan utvecklar strategier som bygger
på en helhetssyn på problematiken.
Motivet för att genomföra den studie som rapporteras
här ligger just i det behov som finns på många håll av
att utveckla mer kraftfulla former för konstruktiv samverkan kring svårlösta, komplexa samhällsfrågor. Flera
bedömare med insyn i Ung Kultur 116s verksamhet
menade att det utvecklingsarbete som Göteborgs Stad
genom Trygg, vacker stad och Ung Kultur 116 bedrivit kring klotter/graffitifrågan varit framgångsrikt på
sätt som gör erfarenheterna relevanta för många andra
områden.3 Denna studie handlar alltså inte i första hand
om hur man arbetar med klottrande ungdomar på ett
bra sätt. Det temat är mycket ingående och kompetent
behandlat i Björn Jonssons rapport Ung Kultur 116 –
Ett projekt i dialogform kring graffiti och klotter (Jonsson, 2008). I vår studie används exemplet Ung Kultur
116 för att belysa hur man kan arbeta med att förändra
synsätt, åstadkomma väl fungerande samverkan mellan
olika parter och utveckla lärande organisationer (eller
snarare lärande nätverk).
Rapporten belyser två teman. Det första handlar om den
strategi Göteborgs Stad numera har för att hantera klotter/graffitiproblematiken. Det utvecklingsarbete som
genomförts under de senaste åren har resulterat i en mo2) Ytterligare exempel, för att understryka relevansen i frågeställningen: gatuvåld, fotbollshuliganism, incest, barnpornografi, trafficking, mansdominans bland makthavare, självskadebeteende hos
unga kvinnor, svartarbete, hedersrelaterat våld, hatbrott mot minoritetsgrupper, utbrändhet, elöverkänslighet, barn med bokstavsdiagnoser . . .
3) Rapporten är resultatet av ett uppdrag från Ung Kultur 116 till
Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Anneline Sander har genomfört all datainsamling och är huvudförfattaren
till rapporten. Docent Thomas Jordan har medverkat som handledare och medförfattare. Källor som använts redovisas i bilaga 1.

dell för samverkan i en komplex fråga som har en rad
inslag av intresse för alla som är bekymrade över samhällets kapacitet att hantera komplexa samhällsfrågor.
Rapporten syftar till att ingående beskriva och förklara
resultatet av det utvecklingsarbete som gjorts genom
att jämföra hur klotter/graffitifrågan hanterades tidigare
och hur strategin ser ut i skrivande stund. Det andra temat rapporten behandlar är själva förändringsarbetet:
vilka svårigheter man mötte, vilka framgångsfaktorerna
var och vilka kompetenser som behövs för att lyckas
med den svåra uppgiften att förändra förvaltningars sätt
att se på och samverka kring en komplex problematik.
Rapporten har alltså två syften:
1. Att beskriva och analysera den strategi som Göteborgs Stad utvecklat för att hantera klotter/graffitiproblematiken, med särskild tonvikt på de lärdomar som
kan dras för likartade samhällsfrågor;
2. Att beskriva och analysera det förändringsarbete som
möjliggjort en väl förankrad och allsidig strategi kring
klotter/graffitifrågan.
Välkommen att följa med i en spännande berättelse om
hur det gick till när Göteborgs Stad utvecklade ett klokare sätt att hantera en svårlöst problematik, en berättelse som inte minst handlar om att övervinna motstånd,
att skapa förtroende, att lära och tänka nytt och kanske
framför allt om att inte ge upp:
Mina föräldrar satte mig redan som liten i en
kampsportsgrupp för att jag skulle lära mig att reglera mitt, som de sa, häftiga humör ... jag ger mig
aldrig! [Ritva Mustanoja, projektledare för Ung Kultur 116]
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Om graffiti/klotterproblematiken i allmänhet
Under de omkring 25 år som graffiti/klotter uppfattats
som ett problem i Göteborg och i övriga Sverige har
man inte från samhällets sida lyckats uppnå någon samsyn om hur man ska betrakta fenomenet graffiti/klotter
och graffitikultur. Ska graffiti ses som en konstform eller som brott? Och vad är graffiti och vad är klotter?
Klotter betraktas som skadegörelsebrott i Sverige. I
Brås idéskrift nr 13 (Hollari 2005) definieras skillnaden
mellan graffiti och klotter så här:
Klotter är bild eller ristning som olagligen anbringats på plats eller föremål. Graffiti är text eller bild
som lagligen anbringats på plats eller föremål.
[Brås definition Hollari 2005]
Med jämna mellanrum blossar debatter upp med förslag
om att antingen förbjuda eller tillåta graffiti. Förbudsivrarna brukar förknippas med en ”noll-toleranslinje”
medan de som är positiva till företeelsen känns igen som
”de som vill ha lagliga väggar”. De olika grupperingarna höjer sina röster och debatterar färdiga uppfattningar
om vad man bör göra åt problemet med olagligt klotter.
Röster från de unga i graffitikulturen hörs sällan i den
offentliga debatten. Det polemiska klimatet förstärks
av media, som gärna lyfter fram meningsmotsättningar.
Intresset för frågan, både från media och från allmänhetens sida, kan antas hänga ihop med att uttrycken sker
offentligt i stadens gemensamma rum så att många berörs i sin vardag och att de väcker frågor hos oss som
ytterst berör våra grundläggande samhällsvärderingar:
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När ungdomar ger sig ut på gator för att måla
symboler aktualiserar det mycket vidare samhällsdiskussioner som handlar om demokrati, rätten till
det offentliga rummet, äganderätt och yttrandefrihet
och mycket mera. [Jonsson 2008]
Hur som helst, åtgärdsförslagen mot klotter ser mycket
olika ut beroende på vilket perspektiv svararen utgår
ifrån och hur mycket kunskap man har om dilemmats
komplexitet. Och kunskap saknas! Många är engagerade i problematiken och många är omedvetna om den
sammansatta problematik som klotter är ett uttryck för.
Många uppfattar klotter som ett problem och
hanterar problemet i sin vardag
Att måla symboler på annans egendom utan tillåtelse är
olagligt. Därmed är klotter som skadegörelse en uppgift
för polis och rättsväsende. Men klotter är också ett aktuellt dilemma att hantera för långt fler parter i samhället.
Både privata och offentliga aktörer gör stora ansträngningar för att försvåra för klottrare och för att sanera.
I en kommun berörs både tekniska fackförvaltningar
(sådana som sköter lokaltrafik, stadsmiljö, fastigheter
och underhåll) och olika enheter inom stadsdelsförvaltningar som arbetar med ungdomar och trygghetsfrågor.
Klotter kostar samhället stora summor och flera undersökningar visar att många medborgare upplever miljöer
med mycket klotter som otrygga att vistas i (Hollari
2003). Klotter kan dessutom bli ett socialt problem för
klottraren själv: den som blir lagförd kan dömas till bö-
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ter och fängelse och dra på sig höga skadeståndskrav
från målsägare. Hundratusentals kronor i skuldsättning,
som följer den dömde tills summan är betald, är knappast ett drömscenario för någon och särskilt inte för
en ung människa på väg att bli vuxen med allt vad det
innebär. Skuldsättningen kan betyda stora svårigheter
när det gäller till synes självklara saker som att flytta
hemifrån eller att handla något på avbetalning. Riskerna
för att hamna i utanförskap ökar. Klotterproblematiken
har alltså flera aspekter; ekonomiska aspekter, i form av
kostnader för klotter, brottsbeivrande och skadestånd;
trygghetsaspekter, i form av otrygghetskänslor hos de
som rör sig i offentliga miljöer; sociala aspekter, i form
av ungdomars väg in i samhället; samt kulturella aspekter, i form av graffiti som ett kulturuttryck. Ett helhetsperspektiv på klotter/graffitiproblematiken kräver att
man förhåller sig till alla dessa aspekter. Utan anspråk
på att åstadkomma en heltäckande redogörelse för varför klotter/graffiti är en komplex samhällsfråga hoppas
vi ändå kunna illustrera problematikens många facetter
och ge en förståelse för att lyckade insatser mot klotter behöver föregås av kunskapsbildning och ingående
överväganden.
Graffitikulturen är en subkultur
Graffitikulturen är en subkultur där det anonyma, det
olagliga och det kreativa är viktiga komponenter. Gemensamt för subkulturer är att de har egna system av
värderingar, attityder och handlingsmönster som är skilda från, men ändå relaterar till, den större dominerande
kulturen i samhället. Graffitikulturen har en hierarkisk
ordning där man kan uppnå status både genom bildskapande och genom lagöverträdelser. Graffitikulturen består av både kriminella och icke kriminella normer där
olika grupper och individer kan välja att handla utifrån
skilda värderings- och handlingsmönster.
(Shannon 2001)
Klottrare är ingen enhetlig grupp.
Klottrare är ingen enhetlig grupp som man kan sätta in
enhetliga åtgärder mot eller för och sedan tro att klottret
ska upphöra. En klottrare är ofta en pojke/man i 10 - 40

års ålder. De flesta är under 19 år och uppskattningsvis
en fjärdedel är under 15 år. Klottrandet kan vara individuella uttryck för många olika behov, som t.ex. att visa
mod, få uppmärksamhet, uttrycka sig kreativt, skapa en
identitet, att uppleva spänning, frigöra sig eller för att
protestera. (Hollari 2003)
Åtgärder mot klotter kan bli kontraproduktiva
Uttalade och riktade åtgärder mot klotter från samhället
riskerar att bli kontraproduktiva. Klotter/graffitiuttryck
är i första hand avsett som meddelanden till andra inom
subkulturen. Det kan vändas till att bli uttryck för en
systematisk opposition mot det omgivande samhällets
kulturella värderingar i stället om subgruppen upplever
att den motarbetas. Man brukar då säga att subkulturen blivit en motkultur. Risken för att klottret ökar är
då stor. Hur man åtgärdar blir därmed en viktig aspekt.
Vuxenvärldens tredubbla budskap till ungdomar
Ytterligare faktorer som komplicerar problematiken
är vuxenvärldens ambivalenta signaler till ungdomar
om vad som är OK att göra som samhällsmedborgare.
Solveig Hollari har identifierat olika typer av budskap
och menar att de är tredubbla: Antingen kommuniceras
budskapet att klotter är skadegörelse och bör bekämpas. Eller så uttrycks att den spraymålade bilden är ett
accepterat samtida konstuttryck som har en självklar
plats i ett urbant samhälle. Mycket sällan behandlas
klotter/graffitifrågan i all sin komplexitet utifrån att det
både kan vara ett konstuttryck och ett brott. Ibland det
ena, ibland det andra och ibland båda på samma gång.
Det tredje budskapet som riktar sig direkt till ungdomar
handlar om att graffiti/klotterbildspråk ofta används i
reklamsammanhang för att locka och väcka intresse
för den vara man vill sälja eller det budskap man vill
förmedla (Hollari 2005). Där är förmodligen producentens avsikt att öka ”coolhetsfaktorn” genom att spela
på ungdomlighet och samtidskänsla. Att GöteborgsPostens ungdomssidor heter just ”Graffiti” är ett lokalt
exempel på det.
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Och i synnerhet:
Om Klotter/graffitifrågans hantering i Göteborg före 2006
Om Göteborgs Stads organisation
Verksamheten i Göteborgs Stad bedrivs genom stadsdelsförvaltningar, gemensamma fackförvaltningar och
kommunala bolag. Det finns f.n. 21 stadsdelsförvaltningar med egna politiska nämnder. Varje stadsdel har
egna förvaltningar för bl.a. barn- och ungdomsfrågor,
äldreomsorg och socialtjänst. Gemensamma fackförvaltningar är t.ex. exempelvis Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret,
Kulturförvaltningen, Fastighetskontoret och Sociala
Resursförvaltningen. Bland de kommunala bolagen
finns t.ex. Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Spårvägar, Försäkrings AB Göta Lejon, Got Event, med
flera. Utöver förvaltningar och kommunala bolag finns
ett antal särskilda enheter, samverkansprojekt och nätverk med samordningsfunktioner, så som Tryggare och
Mänskligare Göteborg (TMG) och Trygg, vacker stad4.

arna i staden utvecklades samverkan till att kommunfullmäktige, inför 2005, gav Park- och naturnämnden,
Byggnadsnämnden och Trafiknämnden i uppdrag att
gemensamt driva samverkansprojektet Trygg, vacker
stad, med en egen budget. Fördelningen inom ramarna
kräver gemensamma beslut i nämnderna och ledorden
blev ”gemensamt ansvar och samverkan”5. Inrättandet av en egen budget blev, enligt en av de intervjuade
stadsdelscheferna, en vändpunkt för Trygg, vacker stads
vilja och möjlighet att agera:

Tryggare och Mänskligare Göteborg är Göteborgs
brottsförebyggande råd, som har ett kansli med uppdrag
att utveckla och koordinera det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet i Göteborg.

Nätverket för en Trivsam stad, tidigare kallad Klottergruppen, vars bakgrund och verksamhet presenteras
närmare nedan, är en arbetsgrupp inom samverkansprojektet Trygg, vacker stad.

Trygg, vacker stad är ett samverkansprojekt inom Göteborgs Stad. Där möts chefer för en rad fackförvaltningar
och kommunala bolag. Stadsdelsförvaltningarna representeras också, av 4 stadsdelschefer, en från varje region i staden. Från att från början ha varit ett forum för
information och samordning endast för fackförvaltning-

Kostnader för klotter/graffiti
Klotterhantering inklusive sanering är en stor utgiftspost för Göteborgs Stad. Det var och är fortfarande en
ansenlig mängd skattemedel som varje år behöver avsättas för ändamålet, medel som skulle kunna användas till annat. Försäkrings AB Göta Lejon redovisar i
sin statistik för 2008 en sammanlagd kostnad för klot-

4) En lista över de samverkansparter som ingår i Trygg, vacker stad
finns i bilaga 2
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Tidigare höll vi tillbaka, av rädsla för att kläcka
någon idé som skulle behöva belasta våra egna
stadsdelsbudgetar, nu finns det pengar inom projektet och kreativiteten kring vad vi vill göra med dem
är stor. . [Jan Mellberg, stadsdelschef Högsbo och
representant i Trygg, vacker stad]

5) Trygg, vacker stads hemsida; www.tryggvackerstad.goteborg.se
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tersanering i Göteborgs Stad på 18.3 miljoner kronor
(Göteborgs-Posten, 090510). Statistiken kan vara något missvisande eftersom det inte finns något enhetligt
redovisningssystem. Vissa nämnder och bolag kan ha
redovisat även annan skadegörelse under samma post.
Men trots siffrans osäkerhet ger den en uppfattning om
storleksordningen för de saneringskostnader som drabbar kommunen. Motsvarande uppgifter för andra parter,
t.ex. privata fastighetsägare, finns inte tillgängliga.
Klottergruppens arbete innan 2006
Någon beskrev oss i klottergruppen en gång som en
samling betonggubbar med färgborttagningsmedel,
och det var ju det vi var. [Lars Olsson, Trafikkontorets f.d. representant och ordförande i Nätverket
Trivsam stad, f.d. klottergruppen]
Fackförvaltningarna i Göteborg har sedan mitten av
1980-talet samverkat kring tekniska aspekter mot klotter men utan kontakt med de enheter i många förvaltningar som arbetat med graffiti i stadens ungdomsverksamheter. Det förekom t.ex. att fritidsgårdar ordnade
kurser i graffitimålning utan djupare analys av eventuella risker för ökat klotter i staden. Inom Göteborgs
Stad finns inga ”lagliga väggar” eller allmänna platser
som upplåts för graffiti, även om pannhuset Röda Sten,
används av graffitimålare som sådan.
Se vidare om Röda Sten på nästa sida.
De förvaltningar som samverkade för att motverka klotter sedan 1985, kallade sig Klottergruppen. Numera
heter gruppen Nätverket Trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse. Från början var det ett forum för de bolag och fackförvaltningar som drabbats
av klotter och som sökte utbyte av teknisk information
och utvecklingssamarbete kring hur man sanerar, skyddar mot klotterangrepp och polisanmäler klotter och andra skadegörelsebrott på bästa sätt. Systematiskt arbete
med anmälningar utvecklades inom staden. Problemet
var bara att anmälningarna sällan följdes upp av polisen eftersom klotterbrott innan 2004 betraktades som
ett oprioriterat område:

När vi någon gång använt privatdetektiv eller spaning har vi varit noga med att det handlar om bevissäkran. I Stockholm jagar de ju, med hundar och
allt möjligt. Det är inte vårt jobb, däremot att bevissäkra dvs. fotografera och skriva upp när det hände
och hur de såg ut och sånt. Tyvärr har det inte varit
någon effektiv metod för sen hände det ingenting
hos polisen. [Nicke Ehk Västtrafiks representant i
Nätverket Trivsam Stad, f.d. Klottergruppen]
Orsakerna till att polisen inte följde upp anmälningarna
kan antas handla om att det dels är resurskrävande att
koppla individer till de enskilda klotterbrotten och dels
att maxstraffet för klotter som skadegörelsebrott innan
2005 var högst sex månader. Kunde den klottrande personen ändå identifieras och delges misstanke om brott så
följdes brottsmisstankarna inte automatiskt upp av socialtjänsten så som socialtjänstlagen anger – i de fall det
handlar om brottsmisstänkta under 21 år. Socialtjänsten
betraktade, precis som polisen, klotterbrott som ett oprioriterat område men av helt andra orsaker; socialtjänsten
ansåg att de hade långt allvarligare problem än klotterbrott att ta hand om med sina redan hårt ansträngda resurser.
Olika grader av nöjdhet
De samverkande parterna i dåvarande klottergruppen
var själva nöjda med det klotterförebyggande arbetet
enligt sin Göteborgsmodell som formulerades i början
av 2000-talet. Enligt den skulle arbetet stå på fyra ben:
sanera genast, försvåra för klottrarna, polisanmäla och
attitydförändring. Dessutom ville man inte ha det krigslika förhållandet till klottrarna som Klottergruppen uppfattade fanns i Stockholm:
Göteborgsmodell; alltså att vi ska inte medverka till
fläskiga bilder i tidningarna, vi ska inte säga ”att
nu djävlar” utan vi ska säga att det här tycker vi
är väldigt tråkigt och vi ska göra allt för att det ska
vara rent och snyggt för medborgarna. [Nicke Ehk
Västtrafiks representant i Nätverket Trivsam stad,
f.d. Klottergruppen]
17

Trygg, vacker stads samverkansdokument av
den 29 mars 2005
”Våra förvaltningar och bolag skall samarbeta för
att höja kvaliteten i stadsmiljön. Insatserna skall
präglas av helhetssyn och samverkan i genomförandet. Vårt samarbete skall präglas av förtroende
och respekt”.
Vår vision: Göteborg är en vacker, öppen och trygg
stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder
till möten mellan människor”
Förhållningssätt: Vårt samarbete ska präglas av helhetssyn, öppenhet och nytänkande. Genom ett gränsöverskridande arbetssätt med samverkan i planering och
genomförande blir vi effektivare och de tjänster vi utför åt göteborgarna får högre kvalitet. Vi har alla ett
ansvar att kommunicera detta förhållningssätt till medRelativt nöjda var man också med resultatet av klotterbekämpningen:
Trafikkontoret har ju mätt alla sina klotterskador
och vi har statistik på det – det ökar inte. Trots alla
nya anläggningar. Stan har vuxit så mycket på de
senaste 10-15 åren men pengarna på sanering kostar inte mer. Det känns som om vi jobbat i medvind
alltså. Vi har fått bukt på det, av med det blir vi ju
aldrig. [Lars Olsson, Trafikkontoret f.d. ordförande i
Klottergruppen]
Klottergruppen var också nöjd med sitt arbete med attitydförändringar utifrån den kunskap de hade om området vid den tiden. På 1990-talet bekostade man både
bioreklam med lokala ungdomsförebilder och affischkampanjer mot klotter. Nu, 2009, tänker man annorlunda:
För bara några år sen så kom vi ju på att det vi
hade gjort för att försöka påverka attityder handlade mer om information. Påverka attityder, har vi
18

arbetarna i våra egna organisationer
Strategi: I samarbetet prioriterar vi frågor och projekt
där samverkan kring utveckling av stadsmiljön ger ett
mervärde för göteborgarna. Dessa frågor ska vara väl
kända i våra egna organisationer.
En viktig uppgift är att i dialog påverka göteborgarnas
förhållningssätt till stadsmiljön – att kommunicera den
bild av Göteborg som beskrivs i visionen – i syfte att
förändra attityder och beteenden.
Samarbetet är även ett forum för att fånga upp frågor
som saknar naturlig hemvist i stadens organisation.”

ju förstått, är mycket mer omfattande. Men de flesta
av oss är ju inte beteendevetare heller, vi har ju inga
sådana kunskaper, där kom ju de sociala aspekterna
in från dem med befolkningsansvar, som jobbar med
ungdomarna, som känner människorna, vars jobb
det är att känna människorna. Det var ju suveränt.
[Nicke Ehk, Västtrafiks representant i f.d. Klottergruppen]
Om Röda Sten
Röda Sten spelar en viktig roll i Göteborgs klotter/graffitiscenario och det finns därför anledning att ge en viss
bakgrund. Röda Sten är faktiskt en rödmålad stor sten
som ligger vid älvstranden inte långt från Göta älvs utlopp i havet. Röda Sten kallas också området runt omkring den röda stenen, men många gånger syftar namnet
Röda Sten på en speciell byggnad i området. Byggnaden uppfördes 1940 för att tjäna som värmecentral åt
industrierna i området, bland annat de Carnegieska bruken. På 1980-talet stod byggnaden övergiven. Ungdomar fann här en plats som passade för graffitimålning
och ravefester. På 1990-talet bildades Kulturprojekt
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Röda Sten som arbetat för att bevara det gamla huset
och använda det till någon form av kulturverksamhet.
Sedan slutet av 90-talet hyr den ideella kulturföreningen Röda Sten med ca 1000 medlemmar pannhuset av
Fastighetskontoret. År 2000 invigdes det nyrenoverade
huset. Kulturföreningen stöds av stat, region och kommun. Kulturföreningens vision idag är att vara en internationell samtidscen för konst, teater och musik och
en arena för unga, nyskapande konstnärer6. I lokalerna
bedrivs både professionell utställningsverksamhet och
pedagogisk verksamhet för barn och unga. Tvärt emot
vad många i staden antog fanns det före 2006 ingen etablerad kontakt mellan kulturföreningen och de ungdomar som använde huset att måla graffiti på.

Polariserat problemlösningsklimat
bland berörda aktörer
Det fanns alltså före 2006 en väl fungerande samverkan mellan ett antal av kommunens förvaltningar inom
ramen för Klottergruppen. Denna samverkan byggde
på en samsyn mellan de medverkande parterna om att
problemet handlade om klotterbekämpning, med fokus på tekniska aspekter och lagföring av klottrare. Det
fanns dock inget konstruktivt utbyte mellan denna gruppering och de aktörer inom staden som stod för andra
perspektiv, så som kulturarbetare, ungdomsarbetare och
socialtjänsten. För socialtjänstens del var klotter/graffitiproblematiken i det stora hela en ”ickefråga”, den var
så långt ner på prioriteringslistan att den inte uppmärksammades alls. De klotterbekämpande parterna hade
ingen kontakt med de målande ungdomarna, knappast
heller med aktörer med kunskap om ungdomskulturer
och ungdomsarbete.

Stad. Otrevlig samtalston, låsta positioner, fasta ståndpunkter och ett minimalt intresse för andra perspektiv
än det egna, karaktäriserade klimatet. När företrädare
för de olika perspektiven i staden någon gång möttes
riktades energi på att försvara egna och bemöta andras
argument istället för på att gemensamt åtgärda problemen. I kapitel två och tre ges fler berättelser om de attityder och de samtalsklimat som rådde.
Borghild Håkansson kom med i Klottergruppen 2001
som representant för Tryggare och Mänskligare Göteborg (TMG), stadens brottsförebyggande råd. Hennes
uppgift var att se klotter/graffitifrågan ur ett trygghetsskapande perspektiv för hela staden. Hon såg det som
problematiskt att stadens enda samverkansorgan kring
klotter/graffitidilemmat utgick från ett enda perspektiv.
Ett citat ur en intervju med henne får illustrera klimatet:
Frågan var mycket laddad och ensidigt belyst vilket
var alldeles logiskt eftersom det var de enheter som
var drabbade av de kostnader klottret orsakade,
som satt i nätverket. Jag försökte föra in lite andra
perspektiv – men det blev ju bara storsläggan direkt,
mina åsikter var inte gångbara helt enkelt.
De odlade samma bild av verkligheten – jag fick
inte gehör för att föra in något annat till bilden så
jag koncentrerade mig på att skapa relationer och
försöka framstå som en någorlunda vettig person
och det tog ju tid. [Borghild Håkansson, TMGs
representant i f.d. Klottergruppen]

De olika verksamheternas perspektiv med deras olika
tankar om klottrets orsaker och om vad som behöver
göras för att minska klottret i kombination med oförmåga att kommunicera konstruktivt kring olikheterna drev
fram en mentalitet av ”vi som vet hur det är” och ”dom
som ingenting begriper” hos många aktörer i Göteborgs
6) För mer information se www.rodasten.se

Idag arbetar staden också från andra utgångspunkter
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Stora skillnader i strategi och arbetssätt mellan då och nu
och på många fler sätt för att minska klotter som skadegörelse:
Sedan 2006 driver staden ett projekt inom samverkan
Trygg, vacker stad – Ung Kultur 116 som har till huvuduppgift att arbeta förebyggande mot klotter ur ett
socialt perspektiv genom att ha direkt dialog med ungdomar i klotter/graffitikulturen och tillsammans med
dem utveckla alternativa skapande verksamheter. De
har också till uppgift att tillföra ny kunskap om både
målgruppen och graffiti/klotterkulturen och att i dialog
samverka med alla som berörs av problematiken. Tillsammans med stadens övriga verksamheter ska Ung
116 utveckla hållbara strategier mot klotter som skadegörelse.
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Under 2007 antog samverkansprojektet Trygg, vacker
stad en ny policy för stadens arbete för en Trivsam stad
– fri från nedskräpning, klotter och annan skadegörelse7. Den har en genomtänkt strategi för både varför och
hur man i staden ska arbeta med frågorna. Policyn utgår
från ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv och konstaterar policyfrågornas komplexitet:
Frågor om trygghet och trivsel, klotter och annan
skadegörelse är komplexa och måste därför hanteras med flera olika och parallella insatser.
Det är angeläget att informera alla medborgare
om såväl ekonomiska som sociala konsekvenser av
skadegörelse. Klotter och otillåten affischering skall
7) Se hela Policy för arbete för en trivsam stad – fri från klotter och
annan skadegörelse i bilaga 3
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inte accepteras. Barns och ungdomars kreativitet
och behov av att synas och uttrycka sig skall kanaliseras via positiva och konstruktiva verksamheter.
För att undvika kontraproduktivitet skall stor försiktighet och ett genomtänkt förhållningssätt iakttas
vid prövning av förslag om upplåtande av ytor till
utsmyckning. [Ur dokumentet Policy för en trivsam
stad daterad 070206]

skap som finns inom staden. Dessutom bör Göteborgs
Stad tillägna sig och ta initiativ till forskning inom området. Slutligen uppmanas varje förvaltning och bolag
att fördjupa policyn i egna riktlinjer och åtgärdsplaner.
Det utvecklingsarbete som genomförts i Göteborg sedan 2006 har lett till avsevärda förändringar i hur klotter/graffitiproblematiken hanteras. Resultaten återfinns
inom fyra områden:

I policyn står att barn och ungdomar ska ges kunskaper
och insikter som främjar engagemang och ansvar för sin
närmiljö och att deras unika erfarenheter tas på allvar
och vägs in i de åtgärder som genomförs och de beslut
som fattas om stadsmiljön.

1. Nya attityder kring klotter/graffitidilemmat 			
inom staden
•	Staden har ett konstruktivt problemlösningsklimat
kring graffiti/klotter. Företrädare för olika perspektiv
i staden kan mötas, lyssna på varandra och samverka.
•	Det finns en tolerans och förståelse för att klotter/
graffitidilemmat ser olika ut för olika människor beroende på varifrån man betraktar det.
•	Det finns en samsyn kring hur Göteborgs Stad ska
arbeta med frågan – med hjälp av kunskap och dialog
utvecklas åtgärder som sedan sjösätts i samverkan•
• Det finns en samsyn i staden kring definitionen av 		
vad som är klotter och vad som är graffiti vilket inte
fanns tidigare.
•	Det finns ett sug efter mer kunskap kring klotter och
graffitidilemmat inom staden.

Policyn ger exempel på hur man på lämpligt vis kan förebygga, försvåra och polisanmäla skadegörelse, sanera
och reparera snabbt och bekräfta ansvarsfullt beteende.
Den öppnar också för möjligheter att upplåta ytor för
graffitimålning:
I de fall förslag om att bygga väggar, upplåta ytor,
plank o dyl. för graffiti eller annan utsmyckning
läggs fram skall stor försiktighet iakttagas. Det
finns stor risk att fria väggar för utsmyckning blir
kontraproduktiva genom spridningseffekt till omgivande områden med olagliga målningar. I Göteborg
tillåts inte upplåtande av ytor för graffiti eller annan
utsmyckning om det inte åtföljs av erforderliga och
samverkande resurser från samhälle och myndigheter såsom exempelvis fritid och kultur, skola,
socialtjänst och polis. [Ur dokumentet Policy för en
trivsam stad daterad 070206]
Vidare står att kommunens förvaltningar och bolag var
och en för sig och i samverkan ska arbeta med metodutveckling genom dialog och att man ska ta tillvara, utveckla och sprida den – både tekniska och sociala kun-

2. Staden arbetar utifrån fler perspektiv
•	Göteborgs Stad arbetar sedan 2006 praktiskt med
klotter/graffitidilemmat ur nya perspektiv – förebyggande sociala och kulturella.
•	Staden har rutiner för socialt förebyggande arbete
med klotterbrottsmisstänkta ungdomar under 21 år i
enlighet med socialtjänstlagen. Ett samverkansavtal
är upprättat mellan socialtjänst och rättsväsende.
•	Staden erbjuder nya kreativa verksamheter för bildoch formintresserade ungdomar i samverkan med
professionella konst- och kulturorganisationer.
•	Ungdomarnas egen röst finns nu genom Ung Kultur
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116s försorg som en självklar pusselbit både i stadens
förebyggande trygghetsarbete och för att minska de
ekonomiska och otrygghetsskapande kostnaderna för
klotter.
3. Fler i staden arbetar med nya insatser
•	Staden initierar, genom Ung Kultur 116, dialog och
nya samverkansarenor kring klotter/graffiti där samverkanskontakter inte fanns förut.
•	Åtgärderna mot klotter som skadegörelse är fler och
ser delvis kvalitativt annorlunda ut. Tidigare gjordes
de huvudsakliga insatserna för att ta bort klotter och
försvåra för klottrarna. Nu finns dessutom nya insatser av proaktiv – förebyggande karaktär. I det proaktiva arbetet är fler människor/enheter involverade,
både unga och vuxna inom och utom stadens organisation.
• Olika delar av stadens verksamheter samverkar ak-		
tivt kring problematiken i nya projekt där en del- 		
verk samheter berör även de större samhällsfrå-				
gorna: demokrati och rätten till det offentliga rum-		
met.
4. Staden har ett operativt kunskapscentrum för
arbetet med dilemmat
•	Med Ung Kultur 116 har stadsdelarna en specialiserad resurs att tillgå i arbetsprocessen med sina lokala
handlingsplaner utifrån Trygg, vacker stads policy
från år 2007. En resurs som både kan användas för
att öka kunskapen om ungdomar i graffiti/klotterkulturen och för att utveckla arbetet kring trygghetsfrågor. Inom projektet finns också värdefull kunskap om
Göteborgs Stads organisation och vilka framkomliga
vägar stadens aktörer kan ta för att arbeta övergripande med dilemmat. Ung Kultur 116 erbjuder dessutom metoder för praktiskt dialogarbete med många
inblandade.
•	Staden har i Ung Kultur 116 ett kunskapsbildande
22

och kunskapsförmedlande centrum. De tillför staden
unik kunskap både om ungdomarnas perspektiv i
graffiti/klotterkulturen och hur kulturen uttrycker sig
i Göteborg. Kunskap som kontinuerligt uppdateras.
•	Staden har i Ung Kultur 116 en arena för problemlösning som ansvarar för att frågan hanteras utifrån sin
komplexitet och ur ett helhetsperspektiv.
•	Staden har med Ung Kultur 116 en infrastruktur för
strategisk överblick och för aktivt arbete med synsätt,
kunskap, attityder och strategier.
De genomgripande förändringar som har skett inom
staden när det gäller synen på hur man bör arbeta med
frågan, önskan om att arbeta utifrån kunskap och i dialog med alla som både berörs av och är en del av problematiken har inte uppstått genom en svängning av något
magiskt trollspö utan genom kreativt nytänkande och
hårt arbete.
Numera undviker Göteborgs Stad att trilla i de diken
som traditionellt betraktar graffiti/klotter antingen som
brott eller som ett konstnärligt uttryck eftersom Ung
Kultur 116 värnar om att hålla alla de olika perspektiv
man kan ha på graffiti/klotter levande samtidigt. De förhåller sig i sitt arbete alltså till att graffiti/klotter både
kan vara ett brott och ett konstnärligt uttryck samt en
social aktivitet bland unga. På så sätt påminner sig Göteborgs Stad om den sammansatta och svåröverskådliga
helheten och förhåller sig aktivt till dilemmats komplexitet i val av åtgärder för att minska klotter och samtidigt ta tillvara de ungas kreativitet och engagemang.
Men inte heller projekt Ung Kultur 116 har uppstått som
genom ett trollslag utan genom att det inom Göteborgs
Stad finns en stark tanke om både förebyggande trygghetsarbete och om samverkan.

Vi kan konstatera att stora förändringar har skett under

Större grepp

2. Behovet av ett större grepp kring dilemmat
växer fram och tar form
Nya frågor väcks och pockar på svar
relativt kort tid. I det här kapitlet berättar vi hur behovet
av ett nytt sätt att förhålla sig till frågan tydliggjordes,
hur idéerna växte fram till Ung Kultur 116 och något
om hur projektet fick sitt innehåll och sin form.
Stadens klottergrupp samverkade i första hand runt tekniska aspekter av klotterproblematiken som vi berättade
om i förra kapitlet och det fanns liten tolerans för att se
frågan från något annat håll. Ändå var det i stadens klottergrupp som den sociala dimensionen av klotter/graffiti
uppenbarade sig på ett samverkansmöte under i månadsskiftet september/oktober 2004. Då efterfrågade polisens representant i Klottergruppen någon form av socialt
stöd och avlastning från staden. Polisens problem var
att deras utökade insatser kring klotterbrott fått till följd
att oroliga och chockade föräldrar till anmälda klottrare,
ringde polisen för att få vägledning och hjälp med hur
de skulle agera. Polisen ansåg sig varken ha resurser eller kompetens att kunna bistå föräldrarna. Polisen hade
behov av att kunna skicka dessa föräldrar vidare.
Nya frågor restes i stadens klottergrupp i samband med

föräldrarnas rop på hjälp: Hur jobbar egentligen andra
delar i staden med frågan? Finns det något socialt förebyggande arbete kring klotterproblematiken som utgår
från ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv som vi
kan hänvisa föräldrarna till? Klottergruppen beslöt sig
för att undersöka saken. Efterhand uppstod fler frågor:
Hur ser klotter/graffitifrågan ut från de klottrande ungdomarnas egen horisont? Vilka är de som klottrar? Hur
ser klottrarna själva på sitt intresse för graffitikulturen,
på betydelsen av den i sitt liv, möjligheten att sluta, på
samhällets bemötande, föräldrarnas reaktioner, på eventuella egna sociala svårigheter i samband med höga
skadestånd? Vad behöver de? Kan vi lära oss något om
arbete mot klotter genom att ta in deras perspektiv? En
mängd frågor som resulterade i skapandet av Projekt
Ung Kultur 116. Men nu går vi händelserna i förväg. Så
här började det:

Klimatet hårdnar 2004
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• ”Everwanting Street” konstprojekt
pågår i staden 14 juni till 8 augusti

• Göteborgspolisen startar ett klottergruppsprojekt från den 1 januari,

klotter
• Skärpt lagstiftning mot
från den 1 januari.

Tidslinje 2004

Januari																									 Mars														
En serie händelser i Göteborg under 2004 samverkade
för att aktualisera klotter/graffitiproblematiken och
skärpte tonläget både inom staden och mellan staden
och andra. Vi har valt att redovisa några händelser som
vi har uppfattat som viktiga orsaker till att några inom
stadens klottergrupp började tänka nytt kring dilemmat.
I januari 2004 skärptes lagstiftningen mot klotter: Maxstraffet höjdes från sex månader till ett år. Polisen fick
då befogenheter att ingripa, bl. a genom kroppsvisitation om de misstänker förberedelse till skadegörelsebrott. En ungdom kan också bli ålagd att betala skadestånd till drabbade sakägare. Polisen i Göteborg startade
under 2004 ett eget projekt i syfte att kunna lagföra fler
personer för klotter som skadegörelsebrott. En särskilt
avdelad klottergrupp (två poliser, en assistent och tre
särskilt avdelade kammaråklagare) formades:
Målet med denna satsning är att vi inom polisen får
en god kännedom om både aktuella personer och
deras målningar (tags) Detta i sin tur skall leda till
fler uppklarade ärenden [Ur skrivelse till Kommunstyrelsen, Dnr. 1139/04]
Den uppmärksamme läsaren känner kanske en viss förvirring nu. Inte undra på. Det finns två olika gruppering24

Maj		

Juni				

ar som har kallat sig Klottergruppen i Göteborg; Staden
hade mellan 1985 och 2007 ett nätverk som kallades
Klottergruppen (numera Nätverket Trivsam stad) och
polisen har sedan 2004 en intern arbetsgrupp som också
kallar sig Klottergruppen. Vi använder begreppen stadens klottergrupp eller f.d. Klottergruppen när det gäller
de kommunala aktörerna och polisens klottergrupp för
att skilja dem åt.
I början av juni 2004 startade ett konstprojekt i Göteborg som pågick till mitten av augusti. Det var ett
omfattande internationellt projekt med inbjudna gatukonstnärer från Europa med utställning i Röda Stens
konsthall, workshops, installationer och happenings
längs 11:ans spårvagnslinje ända ut till Bergsjön. Arrangörerna, däribland Valands konstskola, sökte och
fick ekonomiskt stöd av bland annat Kulturnämnden
och Göteborgs Spårvägar.
Att konstprojektet hade inslag av graffitimålning upptäcktes av bidragsgivande politiker och tjänstemän först
några veckor innan det hela skulle börja vilket väckte
starka känslor. Borghild Håkansson berättar:
De kände sig förda bakom ljuset och var allvarligt
oroade för att staden i samband med evenemanget

				

Augusti		

September

skulle bli fullständigt nedklottrad. [Borghild Håkansson TMG]
Det är inte svårt att föreställa sig att företrädare, för de
av klotter hårt ekonomiskt ansträngda förvaltningarna,
sedan satte morgonkaffet i halsen när de dessutom kunde läsa i tidningen om en tävling inom konstprojektet
där första pris var 1 400 sprayburkar med färg. Lika
väl som det är fullt möjligt att förstå att företrädare för
konstvärlden, som betraktar graffiti som ett urbant samtida konstuttryck bland andra, såg rött när en politiker
offentligt jämförde konstuttrycket vid en psykisk sjukdom när han sa att tävlingspriset ”är som att ge bensin
till en pyroman”. (P1 nätupplaga 14 juli 2004).
Både jag och Johan (Öberg, Borghilds medarbetare
i TMG, förfs. anm.) som har ett ben i konstvärlden och ett i den byråkratiska världen åtog oss att
medla. Vi lade ner mycket arbete på att beskriva
stadens oro och förmå exempelvis workshopledare
att strama upp och rama in evenemangen för att
undvika ”kringtags” (olagliga graffitisymboler på
intilliggande platser, förfs. anm.). Jag hade dessutom lite tur eftersom några av mina personliga
konstnärsvänner i Gbg visade sig vara förebilder

•	December: ”Varböldsbrevet” från
polisen anländer till kommunstyrelsen den 14 december

•	November: Sveriges största klotterbrotts rättegång inleds den 1
november

•	Oktober: TMG börjar processen
med att inventera/tänka nytt kring
stadens sociala arbete i relation
till klotterproblematiken

• September: polisen ber staden
om hjälp att ta hand om förtvivlade
föräldrar till gripna klottrare

• Åtal för klotterbrott väcks mot fem
ungdomar, flera av dem häktas

Större grepp

November
för några av de inbjudna gatukonstnärerna vilket
gjorde att de lyssnade på mig. Effekterna på staden
blev inte så eländiga som Klottergruppen befarat
och gruppen förstod också att vi lagt ner en massa
arbete för det. [Borghild Håkansson, TMG]
Den första november 2004 åtalades och dömdes fem
ungdomar 16 -19 år för grov skadegörelse efter att
polisen bundit dem till en rad klotterbrott. Klotterbrott är en brottstyp som sällan leder till att någon
enskild individ kan bindas till brottet. Målet var den
dittills mest omfattande klotterbrottsrättegången
i Sverige. Utifrån polisens perspektiv sågs åtalet
som en lyckad insats. Från ungdomarnas och deras
föräldrar perspektiv såg det naturligtvis helt annorlunda ut; föräldrarna ringde polisen och bad om
hjälp och stöd utan att få det, ungdomarna dömdes
till skadestånd i miljonklassen och åtminstone en av
ungdomarna satt häktad under nästan två månader
utan tillåtelse att ta kontakt med eller ta emot besök
ens ifrån den närmaste familjen.
Den fjortonde december 2004 diariefördes en tresidig
skrivelse till kommunstyrelsen där första sidan hade
rubriken:” RÖDA STEN = EN KLOTTRARES ORÖRDA
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OAS – med ansvariga politikers goda minne… ” Klotter-

polisen informerade i brevet om ett lyckat projektarbete
mot klotter under året och att de tänkte permanenta sin
klottergrupp. De riktade samtidigt skarp kritik mot kommunens politiker och tjänstemän som de menade inte
förstod vilka negativa konsekvenser det har för brottsutvecklingen att Röda Stens kulturförening upplåter sina
väggar åt klottrare med kommunens goda minne. Även
andra fick en släng av sleven: I skrivelsen påpekades att
lagstiftande församling förändrat synen på klotterbrott i
och med höjningen av straffvärdet:
”Det är då frustrerande att se hur detta arbete försvåras
av naiva personer inom kommunen, skola, kultur och
föreningsliv.”

Brevsida nummer två inleddes med: ”RÖDA STEN – EN
VARBÖLD”. Här krävde brevskrivarna en ändrad attityd
även från Kulturföreningen Röda Stens sida. Efter en
lägesbeskrivning som pekade ut platsen Röda Sten som
central för alla klottrare föreslogs i brevet ett antal åtgärder som att sanera Röda Sten och stänga den lagliga
väggen i Mölndal.
Att polisen prioriterade klotterbrott med anledning av
den skärpta lagen ledde till fler gripna och dömda ungdomar och fler oroliga föräldrar. Sommarens konsthändelse i Göteborg påverkade stadens tekniska förvaltningar negativt av två skäl. Ökad oro för mer klotter
och dessutom kände de sig lurade till att sponsra evenemanget. Debatten i Göteborgs Posten var intensiv
med hårda tongångar. Under hösten blev polisen varse
sitt klotterarbetes sociala konsekvenser och bad om avlastning vilket ledde till att initiativ togs i staden för att
undersöka möjligheterna för det. I slutet på året kom
”Varböldsbrevet” från polisen som ytterligare försämrade relationerna mellan stadens företrädare, Kulturföreningen Röda Sten och dem själva. Brevet uppmanade
till gemensamma åtgärder och samarbete men sättet det
kommunicerades på bidrog snarare till att förvärra samverkansklimatet ytterligare.
När Borghild Håkansson (TMG), för stadens klotter26

Vägen fram till Ung Kultur 116
grupps räkning i oktober 2004, började undersöka vilket socialt förebyggande arbete som gjordes i relation
till klotterbrott beskriver hon att hon anade en möjlighet
för staden att börja jobba med den blinda fläck som hon
själv hade identifierat flera år tidigare men inte kunde
mobilisera intresse för just då.
Jag minns så väl frågan som ställdes: ”Finns det
någon i stan som kan jobba med att avprogrammera
klottrare?” Så formulerades frågan men jag såg
direkt – detta var den första frågan med ett socialt
perspektiv på klotter – en chans och jag kände att
nu har jag fått en fågelunge i handen – och sen sa
jag: Jag tar reda på hur det ser ut, vad det finns
för kunskap och hur det jobbas i staden och sedan
återför jag det till Klottergruppen. Men det skulle ju
ta lite tid, förstod jag och jag ville ju av strategiska
skäl komma med något här och nu också och föreslog kontakt med Solkatten, en ideell organisation
som drar igång självhjälpsgrupper i staden. [Borghild Håkansson, TMG]
Borghild samlade en informell grupp av några forskare
i socialt arbete och en handfull tjänstemän för att inventera. Olika bilder från verksamma i socialtjänst, fritidsverksamhet, gatulangningsgrupp, medling och socialt
fältarbete samlades ihop för få en överblick över stadens arbete med klotter ur det sociala perspektivet. De
hittade inget riktat arbete med graffiti/klottrande ungdo-
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mar eller deras föräldrar vilket var ungefär vad Borghild
förväntade sig:
Så vi beslutade oss för att gå hem och fundera på
vad man skulle kunna göra och sedan träffas igen.
[Borghild Håkansson, TMG]
Så började fröet till ett socialt projekt att gro och den informella grupp tjänstemän och forskare som samlades i
det första mötet fortsatte att träffas för att tänka nytt tillsammans. Tankarna och idéerna förankrades efterhand
i den formella beslutshierarkin. Med Borghild Håkansson som motor tog en projektidé form som presenterades som ett utkast för stadens klottergrupp under våren
2005. Stadens klottergrupp var initialt tveksamma till
projektet och en representant i nätverket berättade om
sin egen misstänksamhet:
Man kan nog säga att jag tillhörde hökarna, jag var
väldigt orolig när vi formade det projektet. Vad i
hela friden? Det får inte bli ett nytt sånt här klotterprojekt där vi ska lära ungdomarna graffiti, alltså
graffitiskolor. För det var, alltså de informationer
jag hade och det vi hade tagit del av på nordisk
nivå, oerhört lurigt alltså. [Nicke Ehk, Västtrafiks
representant i Nätverket Trivsam stad, f.d. Klottergruppen]
Detaljer i projektet bearbetades i dialog med stadens

klottergrupp innan alla kände sig beredda att föreslå
Trygg, vacker stad att anta förslaget. I förslaget framgick då tydligt att projektet skulle syfta till att minska
klotter och annan skadegörelse.
Det är förmodligen lätt att förställa sig att arbetet innan
projektet kom till stånd, krävde en stor del engagemang,
nytänkande, mobilisering av kompetenta människors
intresse, handlingskraft och dessutom en god del av
strategiskt förankringsarbete. Borghild Håkansson berättar:
Jag har lagt ner stort jobb bakom kulisserna. Jag
har ju inget särskilt engagemang för just klotter
och graffitifrågan men jag tänkte hela tiden att om
vi kan ro iland det här och hitta ett framgångsrikt
arbetssätt i en så laddad fråga som graffiti/klotter så
kan det bli en värdefull erfarenhet för Trygg, vacker
stads framtida arbete i ett längre perspektiv. [Borghild Håkansson, TMG]
Bärande tankar och idéer
Några av de bakomliggande tankar och idéer som var
vägledande och som kom att avspegla sig både i den
presenterade organisationsplanen och i projektets syfte
och uppdrag vill vi ändå sätta fokus på.
Den bärande idén med projektet var att genom
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praktik få material till utvecklingsarbete [Borghild
Håkansson, TMG]
Det material Borghild Håkansson talar om tänktes bidra till utvecklingsarbete i två riktningar. För det första;
material i form av idéer till socialt utvecklingsarbete
riktat till de unga utifrån deras perspektiv och upplevda
behov. För det andra; material i form av kunskap om
den saknade pusselbiten – ungdomsperspektivet, till
stadens vuxna för utveckling av fler strategier för att
minska klotter. Eftersom klotter/graffitifrågan väckte så
starka känslor och berörda människor orienterade sig i
olika ”åsiktsläger” blev det viktigt för idégruppen att
hitta övergripande kriterier som gick att enas kring för
att projektet överhuvudtaget skulle kunna bli av och
kännas meningsfullt för så många som möjligt i stadens
olika verksamheter.
Att vi behövde mer kunskap för att kunna handla
mer effektivt i klotterfrågan var det enda alla kunde
gå med på [Borghild Håkansson, TMG]
Utifrån det gemensamma behovet formulerades det
kunskapsbildande och kunskapsförmedlande uppdraget.
Dialog
För att kunna förstå graffiti/klotterkulturen utifrån ungdomarnas perspektiv och inte bara motarbeta kulturen
som man gjort tidigare, blev det viktigt att formulera
projektets bärande metod: direkt dialog.
Kontakt med målgruppen
De ungdomar som kunde nås eftersom de var kända av
samverkande myndigheter och organisationer var en
självklar grupp att rikta arbetet till. Eftersom graffitikulturen delvis bygger på anonymitet och på att utövarna
inte vill ge sig till känna personligen behövde idéskaparna lägga ner en del tankeverksamhet på hur man
skulle komma i kontakt med målgruppen. Pannhuset
vid Röda Sten vid Klippan har i många år använts av
graffitimålare och därför framstod Röda Sten som en
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lämplig fysisk plats för projektet att utgå ifrån för att
kunna etablera kontakt med graffitiintresserade ungdomar. I samband med klotterpolisens brev till kommunstyrelsen i december 2005 aktualiserades frågan om
sanering av pannhuset vilket blev en kritisk situation
för projektskaparna. En av förutsättningarna som projekttankarna kretsade kring, riskerade att försvinna om
fastighetsförvaltningen valde att följa polisens uppmaning och sanera. Fastighetskontoret sanerade inte och
projekteringsgruppen kunde fortsätta tänka utifrån sin
ursprungsplan.
Finansiering av projektet
Finansiering föreslogs vara ett gemensamt åtagande
mellan de fackförvaltningar och bolag som sedan förut
avsatt medel för klotterförebyggande insatser och sanering och stadsdelsförvaltningarna i väster. En av tankarna var att involvera så många olika förvaltningar och
bolag som möjligt för att ge projektet bred förankring,
hög angelägenhetsgrad och en gemensam känsla av ansvar i hela staden. En annan tanke handlade om att ju
fler som är med och finansierar desto mindre belastning
i varje enskild budget.
Uppdragsgivare
Det skissade projektet var tänkt att bli en operativ försöksverksamhet, i samma anda som Trygg, vacker stad
uttrycker i sitt samverkansdokument från 2005 och
att intressera någon annan uppdragsgivare än Trygg,
vacker stad för projektidén var aldrig aktuellt. Det stod
klart för förslagsställarna att ett så kontroversiellt projekt som det här i den konfliktfyllda miljö som projektet
skulle verka i, behövde både stöd, förankring och mandat både brett och högt upp i organisationen.
Dessutom föddes och utvecklades idén till projektet
inom stadens klottergrupp som ju är en underavdelning
till Trygg, vacker stad.
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Projektet presenteras, antas och finansieringen blir klar
I maj 2005 presenterade Klottergruppen projektförslaget för Trygg, vacker stad. Trafikkontoret hade då tagit fram förslag till en finansieringsplan som antogs i
september 2005. Den ungefärliga fördelningen blev att
Trygg, vacker stad stod för en tredjedel av kostnaderna,
fem av fackförvaltningarna och Försäkrings AB Göta
Lejon stod för ytterligare en tredjedel del och åtta stadsdelar i centrum – väster, delade på den kvarvarande
tredjedelen.
Projektet föreslogs arbeta under två år. Under 2007
beslutades att förlänga projektet med delvis förändrat
fokus under ytterligare två år. Ung Kultur 116s båda
projektbeskrivningar för 2006-2007 och för 2008-2009
finns som bilagor längst bak i den här rapporten. I den
första beskrivningen står bland annat:
Utgångspunkten och metoden är att i direkt dialog
med unga människor och berörda vuxna öka insikten om klotter som olaglig handling, att fånga
upp ungdomar i riskzonen samt att visa på kreativa vägar för sökande unga människor och ge fler
vuxenkontakter samt öka kunskapen om problemområdet./…/ Förutom att förhindra nyrekrytering till
klotter ingår också i uppdraget att via rättsväsendet
arbeta uppsökande riktat till ungdomar som klottrar

och deras föräldrar. Föräldrastöd och kunskapsbildning bland föräldrar och andra vuxna är en uppgift.
Projektets syfte är att:
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 samhällsengagemang.
Medvetandegöra vuxenvärlden och öka ansvarskänslan för staden hos unga människor.
I uppdraget formulerades också att projektarbetarna
skulle arbeta uppsökande med pannhuset Röda Sten
som bas och i arbetet med den kreativa delen, inte förstärka ungdomarnas identitet i subkulturen.
Projektet avgränsades geografiskt till att omfatta stadsdelarna Centrum, Majorna, Linné + fem stadsdelar i
Väster. Enligt polisens statistik bodde de flesta ungdomar som gripits för klotter i dessa områden.
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Projektets etablering
Projektet Ung Kultur 116 smygstartade redan i oktober
2005 med förberedelser inför den officiella starten den 1
jan 2006. Rekryteringen påbörjades och projektets styrgrupp formades.
Projektet förlades under Majornas stadsdelsförvaltnings Fritid, barn och ungdomsenhet. Det föll sig naturligt med tanke på projektets geografiska avgränsning.
Stadsdelen Majorna tillhandahöll lokal på Karl Johansgatan 116 som avspeglas i projektets namn.
Enligt projektbeskrivningen sökte man efter två personer med personlig lämplighet; relativt unga, intresserade av frågan och med förutsättningar för att kunna bli
accepterade i ungdomskulturen. Ritva Mustanoja, socionom, anställdes först och som projektledare. Hon hade
redan dokumenterade specialkunskaper kring graffitikulturen i Gbg eftersom hennes C-uppsats ”Det handlar
om stil” handlade om den.
Ritva hade ju ett strategiskt tänkande inom behandlingsarbete, annars hade det inte gått. Jag fick
hjälpa henne i skuttet att översätta det sättet att
tänka till den strukturella nivån bara. [Borghild
Håkansson, TMG]
Ytterligare en socionom anställdes, Daniel Andersson –
Ritva och Daniel kände varandra från både arbets- och
privatliv och de har stort förtroende för varandra. Vad
som lockade Daniel med projektarbetet formulerade
han så här:
Jag gillade ungdomsperspektivet och att projektet skulle ske i dialogform. Jag gillar att utveckla
arbetsformer och metoder och att inte bara göra
mer av samma om man stöter på motstånd. [Daniel
Andersson, medarbetare Ung Kultur 116]
Hur projektets styrgrupp skulle se ut var inte helt självklart från början. Bengt Delang, dåvarande stadsdels30

chef i Majorna och representant i Trygg, vacker stad
tog sig an ordförandeskapet den första tiden och Ritva
berättar:
Styrgruppen formades med folk ifrån kommunen.
Polisen blev vansinnig. De såg det som att Ung
Kultur 116 startats på initiativ av dem och varböldsbrevet. Då tyckte de att de ägde projektet också och
ville vara med och styra. Styrgruppen avslog deras
önskan. Polisen godtog inte det, de krävde att få
vara med. Då gjorde Bengt Delang en pedagogisk
genomgång med dem att om man sitter i styrgruppen så gör man det utifrån Ungs bästa för ögonen
och utifrån projektbeskrivningen och inte utifrån
polisens behov. Då tyckte jag att om polisen ska
vara med så måste frågan ställas till kulturföreningen Röda Sten också eller skulle konst/kultur inte
få vara med då? Det blev ju väldigt konstigt för mig.
Röda Sten tackade ja. [Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
Farhågor fanns också att gruppen skulle kunna bli för
stor men resultatet blev att både polis och Röda Stens
kulturförening representeras i styrgruppen. I enlighet
med projektets övergripande intention – att arbeta i dialog och samverkan.
Trots att projektets verksamhet skulle avgränsas till de
västra stadsdelarna ansågs det viktigt att sprida angelägenheten också till andra stadsdelar. När Bengt Delang,
slutade som styrgruppsordförande i samband med att
han övergick till andra arbetsuppgifter under projektets
första verksamhetsår tillfrågades stadsdelschef (och representant i Trygg, vacker stad) Margareta Ridelius i
Tuve – Säve som tackade ja till uppdraget.

Uppbyggnadsfasen

3. Uppbyggnadsfasen
”De första nio månaderna var ett helvete”
I januari 2006 startade Ung Kultur 116 på allvar och
ungefär så här tänkte sig projektarbetarna att utgångspunkten och metoden Direkt dialog med unga människor och berörda vuxna skulle kunna gå till:
• Etablera kontakt och ömsesidigt förtroende
• Samla och dela kunskap i undersökande samtal
• Gemensamt identifiera underliggande mänskliga behov.
• Gemensamt uppfinna insatser och projekt som möter
de identifierade behoven
• I samverkan och med alla inblandades delaktighet 		
(fortsatt dialog) sjösätta idéerna

Bland de första arbetsuppgifterna projektarbetarna tog
itu med var att förbereda en intervjuguide inför djupintervjuer med unga inom den göteborgska graffiti/klotterkulturen. Samtidigt sammanställdes en lista över alla
tänkbara verksamheter, sammanslutningar, yrkeskategorier, nätverk m.m. inom och utom stadsförvaltningen
som på något sätt berörs av graffiti/klotterproblematiken. Sedan började projektet bjuda in sig till alla för att
informera om sin existens och sitt syfte. Även specifika
kontakter med enskilda personer inom staden togs tidigt:

Ritva och Daniel hade redan från början klart för sig att
de ville arbeta på tre nivåer samtidigt: Individ-, gruppoch strukturell (organisatorisk) nivå. Det är ett vanligt
arbetssätt inom socialt arbete och det kontaktskapande
arbetet inleddes på alla tre nivåerna samtidigt.

Redan från start började jag bygga en bank av goda
ambassadörer; Det här är ju Borghild i ett litet nötskal. Genom henne fick jag förslag på lämpliga personer att etablera kontakt med; så jag ringde upp,
presenterade mig sa att jag fått personens namn via
Borghild Håkansson och berättade lite kort om projektet och sen sa att jag behöver er kompetens och
skulle vi kunna träffas? [Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]

Att etablera kontakt och börja jobba med gossarna runt Röda Sten var hur lätt som helst om man
jämför med hur det var att få kontakt med tjänstemännen i staden och då pratar jag inte om enstaka
svårigheter utan det var svårt i precis alla nivåer.
[Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
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En lärorik mardröm
Det första regionala Bråmötet blev en lärorik mardröm
för Ung kultur 116. Projektet hade varit igång en dryg
månad och hade bjudit in sig till mötet. Meningen var
att i korthet informera om att projektet dragit igång och
i vilket syfte. Oförberedda på det massiva motstånd de
möttes av, på nämnda Bråmöte, kom de av sig alldeles.
De starka reaktionerna hos vissa åhörare gjorde att viktiga delar – som att projektet skulle samverka med socialtjänst och polis, aldrig informerades om under mötet.
Jag skulle bara informera om att vi hade startat
och om vårt uppdrag och jag blev sågad jäms med
fotknölarna. Att vi via formen dialog skulle skapa
kunskap var helt befängt löjligt.
Jag hänvisade till tidigare gjord forskning och
använde ord som ”graffiti” och ”ungdomskultur”
Det skulle jag inte ha gjort… En politiker sa att
”Kom inte dragandes med lagliga väggar och sånt
skit - då smäller jag av. Ska ni inte ordna kurser i
bilinbrott också?” [Ritva Mustanoja, projektledare
Ung Kultur 116]
Det var betydelselöst att projektet inte förespråkade
vare sig lagliga väggar eller graffitiskolor. Sättet som
Ung Kultur 116 presenterade sig på väckte starka känslor och föreställningar om en dold agenda. Direkt efteråt träffades Borghild och projektarbetarna för ett
krismöte:
Det som kändes jävligast av allt, var att Borghild
sa, då direkt efter mötet, att jag skulle ringa och be
om ursäkt och be att få komma tillbaka på deras
nästa möte. [Ritva Mustanoja, projektledare Ung
Kultur 116]
Ritva bet ihop, insåg att hon inte kunde handla utifrån
sin känsla av att vara missförstådd och kränkt utan utifrån vad projektet ville uppnå. Hon sa att hon förstod
varför telefonsamtalet var nödvändigt. Hon skulle ringa
”men inte idag”. Några dagar senare bestämdes tid för
ny informationsstund på nästkommande regionala Brå32

möte. I Ritvas dagbok finns följande antecknat efter
mötet:
Inbjudna till Bråpresidiet. Närvarande är samtliga
chefer samt politiker. Ordförande inleder med att
presentera oss som att vi är ditbjudna med syfte att
förklara oss...
Mötet blir mycket proffsigt med ett presentationsmaterial. Man försöker att få oss igång med att ställa
konstiga frågor eller påståenden som att ”graffiti är
som missbruk. Lagliga väggar är som att ge missbrukare sprutor! Jämna Röda Sten med marken”. Väljer
att se åhörarna som klienter och tar allt mycket lugnt
och passar min tunga. Några tycker att projektet är
meningslöst, andra ser det som intressant…
[ur Ritva Mustanojas dagboksanteckningar våren
2006]
En av mötesdeltagarna, Jan Mellberg stadsdelschef i
Högsbo och representant i Trygg, vacker stad, som inte
var närvarande vid det första presentationsförsöket retade upp sig rejält under mötet. Han slog näven i bordet,
reste sig i sin fulla längd och sa:
Nu får det vara nog!! Detta projekt är ett gemensamt beslut och det är Göteborgs Stad som står
bakom beslutet. Detta är något vi skall värna om
och stå bakom och inget Ritva själv fattat beslut om.
[Ritva Mustanoja & Daniel Andersson, Ung Kultur
116]
Den här händelsen, att en stadsdelschef offentligt och
med kraft markerade sitt ogillande med det motstånd
projektet möttes av blev ett viktigt stöd för projektarbetarnas motivation att fortsätta.

Uppbyggnadsfasen

Hallå! Vi har något nytt att tillföra
– är det någon som vill lyssna?
En av Ung Kultur 116s uppgifter handlar om kunskapsbildning: att fördjupa sig i subkulturen för att förstå hur
den ser ut i Göteborg och hur den verkar. Systematisk
genomgång av medias bevakning av graffiti och klotter, forskning och annan litteratur inom området, tematiserade intervjuer och samtal med äldre graffitimålare,
analys av samtal och umgänge i kontakt med de ca 40
ungdomar i den uppsökande verksamheten under det
första året, gav projektet ny kompletterande kunskap
om graffiti/klotterdilemmat att dela med sig av. Då konstaterade projektet bland annat att det även i Göteborg
finns olika typer av graffitimålare som behöver mötas
på olika sätt. Den grupp som Ung Kultur 116 har haft
som sin främsta målgrupp är de unga pojkar som har ett
bild- och formintresse som de ger uttryck för. Det kreativa intresset tar Ung Kultur 116 fasta på när de tillsammans med ungdomarna utvecklar alternativa skapande
verksamheter utifrån deras önskemål. En annan grupp
inom kulturen har inte det uttalade intresset utan verkar
i subkulturen genom att skriva sina signaturer (tags) på
många och/eller häftiga (olagliga) ställen utan önskan
om att måla större bilder (throw – ups eller pieces). Ytterligare ett gäng är de redan etablerade lite äldre utövarna med bara en fot kvar i subkulturen som gärna ser
en laglig graffitivägg i staden för att kunna måla utan att
behöva ta personliga risker.
Det var komplicerat för projektarbetarna att förhålla
sig till den brist på intresse för mer och annan kunskap
kring problematiken. Flera ställen i Ritvas dagboksanteckningar vittnar om svårigheter för projektet att bryta igenom och problematisera redan färdiga bilder av
verkligheten.

Har talat en del med målare. De stöttar projektet
och känner att de äntligen får en röst. De lägger
dock inte mycket hopp i projektet om att det kommer
att bli någon förändring för dem men förhoppningen
är att MAN skall sluta måla upp målarna som tungt
kriminella som slår ner gamla tanter och är allmänt
farliga. Intresset är stort för att bli intervjuad och
det känns som om jag har deras förtroende. [ur
Ritva Mustanojas dagboksanteckningar våren 2006]
Vissa ansåg sig ha tolkningsföreträde och avfärdade andras bilder som naiva:
På mötet i förra veckan framställde polisen målarna
som grovt kriminella och som agerande i gäng. Han
ville likställa det [klotter/graffitimålandet, förfs.
anm.] med gängkriminaliteten och att vi måste
jobba utifrån det förhållningssättet. Att det är grovt
kriminella som håller på med våldsbrott. Han ville
även att vi andra skulle fatta hur det verkligen ser ut
på ”gatan” för polisen sitter ju inne med sanningen
om kulturen.
[ur Ritva Mustanojas dagboksanteckningar våren
2006]
Dagboksanteckningen dryper av ironi och det var frustrerande för projektarbetarna som ännu inte uppfunnit
framgångsrika sätt att uttrycka ungdomsperspektivets
röster på.
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Återinvigningen av Karl Johanstorget
Den tjugotredje augusti 2006 klockan 15.33 trillade det
in ett vidarebefordrat meddelande i Ritvas e-brevlåda.
Innehållet i brevet, berättar hon, gjorde henne övertygad om att hon inom några dagar skulle bli av med jobbet. I dagboken står det:
Nu har det tagit hus i helvetet!!!! [ur Ritva
Mustanojas dagbok]
Här är bakgrunden: I september 2006 skulle Karl Johanstorget i stadsdelen Majorna återinvigas med pompa
och ståt. Göran Johansson8 skulle invigningstala och en
mängd olika kultur- och idrottsföreningar inbjöds att
engagera sig för att utforma och bidra till invigningsprogrammet. Initiativet (numera Majornas ungdomskommitté) ville göra en Hiphop-festival som en av
programpunkterna. I den planerades breakdans och en
tävling i graffitimålning (battle) på särskilt uppspända
dukar. Ung Kultur 116 samverkade här med SDF Majorna och bidrog med sin kunskap för att både ungdomarnas och stadens önskemål skulle kunna infrias och
lyckas enligt principen:
Vi jobbar för att minska kostnaderna för klotter i
Göteborgs stad och vi betraktar ungdomarna som
våra uppdragsgivare. [Ritva Mustanoja. Projektledare Ung Kultur 116]
Mycket krut lades på, från Ung Kultur 116s sida, att planera tillsammans med ungdomarna så att graffitimålandet på festivalen inte skulle få oönskade konsekvenser
– i form av klotter på intill liggande platser. Ung Kultur
116s engagemang var väl förankrat i styrgruppen som
8) F.d. socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i Kommunstyrelsen
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också ansåg festivalen vara viktig att medverka i ur två
aspekter. Dels som ett tillfälle för projektet att knyta nya
kontakter med sin målgrupp, både med de tävlande och
med intresserad ungdomspublik under själva hiphopfestivalen. Och dels för att sprida kunskap om klotter
och graffiti i Initiativet under planeringsfasen.
Alla idéer vi har om vad vi vill göra i ungdomsgruppen exempelvis förankras på den strukturella nivån.
När ungdomar i stadsdelen Majorna ville anordna
ett hip-hop jam i samband med nyinvigningen
av Karl Johanstorget och tog kontakt med oss så
förankrade vi idéerna först och främst i vår egen
styrgrupp innan vi tackade ja till medverkan. Sedan
träffade vi ungdomarna, stadsdelsförvaltningens
fritids-, socialtjänst- och kulturpersonal. [Ritva
Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
Även hos Klotterpolisen och hos politiker i Majorna var
graffitiinslaget under festivalen förankrad genom Ung
Kultur 116s försorg. Men alla tjänstemän i staden som
också kände ansvar visste naturligtvis inte det…
En olycklig tillfällighet strax innan invigningen fick
flera tjänstemän i stadens klottergrupp att reagera blixtsnabbt: Initiativet inbjöd, på en affisch, intresserade att
anmäla sig till hiphop-festivalens graffititävling. I affischens underkant fanns både SDF Majornas och Ung
Kulturs 116s logotyper. Någon av ungdomarna i Initiativet hade klistrat upp en affisch på ett elskåp vilket en
representant i f.d. Klottergruppen upptäckte när han befann sig på Stigbergstorget den tjugotredje augusti. Han
fotograferade elskåpet och skickade ett e-brev, med bild
på affischen inklistrad, till ordförande i stadens Klottergrupp kl 15.05.
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Hej!
Denna affisch hittade jag uppsatt på ett skåp på
Stigbergstorget. Läs texten, av det framgår det att
man skall ”battla” (tävla) i bl. a. graffiti och scratching!
Mvh
Klockan 15.18, exakt 13 minuter senare besvarar ordföranden ursprungsbrevet och vidarebefordrar e-konversationen till flera andra representanter i stadens klottergruppsnätverk: Park- och natur, TMG, Gatubolaget,
Spårvägen samt till ordförande i Ung Kultur 116s styrgrupp.
Hej .
Jag tror jag smäller av.
Sorgligt med budskapet och att de affischerar på fel
ställe också. Man kan tycka att vi inte nått fram med
det mest elementära i projektet.
Kan du ta kontakt med Ritva? Undrar vad hon har
för svar på denna aktivitet? Det verkar ju som hon
inte har koll på ungdomarna. Kan vem som helst
trycka upp vilka budskap som helst och med logotypen för SDF Majorna kan man undra?
Något också för styrgruppen för projektet att få till
sig.
Mvh
På mindre än en kvart hade information om händelsen
på Stigbergstorget spridits till sju tjänstemän i staden
men inte till någon i Ung Kultur 116. Ytterligare 15
minuter senare, alltså kl. 15.33, når e-konversationen
Ritva som får den skickad till sig bakvägen via Borghild på TMG.
Ritva.
Detta fick jag nu.
Vi får talas vid.
Också detta med illegal affischering...
Borghild

Som utomstående, utan alla delar av situationen klar för
sig, kan det vara svårt att förstå att ovanstående konversation kunde få Ritva att dra slutsatsen att projektet
omgående hotades av nedläggning. Så blev det nu inte
men oavsett om risken var överhängande eller ej, så illustrerar den väl den stora utsatthet Ritva upplevde.
Självklart menade Ritva att det var olämpligt att ungdomarna i Initiativet affischerat på olaglig plats men att
det inte var något som projekt Ung Kultur 116 kunde
göras ansvarig för i situationen. Händelserna i samband
med affischeringen blev ändå början på en positiv vändpunkt för projektet enligt henne. I nio månader hade de
känt sig påpassade, ifrågasatta och misstänkliggjorda av
tjänstemän och politiker på alla nivåer i staden. Till och
med av medlemmar i stadens klottergrupp – initiativtagare till projektet.
Men den gången blev det bara för mycket! Om vi
skulle anpassa oss till våra kritikers åsikter hela tiden och inte ens få lov att ta kontakt eller samarbeta
med målgruppen, utan att det skulle ta hus i helsike,
hur skulle vi då kunna göra vårt jobb överhuvudtaget??? [Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur
116]
Vändpunkten inleddes alltså med att projektet för första gången utmanade motståndet i handling. Projektarbetarna satsade hela sin trovärdighet på ett kort: De
påstod att det planerade upplägget med festivalen tack
vare Ung kultur 116s förarbete skulle fungera och inte
resultera i klotter på närliggande byggnader. Basta!
Det var förstås omöjligt för någon, inklusive för Ung
kultur 116, att garantera något sådant, trots gediget förarbete, så det är inte svårt att föreställa sig att det var två
rejält lättade projektarbetare som summerade en lyckad
invigningsdag (utan klotter) efteråt.
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Etableringen av Ung & Skapande
Ett annat viktigt tillfälle som antagligen har haft betydelse för etableringen av förtroende i staden var i samband med den första Ung & Skapandekursens avslutning våren 2007. De medverkande ungdomarna hade då
en egen utställning i Röda Stens stora visningshall som
blev mycket lyckad. I projektbeskrivningen står
Projektets syfte är att förhindra nyrekrytering till
klotter och medverka till att unga personer finner
konstruktiva vägar för sin energi, skaparlust och
samhällsengagemang. [ur projektbeskrivningen för
Ung Kultur 116 06/07]
Under höstlovet 2006 hölls den första konstnärligt inriktade försöksverksamheten för ungdomar i samverkan
med Kulturföreningen Röda Sten. De flesta ungdomarna som deltog hade projektet fått kontakt med via sin
uppsökande verksamhet i målgruppen. För Ung Kultur
116 är det viktigt att inte förstärka gruppidentiteten som
”graffare” utan istället möta ungdomarna som individer
i sin privata identitet och i egenskap av att de har ett gemensamt bild- och formintresse. Därför fanns även andra konstnärligt intresserade ungdomar med i gruppen.
Alla inblandade upplevde prova på-kursen under höstlovet som mycket lyckad visade en uppföljningsträff
några veckor senare. En intressant detalj är att det kom
tretton ungdomar på höstlovskursen och sjutton stycken
till uppföljningen. Därefter bestämde de samverkande
parterna att på allvar köra igång det kreativa ungdomsprojektet Ung & Skapande med start i januari 2007. Ung
& Skapandekurser drivs fortfarande och Röda Sten har
ambitioner att permanenta verksamheten. Kulturföreningen Röda Sten står för huvudmannaskapet i enlighet
med en annan av Ung Kultur 116s principer:
Vi ska inte äga projekt eftersom vi själva är i projektform och kommer att försvinna. Vi söker samverkan med redan befintliga verksamheter som kan
ta ledningsansvar. [Ritva Mustanoja, projektledare
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Ung Kultur 116]
Finansieringsstöd får Ung & Skapande bland annat av
Allmänna Arvsfonden. Kursinnehåll formas efter de
deltagandes önskemål. En gång i veckan arbetar ungdomar i Röda Stens bildverkstad tillsammans med en professionell konstpedagog och en socialarbetare från Ung
Kultur 116. Varje termin avslutas med en egen utställning. Dessutom ordnar ungdomarna, tillsammans med
de vuxna, andra aktiviteter, exempelvis läger, utflykter
och studiebesök. En fylligare beskrivning av verksamheten finns i Jonssons utvärderingsrapport från 2008 där
även en del ungdomar intervjuats. Ritva berättar om hur
hon uppfattade att planerna på samverkan med Röda
Sten i en konstnärligt inriktad kurs för de unga, togs
emot i staden:
I staden var man väldigt skeptisk till Ung & Skapande:
-Va? Vad det vi sa? Graffitikurser!” sa de.
Nej, nej, sa vi. Vi ska göra allt annat än graffiti!
-Lekstuga!
Och Polisen var inte alls glad! Nej, i staden var man
inte imponerad av vad Ung Kultur åstadkommit.
Politikerna var inte heller glada.
Hur märkte du det?
Jag har ju en bekant inom kommunfullmäktige. Det
var inga officiella klagomål utan mer:
”Det här ser inte riktigt bra ut, ska vi verkligen avsätta mer pengar för att ni ska få leka fritidsgård?”
Lite på den nivån.
Men vi körde på och det var vernissagetime. Den
första. Och jag fick ut en inbjudan till alla tjänstemän inom staden. Kom och se! Nästan så att jag
skrev: Vill ni se en levande graffitimålare så kom!
För det var så jävla mycket snack. Men ingen visste.
Alla trodde de visste vem graffitimålaren var men
det var sällan någon som hade träffat eller pratat
med någon.
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Vernissage våren 2007: Ja, det kom ju tjänstemän
och tittade och det de blev mest tagna av var hur
professionellt det var. Både genomförandet av
utställningen och av konstverken på väggarna. Man
blev imponerad. De hade väl trott att det skulle vara
en hög med uppklistrade ostbågar på ett papper,
men det var riktigt professionellt alltså! Mia (verksamhetschef på Röda Sten förfs. anm.) höll tal och
hälsade välkommen, på riktigt, i Röda Stens riktiga
utställningshall och jag hade köpt blommor till
ungarna och fick gå upp och hålla lite tal. Jag var
så stolt så jag grät. Jag blev rörd helt enkelt. Och
det blev succé minst sagt. Från allas sida. Så många
besökare hade det sällan varit på Röda Sten under
ett vernissagetillfälle, ens med de mest etablerade
konstnärerna. Men ungarna, de drar ju med sig
både mormor och morfar och hela släkten, grannar
och alla kompisar och så. Styrgruppen var där, de
blev väldigt tagna och gjorde inget annat än att tala
gott om den här utställningen sedan. Så där fick vi

till en attitydförändring kring begreppet Röda Sten.
Det blev lite positivt nu och vi kände att folk började
förstå att Ung & Skapande var/är viktigt och en
tillgång. Där tror jag att jag fick lite cred också, för
att jag hade stått på mig: Nej vi ska genomföra Ung
& Skapande! Det är inte blaj! [Ritva Mustanoja,
projektledare Ung Kultur 116]
Äntligen lite ljusare tider!
Våren 2007 såg alltså tillvaron betydligt ljusare ut för
Ung Kultur 116s båda medarbetare. Etablerade kontakter med ungdomar runt Röda Stenområdet, framgångsrik kreativ verksamhet, fungerande stödsamtal till
ungdomar och deras föräldrar, ny kunskap om graffiti/
klotterkulturen i Göteborg och begynnande förtroende
och intresse bland stadens tjänstemän och andra, bidrog
till att det gick lättare att andas enligt dem själva. De
negativa föreställningarna som många i staden hade i
början, om vad Ung Kultur 116 tänkte göra, började ge
vika för vad Ung Kultur 116 i praktisk handling visade
att de gjorde.
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Mysteriet med den tysta faxen del 1
Nu skulle man kunna tro att Ritva och Daniel i lugn och
ro kunde arbeta i enlighet med sitt uppdrag. Men riktigt
så var det inte. Det fanns ett problem kvar att lösa som
bland annat tog sig det lite udda uttrycket att faxapparaten på kontoret inte knattrade lika ofta som projektet
önskade. I Ung Kultur 116s formulerade uppdrag står
nämligen också:
Förutom att förhindra nyrekrytering till klotter ingår också i uppdraget att via rättsväsendet arbeta
uppsökande riktat till ungdomar som klottrar
och deras föräldrar. [Ur projektbeskrivningen
2005]
Vid en närmare läsning av Ung Kultur 116s verksamhetsrapporter syns att den delen av uppdraget varit särdeles svår att klara av:
Samverkanskontakter mellan socialtjänst och rättsväsende i främst de västra delarna har inte etablerats så som projektet hade förhoppningar om. [Ur
verksamhetsrapport 2006]
Ett ständigt arbete pågår för att ta fram fungerande
rutiner för staden gällande de ärenden som gått till
socialtjänsten via polisen [ur verksamhetsrapport
våren 2007]
Vad som ännu inte fungerade var alltså kontakterna
mellan stadsdelarnas socialtjänster, Ung Kultur 116
och polisen när det handlade om de unga under 21 år
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som polisanmälts och identifierats av polis för klotterbrott. Det var önskvärt för projektet att – så tidigt som
möjligt – få till stånd ett fungerande uppsökande arbete
med ungdomar som klottrat, helst redan efter den första polisanmälan. Åtal väcks sällan första gången utan
anmälningar läggs på hög till ett senare åtalstillfälle.
Brottsrubriceringen ”grov skadegörelse” sker redan vid
tre upprepade graffitisymboler på annans egendom. Vid
åtal och fällande dom innebär rubriceringen både högre
straffpåföljd och risker för mycket höga skadestånd. Ett
läge värt att försöka förebygga både ur den enskildes
och ur ett samhälleligt perspektiv.
Tanken var (och är fortfarande) från Ung Kultur 116s
sida, att kalla den unge och anhöriga till minst ett samtal för att tillsammans sätta in graffiti/klotterkulturen i
ett större sammanhang. Genom att berätta hur samhället
ser på klotter och vilka konsekvenser fortsatt klottrande
kan få inte minst för den unge själv, ville man ge en
större karta både för den unge och för föräldrarna att navigera efter och samtidigt erbjuda alternativa skapande
aktiviteter och möjlighet till fortsatta samtal med både
unga och föräldrar – tillsammans eller enskilt.
Ung Kultur 116 började arbetet tidigt på våren 2006 för
att lösa samverkansuppdraget mellan polis, socialtjänsten och sig själva. Ung Kultur 116 behövde komma i
kontakt med de polisanmälda klottrarna för att kunna
arbeta uppsökande. Här fanns förhoppningar om att det
skulle kunna lösas enkelt. Inom socialtjänsten i Göteborg fanns redan förebyggande arbete vid alla andra
typer av ungdomsbrott och rutinerna då är att polisen
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vidarebefordrar anmälan till den lokala socialtjänst som
den unge tillhör och att den lokala enheten sedan följer upp ärendet. Ung Kultur 116 såg framför sig att polisen inte skulle behövda förändra något i sina rutiner
och att de lokala socialkontoren via fax skulle kunna
vidarebefordra de klotterrelaterade ungdomsärendena
till dem. Projektarbetarna hoppades på en flitigt arbetande fax inom kort och därefter nya möten med ungdomar anmälda för klotterbrott. Att kontakta socialjour
och socialkontor i de västra delarna av Göteborg för att
presentera sig och resonera kring detaljerna blev därför
projektets första steg. Då hade medarbetarna ännu ingen
aning om att det skulle behövas både detektivtalanger
och avancerat strategiarbete för att lösa uppgiften. Eller
att det skulle ta sin tid innan faxen började ge ljud ifrån
sig…
Olika berättelser om samma sak
Tidigt upptäckte Ritva och Daniel att det fanns helt
olika berättelser runt problematiken hos socialtjänsten
respektive hos polisen. Polisens berättelse var att antalet gripanden och anmälningar för klotter som skadegörelsebrott ökat kraftigt, sedan den speciellt avdelade
klotterpolisen startade 2004. Socialtjänstens generella
berättelse var istället att det inte fanns några ungdomar
som åkte fast för klotter:
Inom socialtjänsten frågade jag kring hur de jobbade med de ungdomar som åker fast för klotter
som skadegörelse och vilket stöd de kunde erbjuda
föräldrarna? Då tittade de förvånat på mig och sa
att detta är inget problem för socialtjänsten då det

inte finns några ungdomar som åker fast för klotter
och att detta (klotter, förfs. anm.) i sig inte är ett socialt problem. Ingen ville med andra ord samarbeta
med oss och ingen var intresserad av den kunskap vi
hade om graffitikulturen och graffitimålaren. [Ritva
Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
Nu fick Ung Kultur 116 fundera: Hur kan de säga att
det inte finns några ungdomar som åker fast för klotter?
Skickar inte polisen några anmälningar till socialtjänsten? och om de gör det, hur många anmälningar handlar
det om? Jo då, det fanns anmälningar om klotter som
skadegörelsebrott utförda av ungdomar och jo då, polisen skickade dem till de lokala socialkontoren som de
brukade. Fler frågor för Ritva och Daniel: Var tar då
anmälningarna från polisen vägen? Och hur kan socialtjänsten motiveras att vilja samverka för att kunna lösa
projektets uppgift?
Många dialogkontakter togs på olika nivåer inom socialtjänsten och flera förslag på förändrad ordning presenterades för alla som behövde samverka men med dystert
resultat. Det framgår av verksamhetsrapporternas statistik över projektets genomförda samtal med unga som
förmedlats via polis.
År

Rättsväsende/polis Socialtjänst/sociala
jouren

2006

2

-

2007

-

14
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Dialog behöver vissa förutsättningar
Ett möte med alla socialchefer våren 2007 kom att bli
en vändpunkt för Ung Kultur 116s agerande runt problemet.
Jag hade provat på alla nivåer under först: samtal
med enskilda socialsekreterare, möten på de olika
byråerna, möten med enskilda socialchefer innan
enhetschefsmötet. Så jag hade provat allt. Men de
bara inte kunde se någon annan verklighet än sin
egen! Och jag tänkte nej, jag ger mig inte! De ska
inte få vinna det här./…/
Jag var på ett möte med alla stadsdelarnas socialtjänstchefer – 21 st. Margareta, dåvarande
styrgruppsordförande var med och inledde. Hon
ramade in Ung Kultur 116 som hon brukade; att vi
är en gemensam angelägenhet för hela staden och
att projektet är ett uppdrag från Trygg, vacker stad.
Sen var det min tur. Jag ville inbjuda till ett samtal
om de olika bilderna polis och socialtjänst verkade
ha och spåra vart klotterärendena tog vägen och sen
också erbjuda de lokala socialkontoren att skicka
sina klotterärenden till oss i Ung kultur 116 för uppföljning. En av cheferna avbröt mig då:
”Vet du hur ointressant det du pratar om är? Det är
så ointressant så jag sitter här och tänker på vad jag
ska handla för mat. Sååå ointressant är det. Vi har
mycket tyngre problematik att ta hand om, förstår
du, missbruk, våld i hemmen, incest…”
Oj, vad gjorde du då?
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Jag gjorde som jag brukar – bekräftade chefens
känslor och berättade att jag också jobbat som
socialsekreterare under hårt tryck, med begränsade
resurser och med svåra prioriteringar. Men sedan
sa jag också att det står i socialtjänstlagen att om en
ungdom under 21 år grips, misstänks eller anmäls
för klotter som skadegörelse ska den unge följas upp
av socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.
Det låter tufft?
Det var det också.
Efteråt framstod incidenten som både värdefull och
viktig eftersom den uppenbarade både enhetschefernas
svåra situation och dialogmetodens inneboende begränsningar – vissa förutsättningar måste finnas för att
dialog ska fungera, exempelvis frivillighet och vilja till
kontakt. För att få tillstånd en förändring började projektarbetarna utveckla en annan idé i stället.
Vad hände sen?
Vi fick vara strategiska på ett nytt sätt. Eftersom
jag inte fick kontakt med enhetscheferna så gick
jag en nivå upp till stadsdelscheferna och fick till
stånd ett samverkansavtal mellan Ung kultur 116
och samtliga stadsdelars socialtjänster. Det gäller
från 20080601 och två år framåt. [Ritva Mustanoja,
projektledare Ung Kultur 116]
För att kunna vara strategiska på det nya sätt som Ritva
hänvisar till i citatet behövde Ung Kultur 116 ha mer
muskler:
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föräldrar) som grips. Att ha så kallade ”bekymringssamtal” med dessa får anses angeläget för att
stadens samlade insatser ska få effekt. [Ung Kultur
116s projektbeskrivning inför förlängning 08-09]

Projekt Ung Kultur 116 förlängs, blir
större, ändrar fokus och flyttar
Ett förslag till två års förlängning av ”Ung Kultur 116
– ett projekt i dialogform” presenterades för Trygg,
vacker stad i september 2007. Projektets inriktning formulerades delvis om till att ha större arbetsfokus på den
strukturella nivån, av i huvudsak två skäl. Det ena skälet
var de ovan nämnda svårigheterna för Ung Kultur 116
att samverka med socialtjänst och polis.
Projektet avser minska vårt eget arbete med grupper genom 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 misstänkta för klotter. [Ung Kultur 116s projektbeskrivning inför förlängning 08-09]
Här tydliggjorde också projektet vad de ville göra och
gav sin tolkning av varför samarbetet med socialtjänsten inte fungerat hittills:
Vi vill nu fokusera på att ta fram tydliga rutiner för
hela staden samt följa upp samtliga ungdomar som
grips av polisen. Vi kan konstatera att detta inte
finns idag. Ung Kultur 116 bör bli länken mellan
polis och socialtjänst.
Socialtjänsten mäktar inte med att fånga upp de
ungdomar som polisen griper misstänkta för att
ha klottrat. Erfarenheten har hittills visat att socialtjänsten tvingas prioritera ärenden som är mer
akuta eller bedöms vara av allvarligare karaktär.
Socialtjänsten behöver en kompletterande instans
som direkt kan ta sig an de ungdomar (och deras

Det andra skälet var den nya policyn för en Trivsam
stad – fri från klotter och annan skadegörelse som antogs i Trygg, vacker stad i februari 2007. Där uppmanades varje stadsdel/bolag att arbeta aktivt med lokala
handlingsplaner. Ung Kultur 116 föreslogs i ansökan få
ytterligare en funktion i staden i relation till policyarbetet – som erfaren resurs när det gäller att bistå med
möjliga arbetsmetoder och stöd i stadsdelarnas utvecklingsarbete. De övergripande strategierna i policyn – att
arbeta mot skadegörelse i samverkan genom dialog och
kunskap överensstämde med de idéer som Ung Kultur
116s projektplan formulerades kring några år tidigare
och som projektet numera kunde på sina fem fingrar.
Ung Kultur 116 ville som mål arbeta fram en ”Göteborgsmodell”; med förebyggande arbete, dialog i samverkan mellan berörda parter och ett aktivt samarbete
mellan staden och konstvärlden med fokus på målgruppen.
I samband med de föreslagna förändringarna ansågs det
lämpligt att erbjuda projektets tjänster till hela staden
och inte bara till de västra stadsdelarna som under de
två första åren. Därmed blev en organisatorisk flytt av
projektet motiverad. Från Majornas stadsdelsförvaltning till Sociala resursförvaltningen som också har hela
staden som sin arbetsyta. För det utökade uppdraget föreslogs en personalökning med ytterligare två heltidstjänster. De ökade kostnaderna skulle bl.a. täckas av att
fler stadsdelar engagerades i finansieringen. Stora förändringar föreslogs alltså både till form och till innehåll. Trygg, vacker stad godkände det nya förslaget i
sin helhet. Ytterligare två medarbetare anställdes under
våren 2008; Cecilia Fredin, socionom, och Cecilia Broman, socialpedagog.

41

Mysteriet med den tysta faxen del 2
I och med att förlängningen och förändringen av projektets fokus accepterats i Trygg, vacker stad, fanns förutsättningar för Ung Kultur 116 att bearbeta samverkansproblemet mellan socialtjänst och rättsväsende något
annorlunda.
Under januari 2008 började Ritva det konkreta arbetet
med att formulera ett utkast till ett lämpligt samverkansavtal mellan alla berörda parter9 rörande klotteranmälda
ungdomar. För att göra en lång historia riktigt kort så
antogs samarbetsavtalet utan invändningar av samtliga
stadsdelschefer och började gälla från första juni 2008.
Metoden Ung Kultur använde den här gången var knappast dialog utan snarare en skonsam överkörning. Skonsam, för att man öppet redovisade syftet.
Fungerar samarbetsavtalet?
Det funkar utmärkt – Det är nästan ”magic”, skämt
å sido, några, jag vet inte vilka, några måste ha
lobbat: folk på enhetschefsnivå kanske, som talat
för avtalet och som kunde se fördelarna. [Ritva
Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
Är sladden till faxen urkopplad eller?
Sommaren 2008 fanns alltså ett reglerat avtal med överenskomna rutiner mellan socialtjänsten och Ung Kultur
116 och den utökade medarbetarskaran i projektet såg
fram emot att den egna faxen äntligen skulle börja låta
och spotta ur sig papper med nyanmälda minderåriga
klottrare från polisen. Sommaren är normalt högsäsong
för klotter och därmed förväntade de sig hög aktivitet.
Men till allas förvåning knattrade faxen lika sällan som
9) För att se det gällande samverkansavtalet se bilaga 6
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innan avtalet. ??? Mystiskt! Vad var det nu som kärvade då?! Det var bara för projektarbetarna att ge sig ut
och spåra i systemen igen! Den här gången behövde de
sätta sig in i polisens organisationsstrukturer och rutiner
för att förstå varför faxen stod tyst. Då upptäcktes att
polisen gjort en omorganisation under våren 2008. Den
särskilda grupp kallad Klotterpolisen som man tidigare
samverkat väl med, handlägger inte längre klottermisstänkta minderåriga utan uppgiften har delegerats till de
6 närpolisområdena. Den nya ordningen kommunicerades inte till samverkanspartnern Ung Kultur 116. Och
den gamla ordningen mellan Klotterpolisen och Ung
Kultur 116 kommunicerades inte till närpolisområdena.
Därav faxens tystnad. Hur kan man som kommunal
tjänsteman få tillgång till den informationen kan man
undra. Jo, man dammsuger sina kontaktnät, ringer runt,
hör sig för, träffas och man bjuder på fika!
Så kaffe är metoden alltså?
He he, det är väldigt viktigt och man har nog dåliga
framtidsutsikter om man inte dricker kaffe…
Det handlar ofta om att skapa en personlig kontakt,
bjuda på fika och prata lite om ditt och datt, klämma
på varandra helt enkelt. [Cecilia Broman, projekt
Ung Kultur 116]
Sedan en tid tillbaka knattrar äntligen faxen som förväntat:
Nu faxas ärendena till oss, vi kontaktar hemsocialtjänst och skickar över samverksansavtalet för kännedom och sen kollar de om de är aktuella för andra
ärenden. Är ungdomarna det, så kallar inte vi dem,
för då har de ju redan en socialtjänstkontakt. Däremot erbjuder vi oss att vara med. [Cecilia Broman,
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projekt Ung Kultur 116]
Ung Kultur 116 samverkar med de socialsekreterare
som är placerade hos närpolisen så att systemet fungerar. De träffas med jämna mellanrum i ett nätverk, på
initiativ av Ung Kultur 116. Under hösten 2008 arbetade Ung Kultur 116 uppsökande med tretton ungdomar
förmedlade via samverkansavtalet och statistik för det
första halvåret 2009 visar samtalskontakter med trettio
olika ungdomar under 21 år.
Det sitter en socialsekreterare i varje närpolisområde så dem har jag numera frukostmöte med här
hos oss, 1 timme var sjätte vecka. Bjuder på kaffe
och goda mackor. Jag förbereder en dagordning
som de kompletterar. [Cecilia Broman, projekt Ung
Kultur 116]
Så om kaffe inte är metoden, är fikandet medlet då?
He, he. Nej, men allvarligt: Att man försöker bjuda
in sig och försöker byta roll med den andres arbetssituation när man försöker samarbeta. För det är ju
också så att det, att vi tar över ärendet, kan uppfattas som att vi misstror deras förmåga men sen kan
det också betyda merjobb av olika anledningar,
kanske otydliga roller och mandat. Då blir ju min
uppgift att lyssna på dem och bekräfta dem att det
här var ju verkligen inte meningen, vi skulle ju avlasta er, det var ju därför vi skrev det här avtalet och
hur kan vi göra nu för att det inte ska bli merjobb
för dig i din verksamhet? Och vad vill du ha av mig?
[Cecilia Broman, projekt Ung Kultur 116]

Ung Kulturs egna reflexioner om den
första tiden
När Ritva idag reflekterar kring det motstånd projektet
mötte den första tiden ser hon att det handlade om flera
samverkande orsaker. En orsak var att det polariserade
samtalsklimatet mellan stadens grupperingar kring
problematiken, av tradition aktiverade försvarsmekanismer:
Rädslan tror jag låg både i den infekterade konflikten och i att man hade ett behov av att försvara det
egna jobbet. Man hade ju sedan länge jobbat MOT
klotter som skadegörelse samt inom vissa verksamheter MED graffiti. Man satt själv med mycket
erfarenhet utifrån var man befann sig rent organisatoriskt i staden samt om man tillhörde en drabbad
förvaltning eller om man jobbade med ungdomar.
[Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
En annan orsak handlar om de föreställningar om vad
projektet skulle göra som fanns hos båda grupperingarna. Ritva ger en tillspetsad bild av en, som hon upplevde, typisk reaktion hos ungdomsarbetare i staden:
”- Vi har sedan länge jobbat med denna fråga på
vår fritidsgård så kom inte till oss och säg hur vi
skall jobba med graffiti eller graffitimålare. De får
gå graffitikurser hos oss. De lovar då att de skall
sluta måla olagligt, så ni behöver inte komma till
oss och säga hur det är för det vet vi redan” [Ritva
Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
Ritva tänker att det förmodligen fanns en oro från ungdomsarbetarnas sida som handlade om att de föreställde
sig att Ung Kultur skulle granska deras arbete i verksamheterna och ge direktiv på hur arbetet skulle skötas
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eller kanske ännu värre; ta över arbetet med ungdomarna.
Ytterligare en orsak som antagligen speglade både ointresset och/eller det direkta motståndet kan ha varit att
tjänstemän och politiker på de olika nivåerna inte var
intresserade av – eller inte kunde föreställa sig hur Ung
Kultur avsåg att arbeta med dialog som metod och att
projektet därför inte uppfattades som vare sig trovärdigt
eller meningsfullt.
Min känsla var att vart jag än kom så var jag tvungen att försvara mitt uppdrag. Känslan var att alla
trodde att jag hade hittat på detta (projektet, förfs.
anm.) själv. Informationen om att projektet var ett
uppdrag av Trygg, vacker stad ville bara inte sjunka
in. [Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
Motståndet mot Ung Kultur 116 ökade än mer när vissa
stadsdelschefer, i de stadsdelar som skulle vara med
och finansiera Ung Kultur 116, belastade någon av de
egna enheterna med kostnaderna för projektet utan att
förankra det tillräckligt väl hos de enskilda enhetscheferna. Enheterna ifråga blev överkörda och kände sig
överkörda, fick mindre pengar till sin ordinarie verksamhet och en del av frustrationen över det vändes mot
Ung Kultur 116. Detta återfördes till Trygg, vacker stad
och de stadsdelschefer som gjort en sådan administrativ
blunder rättade till det i kommande budgetar; antingen
genom att väl förankra i den belastade enheten eller genom att ta summan till Ung Kultur 116 från den stadsdelsövergripande pengapåsen.
Vi har i den här rapporten i huvudsak valt att berätta om
de trögheter och motstånd Ung Kultur 116 möttes av
inom den kommunala världen i sin ambition att bygga
broar. Det betyder inte att etableringen av kontakter
med ungdomarna och med konst- och kulturvärlden
gick friktionsfritt. Starka föreställningar om ”de andra”
fanns även där och behövde mötas på liknande sätt.
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Lärande det första året:
”Vi fick lära oss hur man pratar”
Ung Kultur 116s första verksamhetsår med de svårigheter, trögheter och motstånd projektarbetarna mötte i
sin strävan att uppfylla projektets syften var en aktiv
läroperiod för både Ritva och Daniel. Tillsammans har
de genom enskild och gemensam reflexion, handledning och tillgång till mentorsstöd uppmärksammat vad
de själva behövt förändra i sina attityder, sitt bemötande
och i sin kommunikation för att kunna komma vidare.
Under våren 2006 när upplevelsen av motstånd var som
starkast formulerade projektarbetarna sina lärdomar i
ett antal medvetna förhållningssätt för sig själva. Vi har
utifrån samtal med Ritva och Daniel gjort en sammanställning:
Aktivt anpassa språket till att bli så lite provocerande som möjligt.
• Inte hänvisa till ”tidigare gjord forskning” utan baratill egna studier, iakttagelser och fakta från Göteborg.
• Alltid använda begreppet ”klotter och graffiti” till-
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sammans för att undvika missförstånd.
• A
 lltid hänvisa till Brås definition av klotter och graffiti: ”Klotter är bild eller ristning som olovligen anbringats på plats eller föremål. Graffiti är text eller
bild som lagligen anbringats på plats eller föremål.”
Undvika polemiska situationer så långt det är
möjligt.
• Undvika media, diskussioner, debatter. Samtalsformen är den som eftersträvas.
• I nte utrycka något som kan uppfattas som för eller
emot klotter och/eller graffiti.
• P
 ersonliga åsikter och tyckande är ok men inte i relation till arbetsfältet. Vår uppgift är att verka i spänningsfältet mellan de olika ställningstagandena och
åsikterna runt klotter och graffiti.
• Vi hänvisar till fakta, till vad vi gör, till vad som händer/har hänt.
Påverka samtalsklimat i konstruktiv riktning
• Vara genomskinliga med allt vi gör och hålla det vi
lovar. Inga dolda agendor.

• F
 örankra – kommunicera – återkoppla allt, på alla nivåer, hela tiden. Det måste göras i rätt ordning och till
rätt personer också, annars dör dialogen och känslan
av delaktighet.
• Lyfta frågor utan att någon förlorar ansiktet. Det innebär att aldrig värdera någon annans åsikt eller handlingsförslag.
• Stötta och bekräfta alla vi möter i deras upplevelser
och känslor i relation till klotter och graffitifrågan som
ett första steg. Först därefter, när kontakt etablerats
kan vi problematisera och bredda synfältet genom att
föra in fler perspektiv.
• Lyssna in – ge tillbaka genom att bekräfta ”det ni gör
är viktigt för att…” för att nå fram. Hade vi tagit på
oss expertrollen och berättat ”såhär och såhär är det”
och tagit åt oss äran för olika saker hade det aldrig
funkat.
• Vi tackar aldrig nej till något – inte ens till konstiga
förslag, vi visar intresse, bekräftar - lite som man
jobbar med missbrukare att bejaka det goda som 		
finns.
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Metoder för att främja eget lärande
Ritva och Daniel använde sig av ett flertal olika metoder
för att hantera motstånd – eget och andras och för att
hitta framkomliga vägar:
Vi hade projektbeskrivningen som ett mantra de första åren för att påminna oss om att vi fått ett förtroende och vilka verktyg vi skulle använda, att någon
trodde på oss. [Ritva Mustanoja, projektledare Ung
Kultur 116]
De hade också stort stöd av varandra. Tidigt bestämde
de att alltid vara två på möten eller informationsträffar
som på något sätt antogs kunna bli besvärliga också för
att kunna analysera mötet efteråt och lära av situationen. Bägge förde egna dagboksanteckningar och båda
var lyhörda för den andres behov av att prata av sig.
Projektet hade också yttre stöd.
Mentor
Ritva är övertygad om att projektet hade havererat tidigt
om inte tillgången till mentorsstöd hade funnits. Hon
berättar om täta kontakter med sin mentor i början:
Jag kunde ringa flera gånger i veckan och jag blev
alltid mottagen. Borghild är en grym strateg med
ett jättekontaktnät och helikopterperspektiv över
staden. Det hade jag inte alls i början men jag
har lärt mig. Nu går det mer eller mindre automatiskt. Så fort vi planerar något eller så, tänker
jag blixtsnabbt; Vilka berörs av det här för att det
ska funka? Vilka måste kontaktas? På vilken nivå
i den kommunala hierarkin måste jag börja? Och
inte minst: I vilken ordning behöver kontakterna
tas? Ordningen är viktig! Det tar en j-a tid men är
nödvändigt för att alla ska kunna känna sig delaktiga. Annars skulle dialogen dö. [Ritva Mustanoja,
projektledare Ung Kultur 116]
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Handledning
Gemensam handledning med en utomstående person
var och är fortfarande ett värdefullt utrymme för reflexion för projektarbetarna. Var tredje vecka träffar gruppen en lärare och forskare, på Socialhögskolan i Göteborg, under några timmar.
Handledaren har i de grötigaste processerna fått
mig att lyfta blicken och se olika sammanhang. Han
har även fått mig att förstå att det som händer inte
är hela världen. Det har varit viktig med denna helt
utomstående kontakt som kände mig innan jag gick
in i Ung Kultur 116. [Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]

Ung Kultur 116s första tid skulle kunna beskrivas som
ett metodiskt grovarbete för att skapa de förutsättningar
som behövdes för att sedan kunna arbeta i enlighet med
uppdraget. Den delen var projektarbetarna delvis oförberedda på och processen tog ca ett år och kan kortfattat
beskrivas i två parallella vägar. Den ena handlade om
att utveckla egna förhållningssätt, både inom och utanför projektet för att hantera trögheter och motstånd. Den
andra handlade om att i praktisk utåtriktad handling visa
vad man ville för att på så sätt bryta igenom de negativa
föreställningar som fanns hos många till en början.
Vägarna etablerade tillsammans så mycket förtroende
i staden att Ung Kultur 116 numera ses som den resurs
staden och andra med förtroende kan vända sig till när
det gäller stöd, hjälp och idéer kring klotter/graffitirelaterad problematik.

Funktioner

4. Ung Kultur 116s funktioner i Göteborgs
stads strategi för klotter- och graffitifrågor
Översikt över Ung Kultur 116s
funktioner
Att jobba med graffiti/klotterfrågan i Göteborgs Stad
kan liknas vid ett avancerat floristarbete. Vi talar om
en ”bukett” av insatser där många delar av staden 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
[Margareta Ridelius f.d. stadsdelschef i Tuve-Säve och
ordförande i Ung Kultur 116s styrgrupp 2006-2008. Ur
förordet till Björn Jonsons rapport 2008]

Ung Kultur 116s tillkomst har lett till att det nu finns
en omsorgsfullt utvald bukett av insatser kring klotter/
graffitifrågan. Det som gjordes förut – sanera, försvåra
och anmäla klotter – görs fortfarande, men ”buketten”
har utökats med många nya blommor – proaktiva och attitydförändrande sätt att agera runt dilemmat. Ung Kultur
116s arbete och det formella stödet i policyn från 2007
har båda starkt bidragit till att fler människor, både unga
och vuxna, arbetar aktivt med problematikens sociala dimension, att det finns fler insatser, inte minst av förebyggande slag, för att hantera frågan. En annan effekt är att
problemlösningsklimatet kring frågan är konstruktivt.

I detta kapitel vill vi belysa vilka funktioner Ung Kultur
116 fyller i förhållande till den komplexa samhällsfråga
som klotter/graffitiproblematiken är för Göteborgs Stad.
Vi har identifierat ett antal funktioner inom fyra områden.10 Vi ska i följande avsnitt beskriva dessa funktioner och ge illustrerande exempel från Ung Kultur 116s
verksamhet. Exemplen är utvalda för att visa på proaktiva åtgärder och initiativ som i de flesta fall inte skulle
kunna komma till stånd utan en särskild organisation av
Ung Kultur 116s karaktär.
Därefter kommer vi att uppehålla oss kring vilka utmaningar projektet behöver förhålla sig till i sitt nuvarande
arbete. Där efter diskuterar vi hur man kan se på resultatet av Ung Kultur arbete. Till sist reflekterar vi över
vilka nya utmaningar som Göteborgs Stad behöver ta
ställning till inom en snar framtid.

10) Förutom uppgiften att bedriva förebyggande arbete med klottrande ungdomar under 21 år enligt socialtjänstlagen.
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Översikt över Ung Kultur 116s funktioner
1. Vara forum för problemlösning för alla berörda parter
• Ha strategisk överblick över arbetet med klotter och graffitirelaterade frå gor
inom staden och kritiskt granska befintlig praxis
• Hålla om frågans komplexitet: värna alla perspektivs behov
• Verka i spänningsfältet mellan olika perspektiv som en bro
• Vara operativ stödresurs för alla som berörs av frågan
• Förmedla och bevaka ungdomsperspektivet i stadens trygghetsarbete
2. Vara kunskapscentrum
• Utveckla, samla och sprida kunskap om subkulturen, om frågans komplexitet
och om framgångsrika sätt att arbeta med frågan
• Utveckla och sprida metoder för dialog och samverkan kring dilemmat
3. Vara samhällsentreprenörer
• Identifiera och möta behov och blinda fläckar
• Utveckla idéer och sjösätta åtgärder i dialog och i samverkan med andra
4. Främja kontakter och initiera nätverk
• Förmedla kontakter
• Skapa nätverk, samverkansarenor och forum för problemlösning och lärande
• Mobilisera ungdomars och vuxnas engagemang och resurser

1. Vara forum för problemlösning för
alla berörda parter
Ha strategisk överblick över arbetet med klotter och graffitirelaterade frågor inom staden och
kritiskt granska befintlig praxis
Göteborgs Stad har med Ung Kultur 116 byggt upp en
infrastruktur som innebär att det finns personer som har
strategisk överblick över vad som händer inom graffiti/
klotterkulturen med fokus på den lokala utvecklingen
och dess uttryck i stadsrummet. Ung Kultur 116 ansvarar också för ett helikopterperspektiv på de insatser
som görs i relation till dilemmat inom Göteborgs Stad.
I projektets uppgifter ingår att kritiskt granska befintlig
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praxis och utveckla förslag på andra åtgärder i de fall de
inte fungerar tillfredställande. Så var fallet när samverkansavtalet mellan polis och socialtjänst kom till stånd.
Hålla om frågans komplexitet: värna alla perspektivs behov
Ung Kultur 116 utgår ifrån att klotter/graffiti är en social aktivitet bland unga som ger uttryck för olika intressen och behov hos utövarna. De utgår också ifrån att
de starka reaktioner som klotter/graffiti kan väcka hos
berörda vuxna på samma sätt är uttryck för olika behov
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och intressen. Ung Kultur 116 möter, de ibland motstridiga, intressena på ett respektfullt sätt och påminner om
att alla olika behov: sociala, kulturella och ekonomiska
behöver lyftas fram och vägas in om dilemmat ska hanteras på ett hållbart sätt.
Verka i spänningsfältet mellan olika perspektiv
som en bro
Ung Kultur 116 fungerar som en bro mellan de olika
perspektiv som finns kring klotter och graffiti och en
arena som underlättar möten dem emellan. De har
byggt upp ett förtroende hos både graffitimålande ungdomar och deras föräldrar, hos fackförvaltningar och
stadsdelsförvaltningar, bland konstnärer, närliggande
ungdomskulturer, kollegor inom socialtjänst, polis,
kulturinstitutioner, Brå, ungdomsfullmäktige m.fl. Förtroendet gör att människor vågar och vill vända sig till
Ung Kultur 116 och att de litar på att Ung Kultur 116
förvaltar deras intressen och förhåller sig neutrala till de
aktuella sakfrågorna. Ung Kultur 116 svarar med olika
insatser för att eventuella spänningar ska kunna hanteras konstruktivt, att olika perspektiv ska kunna samexistera och kunna lära av varandra. Ung Kultur 116 har
blivit en trygg plats, en resurs att tillgå exempelvis som
rådgivare i låsta lägen eller som i kniviga situationer
som exemplet nedan illustrerar:
Exempel: Bollplank
Kulturförvaltningens chef Björn Sandmark hamnade i
hetluften under sensommaren 2008 när han avslog en
ansökan från Riksteatern om graffitimålning på Järntorget ,med hänvisning till Stadens policy. Offentlig debatt
följde på beslutet både i media och inför publik. Han var
då ny som förvaltningschef i Göteborg och kontaktade
Ung Kultur 116 i samband med händelsen. Då fick Ung
Kultur 116 funktionen av att vara bollplank i en akut
och konfliktfylld situation. Om sitt möte med projektet
säger Björn Sandmark:
Ja, det var ju väldigt bra för mig, jag lärde mig
mycket som jag inte visste av Ung Kultur 116. De
har ju större kunskap än de flesta för det här är ju

ett område där alla tycker något men få har kunskaper så de var ju med och nyanserade den debatten.
De kan med sin expertkunskap på subkulturen syna
antaganden och tyckanden och fördjupa kunskapen.
Det är ju det som är en framgångsrik metod – det
finns inga generella lösningar längre. Sverige har
blivit ett allt mindre kollektivistiskt samhälle, människor är mer individualister, det finns inte en utan
massor av ungdomskulturer, man måste agera på
massor av olika sätt gentemot de här grupperingarna och då måste det finnas människor som har
insikt i detta som snabbt kan kartlägga, identifiera
och ha kunskaper för att kunna visa hur man kan
jobba med det. Man kan inte ha fasta strukturer som
hanterar saker på samma sätt utan man behöver ha
en flexibel organisation som mer orienterar sig efter
verkligheten istället för efter en karta. Det gäller i
hela samhället. [Björn Sandmark chef för kulturförvaltningen, Göteborgs Stad]
Vara operativ stödresurs för alla som berörs av
frågan
Till Ung Kultur 116 kan vem som helst som arbetar eller
bor i staden, och på något sätt berörs av graffiti/klotterfrågan, vända sig med sin oro, sin skaparlust, sin frustration, sin kreativitet, kort sagt sina behov av att förstå
och att veta mer för att komma vidare. Ung Kultur 116
lyssnar på bekymrade föräldrar, konststuderande, oroliga tjänstemän från fackförvaltningar och stadsdelar
eller på ungdomar som vill utveckla en idé – och bistår
intressen, önskemål och behov med praktiskt arbete så
långt det är möjligt. Två uppgifter i relation till staden är
formulerade; att vara stadens operativa resurs i socialtjänstens brottsförebyggande arbete med klotteranmälda ungdomar och att vara stadsdelarnas resurs i utvecklandet av lokala handlingsplaner utifrån Trygg, vacker
stads policy. Stadsdelarnas utvecklingsarbete ser olika
ut och Ung Kultur 116s bidrag som resurs skräddarsys
efter det lokala behovet. Ett konkret exempel från Hisingen hösten 2008 får illustrera hur det kan gå till:
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Exempel: Policyarbete på Hisingen hösten 2008
Som ett led i arbetet med den lokala handlingsplanen
utifrån Trygg, vacker stads policy samlade Hisingsregionens Brå en tjänstemannagrupp för att undersöka hur
man skulle involvera ungdomar i arbetet. En av folkhälsosamordnarna i området kontaktade Ung Kultur 116
för medverkan i gruppen. Från början var tanken att
använda Ung Kultur 116 i ett föreläsningssammanhang
för ungdomarna – vad som kan hända om man klottrar.
I stället blev det så att tjugotalet ungdomar i åldrarna
13 -16 år ifrån fem olika stadsdelar tillsammans med
vuxna från Ung Kultur 116, lokala fritidsledare och
fältassistenter arbetade i s.k. Framtidsverkstäder11. En
framtidsverkstad är en processinriktad grupparbetsmetod som utgår från de deltagandes frågeställningar och
tillvaratar deras egen kompetens. Vid fyra tillfällen arbetade de två timmar varje gång, med en utomstående
konsult med frågor i närmiljön: Vad är bra, vad behöver
ändras, hur motverkar man nedskräpning, skadegörelse, vad skulle vi önska i framtiden och hur kommer vi
dit? Anna Nolgren som först gjorde sin praktik på socionomprogrammet och sedan projektanställdes på Ung
Kultur 116 berättar:

Erfarenheterna av att arbeta tillsammans med trygghetsfrågor i en organiserad metod blev en givande upplevelse även för Ung Kultur 116. I januari 09 utbildade
de sig till processledare i ett liknande dialogbaserat processverktyg; Operametoden12 för att själva kunna leda
liknande arbetsprocesser i andra stadsdelar.

Alla spånade tillsammans och vi hoppade in i den
grupp som intresserade sig för att ha en laglig
graffitivägg på Hisingen. Det hade funnits en laglig
vägg i den stadsdelen och nu hade den försvunnit
och de vill ha hjälp med att ansöka om en ny så det
var väldigt bra att vi var med där. [Anna Nolgren,
projekt Ung Kultur 116]

Vi har ju vår uppgift att bevaka; att det är ungdomarnas behov som får styra. Det har vi alltid som
uppgift. Bevaka ungdomsspåret; det ska aldrig bli
något som vi vuxna kör och får fjädrar i hatten för.
Det ska gagna ungdomarna. [Cecilia Broman, Ung
Kultur 116]

Arbetet avslutades med en presentation för inbjudna politiker och tjänstemän i november 2008.
Då hade det framkommit olika teman: papperskorgar, jobb mot klotter, skadegörelse, belysning och
sista träffen blev det så lyckat att de – politiker,
tjänstemän och ungdomar – kunde samtala ihop om
miljön på Hisingen. Ungdomarna växte av att de blev
lyssnade till. [Anna Nolgren, projekt Ung Kultur 116]
11)
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www.framtidsverkstad.se

Förmedla och bevaka ungdomsperspektivet i
stadens trygghetsarbete
Ung Kultur 116 ser ungdomarna som sina uppdragsgivare. De arbetar aktivt med att i direkt dialog ta reda
på vad som är viktiga frågor för ungdomar, hur staden
kan möta ungdomarnas behov av att uttrycka sig kreativt och vad de behöver för att kunna och vilja delta
aktivt både i stadens utformning och i förebyggande
trygghetsarbete. Det betyder vidare att Ung Kultur 116
är en kanal som förmedlar ungdomsperspektivet till de
som verkar i staden och samtidigt agerar ”översättare”
så att det etablerade samhället kan förstå och bejaka
ungdomars röster. Ung Kultur 116 bevakar dessutom att
ungdomars intressen och förmågor inkluderas och tas
tillvara i alla samverkansprojekt.

Sitt uppdrag att bevaka ungdomsperspektivet i allt arbete kring klotter och graffitiproblematik tar de på största
allvar och de menar att det är alldeles nödvändigt att
påminna om det bland vuxna som verkar på organisationsnivå.

12)

www.innotiimi.com
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2. Vara kunskapscentrum
Utveckla, samla och sprida kunskap om subkulturen, om frågans komplexitet och om framgångsrika sätt att arbeta med frågan
UK 116 har utvecklat specialistkunskaper på flera områden. Förutom förmågan att förhålla sig till klotter/
graffiti ur många perspektiv har projektet redan sedan
start aktivt hämtat in kunskap om subkulturen generellt;
via ny forskning, debatter, media och subkulturens egna
forum och i synnerhet; om subkulturens lokala utveckling i Göteborg. Det sker både genom att medarbetarna
håller sig uppdaterade om vad som händer i stadsrummet, att ingå i olika informella nätverk där unga rör sig
och genom att göra egna efterforskningar i den lokala
graffitikulturen. Den första intervjuserien gjordes 2006
och 2009 gjordes en ny djupdykning i den lokala graffitikulturen av de senast anställda inom projektet; Cecilia Broman och Cecilia Fredin. Resultatet har blivit en
skrift med titeln Röster ur graffitikulturen i Göteborg
[Ung Kultur 116, maj 2009]
Ung Kultur 116 sprider kunskap i sin dagliga verksamhet men också i organiserad form; de har hållit flera
hundra föreläsningar på olika nivåer inom och utom
staden i lokala verksamheter, för stadsdelar och på regional nivå, under de tre och ett halvt år projektet varit
verksamt när den här rapporten skrivs. Föreläsningarna
är kostnadsfria och skräddarsys efter de behov som
finns. Projektet arbetar fortfarande uppsökande och
tackar alltid ja till att komma när de blir inbjudna.13 Det
13) Ett litet smakprov på målgrupper som tagit del av Ung Kulturs
föreläsningar: Fritidsgårdspersonal, skolpersonal, kultursamord-

huvudsakliga syftet ur Ung Kultur 116s perspektiv är
att väcka intresse för problematikens komplexitet och
för förebyggande arbete. En traditionell föreläsning tar
ungefär en timme och handlar om Ung Kulturs uppdrag,
syfte och hur de kan vara en resurs. Sedan introduceras
huvuddragen i subkulturen och efter det ges en beskrivning av vilka olika drivkrafter en graffiti- och/eller klotterintresserad person kan ha. Föredraget avslutas med
projektets önskan om förebyggande arbete.
Hösten 2008 uppmärksammades Ung Kultur 116s arbete av nationella Brå med ett hederspris14. Det har ökat
intresset för Ung Kultur 116 och ”Göteborgsmodellen”
både på nationell och på internationell nivå med inbjudningar att komma och berätta om stadens dialogiska arbetsmodell. Det har också lett till att Göteborg och flera
andra kommuner i Sverige samverkar kring ett EU-projekt mellan bildintresserade ungdomar från flera länder.
Kunskap sprids också i de formella och informella
nätverk Ung Kultur 116 själva verkar i. Som exempel
på formella nätverk kan nämnas att Ung Kultur 116
är aktiva i Trygg, vacker stads arbetsgrupp Nätverket
Trivsam stad (f.d. Klottergruppen), i Kultur och Ungdomsstyrelsen och i det nätverk mellan socialarbetare
vid närpolisen som Ung Kultur 116 själva initierat. De
nare, folkhälsosamordnare, fältassistenter, ungdomsmottagningar,
Brånätverk i alla regioner, olika politiska nämnder, Ung & Trygg,
samtliga frivårdsinspektörer, lekmannaövervakare, Socionomprogrammet vid Gbgs universitet.
14) Se Brås motivering till hederspriset 2008 i bilaga 7
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informella nätverken låter sig inte beskrivas så enkelt
men här handlar det om att medarbetarna i Ung Kultur
116 odlar kontakter i sociala nätverk i närliggande konst
och kultursfärer som också attraherar ungdomar: skateoch tattookultur för att nämna några. I nätverken handlar kunskapsinhämtning och spridning huvudsakligen
om lokala uppdateringar kring frågan i Göteborg och
förmedling av berättelser och bilder om vad som händer
eller har hänt i andra perspektivs forum.
Ung Kultur 116 deltar då och då i tillfälliga nätverk runt
en specifik fråga eller en uppgift:
Exempel: Samverkan runt Slottsskogsobservatoriet
Samverkansgrupper för särskilt klotter- och skadeutsatta platser har funnits runt Slottsskogsobservatoriet och
kring Göteborgs universitets lokaler på Linnéplatsen.
Slottsskogsobservatoriet hade under de senaste åren
mest kommit att likna en rivningskåk med mycket klotter och trasiga fönsterrutor. Samverkansgruppen bestod
av företrädare för polis, Park & Naturförvaltningen,
fastighetsägare, Slottsskogsparken och Ung Kultur 116
som träffades för att hitta åtgärder för att minska klotter
och skadegörelse på husfasaden. Ung Kultur 116 bidrog
med sin specialistkunskap om subkulturen vilket gjorde
att man i åtgärderna undvek ett provokativt anslag och
mediebevakning.
Det skulle handla mindre om en insats mot klottrarna och mer om att skapa en fin och trevlig närmiljö i
allmänhet och locka göteborgare och andra besökare till platsen [TMGs Idéblad ”Observatoriets miljö
blev ljusår bättre” 2008]
Gemensamma och samtidiga insatser från fastighetsägare och Park- & naturförvaltningen gjorde effektfull
skillnad på platsen och i kringområdet och förutsättningarna för en positiv och trygg upplevelse av området
ökade för allmänheten samtidigt som den minskade sin
dragningskraft som undanskymd och lämpad plats att
klottra på.
Utveckla och sprida metoder för dialog och sam52

verkan kring dilemmat
I enlighet med Trygg, vacker stads policy arbetar nu
många stadsdelar med sina lokala handlingsplaner för
en Trivsam stad – mot klotter och annan skadegörelse.
I det här sammanhanget bistår förstås Ung Kultur 116
stadsdelarna med sin kunskap om subkulturen och med
den dagsaktuella överblicken på klottersituationen i Göteborg. Dessutom bedriver Ung Kultur 116 ett pågående
utvecklingsarbete när det gäller användbara metoder för
hur man framgångsrikt involverar ungdomar i stadens
trygghetsarbete som de delar med sig av till stadsdelarna.
Utvecklingsarbetet handlar också om att utveckla metoder för att uppnå kvalitativ dialog i arbetet på individ,
grupp och strukturell nivå. För Ung Kultur 116s del betyder ”kvalitativ” att man inte vet vad resultatet kommer
att bli eller vilken sorts arbetsinsats som kan komma att
behövas, när man går in i en dialog. I dialogens inledningsskede handlar det om att så öppet och fördomsfritt
som möjligt etablera kontakt, involvera, lyssna in de
olika röster som kan finnas runt uppgiften, önskemålet,
dilemmat eller vad det nu kan vara man vill ha dialog
kring. Sedan anstränger man sig för att förstå och lyfta
fram vilka underliggande intressen de olika perspektiven är uttryck för. Först därefter och i spänningsfältet
mellan perspektiven ger man allas kreativitet utrymme
för att besvara frågorna: Vad vill/ska vi göra mot bakgrund av det vi nu vet och förstår? När ska det göras och
var ska det göras? Hur ska det göras? Och tillsammans
med vilka? Ung Kultur 116s specialistkompetens – när
det gäller god kännedom om subkulturen, stadens strukturer, uppbyggda formella och informella kontaktnät på
många nivåer inom och utom staden kommer väl till
pass här. Lika så deras kunskaper i hur och var man kan
söka verksamhetspengar till nya förebyggande projekt
tillsammans med unga. Projektet kan också handleda i
konsten att förankra/kommunicera/ återkoppla allt som
görs för att känslan av gemensamt åtagande inte ska dö,
alltså i själva dialogformen, vilket också underlättar för
att idéerna ska kunna bli verklighet.
Ett exempel på pågående dialogutvecklingsarbete på in-
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dividnivå är att två av medarbetarna i Ung Kultur 116
under 2009 har påbörjat en utbildning till medlare i samverkan med medlingsverksamheten på Socialresursförvaltningen. Avsikten är att skapa möjligheter för klotteranmälda ungdomar och drabbade sakägare att mötas
i dialog. Förhoppningsvis kan mötet ge parterna tillfälle
att omskapa sin förståelse och sina bilder av varandra
och eventuellt minska böter och skadeståndssummor.
Exempel: I en annan del av Vasaparken
Som exempel på metodutvecklingsarbete på organisatorisk/strukturell nivå när det gäller förebyggande insatser inom området (även om det också kan ses som
utvecklingsarbete även på individ och gruppnivå) vill
vi lite mer ingående berätta om det fristående projektet
I en annan del av Vasaparken. Det är det största samverkansprojekt Ung Kultur 116 initierat – än så länge.
Projektet har ungdomar som vill engagera sig och ta
del av stadens offentliga rum som uppdragsgivare – så
är det formulerat i projektbeskrivningen där två syften
med verksamheten finns beskrivna:
Syftet är att ta tillvara ungdomars visioner och
direkta idéer till hur Vasaparken ska utformas inför
Park & Naturförvaltningens stundande upprustning,
i samarbete med andra brukare./…/ Vidare är syftet
att med utgångspunkt i projektet ta fram en metod
för hur ungdomar tillsammans med professionella
såsom förvaltare, planerare, arkitekter och konstnärer kan samarbeta kring delaktighet i offentliga
miljöer. [Projektbeskrivning I en annan del av Vasaparken 2009]
Kulturförvaltningen står som huvudman för projektet:
Det här med Vasaparken ser vi som en möjlighet
att få igång en modell som kan vara användbar på
andra ställen i Göteborg också, i olika stadsdelar.
Att man kan hitta en sorts arbetsmetod. Och då
gör ju Ung Kultur 116 en punktinsats där vi också
satsar och bygger upp en modell. [Björn Sandmark,
förvaltningschef, kulturförvaltningen Göteborg]

Bakgrunden till projektet är typisk för Ung Kultur 116s
sätt att arbeta. Själva idén är resultatet av en dialog med
ungdomar i graffiti/klotterkulturen. Ritva berättar:
En dag (i februari 2008, förfs. anm.) kom Daniel
och berättade att några unga gossar som tidigare
gått kursen ”Ung och skapande” samma dag uttryckt en dröm, en önskan, som handlade om att ”få
göra något på riktigt”. Det handlade om att de ville
utforma en plats, utsmycka den, göra avtryck i den
fysiska miljön någonstans i Göteborg. Vi började
genast spåna och du vet att jag har blivit en jävel på
att tänka strategiskt; Hur gör vi då? Vem ska man
prata med? – så jag ringde upp Brattefjäll (projektledare i Trygg, vacker stad från Park- och naturförvaltningen, förfs. anm.) och berättade precis som
det var och frågade om det fanns någon fysisk plats
i staden som ungdomarna skulle kunna få utforma?
Jag tänkte mig väl i bästa fall en liten undanskymd
bit mark i någon utkant.
”Ni kan få Vasaparken” sa han då.
”Vad sa du?” sa jag och trodde att han skojade.
”Vasaparken” sa han igen, ”den behöver vi ändå
göra något åt.” (Vasaparken är en stor park mitt i
centrala Göteborg, förfs. anm.)
Ja, sen drog vi igång det då och blandade in ungdomsfullmäktige och kulturförvaltningen. [Ritva
Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
I mars 2008 samlades tjänstemän från Park- och naturförvaltningen, Ungdomsfullmäktige, Ung Kultur 116,
Kulturförvaltningen och Folkhälsa Centrum i en arbetsgrupp. Samma personer (med undantag för Folkhälsa
Centrum) som nu ingår Vasaparksprojektets styrgrupp.
Ansvar för projektledning ligger hos Kulturförvaltningen men en projektanställd resurs från Ung Kultur 116
finns också med, Anna Nolgren, för att tillvarata ungdomsperspektivet:
Det är spännande det här – den ”hårda” Park- och
naturförvaltningen och den ”mjuka” Kulturför53

valtningen och så vi som ett litet jokerprojekt som
skvalpar där emellan för att bevaka ungdomarnas
intressen. [Anna Nolgren, Ung Kultur 116 projektanställd i En annan del av Vasaparken]
I maj 2008 började det konkreta arbetet med projektets
första del, Idéfasen. Intresserade ungdomar från Ung
Kultur 116s verksamheter och ifrån ungdomsfullmäktiges kulturutskott startade med att vid flera tillfällen lära
känna parken tillsammans med stadsträdgårdsmästare
och arkitekt. Ungdomarna vandrade runt, målade, funderade och intervjuade besökare i parken, träffade boende i som gjort en trygghetsvandring i centrumstadsdelen
för att sedan i en workshop utforma idéer på förbättringar i parken. En sammanställning av allt material med
synpunkter och förslag på konkreta åtgärder lämnades
till Park- och naturförvaltningen i oktober 2008. I idéfasen deltog drygt tio ungdomar. I projektets andra del
– den praktiskt gestaltande delen (som för ungdomarnas
del startade i mars 2009), är ambitionen att nå ut till alla
Göteborgs ungdomar med inbjudan att delta i det kreativa arbetet runt stadsrummet. Tanken är att arbetsgrupper skall jobba med fyra av de teman som ungdomarna
vaskat fram under idéfasen och gestalta sina idéer genom workshops ledda av konstnärer, designers och arkitekter. Den första workshopen hade tema sittplatser och
frågan som ställdes till ungdomarna inför det skapande
arbetet var; Om Vasaparken ska bli en bra mötesplats
för alla, vilken typ av sittplatser ska det finnas där då?
Att vara den som bevakar ungdomsperspektivet i de här
utvecklingsprocesserna är inte lätt medger Anna. Att
söka finansiering och göra projektplaner enligt organisationskonstens alla regler och som också rimmar med
alla inblandade parters tidshorisonter är en utmaning.
Ungdomars tidsperspektiv är korta i relation till kommunala förvaltningars låååånga och mycket av Annas
tid har lagts på att hålla ungdomarnas intresse vid liv
under perioden mellan fas ett och fas två i ett antal sidoprojekt.

54

3. Vara samhällsentreprenörer15
Identifiera blinda fläckar och möta behov
En ”blind fläck” är ett område, en fråga eller ett problem
som fallit mellan stolarna, och som ingen självmant tar
ansvar för, kanske för att det faller utanför ordinarie
uppgifter och verksamhetsområde. En av Ung Kultur
116s uppgifter är att identifiera de ouppmärksammade
områden som kan finnas i relation till klotter- och graffitifrågorna.
Ung Kultur 116 möter i sin dagliga verksamhet många
människor som delar med sig av sin verklighet; det kan
vara uppslag till idéer, frustration eller oro över sakernas tillstånd, önskemål eller helt enkelt ordinärt gnäll.
Ur dessa samtal på individnivå identifierar Ung Kultur
116 nya och gamla behov som ger upphov till problem
runt klotter/graffitifrågor. Problem som projektet försöker lösa när de tänker nytt och utvecklar förslag till
idéer. Samtidigt överväger de på vilken nivå; individ-,
grupp- eller strukturell nivå, som insatser behöver göras
för att behoven ska kunna tillgodoses.
Samverkansavtalet som vi berättade om i kapitel 3 är ett
bland många exempel på hur Ung Kultur 116 förflyttar
fokus från missförhållanden identifierade på individ- eller gruppnivå till den strukturella nivån för att föreslå
åtgärder.
15) Med ordvalet samhällsentreprenörer menar vi här organisationer och/eller personer som utvecklar och förnyar samhällsbyggandet
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Utveckla idéer och sjösätta åtgärder i dialog och
samverkan med andra
En del av de verksamheter Ung Kultur 116 har initierat har vi redan berättat om i kapitel 3. De har hittat
sin form och löper på; stödsamtal till ungdomar och deras föräldrar, Ung & Skapandekurserna och samverkan
mellan socialtjänst, Ung Kultur 116 och polis. I övrigt
uppfinner Ung Kultur 116 sitt arbete i samverkan med
andra, planterar ut och driver upp nya idéer i redan befintliga organisationer utifrån ungdomarnas och stadens
behov. Ung Kultur 116 tar inte på sig det formella uppdraget att ansvara för nya projekt eller verksamheter
eftersom målet är att lämna verksamheterna så snart de
fungerar och ge sig i kast med nya utmaningar.
Vad Ung Kultur 116 kan få att hända efter att ha upptäckt ett eftersatt område berättar vi i exemplet här nedanför. Berättelsen åskådliggör också hur Ung Kultur
116 förvaltar ungdomsperspektivet och ger möjligheter,
till långt fler än klottrande ungdomar, att utveckla kreativitet och/eller delaktighet i stadens trygghetsfrämjande arbete.
Exempel: De Ungas vinterakademi
När Ritva och Daniel inledde dialog med graffitiintresserade barn och ungdomar under 2006 upptäckte de att
det i stort sett saknas organiserade möjligheter, för unga
inom staden, att utveckla ett bild- och formskapande

intresse. De identifierade en blind fläck. Det kan jämföras med de rika möjligheter som finns om man vill
få vuxenhandledning i att odla ett musik- eller dansintresse. Kring musikskapande finns väl utvecklade
strukturer både inom och utanför de kommunala verksamheterna. Därför startades Ung & Skapande 2006
tillsammans med kulturföreningen Röda Sten och De
Ungas vinterakademi (DUva) hösten 2008 tillsammans
med kulturföreningen Konstepidemin.
Önskan om att ”få göra något på riktigt” var ett argument de ofta hörde från ungdomarna. Att bygga förtroendefulla kontakter och att samverka med professionella konstnärer och kulturella organisationer i Göteborg
har varit viktigt för projektet för att uppnå hög kvalité
när de har initierat nya strukturer för alternativa och
kreativa verksamheter för målgruppen.
Våren 2008 tog Ung Kultur 116 kontakt med Konstepidemin, en ideell förening vars ca 150 medlemmar
är professionella konstnärer som alla har arbetslokaler
och ateljéer i Göteborgs gamla epidemisjukhus. Ung
Kultur 116 ville undersöka möjligheterna att samverka
kring ytterligare ett bild- och formskapande projekt som
skulle kunna fungera som påbyggnad/efterföljare till
Ung & Skapandekurserna på Röda Sten. Konstepidemin har goda erfarenheter av liknande verksamhet efter
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att i flera år drivit De ungas Sommar akademi DUsa – i
samverkan med stadens kommunala ungdomstjänster.
Konstepidemin nappade på idén och så föddes DUva –
De Ungas vinterakademi.
Och som vi alltid tänker, tänkte vi nu också att, vi
kan inte skapa ett sammanhang där bara subkulturen får verka utan vi måste blanda med ungdomar som inte är inne i den. Då tog vi kontakt med
Ungdomssatsningen Linnéstaden16 och frågade om
de var intresserad av att vara med och det var de
så centrumungdomar och ungdomar från oss och
dem som epidemin kunde ta vidare från sommarakademin ingår i DUva. Så det har blivit ganska bra
blandning. [Cecilia Broman, Ung Kultur 116]
De Ungas vinterakademi blev så ett samverkansprojekt
mellan Ung Kultur 116, Konstepidemin och Ungdomssatsningen Linnéstaden. Sjutton ungdomar har under
08/09 handletts av tre olika professionella konstnärer
runt tre teman: skulptur, tredimensionell gestaltning och
utställningsteknik17. I samband med att Konstepidemins
medlemmar höll sina ateljéer öppna för allmänheten i
mars 09 presenterade DUva en egen utställning. Konstepidemin äger projektet som än så länge drivits som ett
pilotförsök och som initialt finansierats av de samverkande parterna själva. Alla inblandade menar att projektet varit lyckat och förhoppningar finns om att kunna
driva det vidare nästa år.

16) Ungdomssatsningen startades 2001 och är en Göteborgsövergripande satsning på ungdomar i gymnasieåldern och mötesplatser
finns utspridda över hela staden. Ungdomssatsningen tillhandahåller lokala arenor och mötesplatser där ungdomar kan skapa projekt
utifrån egna idéer och engagemang, det är ungdomarnas delaktighet och uppskattning som ska styra. Ungdomssatsningen i Linnéstaden har en internationell profil och samarbetar med Ungdomsstyrelsen inom Ungdomsprogrammet EU.
17) En utförlig projektbeskrivning och utvärdering finns att tillgå på
www.konstepidemin.se (under fliken De unga)
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4. Främja kontakter och initiera
nätverk
Förmedla kontakter
Ung Kultur 116 arbetar aktivt med att förmedla kontakter mellan människor som på olika sätt berörs av klotter/
graffitirelaterade frågor på individ-, grupp- och strukturell (organisatorisk/systemisk) nivå. Det kan handla
om att ge tillfälle för enskilda ungdomar att knyta nya
kontakter med andra ungdomar utanför subkulturen i de
skapande verksamheterna eller om att skapa nya arenor
för möten mellan vuxna och unga (på gruppnivå) i staden. Vid varje utställningsvernissage som hålls i de olika skapandeprojekten skickas exempelvis inbjudningar
ut till tjänstemän/politiker för att underlätta möten mellan dem och ungdomar ur målgruppen. Andra tillfällen
till kontaktförmedling kan vara då olika tjänstemän sitter med samma frågor inom en stadsdel, utan att veta
om varandra. Ung Kultur 116 avvisar aldrig någon som
söker kontakt utan lotsar vidare till andra kanaler i de
fall de bedömer att projektet inte är det bästa forumet.
Skapa nätverk, samverkansarenor och forum för
problemlösning och lärande
Ung Kultur 116 har, som vi berättade tidigare, initierat
ett nätverk mellan de socialsekreterare som är placerade vid närpolisen för att bättre kunna samverka kring
klotteranmälda ungdomar. Inom Göteborgs Stad har det
med Ung Kultur 116s hjälp utvecklats ett flertal regionala och lokala nätverk med fokus på trygghetsfrågor.
Ung Kultur 116 tussar ofta ihop folk från olika stadsdelar som kan berika och underlätta varandras arbete och
hjälper till att skapa arenor för lärande och samverkan
som berättelsen Nätverk i Väster här nedanför visar.
Exemplet illustrerar också hur Ung Kultur 116 kan gå
tillväga för att mobilisera lokalt engagemang och lokala
resurser.

Funktioner

Exempel: Nätverk i Väster
I april 2009 bildade kommunala enheter, som arbetar
med barn och ungdomar, i fem olika stadsdelar i Göteborg Nätverk i Väster för samverkan kring en graffiti/
klotterrelaterad fråga. Så här började det:
Vi blev i början av året 2009 uppringda av tre tjänstemän i samma stadsdel, en fritidschef, någon från
socialtjänsten och av någon från fältgruppen. De
kände alla oro för en klick gossar som drog omkring
i området och som ev. tillhör riskgruppen och ringde
oss för rådgivning och stöd, oberoende av varandra.
Jag föreslog att vi skulle träffas allihop vilket vi
gjorde.[Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur
116]
En av de tjänstemän som hörde av sig berättar om anledningen till att hon tog kontakt med Ung Kultur 116:
Jag ringde till Ritva för att klottret har ökat i stadsdelen och jag vet att Ung Kultur har god kompetens
kring detta. Jag hade en idé om att dra igång en
kreativ verkstad på fritidsgården, typ varje onsdag.
Inget projekt, utan en löpande verksamhet och jag
hoppades först att Ung Kultur kunde starta en satellitverksamhet ute hos oss. Men Ritva ville inte, hon
ville hellre träffas. Jag tror hon kanske tyckte att det
var en bra idé med kreativ verksamhet men att det
gick för fort och att alla inte var där ”i huvudet”.
Nu blir det (den kreativa verksamheten, förfs. anm.
förhoppningsvis av till hösten istället och fler förstår
varför. [Helén Melin, fritidschef i Högsbo]

Ritva samlade de olika tjänstemännen från samma
stadsdel för gemensam träff.
Ungefär samtidigt blev vi uppringda av tjänstemän
i både Tynnered och Älvsborg som också oroade
sig och som uttryckte behov av kontakt med skola,
föräldrar och fritidsaktiviteter. Så när vi träffades i
Högsbo så berättade jag att vi hör samma dilemma
i andra stadsdelar i regionen – vad sägs om att slå
våra huvuden ihop? [Ritva Mustanoja, projektledare
Ung Kultur 116]
Ung Kultur 116 föreslog ett färdigt mötesformat, nyutbildade som de är i en metod för att leda dialogbaserade arbetsmöten i storgrupp. Fritidschefen i Högsbo
nappade på idén och bjöd in Askim, Tynnered, Frölunda, Älvsborg och kollegor inom Högsbo till ½ dags
arbetsmöte i början av april 09. Ung Kultur 116 höll
först en kortare föreläsning om graffiti/klotterkulturen
i Göteborg och ledde sedan arbetsmötet. Under mötet
arbetade de tjugo deltagarna med den övergripande frågan: Hur får man till ett helhetstänk och en samverkan
kring en kreativ verksamhet för ungdomar? Förutom en
kartläggning som gav ökad och delad kunskap om likheter och skillnader i stadsdelarna, bildades under mötet ”Nätverk i Väster” och tre tillhörande arbetsgrupper.
Gruppernas arbete ska genomsyras av ungdomarnas
delaktighet och inflytande och varje grupp har representation från alla medverkande stadsdelar. Resultatet från
arbetsgrupperna ska återföras till den stora gruppen.
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Exempel: Nätverkskreativitet
Efter en idé av Ung Kultur 116 och i samarbete med
Kulturförvaltningen, ligger nu ett förslag hos samverkansprojektet Trygg, vacker stad, om att skapa strukturer i staden som har ett estetiskt fokus. Här är tanken att
nätverkarna ska förhålla sig till frågan: Hur blir staden
vackrare? Ett ”Vacker-nätverk” som komplement till de
trygghetsnätverk som finns. Möjliga nätverkare i det
sammanhanget tänker sig Ung Kultur 116 att ungdomar
från ungdomsfullmäktige, ungdomsarbetare, folkhälsosamordnare, kulturförvaltning m.fl. skulle kunna vara.
Mobilisera ungdomars och vuxnas engagemang
och resurser
För medarbetarna i Ung Kultur 116 är det viktigt att aldrig ”göra eller tänka något åt någon annan”. Det hänger
ihop med övertygelsen om att känslan av delaktighet
och engagemang avtar och att den egna handlingskraften hos de involverade minskar. Därför förankras, kommuniceras och återkopplas allt till alla. Det är processer
som tar tid. Det lokala arbetet med klotter/graffiti måste
utgå från ungdomarnas och stadsdelarnas behov, deras
frågor och egna intresseområden och kompetenser för
att kunna ge varaktigt resultat. Den tjänsteman som
samverkade med Ung Kultur 116 så att ”Nätverk i Väster” kunde uppstå reflekterade över arbetsmötet och sin
egen förändrade syn på hur man lokalt behöver arbeta
med frågorna, tre veckor efter mötet:
Mötet var bra för att det fick åtminstone mig att se
våra olika roller. Vi som deltog kunde se problematiken utifrån vårt jobb i vardagen och komma
bort från tänkandet att de (Ung Kultur 116, förfs.
anm.) ska komma ut och fixa. Det var både mobiliserande och stärkande. Det var också bra att jobba
i Operaformen (metoden för mötet, förfs. anm.) med
en fråga utifrån en enda infallsvinkel och att den
inleddes med en miniföreläsning från Ung Kultur”.
[Helén Melin, fritidschef i Högsbo]

Nuvarande utmaningar för
Ung Kultur 116
Numera handlar trögheter och motstånd inte om bristande förtroende. Nu handlar de mestadels om att skapa
förståelse i staden för vad samverkan i dialog med ungdomar innebär rent praktiskt av förankring, kommunikation och återkoppling och förståelse för att vuxna inte
kan köra på i gamla fotspår och tro att samverkan ska
fungera.
Att samverka i dialog med ungdomar kräver flexibilitet och engagemang
De anspråk som ställs på vuxnas engagemang i konkreta projekt tillsammans med ungdomar kan komma
som en överraskning för de vuxna som inte arbetat med
ungdomar tidigare. Inarbetade tjänstemannarutiner som
exempelvis att arbeta på dagtid, kan hamna i konflikt
med ungdomarnas; de går i skolan på dagarna och kan
engagera sig på kvällar och helger. Vill man samverka
med ungdomar utifrån dialog behöver vuxna ompröva
sina egna vanor och vara flexibla med egna arbetstider
och tidsperspektiv för att kunna lyckas. Trögheter av
det här slaget får till följd att Ung Kultur 116 behöver
stanna kvar längre i nya projekt och fungera som en bro
mellan ungdomarnas behov av aktivitet och kontakt och
stadens behov av att i formell ordning hantera frågor.
Kommunal processtid är lång och formaliserad, ungdomars är det inte. Ungdomar lever med mycket kortare
tidshorisonter och för att odla deras engagemang och intresse behöver saker ske utifrån deras verklighet, snabbt
och i tät kontakt. Annars dör dialogen.
Hålla nytt förhållningssätt vid liv
Att upprätthålla kunskapsnivån och det annorlunda förhållningssättet till arbetet med klotter/graffiti är en pågående process. Gamla samverkanspartners försvinner
och nya kommer till. Ett citat från Ritva får illustrera
detta:
Jag var på ett lokalt Brå möte i måndags (jan 09,
förfs. anm.) Och då var det en ny kille där – jag tror
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Funktioner

han var ifrån ett fastighetsbolag, som inte varit med
på våra möten förut. Och han kom med en hel hoper
entusiastiska förslag i genren sätta ”hårt mot hårt”:
övervakningskameror, eller engagera vissa boende
för att hålla uppsikt och anmäla klottrare och så.
Jag blev så trött. Och då fick jag ju säga att vi i Göteborgs Stad försöker undvika konfrontativa metoder
och angivarsystem och att vi försöker hitta andra
lösningar för att jobba med och inte mot. [Ritva
Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
Trögheter i att få nya nätverksstrukturer att
fungera.
I det lokala arbetet med klotter och graffitifrågor bildas
nya lärande nätverk för att underlätta för stadsdelarna
att hjälpa varandra. Den strategin fungerar bara om nätverken sedan används för att verkligen producera idéer,
kunskap och nytta för varandra:
Sen ska ju arbetsgrupperna komma igång och träffas också. Jag tänkte på det häromdagen, jag har
inte hört något ännu. (Tre veckor efter att nätverket
bildats, förfs. anm.) Det är ju svårt att skapa nya
strukturer i vardagen så att det blir möjligt att jobba
ihop i nya konstellationer. [Helén Melin, fritidschef
i Högsbo]
Trögheten ligger bortom Ung Kultur 116s kontroll men
den kommer förmodligen att bli en utmaning för staden
att ta sig an framöver.

Diskussion om resultatet
De slutsatser vi kan dra av att arbeta med den här rapporten är att Ung Kultur 116 spelar en central roll för
utvecklandet och genomförandet av det strategiska arbetet med klotter och graffitifrågan. Ett lärande förhållningssätt präglar de nätverk i staden som på olika sätt
och ur olika perspektiv arbetar med frågan; nytta dras
av mångfaldigheten i perspektiv vilket ökar möjligheten
för att skapa hållbara strategier.
Komplexitetsgraden på åtgärder för att minska klotter
har höjts och risken för oförutsedda, oväntade och oönskade bieffekter minskar avsevärt eftersom man numera
fattar bättre avvägda beslut.
De identifierade resultat Göteborgs klotter/graffitistrategi har inneburit skyndade vi oss att beskriva redan i
kapitel 1 (se sidan 24-25) De handlar mycket kort om
attitydförändringar, om att fler människor engagerar sig
i proaktiva insatser ur nya perspektiv och om att staden
har ett operativt kunskapscentrum som ansvarar för att
dilemmat hanteras som det komplexa samhällsproblem
det är.
Resultatet av Ung Kultur 116s arbete låter sig inte mätas med kvantitativa mått. Verksamheten kan inte vägas
och mätas i mått för vare sig tid, pengar, eller effektivitet och det var heller inte vår uppgift att göra i den här
rapporten. Det är ändå en levande fråga vi har haft med
oss i arbetet: Får Göteborgs Stad med sin ekonomiska
satsning på Ung Kultur 116 valuta för sina pengar?
Och vi svarar: Det finns goda skäl att anta att staden
använder sina pengar väl i sin satsning på Ung Kultur
116. Det påstår vi trots att vi inte kan leda i bevis att
stadens kostnader för klottersanering minskat och trots
att vi inte kan säkerställa att de ungdomar som deltagit
i de alternativa skapandeverksamheterna slutat klottra.
Däremot kan vi med säkerhet säga att staden gör stora
kompetenta ansträngningar för att förhindra nyrekrytering och att stadens socialtjänst, med Ung Kultur 116s
hjälp, bedriver ett omfattande förebyggande arbete med
ungdomar och deras föräldrar. Men graffiti/klotter59

strategin och Ung Kultur 116s arbete har inneburit så
mycket mer och istället får vi resonera om resultatet ur
kvalitativa aspekter och förklara vilka kriterier vi utgår
ifrån när vi påstår att Göteborgs Stad har god nytta av en
infrastruktur som Ung Kultur 116:
Om kriteriet är att behålla attitydförändringarna och
ha en fortsatt hög problemlösningskapacitet kring klotter och graffiti i staden, bedömer vi funktionsvärdet i
Ung Kultur 116 som mycket högt. Attityder är en färskvara som påverkas och förändras av de tolkningar som
individer gör av sina upplevelser. De grundläggande
förutsättningarna som bidrog till att projektet kom till
2006 har inte förändrats; Göteborgs stad är fortfarande
organiserad i specialiserade enheter som behöver avgränsa och göra prioriteringar för att klara sin kärnverksamhet, graffitikulturen lever och frodas, klotter inger
fortfarande känslor av otrygghet hos många och det
finns ingen kostnadsfri mirakelkur för att sanera klotter.
Även kunskap är en färskvara så om kriteriet är att arbeta utifrån verklighetens förutsättningar och inte efter
en redan ritad karta över verkligheten får funktionsvärdet också sägas vara högt.
Om kriteriet är att ha ett operativt kompetenscentrum
som i praktisk handling arbetar gränsöverskridande i
enlighet med policyn och Trygg, vacker stads samverksansdokument så har Ung Kultur 116 ett högt värde som
medel för att kunna verkställa ideologin i dokumenten.
Om kriteriet är organisationsutveckling för att hantera
komplexa samhällsproblem och omsätta demokratiska
grundvärderingar som ansvar, respekt, tolerans, förtroende, delaktighet och engagemang i praktisk handling
bedömer vi också funktionsvärdet och dessutom skicklighetsvärdet i projektet som mycket högt. Ung Kultur
116 har utvecklat unik kompetens för att bistå staden
i att arbeta i dialog och samverkan och kring vad som
behövs för att involvera och mobilisera ungdomar i ett
aktivt engagemang för medborgarfrågor. Frågor som i
dagsläget handlar både om förebyggande trygghetsarbete och estetiska frågor runt stadsmiljön.
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Utmaningar för Göteborgs stad att ta
ställning till
Ung Kultur 116s projekttid avslutas i december 2009
och Göteborgs Stad behöver ta ställning till om man vill
behålla kvaliteten i sin klotter/graffitistrategi och hur
man vill gå vidare. Den stora skillnad i arbets- och förhållningssätt som nu finns i staden är sårbar. Problemlösningsklimatet inom Göteborgs Stad har omvandlats
till en konstruktiv nivå bland annat för att komplexiteten har hållits levande under en längre tidsperiod och
för att någon tagit ansvar för att aktivt arbeta med frågan i samverkan med ordinarie verksamheter. Skulle det
uppdraget försvinna finns risk för att det kompetenta
sätt som staden idag förhåller sig till frågan på, gradvis
skulle försvinna och, om inte återgå så i alla fall likna
de förhållanden som rådde runt dilemmat innan 2006.

Lärande

5. Vad kan vi lära av exemplet Ung Kultur 116?
Slutsatser om samverkansformer och
förändringsarbete
Det finns viktiga lärdomar att dra från det utvecklingsarbete Trygg, vacker stad genomfört i form av Ung Kultur 116. Det finns starka argument för att klotter/graffitistrategin i Göteborg är ett exempel på ett lyckat sätt
att arbeta med svårlösta, komplexa samhällsfrågor där
det krävs samverkan mellan olika förvaltningar, myndigheter, företag och föreningar. I detta avslutande kapitel diskuteras de lärdomar som kan dras av fallstudien
i föregående kapitel. Kapitlet har två huvuddelar. Den
första behandlar resultatet av det utvecklingsarbete som

genomförts och diskuterar hur Göteborgs Stads strategi
för att arbeta med klotter/graffitifrågan kan användas
som inspirationskälla för hur man kan hantera andra
svårlösta problemkomplex. Den andra huvuddelen sammanfattar lärdomarna av det förändringsarbete som
genomförts. Vad är det som behöver förändras, vilka
svårigheter uppstår i ett förändringsarbete av denna karaktär och vilka framgångsfaktorer kan identifieras med
utgångspunkt från de erfarenheter som gjorts i projektet
Ung Kultur 116?
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FÖRE
Stuprör
Förvaltningar byggda
för avgränsade uppdrag
Specialiserade.

Klimat av misstro
Revirförsvar
Stereotyp bild av andra

Monokelsyndrom
Parter med olika synsätt
Svårt att se flera perspektiv

Ineffektiva/kontraproduktiva åtgärder
P.g.a bristande samordning
Kunskapsluckor
Ingen helhetssyn

Närsynthet
Fokus på att hantera
konkreta problem inom
eget ansvarsområde

Olösta problem
Problemen identifieras inte
(blinda fläckar)
Ingen känner sig ansvarig
Figur 1: Stuprörssyndromet vid
komplexa samhällsproblem

Från stuprörssyndrom till en integrativ
strategi
Problem som det inte finns några enkla lösningar på,
därför att de har komplexa orsaker och berör många
olika parter, ställer samhället inför en rad utmaningar.
Det handlar om både ”hårda” aspekter, som hur man
utformar en organisation som möjliggör flexibel samverkan, och ”mjuka” aspekter, som hur synsätt och
klimat behöver förändras. Innan projektet Ung Kultur
116 startades liknade stadens sätt att hantera klotter/
graffitiproblematiken det mönster som ofta uppkommer
när samhällets institutioner ställs inför komplexa frågor.
I figur 1 ger vi med utgångspunkt från klimatet kring
klotter/graffitifrågan i Göteborg i början av 2000-talet
en något tillspetsad bild av ”stuprörssyndromet.” Detta
består av tre samverkande orsakskomponenter och tre
konsekvenser som står i vägen för verksamma åtgärdande strategier.
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– Stuprör. Olika förvaltningar och andra aktörer hanterar frågan bara om den passar in i deras eget stuprör,
d.v.s. deras uppdrag, regelverk, arbetssätt och kompetenser. Förvaltningen är inte utformad för att kunna
hantera komplexa problem, utan förutsätter att problem
går att dela upp i avgränsade uppdrag som kan skötas
separat. Det saknas samordning och effektiv samverkan
mellan stuprören. En konsekvens av den svaga koordinationen är att delar av problematiken hamnar mellan
stolarna. I klotter/graffitifrågan fanns det t.ex. ingenstans att vända sig för förtvivlade föräldrar till ungdomar
som åkt fast för klotter. Stadens klottergrupp dokumenterade klotter, men polisen prioriterade inte ärendena.
Det saknades fungerande rutiner för samverkan mellan
polis och socialtjänst. Det saknades dessutom en medvetenhet om att man faktiskt inte var särskilt bra på att
ta hand om väsentliga delar av problematiken.

Lärande

– Monokelsyndrom. Det finns vitt skilda och ibland
motsatta synsätt på hur problemet ska beskrivas, hur
viktigt det är, vad man bör tycka om det och inte minst
hur det bör åtgärdas. Många berörda har redan färdiga
och bestämda uppfattningar i frågan och är snara att
avfärda andra synsätt än det egna. Ett närmast övertydligt exempel på detta är när fritidsgårdar ordnar kurser i
graffitimålning medan poliser kräver nolltoleranspolicy.
En alternativ term för monokelsyndromet är ”monologisk rationalitet”, som innebär att man bara betraktar en
fråga med hjälp av ett perspektiv. Andra synsätt betraktas som felaktiga, naiva och/eller moraliskt förkastliga.
Alternativet till monologisk rationalitet är en hållning
av öppenhet för att använda de insikter som kan fås av
att betrakta frågan med hjälp av flera olikartade perspektiv (även om de delvis är oförenliga). Monokelsyndromet innebär dessutom att det saknas en medvetenhet
om behovet av att ha redskap, strategier och kompetenser för att utveckla och förändra aktörernas perspektiv
och inställningar till olikheter i synsätt och värderingar.
– Närsynthet. De åtgärder som vidtas riktas huvudsakligen mot att åtgärda problemets konkreta uttryck, inte
mot dess bakomliggande orsaker och konsekvenser, inte
heller mot att utveckla systemets förmåga att hantera
olika delar av problematiken. I fallet klotter/graffiti bestod det klotterförebyggande arbetet, som det formulerades av Klottergruppen, av snabb sanering, åtgärder för
att försvåra klotter, polisanmälan och informationsarbete. Man ägnade sig inte åt att skaffa mer kunskap om
klottrarna, man sökte inte kontakt med dem eller deras
föräldrar, man utvecklade ingen strategi för att arbeta
med vare sig orsaker, konsekvenser eller kompetensutveckling i bredare mening. Det saknades åtgärder för att
erbjuda kreativa utvecklingsvägar för ungdomar.
– Klimatet präglas av bristande förtroende och avsaknad av kontaktytor. Olika delar av förvaltningen, föreningar och ungdomarna själva har ofta stereotypa och negativa bilder av varandra som reducerar respekten och
därmed motivationen att lyssna, bry sig och utveckla
gemensamma strategier. Såväl stuprörsorganiseringen

som monokelsyndromet bäddar för att tjänstemän och
förvaltningar utvecklar revirförsvar. De vill inte få sitt
handlingsutrymme naggat i kanterna och de ser det som
nödvändigt att bevaka att andra inte gör anspråk på deras redan begränsade resurser.
– Bristande samordning. De åtgärder som vidtas utformas inom stuprören och bygger inte på en överblick
över hela problematiken. Åtgärderna koordineras inte
och kan därför bli direkt motstridiga. Den bristande
samordningen innebär att viktig kunskap inte sprids till
dem som skulle ha nytta av den. Man har dåliga förutsättningar att identifiera kunskapsluckor som borde
åtgärdas. Ansvariga inom olika förvaltningar saknar
viktig kunskap om problematiken. Sammantaget innebär detta att man har dåliga förutsättningar för att vara
en lärande organisation, d.v.s. kunna arbeta systematiskt med att förbättra verksamheten. För klotter/graffitifrågan innebar detta bl.a. att den sociala dimensionen
saknades i den strategi de ekonomiskt drabbade förvaltningarna i klottergruppen följde. De saknade kontakt
med och kunskap om ungdomar och hade därför inte
goda förutsättningar att utveckla en allsidig policy.
– Olösta problem. Det finns delar av problemkomplexet som ingen känner sig ansvarig för och som därför helt lämnas därhän. De åtgärder som vidtas skulle
kunna vara betydligt mer verksamma om de utformades
på grundval av bredare och djupare kunskap och genom
samverkan mellan olika parter.
Det uppdrag som gavs till Ung Kultur 116 handlade om,
som vi tolkar det, att utveckla en bättre förmåga att hantera klotter/graffitiproblematiken i Göteborg än vad det
dåvarande systemet hade. Även om initiativtagarna inte
formulerade problematiken på det sätt som vi gjort i figur 1, så var fanns i drivkrafterna bakom uppdraget en
insikt om att det måste gå att utveckla en bättre förmåga
att hantera en komplex fråga.
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EFTER

Kapacitet
Att identifiera olösta problem
och initiera åtgärder genom
innovativ samverkan

Stuprör
Förvaltningar byggda
för avgränsade uppdrag.
Specialiserade.
Samverkansforum
Utveckling av samsyn,
policy och problemlösning
Kompetenscentrum
Samla/sprida kunskap
Skapa förtroende
Skapa samverkansforum
Bygga nätverk

Bilden visar ett system som har en radikalt förbättrad
kapacitet att verksamt hantera komplexa samhällsfrågor.
Stuprören finns naturligtvis kvar, som tidigare. De behövs för att hantera alla de samhällsuppgifter som bäst
hanteras i specialiserade förvaltningar. Stuprören har
dock kompletterats med ett kompetenscentrum som
fyller en rad funktioner och det finns fungerande samverkansforum där olika aktörer möts under konstruktiva
former.
De organisatoriska förändringar som gjorts och det
mångsidiga arbete medarbetarna i kompetenscentret
genomfört har lett till:
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Samsyn
Kunskapsbehov
Hehetsperspektiv
Policy och rutiner.

– Samsyn. En brett förankrad samsyn kring hur staden
ska arbeta med problematiken. Det finns en enighet om
att åtgärder och policies ska bygga på god kunskap, en
helhetssyn och en strategi med olika kompletterande
insatser. Denna samsyn är dokumenterad i ett policydokument och det finns dessutom väl fungerande rutiner
för hur samverkan mellan olika förvaltningar och myndigheter ska ske.
– Klimatet präglas nu i hög grad av förtroende mellan
olika intressenter i frågan, vilket möjliggör en dialoginriktad och lösningsorienterad hållning. Trösklarna är
låga vilket underlättar; kontakt; möjligheter att ställa
frågor och att starta initiativ, därför att det finns fungerande kontaktytor. Detta gäller inte bara mellan stadens
olika förvaltningar, utan även i förhållande till andra berörda parter, inte minst ungdomarna.

Lärande

Hur blir strategin hållbar?
Klimat
Präglat av förtroende
och dialog

Bukett av åtgärder
Mångsidig, kunskapsbaserad och samordnad
strategi riktad både mot akuta problem,
bakomliggande orsaker och utveckling
av kapacitet.

Figur 2 Resultatet av förändringsarbetet: ett system
som kan hantera komplexa frågor
– Bukett av åtgärder. De isolerade och fläckvisa åtgärder som fanns tidigare har kompletterats med en rad
olikartade åtgärder som riktas mot betydligt fler aspekter av problematiken än tidigare. Den strategi man har
bygger på en överblick av helheten, god kunskap om
aktörer, orsakssammanhang, tekniker och metoder.
– Kapacitet. Genom inrättandet av kompetenscentret
och genom att man skapat former och ett klimat som
möjliggör flexibel samverkan har man goda förutsättningar att fortlöpande kunna identifiera olösta problem,
utveckla innovativa lösningar och i samverkan kontinuerligt vidareutveckla strategin. Kapaciteten innefattar också redskap för att aktivt arbeta med lärande och
utveckling av de berörda parternas perspektiv och inställningar.

Göteborgs Stads strategi för att hantera klotter och graffiti är en ansats för att lösa problem utifrån ett helhetsperspektiv med högre förmåga att hantera komplexitet
än staden hade innan Ung Kultur 116 etablerades och
innan policyn för en Trivsam stad antogs. Strategin kan
ses som ett kompetent svar på det inbyggda systemfel
stuprörsorganisering har när det kommer till hantering
av komplexa samhällsproblem som berör många människor och som spänner över många verksamheter.
Genom att integrera alla perspektiv man kan ha på problemet vill strategin utveckla nya hållbara lösningar i
dialog och samverkan mellan många aktörer. Stuprörsorganisationer är utformade för att lösa problem enligt
helt andra principer; genom att reducera och förenkla ett
problems komplexitet i mindre enheter görs de begripliga och hanterbara. Rörelseriktningen för problemlösning anges i strategin således åt rakt motsatt håll mot
vad rörelsen för problemlösning i en stuprörsorganisation anger. Det är därför fullt begripligt att en kursändring av det här slaget väcker både, förvirring, frustration
och motstånd hos människor som skolats in i ett helt
annat sätt att tänka. För att skapa mening, förståelse och
motivation för ett annat - och enligt stuprörens inre logik ”ologiskt” - sätt att arbeta med frågor hos människor
som arbetar i stuprörsorganisationer räcker det inte med
att skapa samverkande nätverk. Ett aktivt arbete med att
förändra människors föreställningar om hur och varför
nätverken behöver arbeta på nya sätt behövs också.
För att göra strategin hållbar; upprätthålla och fortsätta
utvecklingen av lärande och nya synsätt behövs en fortsatt infrastruktur med hög status som har legitimitet att
organisera och ansvara för att problemlösningen sker
utifrån de nya kriterierna – utifrån både ”hårda” och
”mjuka” aspekter. Staden behöver fortsatt de funktioner
Ung Kultur 116 hittills har haft (se sid 52 i kap 4) i utvecklingsarbetet.
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Förändringsarbetets utmaningar och
framgångsfaktorer i förändringsarbetet
Sammanfattning av svårigheter och hinder
Berättelsen om Ung Kultur 116s arbete i de föregående
kapitlen visar tydligt på många av de svårigheter och
hinder man möter när man vill förändra synsätt och
samverkansformer i en komplex miljö.
– Alla verksamheter har begränsade resurser och behoven är alltid större än möjligheterna att tillgodose alla
önskemål. Förvaltningar och andra aktörer måste prioritera hur tid och pengar används. De har ofta ett kärnuppdrag som måste uppfyllas. Detta innebär att det ofta
finns anledning att vara vaksam inför de önskemål, förväntningar och krav som kommer från verksamhetens
omvärld. Denna vaksamhet utvecklas lätt till en hållning
av lätt eller uttalad misstänksamhet. Man litar inte på att
andra aktörer har förståelse för de villkor man arbetar
under, och man befarar att andra vill att man ska avsätta
egna begränsade resurser till ändamål som konkurrerar
med förmågan att uppfylla det egna kärnuppdraget.
– Expertmentalitet: innebär att man på ett oreflekterat
sätt bara använder sig av ett synsätt. Expertmentaliteten
innebär ofta en övertygelse om att man redan har den
erfarenhet, kunskap och kompetens som behövs för att
göra riktiga bedömningar, medan man ser de som har
andra synsätt som okunniga, naiva och missledda. Det
fokus som utvecklas i olika verksamheter kring kärnuppdraget leder ofta till ett ointresse för de frågor och
uppdrag andra verksamheter arbetar med. Det kan vara
svårt att över huvud taget komma till tals med andra
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verksamheter om problem och frågor som ur deras perspektiv framstår som perifera, irrelevanta, oviktiga.
– Det finns ofta en brist på tillit till att man kommer att
bli respekterad och en farhåga att andra aktörer saknar
kunskap och kompetens som behövs för att förstå en
viss problematik, göra rimliga bedömningar och fatta
bra beslut.
När man startar ett förändringsarbete som kräver att
synsätt förändras, nya samverkansformer utvecklas och
omprioriteringar vad gäller resurser och strategier måste
göras, då kan ovan skisserade förhållanden leda till betydande svårigheter. Man måste hantera ointresse, försvarsinriktade attityder, misstänksamhet och negativa
förutfattade meningar och i stället skapa engagemang,
förtroende och öppenhet för nya insikter. Fallbeskrivningen av hur Ung Kultur 116 byggdes upp visar på en
rad olika framgångsfaktorer. De flesta av dessa är sannolikt relevanta för många liknande processer, d.v.s. när
det behövs ett förändringsarbete vad gäller synsätt och
samverkan kring komplexa frågor där många aktörer är
inblandade. Vi har delat in de framgångsfaktorer vi har
kunnat identifiera i sex kategorier:
1. Organisatoriska förutsättningar
2. Kunskapsbildande/kunskapsförmedlande uppdrag
3. Synsätt
4. Metod
5. Förändringshantverkets tekniker
6. Förändringsagenternas kompetenser och stödresuser

Lärande

Framgångsfaktorer 1:
Organisatoriska förutsättningar
I en miljö av den karaktär som beskrivs i figur 1 spelar
förändringsprojektets organisatoriska ramar en stor roll
för möjligheterna att bli framgångsrikt. När samverkan
är svag mellan olika förvaltningar och det finns en benägenhet att bevaka intressen och misstro andras kompetens är det mycket svårt att bedriva ett funktionsövergripande utvecklingsarbete om man är placerad inuti
ett av stuprören. Placeras ett utvecklingsprojekt inom
en av de förvaltningar som ska samverka uppstår lätt
förtroendeproblem i relation till andra förvaltningar.
Dessutom är risken betydande att projektet socialiseras in i de synsätt och attityder som genomsyrar den
förvaltning man placeras vid, och därmed hämmas i
ansträngningarna att utveckla en trovärdighet i relation
till olikartade synsätt och organisationskulturer.
Fallstudien tyder på att organisationsformen för Ung
Kultur 116 varit av stor betydelse för det man kunnat
uträtta. Ett antal komponenter kan urskiljas:
– En organisatorisk och geografisk placering som reducerar risken att Ung Kultur 116 ses som en del av en
viss förvaltning med egna särintressen.
– Ett uppdrag som är så öppet formulerat att projektmedarbetarna har mandat att arbeta innovativt, med alla
som berörs av frågan (inte bara ”problembärarna”) och
i viss mån själva vidareutveckla uppdraget.
– Realistiska förväntningar från uppdragsgivarna på de
resultat projektet förväntas ge.
– En styrgrupp som gavs en sammansättning som garanterade att projektet sågs som en angelägenhet för
hela staden. ”Ägarskapets” spridning stärktes av att
stadsdelar, kommunala bolag och fackförvaltningar bidrar till projektets finansiering.
De två första åren drevs Ung Kultur 116s verksamhet
främst i de västra stadsdelarna. Styrgruppens ordföran-

de var dock avsiktligt en stadsdelschef från en annan
del av Göteborg, Margareta Ridelius från Tuve–Säve
stadsdelsförvaltning. Representanter för både polis och
Röda Sten har också ingått i styrgruppen, vilket ytterligare stärker styrgruppens funktionsövergripande karaktär.
– Projektet fick mandat från högsta tjänstemannanivå i
Göteborgs Stad, vilket stärkte projektets legitimitet och
möjlighet att begära att frågorna blir tagna på allvar.
– Projektet fick också en egen årlig budget som ger utrymme för Ung Kultur 116 att smidigt kunna ta egna
initiativ, t.ex. vad gäller experimentell verksamhet.
Flera av dessa förutsättningar har troligen avgörande
betydelse för att ett förändringsprojekt av denna karaktär ska ha möjlighet att lyckas. När det handlar om
komplexa frågor där samverkan mellan många parter
har en betydande konfliktpotential är det svårt att se hur
arbetet ska kunna fungera om projektet har sin organisatoriska hemvist i något av stuprören.
Framgångsfaktorer 2: Kunskapsbildande/
kunskapsförmedlande uppdrag
Att ett förändringsprojekt har ett kunskapsbildande och
kunskapsförmedlande uppdrag menar vi kan ha betydelse för möjlighet till framgång i arbetet vad gäller
förändring av attityder. I synnerhet om problemområdet omgärdas av starka föreställningar, antaganden på
lösa grunder, känslor, tyckanden och åsikter. Få ungdomskulturer omges av så mycket spekulationer som
graffitikulturen och för Ung Kultur 116s del har kunskapsbildningen lett till specialistkompetens om ungdomarna i subkulturen och hur de uttrycker sig i staden.
En särskild kvalitet har varit att delar av kunskapen bildas i direkt dialog med de unga och inte bara genom
att läsa andras forskning om målgruppen eller genom
att tolka informationen från graffitikulturens egna media. Med tyngd har projektet i sina föreläsningar och
andra möten kunnat nyansera de tidigare antagandena
och stereotypa fantombilderna av ”klottraren” (som en
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”huligan i ett kriminellt gäng” alternativt en ”bortskämd
blonderad överklassunge från Askim” eller som ”morgondagens Picasso”) genom att berätta om sina möten
med (människan) Kalle 11 år och hur han resonerar och
uppfattar sin verklighet.
De nya bilderna tillsammans med djupare kunskap om
problemområdet som kan förmedlas har troligen stor
betydelse för förändringar (transformationer) i människors föreställningsvärldar liksom det har betydelse för
att mobilisera engagemang för att vilja arbeta med problemfrågan på ett komplexare sätt.
Framgångsfaktorer 3: Synsättet
Den tredje gruppen av framgångsfaktorer vi funnit
handlar om det grundläggande synsätt som genomsyrat
projektmedarbetarnas sätt att arbeta. Återigen är detta
extra viktigt mot bakgrund av det klimat som beskrivs
i figur 1. Vi vill här nämna fyra urskiljbara kvalitéer i
synsättet som tillsammans kan antas påverka både problemlösningsförmåga och problemlösningsklimat:
– Systemiskt tänkande: En förväntan om att det kan finnas komplexa orsakssammanhang och betydelsefulla
omständigheter som man behöver förstå bättre om man
vill hantera svårlösta frågor.
– Perspektivmedvetenhet: En medvetenhet om att
människors beteende och åsikter till stor del styrs av
egenskaperna i deras perspektiv. En välutvecklad perspektivmedvetenhet innebär att det är lättare att förstå,
respektera och hantera olikartade perspektiv, istället för
att driva egna ståndpunkter.
– Orientering mot principiella värden: Man påminner
sig ständigt om att det man gör tjänar ett samhällsnyttigt
övergripande syfte, det är viktigare att uppnå bra resultat än att själv få rätt.
– Självtransformerande hållning – Förväntan om att nya
insikter och omvärdering av egna synsätt och positioner
är en central uppgift i allt arbete.
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Medarbetarnas synsätt avspeglar sig exempelvis på
hur man förstår och använder metoden/begreppet dialog. Ung Kultur 116 har på ett mycket konsekvent sätt
använt dialog som arbetsredskap, såväl i relation till
ungdomar och föräldrar som i förhållande till företrädare för olika förvaltningar och myndigheter. ”Dialog”
är ett ord som kan ha olika innebörd för olika människor. Att det innefattar någon form av samtal skulle nog
alla vi har frågat i samband med det här uppdraget vara
överens om. Men sedan går meningarna isär. Vi har fått
många olika förklaringar när vi har frågat tjänstemän i
staden vad de tror att Ung Kultur 116 gör när de arbetar med dialog. Alltifrån ”de träffar la ungdomarna och
talar om vad som gäller” till Ung Kultur 116s egen förståelse av vad dialog innebär. För Ung Kultur 116s del
betyder dialog att man inte på förhand vet vad man vill
att resultatet ska bli. Det ligger i dialogens själva väsen
att man tror att det kan växa fram nya insikter, idéer
och lösningar när man lyssnar in hur andra ser frågorna.
Ritva Mustanoja poängterar just den processorientering
som genomsyrar hur man arbetar med dialog:
När det gäller dialog så kan jag se att det vi gör är
annorlunda från det man gör inom andra verksamhetsområden inom staden. Vi för dialogen utifrån
ett specifikt dilemma som är opratbart. Dilemmat
berör samtliga bolag, förvaltningar och stadsdelar
inom staden utifrån en ungdomsgrupp som till råga
på allt är en subkultur. Utifrån dialogen skall vi
tillsammans skapa möjligheter för att göra saker
och ting förståeliga och hanterbara. Först därefter; skapa lösningar, alternativ etc. Jag tror att de
flesta andra dialogprojekt redan har bestämt sig för
ett tillvägagångssätt och att det är detta som skall
förankras utifrån dialog.[Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
I den syn på dialog som arbetsredskap som Ung Kultur
116 har är det alltså en viktig utgångspunkt att dialog
ses som något som i samverkan ska skapa nya lösningar, inte som ett sätt att få andra att ta till sig ett redan
färdigt budskap.

Lärande

Framgångsfaktorer 4: Metod
Det är rimligt att anta att de två klassiska socialarbetarmetoderna för att arbeta med individer och som projektet okonventionellt tillämpat på den samhälleliga arenan
är framgångsfaktorer för förändringsarbete. Lika sannolikt är att projektets tolkning och användning av dialogmetoden tillsammans med sin genomtänkta metod för
att respektera perspektiv bidragit till framgångarna.
Metod för arbete på individ-, grupp- och strukturell
nivå
Det här är en arbetsmetod som opererar på både individ-, grupp och strukturell nivå samtidigt. Fallstudien
om Ung Kultur 116 visar:
– Att erfarenheterna av arbetet på de enskilda nivåerna
kan befrukta varandra och främja både rörlighet och
kommunikation mellan nivåerna.
– Att rörligheten mellan nivåerna kan antas öka problemlösningsförmågan; att kunna zooma in på kärvande detaljer på individnivå för att därefter zooma ut och
fundera på om det möjligen är ändringar i ordningen på
den strukturella nivån som behöver göras, ger förutsättningar för att kunna överblicka alla delar som påverkar
varandra.
– Att orsakssamband i ett system förmodligen blir lät�tare att upptäcka och fler alternativ till lösningar står till
buds när arbete kan bedrivas på alla nivåer med korta
vägar däremellan. Det ger möjligheter till samlad kunskap som i sin tur skapar goda grundförutsättningar för
att kunna föreslå och sätta in åtgärder för att åstadkomma nödvändiga förändringar eller för att överbrygga
trögheter
– Att den struktur och riktning som arbetsinsatserna får
av att projektmedarbetarna alltid definierar på vilken
nivå arbetet ska bedrivas, i medvetenhet om att olika
insatser krävs på olika nivåer, kan antas öka arbetets effektivitet.

– Arbetet på samtliga nivåer har också gjort att projektets berättelser om händelser som inträffat på individ
och gruppnivå, har underlättat för många som verkar på
strukturella nivåer inom och utom staden, att ompröva
sina (van)föreställningar om individerna i subgruppen
eller om varandra.
Uppsökande metod
Att arbeta uppsökande är en vanlig metod för socialt
fältarbete vilket kan vara en framgångsfaktor om man
av en eller annan anledning vill skapa kontakt med någon som ställer sig kallsinnig till inviten. Det må vara
med en ung man i en subkultur som kanske tycker att
samhällets representanter ”suger” eller med en etablerad tjänsteman eller en kulturarbetare i staden som i sina
föreställningsvärldar uppfattar kontakten som meningslös. Att inte ge upp trots att man blir avvisad och att
använda olika sätt (dock inte manipulativa) för att bli
insläppt i det system man vill påverka, är nödvändigt
särskilt när det omgivande klimatet präglas av misstro.
För att kunna skapa förtroendefulla relationer behövs
en upplevelse av likhet/beröringspunkter mellan parterna (Bernler/Johnsson 2001). För Ung Kultur 116s del
handlade det om att tidigt utveckla skickliga strategier
för detta både bland ungdomarna i subkulturen och i
den etablerade konst – och kulturvärlden samt i stadens
organisationskultur.
Att arbeta uppsökande för att kunna dela den kunskap
som hämtats in med så många som möjligt, som berörs
av problemområdet, bidrar sannolikt också till framgångar.
Metod för att inleda och upprätthålla dialog
Att inleda dialog är en sak – att hålla dialogprocessen
levande är ytterligare något annat. Metoden projektet
Ung Kultur 116 använder för ändamålet kallar de:
Förankra – kommunicera – återkoppla allt!, på alla
nivåer, hela tiden Det måste göras i rätt ordning
och till rätt personer också. [Ritva Mustanoja, projektledare Ung Kultur 116]
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Dialogmetoden kräver tid och omsorgsfullt tankearbete
kring kommunikation i varje enskilt fall. I vilken ordning, mellan vilka och hur kommunikationen behöver
föras för att nå fram tar de också hänsyn till och anpassar till mottagarens vanor och verklighet. Exempelvis
hålls kontakter med ungdomarna i grupper på facebook,
msn, genom telefonsamtal, sms, eller genom direktkontakt i de skapande verksamheterna eller i de informella
nätverken.
Samma metod används av arbetsgruppen i relation till
styrgruppen. Inga projekt sjösätts utan att de har förankrats och fått mandat i styrgruppen. En konsekvens
av metoden är att projektet inte håller sig med några
dolda agendor. Att utveckla skicklighet i att samverka
så att alla som ingår känner och förstår att de har makt
och inflytande i utvecklingsprocesserna är sannolikt
en bidragande framgångsfaktor för att skapa verkligt
förtroende (tillit, mandat och genomskinlighet) mellan
samverkansparterna.
Metod för att facilitera/respektera perspektiv
Att facilitera/respektera perspektiv betyder här att på ett
respektfullt, värderingsfritt och inkluderande sätt arbeta
för att underlätta för de olika perspektiven att mötas i
dialog och att kunna lära av varandra. Det kan handla
om att vaska fram förslag på övergripande kriterier som
alla parter finner meningsfulla att arbeta i riktning mot
eller det kan vara att ge parterna möjlighet att identifiera
sina underliggande intressen och behov. Det kan också
handla om att vara noga med att inte överföra egna privata värderingar när man delar med sig av sina erfarenheter från ett forum till ett annat.
Berättelserna som vidarebefordras är så ”rena” från
projektmedarbetarnas egna tyckanden och åsikter som
möjligt när något förmedlas från Ung Kultur 116. Däremot väljer förstås projektarbetarna vad som berättas,
utifrån sina egna värderingar och syften. Syftet är att
öka förståelsen, bidra till att dialogklimatet upprätthålls
och att minska avståndet mellan de unga och de som har
makt och möjlighet att påverka genom beslut i staden.
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Framgångsfaktorer 5:
Förändringshantverkets tekniker
I den här kategorin återfinns de olika förhållningssätt
som medarbetarna i Ung Kultur 116 själva fann vara
framgångsrika tekniker för att komma förbi motstånd
och ointresse den första tiden (se avsnittet Lärande det
första året i kapitel 3 sidan 48). Den underliggande
framgångsfaktorn som möjliggjorde upptäckten av teknikerna överhuvudtaget är det lärande förhållningssätt
medarbetarna i projektet Ung Kultur 116 har till allt de
är med om. Det har möjliggjort för medarbetarna att dra
lärdomar utifrån sina erfarenheter och därefter förändra
egna beteenden för att själva kunna bidra till förändringar i konstruktiv riktning. (Mer om det under avsnittet Framgångsfaktorer 6). Vilka färdigheter har då
medarbetarna i projektet utvecklat som kan antas vara
framgångsrika i förändringsarbetet?
– Färdigheter i konsten att säga ja; Att bejaka samtalspartnerns känslor och upplevelser i relation till problemet utan att ta ställning för eller emot någon eller något
bidrar till förtroende och för medarbetarna att inte låsa
sig vid ett särskilt perspektiv. Att bejaka någons idéer
och förslag hur knasiga de än kan verka ses av projektet
som en inbjudan till kontakt och som en möjlighet att
utveckla något i dialog. Färdigheten används både inom
projektet mellan medarbetarna och i de utåtriktade kontakterna och kan antas bidra både till klimat med högt i
tak och kreativt nytänkande kring förslag och lösningar.
–Färdigheter i konsten att hålla det man lovar handlar
naturligtvis om konsten att inte lova mer än man kan
hålla. Det skulle ju kunna betyda att projektet vare sig
lovar eller handlar men så är inte fallet här. För Ung
Kultur 116 har det varit viktigt att handla så att de huvudsakliga uppdragsgivarna – ungdomarna känner sig
hörda, bekräftade och tagna på allvar. Hos många ungdomar finns en vanlig föreställning om att ”vuxna bara
pratar” som projektet bara kunnat sticka hål på genom
att agera. Det är en framgångsfaktor för etablerandet av
förtroende hos ungdomar.

Lärande

–Färdigheter i konsten att använda språket konstruktivt;
Att kunna använda språket på ett empatiskt, neutralt och
klargörande sätt och som inte skapar motsättningar är
en framgångsfaktor om man vill skapa förtroende hos
alla parter i konfliktfyllda situationer. Här handlar det
om att välja formuleringar som inte utestänger något
perspektiv – i Ung Kultur 116s fall nämns till exempel
alltid ”klotter och graffiti” i samma andetag. Dessutom
har medarbetarna i projektet omsorgsfullt funderat runt
vad den egna språkanvändningen kan signalera till andra och anpassat sitt språk för att kunna säga samma sak
överallt, även det med målet att alla ska kunna känna sig
inkluderade.
– Färdigheter i konsten att hålla sig till uppdraget; att
hålla uppdraget levande inom projektet är ett sätt att
hålla fokus och att hämta kraft när det är motigt. Både
uppdragets formulering och medarbetarnas användning
av källdokument (både eget uppdrag och policy) får
räknas till framgångsfaktorerna. Att återvända till källorna har också påmint medarbetare om sin funktion när
de själva känt sig frustrerade eller blivit känslomässigt
involverade i någon annans dilemma.
– Färdigheter i konsten att göra saker i ordning som
främjar förtroende; ett exempel är att etablera genuin
kontakt först för att sedan kunna skapa utrymme för att
problematisera klotter/graffitifrågan. På så sätt undviker
projektet att hamna i konfrontation, diskussion eller debatt vilket också är framgångsfaktorer när det uttalade
målet är att verka i dialog. Att göra stora ansträngningar
för att etablera kontakt och förtroende hos alla och envar
som berörs av problemområdet är framgångsfaktorer
eftersom förtroende och motivation är grundläggande
förutsättningar för långsiktigt och hållbart förändringsarbete.

Framgångsfaktorer 6: Förändringsagenternas
kompetenser och stödresurser
En person som Ritva Mustanoja, som fått i uppdrag att
leda ett utvecklingsprojekt som syftar till djupgående
förändringar i förvaltningars synsätt och samverkansformer, står inför en mängd krävande uppgifter. Något
nytt ska utvecklas – det finns inga färdiga lösningar att
ta till. Det finns färdiga och motstridiga uppfattningar
hos de parter som behöver kunna samverka konstruktivt
om målen med projektet ska uppnås. En del av dessa
parter har dessutom negativa fördomar om andra parter.
Den miljö man verkar i är svåröverskådlig: problematiken berör många olika aktörer som har olika perspektiv
på frågan. Man behöver ha överblick över ett komplext
sammanhang och hitta fram till rätt personer. Man ställs
inför frustrerande situationer, där man blir verbalt angripen, ignorerad, avfärdad och blockerad. Man ställs
inför en problematik där det finns stora kunskapsluckor
och därmed också en avsaknad av beprövade arbetssätt.
Här räcker det inte med att anlita en eldsjäl med ett brinnande engagemang för att förändra.
Vi tror att det är viktigt att de politiker och förvaltningschefer som ser ett behov av att samhället utvecklar en
bättre kapacitet att hantera komplexa samhällsproblem
inser att den typ av förändrings- och utvecklingsarbete
som beskrivs ovan kräver särskilda kompetenser hos de
som ska leda förändringsprocesserna. I denna typ av arbete finns det inga beprövade rutiner man kan luta sig
mot. Projektmedarbetarna behöver kunna överblicka
och tolka ett mångfacetterat sammanhang, göra självständiga bedömningar av denna information, samt utveckla innovativa strategier.
Med hjälp av en enkel modell kan vi åskådliggöra någraav de särskilda kompetenser som behövs18. Utgångspunkten i modellen är att arbetsuppgifter som kräver
kreativ problemlösning, till skillnad från arbetsuppgif18) Modellen är lånad ur Bill Joiners och Stephen Josephs bok
”Leadership agility” (Joiner & Josephs, 2007). En mer ingående
diskussion av den önskvärda kompetensprofilen för förändringsagenter med hjälp av Joiners och Josephs modell finns i bilaga 8.
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ter som kan utföras genom att följa färdiga instruktioner, ställer höga krav på hur man som individ använder
sin uppmärksamhet. Man måste kunna uppmärksamma,
tolka, väga ihop och hantera många faktorer. Modellen
i figur 3 sätter individen i mitten. Som förändringsagent
finns det fyra områden som jag i olika grad i olika situationer behöver rikta min uppmärksamhet mot:
– Sakfrågan: den arbetsuppgift jag har att fullgöra på
bästa möjliga sätt. När sakfrågan är komplex är kapaciteten för att utveckla verksamma strategier starkt beroende av dels förmågan att överblicka bakomliggande
orsakssammanhang, dels öppenheten för och förmågan
att integrera de många olika perspektiv som kan bidra
med betydelsefulla infallsvinklar.
– Sammanhanget: det vidare sammanhang som jag befinner mig i. Här handlar det om att ständigt arbeta med
den inre kartbilden av hela den kontext som sakfrågan
befinner sig i: de övergripande målen, hela den organisatoriska mångfalden, hur staden som system fungerar
i sina olika delar.
– Andra: de personer, grupper och verksamheter som
berörs av det initiativ jag arbetar med. I komplexa samhällsfrågor berörs många parter som alla har sina egna
intressen, resurser, synsätt och kompetenser. Att uppmärksamma vilka intressenter som berörs av en fråga,
hur dessa tänker och vad de kan tänkas ha för prioriteringar är en nödvändighet om man ska få till stånd en
kreativ samverkan kring frågor som inte kan hanteras
med existerande rutiner.
– Själv: det som händer i mig själv i form av reaktioner
och tolkningar. De svårigheter man möter som förändringsagent i komplexa sammanhang sätter personligheten på prov. Genom en hög grad av medvetenhet om
egna reaktioner och tankemönster blir det möjligt att ta
hand om reaktionerna på ett sådant sätt att de inte stör
möjligheterna att bygga väl fungerande relationer med
olikartade personer.
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Sammanhanget

Själv

Andra

Sakfrågan
Figur 3: Fyra riktningar för förändringsagentens uppmärksamhet
Modellen ovan sätter individens medvetenhet i fokus:
hur man som individ aktivt använder sin uppmärksamhet och därmed aktivt utforskar hur det sammanhang
man arbetar i fungerar. Det finns givetvis ett antal andra
kvaliteter, som inte direkt har med just medvetenhet att
göra, som är önskvärda och i viss mån nödvändiga för
att med framgång kunna arbeta med utvecklingsprojekt kring komplexa samhällsfrågor. Till den önskvärda
kompetensprofilen hör också sådana egenskaper som
kreativitet, uthållighet och personligt mod.
Som påpekades inledningsvis är uppgiften svår. Få
personer är fullfjädrade i de kompetenser som behövs.
Därför är det viktigt att se till att de personer som får i
uppdrag att bedriva denna typ av förändringsarbete får
ordentligt med stöd. Projektmedarbetarna i Ung Kultur 116 vittnar om att det varit mycket betydelsefullt
för dem att ha tillgång till en erfaren mentor som både
har de kompetenser som behövs och god kännedom om
kontexten man arbetar i. Handledning av projektgruppen genom en extern handledare har också varit betydelsefull. Projektmedarbetarna har dessutom varit en
väl fungerande grupp där medlemmarna kunnat ge varandra stöd för reflektion och återhämtning.
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Bilaga 1: Hur vi som gjorde studien gick till väga
För att kunna genomföra denna studie behövde vi skaffa
kunskap om hur klotter/graffitifrågan hanterades innan
Ung Kultur 116 startade; hur Göteborgs Stads klotter/
graffitistrategi ser ut nu; hur förändringsprocessen gått
till och vilka erfarenheter de inblandade gjort under resans gång vad gäller svårigheter och framgångsfaktorer.
Vi har gått igenom den dokumentation som finns kring
Trygg, vacker stad och Ung Kultur 116, så som styrdokument, informationsmaterial och artiklar i massmedia,
samt inte minst den utvärdering av Ung Kultur 116 av
Björn Jonsson som publicerades 2008. De viktigaste
källorna har dock varit intervjuer och de dagboksanteckningar som projektmedarbetare i Ung Kultur 116
gjort från projektstarten och framåt. Intervjuer har genomförts med de fyra ordinarie medarbetarna och med
den projektanställda medarbetaren för ”I en annan del av
Vasaparken” i projektet Ung Kultur 116, tre ledamöter
i Ung Kultur 116s styrgrupp, fem ledamöter i nätverket
Trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse
och fyra ledamöter i samverkansprojektet Trygg Vacker Stad. Med de intervjuades hjälp har bilden av Ung
Kultur 116s verksamhet och gärning i Göteborg växt
fram. Ett antal telefonintervjuer med projektets samverkanspartners i stadsdelsförvaltningarna har hjälpt till att
komplettera bilden. Samtal med en förälder till en ung
man dömd för klotterbrott har hållits vid flera tillfällen.

En deltagande observation vid ett internt personalmöte
har också gjorts. Förutom intervjuer har vi haft löpande
samtal med nyckelpersonerna Ritva Mustanoja, projektledare för Ung Kultur 116 och kanslichefen på Tryggare
Mänskligare Göteborg, Borghild Håkansson, som har
varit Ritvas mentor under hela projekttiden. När vi har
använt oss av direkta citat ur intervjuer har vi valt att
namnge personerna.

Bilaga 2: Lista över samverkansparter i samverkansprojektet Trygg, vacker stad
Park- och naturförvaltningen
Trafikkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Kretsloppskontoret
Kulturförvaltningen
Förvaltnings AB Framtiden
Tryggare och Mänskligare Göteborg
Göteborg & Co
Medic Hus
Göteborgs Vattten
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen
Stadskansliet
Fastighetskontoret
Följande fyra representerar stadsdelsförvaltningar:
Tuve – Säve Stadsdelsförvaltning
Högsbo Stadsdelsförvaltning
Kortedala Stadsdelsförvaltning
Centrum Stadsdelsförvaltning
Ledningsgrupp:
Direktörerna för Park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret
Politisk ledningsgrupp: Presidier, Byggnadsnämnden,
Park- och naturnämnden samt Trafiknämnden har ett
gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. Genom dialog, samverkan och samförstånd mellan
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förvaltningar, organisationer och inte minst med medborgarna skall kvalitet och resursutnyttjande förbättras.
Par- och naturförvaltningen samordnar projektet. Varje
år ska nämnderna fatta likalydande beslut om budgeten, inklusive en precisering och resursfördelning till de
olika aktiviteter man vill genomföra
Övriga:
Även andra organisationer, inom och utanför kommunen, stödjer arbetssättet och är engagerade i speciella
projekt eller arbetsgrupper, exempelvis Fastighetsägarföreningen, Köpmannaförbundet, Polismyndigheten i
Västra Götaland och Göteborgs Posten19

Bilaga 3: Lista över samverkansparter i Nätverket
Trivsam stad (f.d. Klottergruppen)
Nätverket Trivsam stad är en arbetsgrupp till Trygg,
vacker stad
I detta nätverk skapades projektbeskrivningen för Ung
Kultur 116 och det är hit Ung Kultur 116 rapporterar sitt
arbete både på planeringsstadiet och när det är utfört.
I nätverket ingår representanter för följande förvaltningar, myndigheter, bolag och intresseföreningar:
Park- och naturförvaltningen
Svensk Handel
Trafikkontoret
Tryggare och Mänskligare Göteborg
SDF Lundby, repr. för Hisingsstadsdelarna
Göteborgs Spårvägar ao Spårvagn
Göteborgs spårvägar ao Buss
Idrotts- och föreningsförvaltningen
SDF Kortedala, repr. för de Nordöstra stadsdelarna
Ung Kultur 116
Kulturförvaltningen
Bostads AB Framtiden
Västtrafik
18) Informationen hämtad från Trygg, vacker stads hemsida senast uppdaterad i maj 2009 www.tryggvackerstad.goteborg.se
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SDF Askim
Göteborgs Fastighetsägarförening
Polisens klottergrupp
SDF Centrum, repr. för Centrumstadsdelarna
Lokalförsörjningsförvaltningen
Göta Lejon
Fastighetskontoret
SDF Högsbo, repr. för Västerstadsdelarna
Göteborg Energi
Stadskansliet
Vägverket

Bilaga 4: Policy för en trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse
Ingvar Brattefjäll
Tel XXXXXX 2007-02-06 Dnr 0364/01
Policy för arbete för en trivsam stad – fri från klotter
och annan skadegörelse
Göteborgare och besökare skall kunna röra sig i en välskött och trivsam stad som erbjuder många mötesplatser. Staden skall vara fri från nedskräpning, klotter och
annan skadegörelse. Det offentliga rummet skall vara
inbjudande, vårdat och omhändertaget och människorna skall känna sig trygga i stadsmiljön och i kollektivtrafiken.
STRATEGI
Frågor om trygghet och trivsel, klotter och annan skadegörelse är komplexa och måste därför hanteras med
flera olika och parallella insatser.
Det är angeläget att informera alla medborgare om såväl
ekonomiska som sociala konsekvenser av skadegörelse.
Klotter och otillåten affischering skall inte accepteras.
Barns och ungdomars kreativitet och behov av att synas
och uttrycka sig skall kanaliseras via positiva och konstruktiva verksamheter.
För att undvika kontraproduktivitet skall stor försiktighet och ett genomtänkt förhållningssätt iakttas vid prövning av förslag om upplåtande av ytor till utsmyckning.

Bilagor

Göteborg Stads förvaltningar och bolag skall i samverkan och med ömsesidigt kunskapsutbyte arbeta målmedvetet och långsiktigt genom följande områden:
• via dialog informera och påverka
• erbjuda gott om anslagstavlor och papperskorgar i 		
det offentliga rummet
• förebygga och försvåra skadegörelse
• snabbt sanera och reparera
• bekräfta ansvarsfullt agerande och polisanmäla skadegörelse
• öka våra kunskaper om såväl ungdomskulturer som
klotterskydd och klottersanering
HANDLINGSPLAN
Via dialog informera och påverka
Barn och ungdomar skall i skolan och på fritiden ges
kunskaper och insikter som främjar engagemang och
ansvar för sin närmiljö. Detta arbete sker på många sätt
och genom en rad olika aktörer. Syftet är å ena sidan
att väsentligt minska kostnaderna för klotter, annan skadegörelse samt nedskräpning och å andra sidan leda in
ungdomars kreativitet i mer produktiva banor som gagnar både samhället och den enskilda ungdomens vuxenblivande.
Kommunens förvaltningar och bolag skall var och en
för sig och i samverkan arbeta med metodutveckling
genom dialog. Denna samverkan skall även ske med regionala instanser och andra organisationer. Det är även
viktigt att barns och ungdomars unika kunskap tas på
allvar och vägs in i de åtgärder som genomförs och de
beslut som fattas om stadsmiljön.
Vuxna skall också medvetandegöras om sitt ansvar för
det offentliga rummet samt informeras om effekter av
skadegörelse och nedskräpning.
Anslagstavlor och papperskorgar
För att komma till rätta med illegal affischering och
nedskräpning skall Göteborgs Stad erbjuda lagliga affischeringsplatser. De olika försöken med tillfälliga anslagstavlor på olika platser i centrala stan skall utvecklas.

Målet är att se anslagstavlor som en naturlig del på strategiska platser i stadsmiljön, till exempel att integrera
affischtavlor i fasader vid ny- och ombyggnation samt
som tillägg på befintliga fasader, där så är lämpligt.
Företag, föreningar och institutioner som affischerar på
otillåtna ställen skall uppmärksammas på detta. Om affischeringen gäller evenemang i samverkan med kommunen eller i kommunens lokaler skall kommunen
överväga att avbryta samarbetet.
Papperskorgar och avfallskärl skall utformas och placeras så att bästa tillgänglighet och estetik i stadsmiljön
uppnås.
Förebygga och försvåra skadegörelse
Aktuell kunskap om skalskydd, byggande och teknik
för att skydda byggnader, andra anläggningar och kollektivtrafikfordon mot skadegörelse skall tas tillvara.
Det kan också gälla klotterskydd, fasadbeklädnad, ytbehandling, plantering, belysning och kameraövervakning.
I det fall förslag om att bygga väggar, upplåta ytor,
plank o dyl för graffiti eller annan utsmyckning läggs
fram skall stor försiktighet iakttagas. Det finns stor risk
att fria väggar för utsmyckning blir kontraproduktiva
genom spridningseffekt till omgivande områden med
olagliga målningar. I Göteborg tillåts inte upplåtande
av ytor för graffiti eller annan utsmyckning om det inte
åtföljs av erforderliga och samverkande resurser från
samhälle och myndigheter såsom exempelvis fritid och
kultur, skola, socialtjänst och polis.
Kommunen skall även tillägna sig materialet ”BoTryggtO5” (www.botryggt.se) med råd om skalskydd
samt hur man kan bygga för att förhindra och/eller
minska skador av brott.
Det bästa skyddet mot skadegörelse är närvaron av
människor som rör sig i området. Detta kan bland annat främjas genom att strategiska byggnader och anläggningar har närliggande gångbanor, cykelbanor, jog77

gingslingor etc.
Snabbt sanera och reparera
Sanering av och reparation efter klotter och annan skadegörelse skall ske så snart det är möjligt. Det är viktigt med tidig upptäckt, varför kontinuerlig inspektion
är särskilt betydelsefull. Snabb sanering bygger också
mycket på allmänhetens intresse, varför det är viktigt att
informera om hur man enklast anmäler klotter.
Klotter och annan skadegörelse som inte åtgärdas kan
leda till otrygghet. Även andra organ, såsom Vägverket,
Banverket och SJ uppmanas att sanera skyndsamt.
I områden där det är lämpligt skall kommunala förvaltningar och bolag samverka om gemensam saneringsentreprenad och helst också komma överens med övriga
fastighetsägare, på samma sätt som sedan flera år sker
i Haga.
Kommunens personal som rör sig ute i staden bör rapportera om skadegörelse samt bidra med idéer om hur
staden kan bli ännu trivsammare.
Bekräfta ansvarsfullt agerande och polisanmäla skadegörelse
Barn, ungdomar och vuxna som engagerar sig i omsorg
om sin närmiljö bör uppmärksammas och bekräftas.
Detta kan ske på olika sätt. Enskilda initiativ eller organiserade ”värdskap” för en plats bör aktivt lyftas fram
som goda exempel.
All skadegörelse skall polisanmälas så snart det upptäcks. Polisen har ett internetbaserat system för att enkelt och snabbt göra anmälan. Anmälda skador skall
kostnadsberäknas och skadeståndskrav ställas.
Kunskapsbildning och kunskapsspridning
Göteborg Stad har satsat på en rad olika insatser mot
klotter och annan skadegörelse under senare år. Det är
viktigt att dessa erfarenheter dokumenteras och sprids.
Det kan ske via rapporter, föredrag, utvärderingar och
forskning samt via media. Detta avser kunskap såväl
om ungdomskulturer som klotterskydd, skalskydd och
sanering.
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Göteborgs Stad bör tillägna sig och ta initiativ till forskning inom området och bidra till att egna erfarenheter
diskuteras, dokumenteras och sprids i ett brett sammanhang.
Varje förvaltning och bolag uppmanas att fördjupa
ovanstående i egna riktlinjer och åtgärdsplaner!
För mer information – kontakta:
Trygg, vacker stad
Ung Kultur 116
Tryggare, mänskligare Göteborg
Bilaga 5:
5 a) projektbeskrivning för Ung Kultur 116 år
2005
5 b) projektansökan inför förlängningen av Ung
Kultur 116 år 2007
5a) projektbeskrivning för Ung Kultur 116 från
2005
Klottergruppen/Trygg, vacker stad
Projektbeskrivning:
Direkt dialog mellan ungdomar och vuxna
Kontaktskapande och kunskapsbildning för att minska
klotter och skadegörelse i Göteborg
Utgångspunkt
Regeringens definition:
”Klotter är bild eller ristning som olovligen anbringats
på plats eller föremål. Graffiti är text eller bild som lagligen anbringats på plats eller föremål.”
Ur Idéskrift nr 13 om klotterförebyggande åtgärder,
Brå, 2005.
I Göteborg arbetar vi aktivt för att öka tryggheten och
tilliten människor emellan. Det innebär att både verka
för att minska otrygghet, droganvändning och brottslighet samt att ge unga människor fler goda vuxenförebilder och stöd. Klotterfrågan är en del av det pågående
breda brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Denna projektidé har växt fram i samarbete mellan
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flera intressenter där man konstaterat att man hittills inte
har satsat på det direkta mötet med ungdomarna inom
målgruppen. Utgångspunkten och metoden är att i direkt dialog med unga människor och berörda vuxna öka
insikten om klotter som olaglig handling, att fånga upp
ungdomar i riskzonen samt att visa på alternativa kreativa vägar för sökande unga människor och ge fler vuxenkontakter samt öka kunskapen om problemområdet.
Pannhuset vid Röda sten i Göteborg har betecknats som
ett centrum för graffitikulturen i Göteborg. Föreliggande projektplan utgår från att Rödastenområdet är den
bästa platsen i Göteborg om man vill bedriva en dialog
kring legala och illegala sätt att utöva sin yttrandefrihet.
Mot bakgrund av stor oro och starkt engagemang i graffiti- och klotterfrågan hos många ungdomar och föräldrar, i många kommunala verksamheter, hos fastighetsägare, spårvägen, polisen, försäkringsbolag, media,
bland kulturarbetare mm har på flera håll idén har idén
uppkommit om ett fokuserat arbete med direktkontakt
med ungdomar som klottrar, ungdomar som rör sig i
riskzonen och deras föräldrar.
Mycket energi och tid har lagts på frågan om graffiti
och klotter. Det har i Göteborg satsats stora resurser för
att komma till rätta med problemen. Utgångspunkten är
att all klotter och skadegörelse på annan egendom är
ett brott. Man har samarbetat kring olika insatser, arbetat med generella insatser i skolor och effektiviserat
klottersanering. Genom det arbete som hittills gjorts har
olika varianter på samverkan och många nya kontaktytor kommit till stånd.
Samverkansgruppen Trygg, vacker stad och de flesta
nämnder och verksamheter som där är företrädda antog år 2001 en klotterpolicy. Citat: ”Förvaltningar och
bolag som deltar i samverkan ´Trygg, vacker stad´ skall
inom sina respektive ansvarsområden informera om såväl ekonomiska som sociala konsekvenser av skadegörelse. Klotter och otillåten graffitimålning skall inte accepteras. Barns och ungdomars kreativitet och behov av
att synas och uttrycka sig skall kanaliseras via positiva
och konstruktiva verksamheter.”

Projektets syfte
- 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 samhällsengagemang.
- Medvetandegöra vuxenvärlden och öka ansvarskänslan 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 organisationer. Deras
föräldrar är en lika viktig målgrupp.
Metod
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 utgångspunkt är
att utgå från vars och ens specifika sociala situation
och intressen och lotsa ungdomarna vidare i ett konstruktivt vuxenblivande. Metoden är en blandning av
ett klassiskt uppsökande fältarbete och klassiska fritidsledarmetoder. Därför krävs att personalen har god
kännedom om ungdomars närmiljö, om alternativa fritidssysselsättningar samt ett brett kontaktnät med engagerade vuxna. Det handlar alltså mer om ett individuellt
arbete och om att undvika förhållningssätt som befäster grupptillhörighet. Genom att inte i onödan fokusera
på graffiti och klotter, är syftet att minska laddningen
och attraktionen och därigenom minska skadegörelsen
i Göteborg.
Förutom att förhindra nyrekrytering till klotter ingår
också i uppdraget att via rättsväsendet arbeta uppsökande riktat till ungdomar som klottrar och deras föräldrar.
Föräldrastöd och kunskapsbildning bland föräldrar och
andra vuxna är en uppgift.
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Genomförande
Detta förslag avser en försöksverksamhet med två heltidstjänster samt motsvarande en halv tjänst i konsultresurser som under två år får i uppdrag att arbeta med
frågan. Första perioden är en kontaktskapande fas och
skall ägnas åt att förstå problematiken utifrån de olika
aktörernas respektive horisonter – de unga och deras
föräldrar, myndighetspersoner som polis och åklagare
som direkt arbetar med målgruppen, fastighetsägare m
fl. De anställda kommer att vara på plats i Klippan och
vid Röda Sten där många unga möts och också målar.
Förutom att förhindra nyrekrytering till klotter ingår
också i uppdraget att via rättsväsendet arbeta uppsökande riktat till ungdomar som klottrar och deras föräldrar.
Föräldrastöd och kunskapsbildning bland föräldrar och
andra vuxna är en uppgift.
Inledningsvis görs en inventering av erfarenheter som
gjorts på andra platser i landet av direktarbete med ungdomar som målar graffiti och/eller klottrar. Resterande
tid ägnas åt att tillsammans med samverkande parter
pröva nya metoder utifrån de inledningsvis inhämtade
kunskaperna. Utgångspunkten är att arbeta med både
individuellt anpassade insatser samt med metoder som
av naturliga skäl kommer att variera beroende på åldersgrupper, social anpassning, intresseområden mm.
En annan utgångspunkt är att ta till vara på det intresse
ungdomar har för området runt Röda Sten och engagera fler vuxna som förebilder i vuxenblivandet. Arbetet kommer således att ha karaktären av ett områdesinriktat arbete. Projektpersonalen kommer att lägga tid
på kontaktskapande arbete med personer verksamma i
Klippanområdet för att finna former för samverkan med
och kring unga i närmiljön.
Att bygga vidare på:
- de erfarenheter som hittills gjorts genom Klottergruppen, Trygg, vacker stad, bl a Dialogprojektet
- de erfarenheter som Klotterpolisen gjort
- den kunskap och de kontakter som redan finns hos fri80

tidsledare, drogförebyggare och andra ungdomsarbetare
- initiativ till samverkan som kommit från Röda Stens
styrelse som uttalat att föreningen vill ta en aktiv del i
arbetet med de ungdomar som vistas där
- kring Karl Johans torg har det nyligen startat ett brett
arbete (Hyresgästföreningen som koordinator) för att
engagera vuxna och aktivera ungdomar att inspirera
dem att engagera sig i närmiljön
- pågående forskning vid Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete
Sammanfattningsvis kan sägas att ett flertal aktörer,
(företrädare för stadsdelar, ungdomsarbetare, polisen,
forskare, Brå) idag är inne på liknade tankebanor som
i ovan skissade idé och att intresse och beredskap finns
att aktivt stödja projektgruppen.
Förväntat resultat		
Ungdomar har i alla tider testat gränser. Också klotter
är någonting som har följt mänskligheten sedan tidernas
begynnelse. Att helt bli kvitt detta är en orealistisk målsättning: normbrytare har vi alltid haft och kommer vi
alltid att få. Vad vi däremot långsiktigt kan uppnå är en
strategi som väsentligt å ena sidan minskar kostnaderna för klotter och skadegörelse i Göteborg och å andra
sidan leder in ungdomars kreativitet i mer produktiva
banor som gagnar både samhället och den enskilda ungdomens vuxenblivande.
Budget
2.0 heltidstjänst ungdomsarbetare
Personlig lämplighet helt avgörande. Personerna bör ha
viss kulturkompetens inom området. De skall kunna bli
accepterade inom subkulturen.
Anställes hos SDF Majorna, IoF, för att underlätta samarbete med rättsväsendet.
Specialpedagog, socionom eller liknande.
Lön: 2 pers x 36 000 kr inkl sociala avgifter x 12 mån		
900 000 kr
Resor, kompetensutveckling mm 				 50 000 kr
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Lokaler, inventarier, dator, telefon mm		 160 000 kr
Konsultresurser att fördela på timanställningar osv för
avgränsade aktiviteter.
Dessa lösa medel hanteras via respektive Kulturförvaltningen, Röda Sten och
Majorna SDF i samråd.								 170 000 kr
Verksamhetsmedel										 50 000 kr
Dokumentation och utvärdering
(vetenskapligt stöd från universitetet bör ingå från början) 170 000 kr
Kostnad totalt per år: 1, 5 milj
Finansiering
Finansieringen bör kunna lösas genom en gemensam
satsning från både facknämnder och stadsdelsnämnder. Enligt polisens klottergrupp bor merparten av dem
som grips i stadsdelarna Centrum, Linnéstaden, Majorna, Älvsborg och Askim. Generellt är klotterproblemet störst i centrumstadsdelarna och i väster. De
facknämnder som redan idag avsätter medel till klotterförebyggande insatser och sanering bör involveras.
Drabbade fastighetsbolag, Hyresgästföreningen samt
Försäkringsaktiebolaget Göta Lejon likaså. När försöksverksamheten väl är igång finns det möjlighet att
söka utvärderings- och metodutvecklingsmedel från exempelvis Brå (Brottsförebyggande Rådet) och Statens
Kulturråd. Möjligheten till sponsrad arbetslokal inom
Klippanområdet bör undersökas.
Tidplan
Start: Januari 2006.
Avslut: December 2007.
Projekttiden är två år innefattande några inledande månader med en kontaktskapande samverkanspartners,
förankring och en mindre förstudie. Tidplanen är upplagd så i syfte att projektet är fullt verksamt över två
sommarperioder då aktiviteten med klotter och graffiti
är som störst. Några inledande månader kommer att
behövas för praktisk riggning, etablering av kontakter
och få styrfart på inriktningen av arbetet. Alltså lämpligt

med projektstart under vintermånaderna. Detta upplägg
förutsätter att de projektanställda är beredda att ta semester annan tid än under sommaren två år i följd.
Förslag till organisation
Projektgrupp
Två heltidstjänster och motsvarande en halvtidstjänst i
lösa resurser efter behov.
Se ovan under rubriken budget.
Huvudman
SDN Majorna bör vara huvudman för projektet. Detta
får anses rimligt då den viktigaste geografiska platsen
för kontaktskapandet med ungdomar är området vid
Klippan.
Styrgrupp
Styrgruppen utgörs av företrädare för huvudfinansiärerna och huvudman samt de aktörer i Göteborg som
är direkt berörda och har ansvar för frågan. Företrädare
för samverkansgruppen Trygg, vacker stad bör ingå.
Viktigt att kompetens om ungdomsarbete och kultur
finns representerat.
Referensgrupp
Projektgruppen har som stöd en referensgrupp som utgörs av parter direkt berörda av graffiti/klotterfrågan
och som kan bistå i den konkreta metodutvecklingen.
Referensgruppen blir det ”kreativa rummet” och gruppen bör utgöras av aktörer som har särskilt intresse och
lämplig erfarenhet av frågan.
Exempelvis:
- klotterpolisen
- företrädare för ungdomsarbetare i de centrala och
västra stadsdelarna
- fastighetsägare
- Kulturförvaltningen
- företagarförening etc i Klippan
- Hälsorådet/Brottsförebyggande rådet i Majorna
- Ungdomssatsningen
- Trygg, vacker stad
- Röda Sten
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- Tryggare och Mänskligare Göteborg
5 b) Projektansökan inför förlängningen av Ung
Kultur 116 år 2007
Göteborg 2007-09-26
Förslag till förlängning av
Ung Kultur 116 – ett projekt i dialogform
Bakgrund
Trygg, vacker stad och en av deras arbetsgrupper, Klottergruppen, tog år 2005 fram projektbeskrivningen för
det som kom att bli Ung kultur 116. Projektet var frukten
av analys av erfarenheter, diskussioner och samarbete
mellan fackförvaltningar, polisen och stadsdelar runt
om i Göteborg. Innan man fastlade projektbeskrivningen konstaterades att man fram till dess inte har satsat på
det direkta mötet med ungdomarna inom målgruppen.
Utgångspunkten och metoden var att i direkt dialog med
unga människor och berörda vuxna, samt andra som i
sitt yrke kommer i kontakt med denna målgrupp öka insikten och kunskapen om klotter som olaglig handling.
Att fånga upp ungdomar i riskzonen samt att visa på
alternativa kreativa vägar för sökande unga människor
och ge fler vuxenkontakter samt öka kunskapen om problemområdet.
Projektet har hittills samfinansierats av nedanstående
instanser:
Samverkansgruppen ”Trygg, vacker stad”, Park- och
Naturförvaltningen, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Kulturförvaltningen, Försäkrings AB Göta Lejon,
Västtrafik, SDF Högsbo, SDF Älvsborg, SDF Frölunda,
SDF Tynnered, SDF Askim, SDF Linnéstaden, SDF
Centrum och SDF Majorna som också är huvudman för
verksamheten.
Skälet till samarbetet med just ovanstående åtta stadsdelsförvaltningar av Göteborgs 21 stadsdelar var för att
man utgick från polisens statistik gällande var klottrarna bor.
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Detta är bakgrunden till Ung Kultur 116. Stadsdelsförvaltningen Majorna är huvudman för verksamheten
som startade januari 2006 och skall bedrivas under två
år. I dag arbetar två heltidsanställda socionomer, Ritva
Mustanoja och Daniel Andersson i projektet.
Förlängning av projektet – en ny fas
Ung Kultur 116 har i effektiv tid bedrivit verksamhet i
drygt ett år. De inledande projektmånaderna ägnades åt
att få till stånd en arbetsplats, arbeta fram rutiner samt
etablera samverkanskontakter. Vi menar att vi nu dels
funnit en form och dels gjort erfarenheter som gör att
projektbeskrivningen bör revideras på vissa punkter.
Vi avser att minska vårt eget arbete med grupper genom
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 misstänkta för klotter:
Strukturellt arbete
Samverkansgruppen Trygg, vacker stad har arbetat fram
en ”Policy för arbete för en trivsam stad – fri från klotter
och annan skadegörelse”. Den är på gång att antas i stadens nämnder vilket innebär att förvaltningar och bolag
kommer att konkretisera den i egna handlingsplaner. I
arbetet med dessa handlingsplaner kan Ung Kultur 116
bidra med erfarenheter, kunskaper och kontakter avseende klotter. Ung Kultur 116 bör ses som en operativ
resurs för Klottergruppen för att förankra och genomföra policyn.
Ungdomen och föräldrarna
Socialtjänsten mäktar inte med att fånga upp de ungdomar som polisen griper misstänkta för att ha klottrat.
Erfarenheten har hittills visat att socialtjänsten tvingas
prioritera ärenden som är mer akuta eller bedöms vara
av allvarligare karaktär. Socialtjänsten behöver en kompletterande instans som direkt kan ta sig an de ungdomar (och deras föräldrar) som grips. Att ha så kallade
”bekymringssamtal” med dessa får anses angeläget för
att stadens samlade insatser mot klotter skall få effekt.
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Vår förhoppning är att projekttiden förlängs för att bli
sammanlagt fyra år. Jämför med Stödcentrum unga
brottsoffer som från början fick en projekttid om fyra år.
Fyra år får anses rimligt för att ett projekt skall kunna ge
bestående avtryck samt vara möjligt att värdera.
Förslag om att verksamheten bör riktas till hela staden
Arbetet har hittills vänt sig till centrum och väster och
åtta stadsdelar har bidragit med medel (63 000 kr per
stadsdel). Trygg, vacker stad, Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Försäkrings AB
Göta Lejon och Västtrafik bidrog tillsammans med merparten av finansieringen.
Vi förslår nu att Ung Kultur 116 erbjuds som en resurs
till samtliga stadsdelar. Inom skola, socialtjänst och polis finns indikationer på nyrekrytering till målgruppen.
För att kunna svara mot behovet i staden som helhet behövs utökning av personal, två ytterligare personer bör
anställas. Arbetsgruppen skulle då bestå av:
en projektledare med huvudansvar att driva det strukturella arbetet tillsammans med de instanser som ingår i
Klottergruppen.
tre socialarbetare med huvudansvar för bekymringssamtal med ungdomar och deras föräldrar i var sin region. De ansvarar också för att utveckla samarbetet med
polis och socialtjänst.
Vi förslår att staden ses som tre regioner: Centrum/Väster, Hisingen och Öster.
Projektet har under år 2006 samlat stor kunskap utifrån
en dialogmodell som visat sig fungera väl. Tanken är
att fortsätta med det inklusive det fältarbete personalen
bedriver.
Vi vill nu fokusera på att ta fram tydliga rutiner för hela
staden att följa upp samtliga ungdomar som grips av
polisen. Vi kan konstatera att detta inte finns idag. Ung
Kultur 116 bör bli länken mellan polis och socialtjänst.
Förslaget är att polisen faxar anmälningar till oss och

vi tar reda på om ungdomen/familjen är aktuell inom
socialtjänsten eller inte. De som inte är aktuella ärenden
kontaktas för bekymringssamtal. Ung Kultur 116 etablerar kontakter utifrån de tre regionerna med syfte att
ta fram rutiner utifrån dessa ärenden.
För den enskilde kommer Ung Kultur 116 att erbjuda
bekymringssamtal i ett förebyggande syfte. Den unge
skall kunna komma i kontakt med Ung Kultur 116 via
polis, socialtjänst, skola, fritid eller via annan instans i
staden, från den enskilde/föräldrar eller genom fältarbete. Vid de fall den unge står inför åtal skall Ung Kultur
116 ta fram och erbjuda rutiner för påverkansprogram
som kan utdömas av Tingsrätten. Påföljden Ungdomstjänst har reglerats och fått större betydelse genom ny
lagstiftning som trädde i kraft i januari i år. För att klara
av ökningen av dessa domar har den nya förvaltningen
Social resursförvaltningen anställt personal som skall ta
fram rutiner och utveckla samarbetet med rättsväsendet. Den nya lagstiftningen har således tillkommit under
Ung Kulturs projekttid vilket medför nya möjligheter
till påverkan och dialog som vi vill ta vara på.
Sammanfattningsvis kan sägas att Ung Kultur 116 vill
finna lösningar/rutiner med syfte att åstadkomma en
förändring i staden samt att vara en del av förändringsprocessen för individen och familjen. Att vara en del
av påföljden samt ett stöd till föräldrar utifrån modellen
med bekymringssamtal.
Ung Kultur 116 kommer att ta fram en handbok samt
“lathundar” för rutiner i olika situationer.
Kunskapsspridningen och framtagandet av arbetsmetoder/modeller fortsätter och fördjupas inom skolan i
samverkan med olika aktörer så som Skolutvecklingsenheten, Västtrafik, Miljöförvaltningen (Vårstädning)
och Röda Sten (Mobila verkstaden). Samarbetet mellan
Ung Kultur 116 och Kulturföreningen Röda Sten med
stöd av Kulturförvaltningen har lett till att Ungdomsstyrelsen och Allmänna Arvsfonden beviljat medel till
aktiviteter inom bildkonsten som inte är graffiti. På så
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sätt har alternativ till klotter och graffiti kunnat erbjudas
och locka ungdomar som annars inte ingått i en strukturerad verksamhet.
Att sträva efter i det fortsatta arbetet
Att bidra med kunskap inom området som bör leda till
att man arbetar utifrån flera infallsvinklar och åtgärdsformer så som en bukett enligt ”Policy för arbete för en
trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse”.
Att finna former till en fungerade kommunikation, samverkan och rutiner gällande klotter som skadegörelse
inom de olika verksamhetsområdena i staden och i samverkan mellan rättsväsendet, socialtjänsten samt Sociala resursnämnden.
Att via erbjudande om kreativa sysselsättningar beroende på målgrupp och intressen vinna förtroende hos
målgruppen. Att inspirera befintliga fritidsverksamheter
att ta sig an och finna metoder för denna målgrupp. Att
öka kunskapen i befintliga fritidsverksamheter om graffiti- och klotterproblematiken.
På en rad olika sätt verka för att Ung Kultur 116 blir en
tydlig och mångsidig instans att vända sig till för ungdomar, föräldrar och professionella.
Att med hjälp av ”buketten” åtgärder och insatser öka
trivseln, ansvarstagandet och minska skadegörelsen i
staden, dvs utveckla den Göteborgsmodell som är på
god väg.
Att arbeta för en attitydförändring inom graffiti/klotterkulturen, staden och samhället. Detta för att visa på
komplexiteten som råder inom subkulturen och slår hål
på föreställningen om en homogen subkultur.
Budget per år
Personal (4 personer)							
Utvärdering/handledning						
Hyra														
Övrigt													
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1 600 tkr
230
120
250

Utvecklingsmedel 							 145
Summa		 											 2 345 tkr
Finansiering per år
Trygg, vacker stad									
Park- och naturförv.									
Trafikkontoret											
Fastighetskontoret									
Göta Lejon												
Förvaltnings AB Framtiden						
Västtrafik													
Idrotts-och föreningsförvaltningen			
Miljöförvaltningen									
Lokalförsörjningsförvaltningen				
Stadsdelsförvaltningarna							
Sociala resursförvaltningen						

100
100
100
100
100
100
50
100
65
100
1 365
65

Summa													 2 345
Margareta Ridelius
Ordförande, styrgruppen Ung Kultur 116
Arbetsgruppen Ung Kultur 116
Styrgrupp för Ung kultur 116 2006 - 2007
Margareta Ridelius, Ordförande, - företräder samverkansgruppen Trygg, vacker stad
Borghild Håkansson, Företrädare för Klottergruppen
Trygg, vacker stad samt Tryggare och Mänskligare Göteborg
Janne Larsson, Företrädare för ungdomsarbete, Fritid,
kultur Centrum
Berit Lyberg, Företrädare för Väster-stadsdelarna
Ingela Johansson, Företrädare för stadsdelscheferna,
SDF Majorna
Anette Stenberg Landelius, Företrädare för Fritid Centrum-stadsdelarna, Enhetschef för anställda inom projektet Ung Kultur 116, SDF Majorna
Ritva Mustanoja, Projektledaren Ung kultur 116
Adjungerad: Martin Hellström, Företrädare för Polismyndighetens Klottergrupp, Västra Götaland
Adjungerad: Mia Christersdotter Norman, Verksamhetsansvarig för Stiftelsen Röda Sten

Bilagor

Referensgrupp för Ung kultur 116 2006 - 2007
Ritva Mustanoja, Ordförande, projektledare Ung Kultur
116
Daniel Andersson, Ungdomsarbetare, Ung Kultur 116
Göran Åhman, företrädare för Klottergruppen Trygg
vacker stad, Framtiden AB
Lotta Johansson, företrädare för Kultur och Fritid Väster
Stefan Lang, företrädare för Ungdomssatsningen Väster
Ivan Pavic, företrädare för Ungdomssatsningen Centrum
Sara Lorenzon, företrädare för Stiftelsen Röda Sten
Ulrica Hasselberg, företrädare för Polismyndighetens
Klottergrupp
Mie Svennberg, företrädare för Kulturförvaltningen
Max Norling, företrädare för Ungdomsfullmäktige
Soraya Hashim, företrädare för Världskulturmuseet

Bilaga 6: Samverkansavtal mellan Ung Kultur 116
och samtliga stadsdelsförvaltningars socialtjänster inom Göteborgs Stad

Ung Kultur 116 skall tillhandahålla tjänsten bekymringssamtal vid samtliga anmälningar från polisen gällande
klotter som skadegörelse på uppdrag av socialtjänsten.
Vid inkommande anmälan från polisen kontaktar Ung
Kultur 116 den hemmahörande socialtjänsten.
Den hemmahörande socialtjänsten aktualiserar ärende
medan Ung Kultur 116 kallar den unge samt vårdnadshavare till bekymringssamtal.
Ung Kultur 116 skall återkoppla till hemmahörande socialtjänst för vidare bedömning.
Vid redan pågående ärenden: Begäran av yttranden eller
vid annan bedömning från socialtjänstens sida tillhandahålls tjänsten bekymringssamtal och samtalsserier på
uppdrag av socialsekreteraren.
Samverkansavtalet gäller perioden 2008-01-01 till
2009-12-31
Michael Ivarsson
Verksamhetschef för stöd till familjer och individer
Social resursförvaltning

Samverkansavtal
Ung Kultur 116 är ett stadsövergripande samverkansprojekt som agerar på uppdrag av samverkansgruppen
Trygg, vacker stad och ligger organisatoriskt under Social resursförvaltning. Ett av projektets uppdrag är att
ta fram hållbara rutiner för staden gällande klotter som
skadegörelse.
För att detta uppdrag skall vara möjligt behöver Ung
kultur 116 komma i kontakt med samtliga personer som
polisen misstänkt för klotter som skadegörelse och där
en anmälan gått iväg till socialtjänsten. Med anledning
av detta behöver ett samverkans avtal komma till stånda
mellan Ung Kultur 116 och samtliga SDF, socialtjänster inom Göteborgs Stad enligt följande.
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Bilaga 7: Brås motivering till hederspriset 2008
som tilldelades Ung Kultur 116

Bilaga 8: Appendix till kapitel 5
Önskvärda kompetenser för förändringsagenter
Mot bakgrund av fallstudien av Ung Kultur 116 och tidigare forskning om samhällsintraprenörer (se Jordan,
2006) framstår en bearbetad och anpassad version av
Bill Joiners och Stephen Josephs modell omfattande
åtta ledarskapskompetenser (Joiner & Josephs, 2007)
som relevant också för att beskriva de kompetenser en
förändringsagent behöver.
Forskning om vuxenutveckling visar att det finns mycket stora variationer mellan olika individer vad gäller hur
aktivt individen använder sin uppmärksamhet för att
varsebli och tolka olika omständigheter och processer
som är relevanta för den uppgift man ställs inför.20Bill
Joiner och Stephen Josephs har utvecklat en modell som
integrerar många olika forskares resultat i åtta kompetenser. Vi har här något anpassat deras modell, som
främst handlar om ledarskap i företag och andra organisationer, till att passa den kompetensprofil som behövs
när man arbetar med utveckling och förändring kring
komplexa samhällsfrågor.
Sammanhanget
Kontextmedvetenhet
Kunna se sakfrågan man arbetar med i sitt vidare sammanhang, kunna zooma in och ut. Bedöma omgivningen, förutse kommande förändringar i förutsättningar, se
hur det lilla påverkar det stora och hur det stora påverkar det lilla. Bedöma vilka konsekvenser egna projekt
får i ett större sammanhang.
Vägledande värden
Härleda de värden som är vägledande för det egna engagemanget utifrån en medvetenhet om ett allt vidare
sammanhang. Bry sig om en större kontext, bli motiverad av att bidra till processer som tjänar andras behov.
Engagera sig i initiativ med lång tidshorisont.
20) Se t.ex. King & Kitchener, 1994; Rosenberg et al. 1988; Kegan,
1994; Hy & Loevinger, 1996; Jordan & Lundin, 2001; Belenky et
al., 1997
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Bilagor
Kontextmedvetenhet

Vägledande
värden

ANDRA

Självinsikt

SJÄLV

SAMMANHANGET

Jagidentitet

SAKFRÅGAN
Komplexitetsmedvetenhet

Perspektivmedvetenhet

Andra
Intressentmedvetenhet
Identifiera intressenter som är betydelsefulla aktörer
i sakfrågan, förstå deras synvinklar och intressen, bedöma hur egna och deras målsättningar förhåller sig till
varandra, hitta vägar att öka förenligheten.
Social kompetens
Kunna ta ett steg tillbaka från eget synsätt och egna intressen och lämna plats för att ta del av andras synsätt
och intressen, utan att förlora kontakten med de förra.
Kunna knyta respektfulla kontakter med parter som har
mycket annorlunda synsätt än det egna. Skickligt använda självhävdande och jämkande/receptiva beteenden för
att påverka andra.
Sakfrågan
Komplexitetsmedvetenhet
Kunna hålla olika idéer, erfarenheter och synsätt i medvetandet samtidigt, jämföra och kontrastera dem, göra
meningsfulla kopplingar mellan dem. Ta ett kliv bakåt
och överblicka komplexa orsakssammanhang. Söka efter gemensamma drag i synbara motsatser.

Intressentmedvetenhet

Social
kompetens

Figur 4 Åtta kompetenser i förändringsagentens kompetensprofil. Bearbetad och anpassad efter Joiner & Josephs ”leadership agility
compass” (Joiner & Josephs, 2008).

Perspektivmedvetenhet
Kunna medvetet relatera till egna vanemässiga tankemönster och förgivettaganden. Utvärdera om slutsatser och resonemang är rimliga, pröva antaganden mot
tillgänglig information. Ökad medvetenhet om egenskaperna i egen föreställningsvärld. Varsebli hur egna
tolkningar påverkas av eget temperament, kulturell
bakgrund, livshistoria. Använda och pröva alternativa
tolkningar.
Själv
Självinsikt
Utveckla medvetenhet om karaktären på egna tankar,
känslor och beteenden. Experimentera med nya och
mer effektiva förhållningssätt. Utveckla självkännedom. Stärka förmågan att ha medveten kontakt med och
kunna hantera egna reaktioner i nutid.
Jagidentitet
Utveckla psykologisk mognad. Utveckla förmåga att
självständigt formulera och företräda uppfattningar baserade på självvalda principer. Utveckla emotionell to87

lerans inför egna svagheter.
Förklaringar till de åtta kompetenserna i fig 4
Mot bakgrund av berättelsen om det förändringsarbete
medarbetarna i Ung Kultur 116 och deras uppdragsgivare genomfört framstår de åtta kompetenserna i figur
4 som betydelsefulla framgångsfaktorer. En betydande
kontextmedvetenhet är en absolut nödvändig förutsättning för att kunna få många av de åtgärder och strategier
som projektet använt att förverkligas. Det handlar om
att förstå vem som har vilka befogenheter och kompetenser, att förstå kulturen i olika förvaltningar, att överblicka vilka delar av samhällsapparaten som berörs, etc.
En klar och tydlig formulering av kompassriktningen i
form av vägledande värden, d.v.s. en egen värdegrund
som ger mening, uthållighet och stadga i förändringsarbetet. Detta är inte minst viktigt vid de tillfällen då
man stöter på motstånd, då det är nödvändigt att kunna
påminna sig själv om vad det är som är det övergripande
syftet med det arbete man bedriver.
Intressentmedvetenhet och social kompetens handlar
om att ständigt fråga sig själv frågor som: ”Vem berörs
av detta? Vem måste jag prata med? Hos vem behöver
detta förankras innan jag går vidare? Hur tänker de?
Hur måste jag formulera mig för att inte provocera fram
motstånd?” Utan stor skicklighet i rollinlevelse och
kommunikation går det inte att bedriva förändringsarbete när man själv saknar befogenheter att beordra andra intressenter att samverka.
Komplexitetsmedvetenhet handlar om att vara nyfiken
på hur problematiken fungerar. En hög grad av komplexitetsmedvetenhet innebär att man inte nöjer sig med
enkla förklaringar och snabba omdömen, utan söker efter bakomliggande omständigheter och orsakssammanhang. Härigenom blir man uppmärksammad på många
möjligheter att arbeta med problemkomplexet. Perspektivmedvetenhet innebär att man vet med sig att inget
enskilt synsätt har monopol på sanningen, vare sig det
egna eller någon annans. Man använder därför många
olika perspektiv för att dels skaffa en djupare och bre88

dare förståelse av sakfrågorna och dels generera och
samordna en mångfacetterad strategi.
Självinsikt handlar om att ha kontakt med de reaktioner,
tankebanor, försvarsmekanismer, etc. som aktiveras
inom en själv i olika faser av arbetet. En god förmåga
att bibehålla kontakten med de egna reaktionerna gör
det möjligt att aktivt hantera dem, och därmed upprätthålla förmågan att arbeta verksamt mot målet i stället
för att förfalla till reaktiva beteenden. Jagidentitet, slutligen, kan sägas handla om psykologisk mognad. Denna ”kompetens” innefattar sådant som prestigelöshet,
att vara bekväm med osäkerhet, att kunna härbärgera
frustration, att ha en stabil självkänsla även vid motgångar, etc.

Stora tack till:
Ritva Mustanoja som så frikostigt delat med dig av tid, bakgrundsmaterial, fakta,
dokument, tidningsartiklar, händelseförlopp, dagböcker, känslor och tankar för att
sätta mig in i sammanhangen runt och inom Ung Kultur 116. Vi har kommunicerat
på alla upptänkliga sätt – det enda vi inte provat är väl brevduva?
Supertack till övriga medarbetare i Ung Kultur 116; Daniel Andersson, Cecilia
Broman, Cecilia Fredin och Anna Nolgren för de långa och innehållsrika intervjuerna.
Tack Borghild Håkansson, Tryggare Mänskligare Göteborg, som så pedagogiskt
förklarat Göteborgs Stads organisation och tankarna bakom projekt Ung Kultur
116 samt föreslagit lämpliga personer att intervjua
Tack, tack, tack Lars Olsson, f.d. representant för Trafikkontoret, Nicke Ehk,
representant för Västtrafik och Ingvar Brattefjäll representant för Park- och naturförvaltningen och projektledare inom Trygg, vacker stad som alla berättat om
Klottergruppens arbete förr och nu, plockat fram dokument och statisktik och delat med er av era upplevelser av förändringarna som har skett i och med stadens
nya klotter/graffitistrategi.
Tack x 4 till Margareta Ridelius, Jan Mellberg, Björn Sandmark och Bengt Delang
nuvarande och f.d. förvaltningschefer inom Göteborgs Stad som alla delade med
er av era erfarenheter i samverkansprojektet Trygg, vacker stad och av Ung Kultur
116s utvecklingsarbete. Tack också för att ni resonerade med oss kring stadens
behov av effektiv samverkan på organisationsnivå.
Tack också till Helén Melin, fritidschef Högsbo, Malin Uller, folkhälsosamordnare på Hisingen, Dan Gaversjö verksamhetschef i Ung & Trygg (ett annat av
stadens samverkansprojekt riktat till ungdomar), och kulturförvaltningens representant i Nätverket Trivsam stad, Bibbi Wopenka, för att ni ställde upp på att
telefonintervjuas utan förberedelse.
Dessutom vill vi tacka Solveig Hollari som skrivit rapportens förord och Bosse
Forsén och Lasse Fryk från institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet för att ni med engagemang och intresse bistått med värdefulla synpunkter på
rapporten.
Till sist tack till Kristian Alm för stöd och struktur.
Anneline Sander och Thomas Jordan
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