
Var ska man sätta dem?
Affischering i en ren och vacker stad med ett blomstrande kulturliv

affisch.indd   1 2008-05-30   10:14:46



InnehållsförtecknIng

En rapport av ANDERS T CARLSSON OCH MATTIAS DRISTIG för Göteborgs 
Stads kulturförvaltning inom Trygg, vacker stad. Göteborg 2008-05-25.

2

GRAFISK FORM: MILA DRUNECKA              TRYCK: HÖGSBO GRAFISKA AB 2008
Kulturförvaltningens informationsavdelning
Foto:  Anders T Carlsson, Nils Tengdahl, Mila Drunecka 

Förord

Sammanfattning

Uppdrag
Organisation
Otillåten affischering

Arbete med otillåten affischering i fyra 
kommuner
Stockholms stad
  Trafikkontorets klotterenhet
  Citypolisen
  City i Samverkan
  Kulturförvaltningen Stockholms Stad
  Några kulturarrangörers perspektiv på arbetet i                                                                                                                                                
  Stockholm
Huddinge kommun
Malmö Stad
Göteborgs Stad
  Trygg, vacker stad
  Park- och naturförvaltningen i Göteborg
  Polisen
  Innerstaden Göteborg
  Föreningen Avenyn
  FairPost – ett nätverk av kulturarrangörer

Inventering av otillåten affischering i Göteborg
  En jämförelse med Stockholm
  Analys av inventeringen

Samtal med kulturarrangörer i Göteborg

Förslag till bättre synlighet i det offentliga 
rummet

Samtal med tre affärsinnehavare om 
affischering

Hur ser medborgarna på frågan om att tillåta 
affischering på elskåp?

Slutsatser

Förslag till handlingsplan för arbetet i Göteborg

Källor

3

4

5
5
5

6

6

10
10
11

15

17

20

21

22

Bilagor
1. Policy för arbete för en trivsam 
stad – fri från klotter och annan 
skadegörelse. Göteborgs Stad
2. Trygg, vacker stad och 
Klottergruppen. Förteckning över 
medverkande parter.
3. Karta över var anslagstavlorna 
finns i Göteborg.

23

25

27

28

affisch.indd   2 2008-05-30   10:14:52



förord

Är du intresserad av vad kulturarrangörer tänker om 
affischering eller hur några kommuner har arbetat med 
affischeringsfrågor?

Den här rapporten har gjorts för att bidra till kunskap 
om och förståelse för vad affischering i det offentliga 
rummet innebär för olika parter. Under arbetet har 
förslag och idéer samlats in. Vi har haft fokus på hur 
möjligheterna för tillåten affischering kan förbättras 
i Göteborg och hur den otillåtna affischeringen kan 
minskas. För att hämta erfarenheter, idéer och få 
perspektiv på det arbete som görs och planeras i 
Göteborg har vi satt oss in i några andra kommuners 
arbete och fört samtal med kulturarrangörer.

Göteborgs Stad strävar efter en strategi som förenar 
två visioner: om en ren och städad stad och om en 
stad med ett blomstrande och mångfasetterat kulturliv. 
Vi hoppas att rapporten ska kunna ge vägledning för 
det fortsatta arbetet med dessa visiona.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som ställt upp och 
svarat på våra frågor, berättat om era verksamheter 
och deltagit i samtal. Utan er hade arbetet med 
rapporten inte kunnat göras. Ett särskilt tack riktas till 
Brottsförebyggande rådet som delfinansierat arbetet 
med rapporten.

Göteborg 25 maj 2008

Anders T Carlsson & Mattias Dristig
För Göteborgs Stads kulturförvaltning

Diarienummer för projektet:
Brottsförebyggande rådet: Dnr B3.3-0554/2007
Göteborgs Stads kulturförvaltning: Dnr 1363/07
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sammanfattnIng

Rapporten inleds med en definition av otillåten 
affischering.

Därefter följer en genomgång av vad som görs med 
fokus på otillåten affischering i fyra kommuner. En 
utförlig presentation görs av Göteborg och Stockholm. 
Den kompletteras med information om delar av vad 
som gjorts i Huddinge och Malmö.

I följande kapitel redovisas en undersökning av vilka 
kategorier av arrangörer som satt upp affischer på 
otillåtna platser i Göteborg.

Därpå beskrivs hur kulturarrangörer i Göteborg 
uppfattar kommunens arbete och hur det påverkar 
deras verksamhen. På sidan sex görs en liknande 
presentation från Stockholm. Vi presenterar även 
kulturarrangörernas idéer och förslag inför Göteborgs 
Stads fortsatta arbete.

På väggarna utanför många butiker och affärer har 
det uppstått informella affischeringsplatser. Det har 
ofta skett mot affärsidkarnas önskan, men några av 
dem sköter idag ändå dessa anslagsplatser. Hur ser 
ägarna till affärsverksamheterna på affischeringen? Tre 
affärsidkare i Göteborg svarar på frågan på sidan 20.

Vad tycker medborgarna om den otillåtna affischering 
som sker i dag? Anser de att det ska vara lagligt att 
sätta upp affischer för kultur- och nöjesevenemang 
på elskåp, papperskorgar, byggplank och bropelare? 
En Sifo-undersökning som genomfördes för och 
publicerades i Svenska Dagbladet visar vad 1299 
tillfrågade Stockholmare svarade. Du kan ta del av 
resultatet på sidan 22. 

En av de slutsatser som rapporten presenterar är att 
det finns för få platser för tillåten avgiftsfri affischering. 
En annan är att stora aktörer med kommersiella 
intressen står för en stor del av den otillåtna 
affischeringen.

Avslutningsvis lämnas ett förslag till handlingsplan 
för det fortsatta arbetet kring otillåten affischering 
i Göteborgs Stad. Arbetet kring affischering i det 
offentliga rummet i Göteborg ska göras utifrån de 
riktlinjer som finns i ”Policy för arbete för en trivsam 
stad – fri från klotter och annan skadegörelse” (bilaga 
1). Det är en väl genomarbetad policy som ligger till 
grund för det fortsatta arbetet.

Det praktiska arbetet utifrån policyn bör förutom 
fortsatt dialog inriktas mot att utveckla den kommunala 
infrastrukturen för information. Det föreslås ske 

utifrån de förslag som lämnats av kulturarrangörerna. 
Därtill har projektgruppen lagt ytterligare förslag som 
presenteras på sidan 25.

Arbetet med frågor kring affischering har lett oss till en 
diskussion om det offentliga rummet och vem och vad 
som ska ges utrymme där. Det är en fråga som är viktig 
för deltagarna i samtalen som förts liksom för andra 
medborgare och besökare i staden. Det är därigenom 
även en fråga för politisk diskussion och beslut på 
politisk nivå.
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Uppdrag, organIsatIon &
otIllåten affIscherIng
Uppdrag

Göteborgs Stads kulturförvaltning och Tryggare och 
mänskligare Göteborg, som båda ingår i Trygg, vacker 
stad och dess Klottergrupp, ville efter att ”Policy för 
arbete för en trivsam stad – fri från klotter och annan 
skadegörelse” färdigställts få underlag och förslag för 
det fortsatta arbetet kring affischering i Göteborg. (En 
presentation av parterna som samverkar i Trygg, vacker 
stad och Klottergruppen ges i bilaga 2.)

Ett projekt formulerades med målsättning att inventera 
vilket arbete och vilka erfarenheter som andra gjort 
för att ta reda på vilka kategorier av arrangörer 
som affischerar otillåtet och för att via dialog 
med kulturarrangörer kartlägga deras behov och 
önskemål om affischeringsplatser. Den övergripande 
målsättningen var att hitta en hållbar strategi för att 
förena två visioner: om en ren och städad stad och 
om en stad med ett blomstrande och mångfasetterat 
kulturliv.

En ansökan gjordes till Brottsförebyggande rådet och 
i november 2007 beviljades medel för att delfinansiera 
projektet ”Otillåten affischering – dialog med 
kulturutövare”. Projektet genomfördes från februari till 
maj 2008 och resulterade i denna rapport. 

Följande diarienummer finns för projektet:
Brottsförebyggande rådet: Dnr B3.3-0554/2007
Göteborgs Stads kulturförvaltning: Dnr 1363/07

Organisation

Anders T Carlsson och Mattias Dristig 
projektanställdes av Göteborgs Stads kulturförvaltning 
för att utföra uppdraget. Arbetet har gjorts utifrån 
projektbeskrivningen ”Otillåten affischering – dialog 
med kulturutövare”.

Beslut om ansvar och befogenheter för de 
projektanställda har fattats i en mindre arbetsgrupp 
bestående av Ingvar Brattefjäll, Trygg, vacker stad och 
Bibbi Wopenka, Göteborgs Stads kulturförvaltning. 
I den här gruppen fördes även samtal om vilka 
kategorier och parter som skulle kunna bjudas in till 
samtal. Beslut om det slutliga urvalet delegerades 
därefter till de projektanställda.

Projektet har även stämts av och diskuterats i en 
styrgrupp som också tagit fram förslag för det fortsatta 
arbetet. Styrgruppen bestod av Ingvar Brattefjäll, 
Trygg, vacker stad, Borghild Håkansson, Tryggare och 
mänskligare Göteborg, Thor Rutgersson,  ABF, och 
Bibbi Wopenka, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Otillåten affischering

Den lokala ordningsstadgan styr vilken typ av 
affischering som är tillåten. I rapporten används 
begreppet otillåten affischering för affischering som 
inte följer ordningsstadgans 14 §: ”Affisch, annons 
eller annat dylikt anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på eller över offentlig 
plats eller på husvägg, staket, vägbro, kopplingsskåp, 
stolpar, träd eller liknande, som vetter mot sådan plats. 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på 
tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är 
avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd 
för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns”

I en del kommuner används uttrycken ”olaga” och 
”illegal” i stället för ”otillåten”. I denna rapport ses 
begreppen som synonymer.

Straffpåföljden för den person som grips när han eller 
hon utför otillåten affischering är 1000 kr. Det medför 
att personen hamnar i brottsregistret.  Den juridiska 
person som står bakom affischeringen får inte något 
bötesföreläggande eller någon rättslig påföljd för 
otillåten affischering.
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stockholms stad 
”De stora utmaningarna är dialog med branschen så 
att de stora aktörerna börjar köpa affischplatser samt 
att hitta nya ytor för tillåten affischering”, säger Claes 
Thunblad, chef för Trafikkontorets klotterenhet.

Kommunfullmäktige i Stockholms Stad fattade under 
våren 2007 beslut om ett åtgärdspaket för ökad kultur- 
och evenemangsinformation och för att minska olaga 
affischering. Arbetet inriktas mot fem områden.
• Förbättra möjligheterna för kultur- och evenemangs-
information
• Minska den illegala affischeringen
• Se över regelverket
• Utöka samarbetet mellan stadens förvaltningar,                      
polismyndigheten och åklagarmyndigheten för att 
beivra bland annat otillåten affischering
• Sprida information om vad som erbjuds och 
vilka regler som gäller

Stockholms politiker beslutade under våren 
2007 även om nolltolerans mot klotter, olaglig 
graffiti och liknande skadegörelse som en del 
av projektet ”Stockholm Ren Vacker”. I policyn 
står följande: ”Staden ska inte medverka till eller 
stödja verksamheter eller evenemang som inte 
klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti och 
liknande skadegörelse. Staden ska inte heller 
medverka till verksamheter som på något sätt 
kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig 
graffiti eller liknande skadegörelse.”

Trafikkontoret i Stockholm har en nyckelroll 
genom sitt ansvar både för genomförandet av 
stora delar av det beslutade åtgärdspaketet 
samt sitt ansvar för projektet ”Stockholm Ren 
Vacker”. Det aktiva arbetet i Stockholm kring 
otillåten affischering i det offentliga rummet 
har främst följande aktörer: Trafikkontorets 
avdelning för stadsmiljö och den klotterenhet 
som återfinns där, Citypolisen, organisationen 
City i Samverkan samt företaget JCDecaux som 
avtalat med kommunen att tillhandahålla 100 

stycken fria affischplatser. Kulturförvaltningen har en 
tillbakadragen roll i arbetet.
Organisationen City i Samverkan fungerar som 
en samlande aktör i samarbetet. I övrigt arbetar 
förvaltningarna i stor utsträckning var för sig med de 
uppdrag de fått av kommunfullmäktige. Nedan görs 
en översikt över vad respektive organisation har för 
uppdrag och inriktning på det arbete som genomförs 
med koppling till affischering i det offentliga rummet.

Trafikkontorets klotterenhet

Klotterenheten har sedan 2007 det operativa ansvaret 
för att genomföra arbetet med följande två punkter i 
fullmäktiges åtgärdspaket. 

arBete med otIllåten affIscherIng 
I fYra kommUner
För att få en överblick över vilket arbete som görs kring otillåten affischering 
presenteras exempel från fyra kommuner. En utförlig presentation görs av arbetet 
i Göteborg och Stockholm. Den kompletteras med presentationer av delar av det 
arbete som görs i Huddinge och Malmö. Sammantaget ger det referenspunkter för 
jämförelser och idéutbyte.

6

affisch.indd   6 2008-05-30   10:15:00



• Förbättra möjligheterna för kultur- och 
evenemangsinformation
• Minska den illegala affischeringen

Klotterenheten arbetar för en renare stadsmiljö och 
minskad nerskräpning via projektet Stockholm Ren 
Vacker.  Det innebär nolltolerans mot klotter och olaga 
affischering samt en ökad samverkan med näringslivet. 

Affischplats Stockholm är ett samarbete mellan 
Stockholms Stad och reklambolaget JCDecaux. Det 
är ett exempel på samarbete, vars syfte är att förbättra 
möjligheten till fri kultur- och evenemangsinformation 
i det offentliga rummet. I utbyte mot säljbara 
reklamplatser i Stockholm ska JCDecaux tillhandahålla 
och underhålla 100 stycken reklamtavlor vars totala 
yta för affischering uppgår till 200 kvadratmeter. 
Installationerna är försenade, men för närvarande finns 
50 stycken på plats och innan sommaren beräknas 
80-90 stycken vara utplacerade.
Claes Thunblad berättar att det är de stora 
kommersiella aktörerna inom kulturområdet som står 
både för den största delen av den olaga affischeringen 
(80-90%) och som även tar över de offentliga 
anslagstavlorna. Han berättar vidare att de fria 
kulturarrangörerna vill affischera legalt.

Han anser att det måste sättas fokus på 
affischeringsfrågan och att det för att så ska 
kunna ske behöver tas samma helhetsgrepp kring 
affischeringsfrågan som gjorts kring klotter. En 
evenemangsstad måste arbeta aktivt med branschen 
kring affischering, säger Claes.

De stora utmaningarna är dialog med branschen så att 
de stora aktörerna börjar köpa affischplatser samt att 
hitta nya ytor för tillåten affischering.

Trafikkontoret samverkar med näringslivet i city via 
organisationen City i Samverkan.

Källor:
Claes Thunblad, enhetschef klotter på Trafikkontoret i 
Stockholm. Möte 2008-03-10.
Stockholms Stads webbplats.

Citypolisen

Kommunfullmäktige beslutade i sitt åtgärdspaket 2007 
följande: ”Staden tillskriver polis och åklagarmyndighet 
för att få igång ett fungerande samarbete vad 
gäller att beivra illegal affischering, uppsättande av 

klistermärken, schablonmålning samt projicering av 
budskap.”

Peter Enell, Klara närpolis, ansvarade 2007 för en 
kartläggning av olaga affischering. Ungdomar tog 
under fem månader på uppdrag av polisen ned 6 000 
affischer som polisen kartlade för att få en bild av vilka 
som står för den olaga affischeringen. Det visade sig 
att det är de stora företagen som står för majoriteten av 
den otillåtna affischeringen. Det fria kulturlivet står för 
en liten del. 

Efter kartläggningen skickade polisen ett brev till 
arrangören om att deras namn förekommer på affischer 
som satts upp utan tillstånd. Polisen har även kontaktat 
några av dem som ansvarar för lokalerna där de som 
affischerar har sina arrangemang. Målsättningen är att 
de ska skriva in i sina avtal med arrangörer att de inte 
får affischera otillåtet.

Polisen har även ett samarbete med handlare i city 
om att de ska ringa och tipsa polisen. Därigenom 
har många affischerare blivit tagna på bar gärning av 
polisen när de affischerat. De får då böta 1 000 kr. 
16 poliser arbetar för närvarande heltid med klotter i 
Stockholm. Eftersom allt klotter polisanmäls är det f.n. 
det största mängdbrottet och det gör att polisen ökat 
sina insatser. 

Polisen samarbetar med organisationen City i 
Samverkan.

Källor: 
Peter Enell, Klara närpolis. Samtal 2008-02-29.
Skivbolag affischerar olagligt. DN 2007-10-07.
Stora företag ser över affischering. DN 2007-10-08.
Få lagliga affischytor på stan. SvD 2008-01-19.

City i Samverkan

City i Samverkan är en organisation som samlar 
fastighetsägare, kommun, handel, polis och andra 
aktörer för gemensamt utvecklingsarbete. Målet är 
att öka värdet och attraktiviteten för Stockholm City. 
Verksamheten inriktas mot stadsmiljö, marknad och 
trygghet. Ett av de övergripande målen är att mängden 
klotter och olaga affischering ska minskas avsevärt 
genom målinriktat arbete.

Charlotte Agocs, Projektledare för Trygghet på City i 
Samverkan berättar att följande planeras:
• Fotografera affischerna för att kunna visa 
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arrangörerna hur det faktiskt ser ut.
• Samla aktörerna för att prata med dem.
• Tillsammans med Stockholms Stad göra de gamla 
affischplatserna större. (Härmed menas de tavlor som 
fanns innan de som JCDecaux står för sattes upp.)
• Kontakta fastighetsägare för att undersöka om de kan 
upplåta ytor i fasader för affischering.
• Kontakta SL för att se om de kan upplåta baksidan 
av tidtabellerna för affischering. Det finns redan ett 
företag som är intresserat av att mot betalning sköta 
affischering och rengöring. Målsättningen är att de små 
kulturarrangörerna ska få affischera gratis.
• En cityvärd kommer att anställas 30 timmar per vecka 
för att bland annat ha översyn för att minska klotter 
och affischering. Cityvärden kommer att arbeta i nära 
samarbete med Stockholms Stad och polisen.
• Ett tiotal ungdomar kommer att anställas. De kommer 
att arbeta under helgerna för att bland annat ta ned 
affischer och kontakta polisen för ingripanden vid 
klotter och affischering. Projektperioden är från mitten 
av april till mitten av juni och från mitten av augusti till 
slutet av september. Under sommaren kommer de att 
arbeta sex dagar i veckan. Innan nedrivning kommer 
affischerna att fotodokumenteras. Varje affisch som rivs 
ned kommer även att dokumenteras med plats, datum 
och avsändare. Dokumentationen ska bland annat 
användas för att påvisa problemet med målsättningen 
att minska den illegala affischeringen.

Källor:
Charlotte Agocs, projektledare Trygghet på City i Samverkan. 
2008-03-12.
City i Samverkans webbplats.

Kulturförvaltningen Stockholms Stad

I åtgärdspaket för ökad kultur- och 
evenemangsinformation har kulturförvaltningen en liten 
roll i förhållande till Trafikkontoret och polisen.

Kulturförvaltningen ges i uppdrag att: ”uppmana alla 
verksamheter som får stöd att följa lagar och övriga 
bestämmelser för affischering och marknadsföring 
samt att komplettera villkoren för kulturstöd med detta. 
Med bidragsbesluten ska informationsmaterial bifogas 
om vilka affischplatser som är legala.”

Bo Andér, chef på avdelningen för Kultur- och 
integrationsstöd, skriver följaktligen i ett e-postsvar att: 
”Den information vi kommunicerar är den som framgår 
av våra riktlinjer för stöd, dvs att vi förutsätter att de 

som får stöd följer lagar och förordningar. Se dessa 
riktlinjer på vår hemsida.”

Under 2005 genomfördes en försöksverksamhet 
med tillåten affischering på elskåpen på Götgatan. 
Kulturförvaltningen beskriver i sin rapport 
försöksverksamheten och dess resultat. Det 
konstateras ”att försöksverksamheten inte fått de 
positiva effekter som förväntades, dvs minskad illegal 
affischering…” Samarbetet med den förening för 
Kulturaffischerare som bildats som motpart för försöket 
fungerade inte tillfredsställande och samarbetet 
avbröts.

I rapporten står följande: ”Kulturförvaltningen 
anser, liksom den arbetsgrupp som ansvarat för 
försöksverksamheten med affischering på Götgatans 
elskåp, att staden måste hålla fast vid en positiv attityd 
till både stora och små kultur- och idrottsarrangörers 
behov av fler affischeringsmöjligheter i stadens 
offentliga rum. Denna affischering bidrar definitivt till 
bilden och upplevelsen av Stockholm som en levande 
kultur- och evenemangsstad.”

”Staden tillhandahåller på olika sätt en del möjligheter 
för arrangörerna. Men det räcker inte. Det finns 
otvivelaktigt ett behov av marknadsföringsplatser som 
på välfrekventerade platser och gångstråk möter den 
gående med närhet i tilltal och som upprepar sig för att 
ge respons. 
Resurser bör därför läggas på att tillgodose ett 
rättmätigt behov för särskilt det fria kulturlivet att 
marknadsföra sitt kulturutbud. En fördjupad dialog 
härom med stadens kultur- och evenemangsarrangörer 
av skilda kategorier bör inledas. Först därefter bör 
ev repressiva åtgärder användas mot den illegala 
affischering som kvarstår. Om det funnes bra 
möjligheter ute på stan att marknadsföra evenemang 
av olika slag skulle sannolikt den illegala affischeringen 
minska och därmed även kostnaderna för städning och 
återställning.  Dessutom skulle stadsbilden förbättras, 
och de negativa reaktionerna mot affischeringen 
minska. Det skulle ge evenemangsarrangörer 
möjligheter att marknadsföra sig, ge stockholmarna 
och stadens besökare vetskap om vad som pågår och 
det skulle ge förvaltningar och polisen möjligheter att 
arbeta för något och inte emot.

Förbättrade affischeringsmöjligheter för arrangörer av 
skilda slag är alltså en primär angelägenhet. Därför 
föreslås att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
skapas, som med hänvisning till bl a erfarenheter 
som vunnits av försöksverksamheten i Götgatans 
gaturum, ges i uppdrag att återkomma med ett 
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kostnadsberäknat förslag om konkreta åtgärder för att 
förbättra affischeringsmöjligheterna generellt i stadens 
gaturum, innebärande en prövning av både redan 
befintliga och möjliga nya informationsresurser.”

Källor:
E-post från Bo Andér, chef på avdelningen för Kultur- och 
integrationsstöd, Stockholm Stads kulturförvaltning. 2008-
03-13.
Rapport om försöksverksamheten med affischering på 
elskåp. Stockholms kulturförvaltning. Dnr 025/39/2006.
Stockholm stads kulturförvaltnings webbplats.

Några kulturarrangörers perspektiv på 
arbetet i Stockholm

För att få en uppfattning om hur kommunens arbete 
uppfattas och vilket resultat det får för mindre 
kulturarrangörer bjöds ett urval av arrangörer in till 
ett samtal. De flesta av dem är mycket kritiska till 
hur kommunen arbetat. De hade önskat sig dialog 
och delaktighet i processen kring infrastruktur och 
riktlinjer för affischering. ”Kan man gå så långt med den 
kommersiella exponeringen i det offentliga rummet så 
tycker jag att det är konstigt att ha så lite tålamod med 
det som är från det fria kulturlivet.”

De flesta av arrangörerna som deltog i samtalet  
har slutat med otillåten affischering; någon gör det 
fortfarande i liten skala.

De avgiftsbelagda kulturtavlorna har blivit dyrare sedan 
ett ägarbyte för några år sedan och konkurrensen är 
hård om dem. De dans- och teatergrupper vi träffar har 
inte råd att använda dem under hela spelperioden om 
de ens kan boka in en plats. Kulturtavlorna används i 

stor utsträckning av större aktörer som Dramaten och 
Stadsteatern. Klubbarrangörerna använder dem inte 
alls.
Arrangörerna efterlyser bättre utbyggda alternativ för 
kostnadsfri tillåten affischering eftersom deras resurser 
inte räcker till för att köpa reklamplats. De kostnadsfria 
affischplatser som staden erbjuder i samarbete med 
JCDecaux ses som alldeles för få och för små. Det lyfts 
också fram att det är problematiskt när ytorna bäddas 
in i kommersiell reklam. Affischerna försvinner snabbt 
eftersom det bara får plats några få åt gången. En stor 
del av den tillåtna affischeringen görs istället på caféer 
och i affärer eftersom affischerna får sitta kvar längre 
där.

Hotet om indragna bidrag har minskat den otillåtna 
affischeringen. Sammantaget har de mindre 
arrangörerna fått minskade möjligheter att nå ut till sin 
publik via det offentliga rummet. De frågar sig varför 
inget görs åt de stora kommersiella bolagens otillåtna 
affischering. Det är den som dominerar affischeringen 
i staden.

Följande förslag skulle enligt arrangörerna förbättra 
deras möjligheter att informera i det offentliga rummet.

• Fler lagliga affischeringsplatser.
• Byt ut elskåpen så att de blir affischvänliga.
• Tillåt affischering på byggplank.
• Tydliga riktlinjer för vad som är acceptabelt.
• Stockholms Stad borde ha egna kanaler för att 
informera om de verksamheter som de stödjer. Det kan 
ske på följande sätt: 

• Bildskärmar på olika platser där de som får bidrag 
kan visa aktuella föreställningar
• Kulturhuset har en kulturtidning, men där får man 
köpa sig en annonsplats. 
• Att kunna sätta upp affischer på Stockholms Stads 
egna affischtavlor t ex på bibliotek. Att inte behöva 
gå till varje plats med dem utan man har en tjänst 
som sprider detta internt till platser där de får sitta 
inomhus.
• Via stadens hemsida.

Källor: 
Samtal 2008-03-10 med:
Johanna Huss, Teater Tribunalen och Enskedespelen
Georgios Kalafatidis, Fritzscorner
Björn Lönner, Playhouse Teater
Anna-Klara Mathiesen, ABF Stockholm och Teater i Haga
Johan Nordqvist, Fritzscorner
Marek Rolenec, Teater Tribunalen 
Lena Uhlander, Moderna Dansteatern
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Otillåten affischering betraktas som klotter enligt 
Huddinge kommuns klotterpolicy som antogs av 
kommunfullmäktige 2001. Affischerna fotograferas och 
polisanmäls i samband med att de tas bort. 

Kommunen har ett avtal med företaget JCDecaux som 
ger dem rätten att inneha ett antal reklamtavlor för 
vilka de betalar arrendeavgift. Därutöver ska företaget 
tillhandahålla 16 stycken lokaltavlor för meddelanden 
från ideella föreningar inom Huddinge kommun samt 
kungörelser och meddelanden från Huddinge kommun. 
För uppsättning av affischer och anslag ansvarar en 
kontrakterad konsult. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är 
viktigt att erbjuda bra möjligheter för föreningar och 
arrangörer att på attraktiva platser sätta upp anslag 
under ordnade former. Dessa anslagstavlor bör finnas 
i tillräcklig omfattning. En uppföljning planeras för att 
se om föreningar och arrangörer är nöjda med funktion 
och placering av tavlorna samt om den otillåtna 
affischeringen påverkats.

Huddinge kommun har inte med hot om indragna 
bidrag i policys eller information till föreningar.

Källor: 
Tjänsteutlåtande Huddinge kommun, KS 2006/651.357.
Telefonsamtal med Anders Winald, 
Huddinge kommun. 2008-04-01.

huddinge kommun malmö stad
Tre affischpelare placerades ut på försök och 
eftersom det föll väl ut skall nu tio till placeras ut i 
olika stadsdelar. För att möta behovet av förbättrad 
information har Gatukontoret i Malmö arbetat fram 
ett program med riktlinjer för informationsskyltar i 
Malmö. Det beskriver hur skyltarna ska utformas 
och vilken grafisk profil som ska användas. Stadens 
informationsskyltar ska skapa igenkänning och 
tydliggöra att Malmö Stad är avsändaren. I programmet 
finns ritningar för utformning av anslagspelare för 
affischering.   

Källor:
Informationsskyltar i Malmö. Program för gatukontorets 
informationsskyltar. 
Maria Isling, landskapsarkitekt på Gatukontoret Malmö
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Arbetet med tillåten och otillåten affischering i det 
offentliga rummet i Göteborg görs utifrån riktlinjerna i 
”Policy för arbete för en trivsam stad – fri från klotter 
och annan skadegörelse” som presenterades i februari 
2007 (bilaga 1).

Policyn hade arbetats fram av Klottergruppen som 
består av representanter från en bred samling instanser 
(bilaga 2). Den var därigenom väl genomarbetad och 
förankrad när den beslutades. Klottergruppen arbetar 
som en del av den samverkan som sker via Trygg, 
vacker stad i syfte att höja kvaliteten i det offentliga 
rummet (bilaga 2). I policyn anges hur arbetet med 
otillåten affischering ska bedrivas:

”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.”

Göteborg Stads förvaltningar och bolag skall i samverkan 
och med ömsesidigt kunskapsutbyte arbeta målmedvetet 
och långsiktigt genom följande områden:

göteborgs stad
• 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

Kulturförvaltningen, som handlägger det ekonomiska 
stödet till det fria kulturlivet, informerar de grupper och 
personer som får stöd om de regler som gäller och var 
de olika affischpelarna finns.

Trygg, vacker stad

De senaste åren har Göteborgs Stad satsat på att 
göra staden tryggare, vackrare och trivsammare för 
medborgare och besökare. Det sker genom samverkan 
i projektet ”Trygg, vacker stad” som innebär att 
förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer 
och företag arbetar tillsammans för att höja kvaliteten 
och öka tryggheten i staden.

Visionen som Trygg, vacker stad arbetar för är att 
Göteborg skall vara en vacker, öppen trygg stad och 
att det offentliga stadsrummet ska inbjuda till möten 
mellan människor. Göteborgare och besökare skall 
uppleva staden som välskött och trivsam.
Arbetet styrs av visionen men också av synpunkter och 
önskemål från göteborgare och andra intresserade. 
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Arbetet i Trygg, vacker stad sker i projektgrupper där 
berörda förvaltningar deltar.

Trygg, vacker stad framhåller i sin verksamhetsrapport 
för 2006 några erfarenheter som man särskilt vill 
betona:
• Det är nödvändigt att förändra attityder och 
beteenden i vårt gemensamma stadsrum om staden 
ska kunna hållas fräsch.
• Brukarnas synpunkter och önskemål kräver en 
konstruktiv dialog.
• Dialog skapar förväntningar och ännu fler önskemål.  
Samverkan och dialog är viktigt för oss och för 
Göteborgs utveckling.

Dialog, samverkan och samförstånd mellan 
förvaltningar, organisationer och medborgarna skall 
leda till att kvalitén och resursutnyttjandet förbättras i 
Göteborg. Trygg, vacker stad arbetar genom en rad 
projekt för att förverkliga sina visioner. 

Här beskrivs bara ett av många projekt – det 
kring otillåten affischering. En dialog med 
kulturarrangörer inleddes 2005 när Trygg, vacker 
stad bjöd in klubbarrangörer till en diskussion om 
hur man kan minska den 
otillåtna affischeringen. 
Mötet resulterade i en 
försöksverksamhet med 
kommunala affischpelare som 
placerades ut på torg och i 
centrala gångstråk. Idag finns 
22 stycken. På Trygg, vacker 
stads hemsida finns en karta 
med affischeringsplatserna 
(bilaga 3).

På Trygg, vacker stads hemsida 
finns även följande information 
om anslagstavlorna: ”Torg, 
gator och parker är våra 
offentliga ’vardagsrum’. För allas 
trivsel är det viktigt att dessa 
fungerar bra och är trivsamma. 
En funktionell, estetiskt och 
koncentrerad affischering är 
ett exempel på något som 
har en positiv inverkan på 
våra offentliga miljöer. Teatrar, 
musikgrupper, boxningsklubbar, 
föreningar och andra som vill 
informera om sin verksamhet 
har möjlighet att utan kostnad, 

på lika villkor och på laglig väg sätta upp affischer på 
de tjugo anslagstavlor som finns i centrala stan.” De 
riktlinjer som gäller är:
• Affischering ska ske på de anslagstavlor kommunen 
har satt upp
• Anslagstavlorna är till för alla
• Materialet får inte var kränkande eller anstötligt
• Varje måndag rensas tavlorna.

Under 2006 fortsatte kontakterna med kulturarrangörer, 
när en inventering av vilka som affischerar otillåtet 
påbörjades. Arbetet kunde dock inte fullföljas av olika 
skäl. I november 2007 beviljades en projektansökan 
som ställts till Brottsförebyggande rådet  rubricerad 
”Otillåten affischering – dialog med kulturutövare”. 
Bakom ansökan stod Kulturförvaltningen i samarbete 
med Tryggare och mänskligare Göteborg vilka båda 
ingår i Trygg, vacker stad. Målsättningen för projektet 
var att hitta en hållbar strategi för att förena två av 
stadens visioner: om en ren och städad stad och om 
en stad med ett blomstrande, mångfasetterat kulturliv.

Ett syfte med projektet var att via dialog med 
kulturarrangörer få underlag och förslag för det 
fortsatta arbetet. Projektet genomfördes från februari 
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till och med maj 2008 och resulterade i denna rapport.
Trygg, vacker stads projektledare, Ingvar Brattefjäll, 
ser det nu som viktigt att testa nya idéer: ”Det var så vi 
gjorde med de tavlor som satts upp. Vi gjorde det på 
prov först.” Han vill undvika för stora satsningar som 
inte blir av. Dialog och samverkan är viktigt. ”Det är så 
vi jobbar”, säger Ingvar Brattefjäll.

Källor:
Ingvar Brattefjäll, projektledare Trygg, vacker stad. 
2008-05-20.
Trygg, vacker stads webbplats.

Park- och naturförvaltningen i Göteborg

Park- och naturförvaltningen i Göteborg ansvarar 
sedan 2006 för borttagning av otillåten affischering 
på uppdrag av Trafikkontoret. Affischerna tas bort tre 
gånger i veckan i sex delområden och centrala stråk. 
Personalen som städar staden har även i uppdrag att 
ta ned affischer så fort de ser dem.

Ibland har Olle Dahlin, som ansvarar för renhållningen 
i centrum, kontaktat butiker eller andra som satt upp 
många affischer. Han har då meddelat att de måste tas 
ned inom två dagar om inte polisanmälan ska göras. 
Det brukar fungera och sedan återkommer oftast inte 
denne affischör. Det är dock svårt att få tid för att ta 
den här typen av kontakter.

De kommunala affischeringstavlorna ses som en bra 
lösning. De har skapat en plats för tillåten affischering. 
Problemet är att affischörerna inte är solidariska utan 
sätter över varandras affischer. Affischtavlorna är inte 
vackra heller. ”Det är det väl ingen som tycker”, enligt 
Olle Dahlin.

Park- och naturförvaltningen har i uppdrag att göra rent 
anslagstavlorna en gång per vecka. De har varit svåra 
att städa, men med ett nytt material som bara går att 
tejpa på och inte använda häftklamrar blir rengöringen 
enklare.

Olle ser inte affischeringen som ett stort problem i 
de områden han ansvarar för. Där är det oftast rent. 
Affischeringen har troligen minskat de senaste åren, 
men det är svårt att säga eftersom det städas så 
mycket. Undantaget är vissa perioder på sommaren, då 
en del musikfestivaler har intensiva affischkampanjer.

Källa: 
Olle Dahlin, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad. 
2008-05-14.

Polisen

Polisen får få ansökningar om tillstånd för affischering 
och av dem är det mest politiska partier som står för 
ansökningarna. Polisen bedömer endast ansökningarna 
ur ordnings- och trafiksäkerhetssynpunkt. Därefter 
går ansökningarna vidare på remiss till kommunen. 
Där är man mycket restriktiv med tillstånd eftersom 
affischering ses som nedskräpning. Det är alltså i 
praktiken mycket svårt att få tillstånd för att affischera 
tillåtet.

Polisen säger till dem som man ertappar med att sätta 
upp affischer. De flesta brukar lyda när de blir tillsagda. 
Det är sällan en tillsägelse går vidare till föreläggande 
av ordningsbot.

Det är ytterst ovanligt att det kommer in anmälningar 
om otillåten affischering till polisen. Troligen inte mer än 
tio gånger per år. Det gör att det är ytterst få fall som 
går vidare till åtal för otillåten affischering. Det är med 
de stora bolagen som Ema Telstar (som bytt namn till 
Live Nation) som kommunikationen blir svår. De har 
anställda affischörer som det är ytterst svårt att få tag 
på. Eftersom de står för affischeringen kan bolagen 
inte hållas ansvariga.

Källa:
 Sven-Åke Zetterman, tillståndsgruppen på Polisen i 
Göteborg med ansvar för bland annat affischering. 
2008-05-15.

Innerstaden Göteborg AB

Innerstaden Göteborg är ett aktiebolag som till 
50 % ägs av Köpmannaförbundet och till 50 % 
av Fastighetsägarna Göteborg. Fastighetsägarna, 
Göteborgs Köpmannaförbund, Göteborgs Stad 
med Trafikkontoret, Park-och naturförvaltningen samt 
Stadsbyggnadskontoret slöt 2005 ett samarbetsavtal 
som nu är förlängt till 2010. Företaget arbetar för att 
göra innerstaden mer attraktiv och välkomnade genom 
ombyggnationer av gator och torg, specialerbjudanden, 
evenemang och genom att arbeta för en renare 
stadsmiljö.

Affischering är en fråga som ofta diskuteras i 
organisationen. Marianne Sörling som ansvarar för 
verksamheten berättar: ”Våra medlemmar ringer ofta 
och är arga och berättar att de rivit ned en massa 
affischer. Vi är själva noga med att alla evenemang 
som vi är inblandade i affischerar på tillåtna platser.” 
Innerstaden kommer att engagera ett företag för 
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nattbevakning varje dag mellan kl. 22 och 06. Då 
kommer även otillåten affischering att städas bort.

Marianne har jobbat mycket med de affischeringstavlor 
som kommunen satt ut. Hon har förhandlat med 
butiksägare om placering och i några fall tvingats träffa 
avtal om att tavlorna ska flyttas efter tre månader. 
Detta för att butiksägarna ska gå med på att tavlorna 
tillfälligt placeras utanför deras butik. Det har varit 
många samtal med olika butiksägare. Marianne har 
täta kontakter och ständig dialog med Ingvar Brattefjäll 
på Trygg vacker stad, bland annat om affischering och 
placering av affischtavlorna.

Källa: 
Marianne Sörling, centrumutvecklare, Innerstaden Göteborg 
AB. 2008-05-22.

Föreningen Avenyn

Föreningen Avenyn är en förening för företag i 
Avenyområdet. Verksamhetsidén är att utveckla en 
attraktiv, levande, trygg och unik mötesplats fylld av 
upplevelser genom hög kvalité i utbudet av kultur, 
restauranger, nöjen och shopping.

Föreningen Avenyn är en av de parter som tecknat avtal
för att stärka Avenyns framtid. De övriga är:
Fastighetsägarna Göteborg, Göteborgs köpmannaförbund 
och Göteborgs Stad (Stadsbyggnadskontoret, 
Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen samt SDN 
Centrum)

Exempel på sakområden där Göteborgs Stad, Avenyns 
fastighetsägare och handlare ska samverka för att 
stärka Avenyområdet är:
Upprustning av gator och promenadstråk
Trafik- och parkeringsfrågor
Renhållning
Ordnings- och trygghetsfrågor
Belysning och utsmyckning
Marknadsföringsåtgärder 

Föreningen Avenyn har en anställd som gör en runda 
fem dagar i veckan för att ta ned otillåten affischering. 
Han möter många personer som sätter upp affischer. 
De flesta vet inte att det är olagligt. De anser att det är 
allmän plats. Den anställde som är juridikstuderande 
har med sig en utskriven version av ordningsstadgan 
och förklarar vilka regler som gäller. Han hänvisar även 
till de tillåtna platser som finns.
Så fort det kommer upp affischer någonstans blir 
det snabbt fler på den platsen. Därför arbetar 
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medlemmarna för att ta ned affischer genast när de ser 
dem.

Madeleine anser att de kommunala anslagstavlorna 
bör finnas kvar, men kan bytas ut en del platser. 
Föreningen Avenyn skulle vilja ha inglasade tavlor där 
arrangörer kostnadsfritt kan annonsera. Två gånger 
per vecka skulle någon som man enkelt kan nå byta 
ut affischerna. Det skulle kunna vara turistbyrån. 
Affischerna innehåller information som är viktig för 
allmänheten.

Källor:
Madeleine Wahlberg, ansvarig för att leda och samordna 
föreningen Avenyns arbete. 2008-05-20.
Föreningen Avenyns webbplats.

FairPost – ett nätverk av 
kulturarrangörer

I mars 2008 bildades ett nätverk av kulturarrangörer 
i Göteborg för att utveckla en affischeringsetik och 
samverka kring affischeringsfrågor. Ett av målen 
är att utarbeta kriterier för hur ett samarbete kring 
affischering på kommunens offentliga tavlor kan ske. 
Nätverket befinner sig för närvarande i uppbyggnadsfas 
men har ambitioner att bli en samtalspartner i framtida 
diskussioner rörande affischering i Göteborg och har 
startat ett forum på internet för sina diskussioner: 
www.fairpost.forum24.se

Källor: 
Djungelns lag på stadens affischeringstavlor. GP 2008-02-28.
Ny pakt ska stoppa affischkriget i stan. Metro 2008-04-18.
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De stora kommersiella aktörerna står för huvuddelen av 
den otillåtna affischeringen, därefter kommer klubbar 
och mindre konsertarrangörer. Den del av kulturlivet 
som får bidrag från kulturnämnden följer i stort sett 
direktiven om att inte affischera otillåtet av rädsla för 
förlorat stöd.

Vilka arrangörer affischerar på otillåtna platser?  För att 
få svar på frågan gjordes en undersökning av vilka som 
satt upp affischer på otillåtna platser i anslutning till 
kommunala anslagstavlor i Göteborg. Kartläggningen, 
som gjordes vid fyra tillfällen under mars och april, 
syftade till att ge en uppfattning om vilka kategorier 
av arrangörer som affischerar otillåtet. Vi fann att det 
affischerades för följande:
32 klubbar eller konserter
2 underhållningsevent
2 teaterföreställningar
2 festivaler (varav en musikfestival)
1 stadsvandring
1 cirkusföreställning
1 fotbollsmatch
1 danskurs

Det är alltså klubbar och konsertarrangörer som står 
bakom den största delen av den otillåtna affischeringen 
vid de tillfällen som kartlagts (33 av 42 arrangemang). 
16 av konserterna är med etablerade artister i stadens 
större konsertlokaler och 17 är klubbar eller mindre 
spelningar. 

Endast nio av de 42 affischerna hade satts upp av 
arrangörer med annan inriktning än musik. Det var två 
teaterföreställningar, en show med ståuppkomiker, en 
gör-det-själv festival, en stadsvandring, en danskurs, en 
cirkusföreställning, en fotbollsmatch och en show med 
monsterbilar.

InVenterIng aV otIllåten 
affIscherIng I göteBorg

en jämförelse med 
stockholm
Klara närpolis ansvarade 2007 för en kartläggning av 
otillåten affischering i Stockholm. Under fem månader 
togs 6000 affischer ned och kartlades för att få en 
bild av vilka som står för den olaga affischeringen. 
Det visade sig att det är de stora företagen som står 
för majoriteten av den olaga affischeringen. Även i 
Stockholm är det konserter som affischeras mest.

Stockholms Stad införde i april 2007 ”nolltolerans” mot 
bland annat otillåten affischering. Rädslan för indragna 
bidrag har gjort att kulturverksamheter med stöd från 
kommunen slutat affischera otillåtet.

analys av inventeringen
Den gemensamma nämnaren för alla som affischerar 
är strävan efter att få så stor publik som möjligt. 
Affischeringen ses som en viktig del av den samlade 
marknadsföringen. 

Det går att dela in dem som affischerar i tre grupper:
• Kommersiella företag
• Arrangörer som arbetar, mer eller mindre, ideellt utan 
offentligt stöd, t ex klubbar.
• Arrangörer som får offentligt stöd för sin verksamhet

I Stockholm visar den mer omfattande karläggningen 
att det är de kommersiella företagen som står för 
huvuddelen av den otillåtna affischeringen. De 
har anställda affischörer vars böter de betalar. 
Arrangörerna tar själva liten risk eftersom det är den 
person som gripits som hamnar i brottsregistret. 
Bötesbeloppet på 1000 kr ses som en del av 
marknadsföringskostnaden. I Göteborg har antalet 
affischer inte räknats, men de kommersiella aktörerna 
står för 20 av 42 affischerade arrangemang vid den 
kartläggning som gjorts.

De arrangörer som arbetar ideellt och inte har 
offentligt stöd gör ofta affischeringen själva och tar 
därmed en personlig risk. De har oftast en så liten 
marknadsföringsbudget att de måste affischera för att 
nå ut.  De köper sällan annonsplats. Eftersom de blir 
överaffischerade så snabbt på de tillåtna platserna 
ligger det nära till hands att affischera otillåtet för att ha 
en chans att nå ut. De här arrangörerna står för 18 av 
42 affischerade arrangemang vid vår undersökning. 

15
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De arrangörer som får offentligt kulturstöd affischerar 
numer i liten utsträckning på otillåtna platser. Det 
beror på att de för att kunna fortsätta bedriva 
sin nuvarande verksamhet följer de signaler och 
direktiv som sänts ut av kommunen. Denna grupp 
har dragit sig tillbaka från otillåten affischering 
och eftersom de blir överaffischerade så snabbt 
på de tillåtna platserna har deras synlighet 
minskat. De här arrangörerna står för fyra av 42 
affischerade arrangemang, kunde vi konstatera.

16
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samtal med kUltUrarrangörer I 
göteBorg
Vi samlade 14 kulturarrangörer vid fyra olika tillfällen för att samtala om affischering 
och få förslag på hur kommunen kan arbeta vidare. Vi fick e-post med svar och 
förslag från ytterligare fyra arrangörer som inte kunde komma till samtalen. Nedan 
följer en sammanställning på svaren. Texten består till stora delar av citat från 
samtalen, som spelades in och skrevs ut.

– Varför affischerar kulturarrangörer?

”Affischeringen är ett bra komplement till övrig 
marknadsföring. Det ger resultat. När vi affischerar 
märker vi att det kommer folk på våra evenemang. Så 
enkelt är det. Affischering är ett relativt billigt sätt att få 
ut sitt budskap.”

Det är således ett sätt att nå en ny publik som inte 
finns med i e-postlistor eller i arrangörens nätverk 
på Internet. Den upprepade synligheten stärker 
varumärket och gör att arrangören finns i medvetandet 
hos en potentiell publik.

Deltagarna i samtalen har inte råd att köpa 
annonsutrymme alls eller bara i begränsad 
utsträckning. Därför är affischeringen en mycket viktig 
del av deras marknadsföring. Internet har inte ersatt 
behovet av affischering, men skapat en ny kanal för att 
nå och hålla kontakten med publiken.

– Vad tycker kulturarrangörer om de 
kommunala affischeringstavlorna?

”Affischeringstavlorna synliggör hur otroligt mycket 
som händer i Göteborg.”
Arrangörerna är positiva till att det satts upp tavlor, 
eftersom det tidigare knappast fanns några platser för 
tillåten affischering utomhus i Göteborg. Då var det 
elskåp och stolpar som användes.

Placeringen av de befintliga tavlorna ses som ganska 
bra, men tavlorna är för få och det saknas tavlor i 
bostadsområden utanför centrum.

Det är ett mycket stort tryck på de flesta av tavlorna, 
eftersom det finns så många arrangörer som ska dela 
på en attraktiv och begränsad yta. Det har blivit de 
som har störst resurser och flest affischörer som tar 
över tavlorna. På de kommunala utomhustavlorna kan 
det handla om minuter eller timmar innan en ny affisch 
täcker den nyss uppsatta. Teatrar och arrangörer 
med mindre budget söker därför andra platser för att 
affischerna ska få sitta kvar något längre. Det handlar 
om caféer eller anslagstavlor inomhus, bland annat på 
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biblioteken. Det hårda trycket på affischtavlorna bidrar 
till otillåten affischering från vissa arrangörer.

Vid flera av samtalen sägs att man som medborgare 
inte vill mötas av reklam överallt i staden men att 
det finns platser som är lämpliga för kommunala 
anslagstavlor. En överväldigande del av den reklam 
som dominerar i stadsrummet idag har ett rent 
kommersiellt intresse. Kulturarrangörerna drivs oftast 
av andra syften. Några citat som presenterar hur 
deltagarna i samtalen ser på affischeringstavlorna:

”Jag gillar inte pelarna i stadsbilden. De är inte snygga 
egentligen. Som affischör vill man ha fler, men som 
privatperson vill man inte vara omringad av en massa 
affischpelare.”

”Om det finns regler så kan man känna sig berättigad 
att ta ned affischer om någon har satt upp väldigt 
många. Ju fler vi är som hjälps åt desto bättre kommer 
det att gå att strukturera upp det.”

”När vi bara talar om affischtavlorna som finns kan 
man låsa fast sig i ett perspektiv att man bara skulle 
få finnas med affischer på de tavlor som sätts upp. 
Det finns också en diskussion om vem som äger det 
offentliga rummet. HM kan sätta upp en jättevepa med 
ett budskap som i mångas ögon kanske är förkastligt 
jämfört med de budskap som kulturlivet för fram. Det 
är en diskussion i sig. Varför ska dom ha rätt att nå ut 
på det sättet bara för att dom har pengar. Varför har 
inte det fria kulturlivet samma rätt som dom att nå ut 
och synas i det offentliga rummet? Man kanske formellt 
har samma rätt att köpa reklamplats men de pengarna 
finns ju inte i kulturlivet. Är kulturen värd någonting för 
staden fastän den inte genererar de pengarna?”

”Vilken relation finns det och ska det vara mellan hur 
mycket kommersiell reklam för stora företag det finns 
och hur mycket yta det ska finns för kulturlivet att 
informera på. Idag finns det en liten yta om man jämför 
med kommersiell reklam.”

Jag förstår inte varför en del tavlor är gjorda av ett 
material som det inte går att häfta upp affischer på. 
Att gå tillbaks till tejp känns som en dålig lösning. Det 
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är knöligt att hålla på med tejp och tar mycket länge 
tid att tejpa än att häfta. Det blir fult med tejp runt 
affischerna och är inte miljövänligt. På vintern är det en 
mardröm att gå och tejpa eftersom man måste ta av sig 
vantar och blir kall.

– Hur ser kulturarrangörer på det som 
kallas otillåten affischering?

De flesta arrangörerna har diskuterat otillåten 
affischering i sina organisationer och beslutat sig 
för att använda tillåtna platser. Eftersom man blir 
överaffischerad så snabbt på affischeringstavlorna 
sägs att”folk börjar se elskåp eller telefonstolpar som 
ett bättre alternativ, även om det är otillåtet.”

Man säger också: ”Det är brist på tillåtna ytor. Man 
sätter upp spontant på platser där det syns bra. 
När affischtavlorna kom upp så slutade vi i stort sett 
affischera otillåtet.”

”Jag tycker inte att det stör. I själva verket så störs jag 
mer av förbudet. För mig ger affischering på ’naturliga 
platser’ liv åt staden.”

”Vi ger klara direktiv till våra affischörer att inte 
affischera på lyktstolpar och elskåp och hoppas 
att de inte gör det. Personligen, som medborgare i 
Göteborgs Stad, har jag dock inget emot det.”

Otillåten affischering sägs även leda till dåligt rykte 
gentemot bidragsgivare och att det är en orsak till att 
man håller sig till de lagliga platserna. 

”Vid punkspelningar eller liknande verksamhet hör 
det till att inte att ställa upp på samhällets regler. Jag 
kan tycka att det är lite kul med motreaktion mot det 
etablerade samhället som det ser ut nu och de regler 
som finns.”

” Jag är nog lite kluven. För mig handlar det om staden 
och vem som bestämmer om hur den ska se ut och jag 
kan faktiskt hålla med om att vissa platser är tråkiga 
och fantasilösa. Om man bara vill få ut sitt namn så 
kanske det inte är befogat, men affischer som är 
konstnärliga tycker jag det är befogat att sätta upp. Det 
är svårt för det blir en fråga om bra smak. På Andra 
Långgatan finns kollage som sitter på stängda dörrar 
som är jättefina. Om staden säger att så här får ni inte 
göra, eftersom det ska vara rent, snyggt och prydligt 
överallt, så skulle det kännas sorgligt om alla bara 
accepterade det.”
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”Ett sådant här samtal kan kanske främja känslan 
av delaktighet. Det är bra om så många som möjligt 
känner att de är med och formar staden på olika sätt. 
Det kan vara allt från att man plockar upp skräp i 
lekparken, sätter upp en lampa eller gör det finare.”
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– Känner kulturarrangörerna till kom-
munens riktlinjer för och arbete kring 
otillåten affischering?

”Vi vet att tavlorna finns och vilka ställen som är olag-
liga att affischera på.”

”Vi har ju märkt att de städar.”

Några av dem som arbetar med verksamheter som 
får kulturstöd känner till ett brev från kommunen 
som berättar att de bara får affischera tillåtet. En 
person säger: ”I kombination med otillräckligt 
verksamhetsbidrag innebär detta att vi inte når ut till vår 
målgrupp i den utsträckning som vi behöver.”

Några har hört ett rykte att man riskerade bidragen från 
kommunen och böter om man affischerade otillåtet. 
Ingen av dem som medverkar i samtalen har sökt upp 
den information som finns på kommunens hemsida. 
Kartan med affischeringsställen har dock i pappersform 
spridits inom teatervärlden. 

”Det var ett jättebra initiativ från kommunen att bjuda in 
oss till det här samtalet.”
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”Det går åt mycket pengar till att synas och det vore 
bra om det kunde organiseras på ett mer centralt sätt.”

”Om det finns något sätt som kommunen kan hjälpa till 
med för att vi ska nå ut med affischer och flyers så vore 
det värdefullt för oss.”

Förslag från samtal och brev

Det behövs regler för tavlorna – max en A3 per sida. 
Sätt upp information om det högst upp på tavlorna.

Sätt upp papperskorgar i anslutning till tavlorna så 
att vi kan städa bort dem som bryter mot reglerna.

Lägg mer energi på utformningen. Det skulle kunna 
göras i samarbete med konstnärer. Kanske skulle man 
göra tavlor med fler sidor: t ex sexkantiga tavlor. 

Det behövs kommunala anslagstavlor ute i 
bostadsområden och förorter. Gärna placerade vid 
spårvagnshållplatser och torg.

Koncentrera mer information på centrala platser. 
”Jag har sett stora, långa plank i London eller 
Köpenhamn, där alla kan få plats.”

Turistbyrån i Nordstan skulle kunna ha mer 
information om fria grupper. 

En central distributionskanal som sätter upp 
affischer på låsta inglasade anslagstavlor.

Ställ för foldrar och flyers – likt de Göteborg & Co 
har, men som är för dyrt att vara med i. De skulle kunna 
sättas på platser så att publiken vet var den kan vända 
sig för att hitta dylik information.

Kulturtavlor på lyktstolpar (finns i Stockholm). Det 
är i så fall viktigt att priset är överkomligt så att även 
det fria kulturlivet har råd att hyra plats och att inte alla 
platser går till större evenemang.

”Vi vill visa det vi gör via Levande tavlor. Få stå på 
Järntorget (eller någon annanstans) och visa vad vi gör. 
Ha med skivspelare, spela musik och dela ut flyers. Det 
är för bökigt att gå till polisen och ordna tillstånd. De 
ska vara lätt att få tillstånd och boka.”

förslag tIll Bättre sYnlIghet I det 
offentlIga rUmmet

Någon föreslår: återgå till att upplåta lyktstolpar 
och elskåp för affischering.

Digitala tavlor. Ett webbaserat system man kan 
betala för. Skicka en fil till någon som lägger upp det. 
Problem: de små kommer inte att ha råd och fortsätta 
att affischera.

Öppna kanalen kunde användas för att sprida info. 
Skicka in filer och få in reklam med musik. 

Biblioteken har ett bra system med vars hjälp man 
kan göra utskick till alla filialer. Men det känns som 
att det egentligen är för att skicka böcker och det känns 
ibland tveksamt när man ringer. Skulle vara bra med 
tydlig info om hur det fungerar. Det är en jättebra idé 
när det fungerar.

Överenskommelse om att hjälpa varandra sätta upp 
och öppna upp för affischering hos dem i kulturlivet 
som har egna lokaler. Där det inte redan finns.

Kommunen/regionen kunde teckna avtal med 
Göteborgs spårvägar för marknadsföring av projekt 
och teatrar etc, som har kommunalt stöd.

Att kommunen sponsrar en helsida i GP med olika 
arrangemang.

Bjud in till fortsatt samtal utifrån rapporten när den 
är klar.

Ett stort tack till er som medverkande i samtalen och som 
e-postade svar på våra frågor!
Simone Andersson, Folkteatern, Alika teatern, Teater Karisma
Leaf Arnold, Struktur
Nélida Becerra, Kulturfrågor, Tryggare och Mänskligare Göteborg
Peter Dahlin, Mayday
Sanna Engelbrektson-Törnwall, Klubb London Gossip
Sofia Gräsberg, Poesifestivalen och bokhandeln Vänder sig om
David Liliecrona, Klubb London Gossip
Mikael Malm, Club Centurion
Gonzalo Mamani, Vice City Club 
Ernesto Menacho, Vice City Club
Aleksander Motturi  Clandestinofestivalen
Lisa Nowotny Angereds Teater
Christian Pallin, Koloni
Mattias Rexmo, Meeths salonger
Kalle Söderström, Oceanen
Sassa Wickman, MasthuggsTeatern
Hanne Wirde, Göteborgs dramatiska teater samt representant för 
Teatercentrum
Joel Wolter, Världskulturmuseet
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”Staden skulle fokusera på kulturlivet genom att låta det få synas i Nordstan, 
Brunnsparken, Kungsportsplatsen och på Götaplatsen så att det blir ett erkännande 
att staden är stolt över att allt det här finns. Det borde vara självklart att vi syns på 
samma villkor som folk som har mer pengar.”
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Karen Chandan ägare till Salong La 
Mode i Kungsladugård

– Hur ser du på affischeringen här utanför?
 ”Jag tycker egentligen inte om det. Det affischerades 
redan när jag tog över salongen för 12 år sedan.” 
När Karen försökte ta bort affischerna spred sig 
affischeringen över hela fasaden utanför. Då satte 
bostadsrättsföreningen i samråd med Karen upp en 
affischeringstavla på den del av väggen (ett igensatt 
fönster) som är en del av salongens lokal. Karen städar 
tavlan när den ser för skräpig ut. Hon tycker inte om 
när det affischeras utanför tavlan. Det blir fult och ser 
skräpigt ut.

Affischtavlan gör att människor som är lite blyga kan 
stanna till utanför för att titta på tavlan och kika in i 
salongen. Det kan vara ett sätt för nya kunder att våga 
sig in när de sett vilka som arbetar där.

Kevin Pham ägare av Nu-Service, en 
närbutik i Kungsladugård

– Hur ser du på affischeringen utanför affären?
”Det är inte bra. Det ser hemskt ut så jag försöker ta 
bort det. Folk häftar upp affischerna och det skadar 
fasaden.” 
Kevin tycker inte att det ser snyggt ut och tror att det 
kan ge en negativ uppfattning om butiken, som kan 
uppfattas som billig och dålig. Han säger att det ska 
vara rent både på insidan och utsidan. Han har tänkt ta 
bort affischerna och måla om så att det blir snyggt.

Kevin tycker efter att först ha tvekat på svaret att en 
affischtavla som passar för fasaden kan vara bra. Men 
inte som det är nu. Vad skulle du välja: antingen en 
rengjord målad vägg eller en vägg med en passande 
affischtavla?
 ”Jag skulle uppskatta om de gör en bra anslagstavla”, 
svarar Kevin.

samtal med tre 
affärsInnehaVare om 
affIscherIng

Martin Carlsson delägare till Restaurang 
Solrosen i Haga

Solrosen har upplåtit sitt utrymme vid entrén till fri 
affischeringsyta. Denna yta är enligt Martin en klassisk 
affischeringsplats i Göteborg. Den har funnits länge. 
Solrosen har på senare tid utarbetat vissa regler för 
de kulturutövare som nyttjar platsen. Dessa är: att 
endast tejp godkänns för att sätta upp affischerna och 
affischen får sitta uppe i två veckor. Utrymmet rensas 
av Solrosens personal, något de gärna fortsätter med. 
Martin poängterar att restaurangen inte har någonting 
mot denna fria affischeringsplats så länge som stift inte 
används vid uppsättningen av affischer.

Analys av svaren

Svaren visar hur det sedan länge uppstått 
affischeringsplatser runt entréer till lokala butiker, 
frisörsalonger och restauranger. Det är via dessa 
platser som information sprids till innevånare och 
besökare i många stadsdelar. I området runt Mariaplan 
i Kungsladugård finns idag inga kommunala tillåtna 
platser för affischering.

Samtalen med affärsinnehavarna visar på en 
möjlighet till samexistens mellan väggtavlor och 
affärsverksamhet, även om två av de tre tillfrågade 
affärsinnehavarna helst vill slippa affischeringen.

Många affärsinnehavare får förfrågningar om att sätta 
upp affischer på insidan av sina fönster och gör det. 
Det kan ske i utbyte mot biljetter till en föreställning. 
Vissa affischörer kan på så vis regelbundet få informera 
via butiken. Det är ett bra sätt att nå ut eftersom 
affischen får sitta kvar hela spelperioden.

Vid entrén till många matvaruaffärer finns också 
anslagstavlor, men de domineras av bytes-, och köp- 
och säljannonser.

På väggarna utanför många butiker och affärer har det ur otillåten affischering 
uppstått informella affischeringsplatser. Det har inte skett för att affärsidkarna 
önskat det. Men flera av dem sköter idag själva dessa affischeringsplatser. Hur ser 
ägarna till affärsverksamheten på affischeringen? Tre affärsidkare i Göteborg ger 
oss sina svar på frågan.

21

affisch.indd   21 2008-05-30   10:16:13



Ska det vara lagligt att sätta upp affischer för kultur- 
och nöjesevenemang på elskåp, papperskorgar, 
byggplank och bropelare? En Sifo-undersökning 
som genomfördes för och publicerades i Svenska 
Dagbladet visar att 1 299 tillfrågade Stockholmare är 
splittrade i frågan. Ungefär hälften svarar ja och hälften 
nej på frågan. 22% svarar att de inte vet.

När svaren sorteras efter ålder visar sig dock stora 
skillnader mellan olika åldersgrupper. 58% av de 
tillfrågade som är mellan 15 och 29 svarar ja, 22% 
svarar nej.

I åldersgruppen 65-80 år är siffrorna omvända. 23% 
svarar ja, 61% nej.

Bland de tillfrågade personer som är 50-64 år 
svarar 26% ja, 49% nej.

Bland de som är 30-49 år svarar 40% ja, 37% nej.

När de tillfrågade blir över 50 år vänder svaren från 
en majoritet ja-svar till en majoritet nej-svar. 

De arrangemang som det idag affischeras för på 
elskåp, papperskorgar och byggplank vänder sig 
oftast till en målgrupp som är under 50 år. Det 
är en trolig orsak till att yngre personer är mer 
positiva till att tillåta affischering på dessa platser. 
För dem är det en källa till information om vad som 
händer i staden.

De yngres svar på frågan kan tolkas som att det finns 
ett intresse och ett behov av fler platser för tillåten 
affischering. Det kan möjligen lika gärna ske via andra 
tillåtna platser än elskåp och papperskorgar.

Medborgarna i Göteborg skulle troligen ha en liknande 
demografisk profil på sina svar. Det är viktigt att kunna 
balansera de olika behov och önskemål som olika 
åldersgrupper har eftersom staden ska vara en bra 
plats för alla.
Det finns privatpersoner som på eget initiativ plockar 
ned affischer som satts upp på stolpar och elskåp. 
Fredrik Adolfsson berättar att han och några vänner 
städar bort affischer för att de tycker att den otillåtna 
affischeringen gör att staden ser skräpig ut. ”Det känns 
viktigt att staden ser ordnad ut samtidigt som vi har 
en levande kultur”, säger Fredrik. Han har pratat med 
många som sätter upp affischer och flera av dem har 
inte känt till att det inte är tillåtet. Fredrik guidar ibland 
besökare från andra länder och tycker att det känns 
tråkigt att få kommentarer om att ingen verkar bry sig 

hUr ser medBorgarna på frågan om 
att tIllåta affIscherIng på elskåp?
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om hur det ser ut på gator som Andra Långgatan. Han 
önskar att klotter, affischer och skräp kunde städas 
bort så att det blir rent och snyggt och man får ett 
ordnat intryck. De kommunala anslagstavlorna tycker 
Fredrik är bra eftersom de samlar affischeringen till 
några tillåtna platser. Han föreslår att man ska sätta 
upp små snygga skyltar att affischering endast är 
tillåten på anslagstavlorna. Det skulle också behövas 
informationsskyltar på tavlorna om vilka regler som gäller.

Källa: 
Unga i Stockholm för fri affischering. SvD 2008-04-09.
Fredrik Adolfsson. 2008-04-15.

Grafik SvD.
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Det finns skillnader i arbetssätten mellan olika 
kommuner. I Göteborg finns en tydlig inriktning på 
ett brett samarbete och dialog där kulturarrangörer 
bjudits in vid flera tillfällen. I Stockholm finns också ett 
brett samarbete, men då mellan kommun, polis och 
näringsliv. Det finns dock en medvetenhet om att dialog 
behövs liksom planer på dialog med kulturarrangörerna 
genom City i Samverkan. Det beivrande inslaget är 
starkare i Stockholm än i Göteborg.

I både Göteborg och Stockholm kan man se 
två faser: en före och en efter att de kommunala 
anslagstavlorna sattes upp. I Göteborg skedde det 
2005 och i Stockholm 2007. Innan de nya kommunala 
anslagstavlorna placerades ut fanns ytterst få platser 
för tillåten affischering i de båda städerna. Eftersom 
det är mycket svårt att få tillstånd för affischering fanns 
det därmed nästan inga möjligheter att informera på ett 
tillåtet sätt i det offentliga stadsrummet. 

Det är alltså underdimensionerad infrastruktur för 
tillåten avgiftsfri affischering som ger upphov till stora 
delar av den otillåtna affischeringen. En mycket stor 
del av arrangörerna har inte råd att köpa annonsplats 
på de avgiftsbelagda platser som finns. De utnyttjas 
främst av de större kulturinstitutionerna.

Kulturarrangörerna har ett stort behov av att 
på offentlig plats informera om vad de erbjuder 
medborgare och besökare i staden. De vill ha och 
behöver en publik och känner stolthet över att det är 
något meningsfullt som de skapar och erbjuder. 

Den marknadsföring som kulturarrangörerna gör 
ställs i relation till den reklam som exponeras på de 
kommersiella reklamplatser som kommunerna upplåtit 
plats för. Det som erbjuds där har sällan producerats 
i staden. Om staden ser kulturarrangörerna som 
viktiga så borde det skapas fler avgiftsfria platser 
för att informera om vad de gör. Om man vill få bort 
den informella, otillåtna ”infrastrukturen” i form av 
gatlyktor och elskåp måste den ersättas av en tillåten 
infrastruktur för kostnadsfri affischering, eftersom 
många av arrangörerna inte har råd att betala för 
marknadsföringsplats. Därmed kan ett brett kulturutbud 
få möjlighet att nå ut till medborgare och besökare. 
Istället för att vara ett problem som ska beivras kan 
affischeringen bli något som staden är stolt över och 
använder i sin marknadsföring. 

Frågan är vilka proportioner som skall råda mellan de 
kommersiella reklamplatser som kommunerna redan 
upplåtit utrymme för och de platser som behövs 

slUtsatser

för avgiftsfri tillåten affischering. Svaret kommer i 
stor utsträckning att påverka hur mycket otillåten 
affischering som kommer att finnas i kommunerna i 
framtiden.

Fler platser för tillåten affischering kan tillsammans 
med de städinsatser som görs och de krav som ställs 
på samarbetspartners bidra till en förändrad gatubild 
med minskad otillåten affischering.

Idag har endast de offentligt stödda arrangörerna 
minskat eller upphört med otillåten affischering. 
Det har bidragit till att snedvrida den information 
som sprids i kommunerna. Det är de stora 
musikarrangörerna och klubbar som är synliga i 
städerna, eftersom de fortsätter affischera otillåtet. 
Det är framförallt de stora musikarrangörerna som har 
ekonomiska resurser som gör att de kan dominera de 
kommunala anslagstavlorna. Den kulturintresserade 
medborgaren eller besökaren hittar därför i mindre 
utsträckning information i det offentliga rummet om 
vilka kulturarrangemang som erbjuds i staden för 
tillfället. Det är en negativ effekt av de nya direktiv 
som huvudsakligen följs av de offentligt finansierade 
kulturarrangörer som får stöd från kommunen.

De är mot bakgrund av detta inte förvånande att de 
förslag som lämnats av kulturarrangörerna till stor del 
handlar om att bygga ut och förbättra infrastrukturen 
för information. Det föreslås ske bland annat via 
turistbyråer, bibliotek, tillåtna affischeringsplatser i fler 
delar av staden, digitala informationstavlor och levande 
tavlor som presenterar vad man gör på gator och torg. 
En sammanställning av förslagen finns på sidan 20.
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Arbetet med frågor kring affischering har lett oss till en 
diskussion om det offentliga rummet och vem och vad 
som ska ges utrymme där. Det är en fråga som är viktig 
för deltagarna i samtalen som förts liksom för andra 
medborgare. Det är därför även en fråga för politisk 
diskussion och beslut på politisk nivå.

Många av de kulturarrangörer som varit med i 
processen för att ta fram rapporten önskar fortsatt 
dialog och delaktighet i det kommande arbetet. 
Ett gemensamt arbete där kommunen och dess 
medborgare samverkar ger goda förutsättningar för 
framtiden.

24

Det fortsatta arbetet står inför två utmaningar:
• Att kommunen kan förverkliga de förslag som 
kulturarrangörerna lämnat och därigenom skapa 
förtroende för fortsatt samverkan. Dialogen bör nu 
följas av handling.
• Att kommunen kan hitta lösningar för att hantera 
det faktum att det är de stora arrangörerna som står 
för den största delen av den otillåtna affischeringen. 
Vilka lösningar skulle kunna bidra till att minska deras 
otillåtna affischering?
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Arbetet kring affischering i det offentliga rummet i 
Göteborg görs utifrån de riktlinjer som finns i ”Policy 
för arbete för en trivsam stad – fri från klotter och 
annan skadegörelse”. Det är en väl genomarbetad och 
förankrad policy som ligger till grund för det fortsatta 
arbetet.

Det praktiska arbetet utifrån policyn bör inriktas mot att 
utveckla den kommunala infrastrukturen för information. 
Det föreslås ske utifrån de förslag som lämnas i 
rapporten. På sidan 20 finns kulturarrangörernas 
förslag och i följande stycken styrgruppens förslag. 
Sammantaget innebär det förbättrade möjligheter 
för kulturarrangörerna att nå en potentiell publik på 
ett tillåtet sätt. Det antas leda till minskad otillåten 
affischering. Arrangörerna har bland annat lyft fram att 
förbättringar kan ske på turistbyråer och bibliotek samt 
genom upprättande av tillåtna affischeringsplatser i 
fler delar av staden. I det kommande arbetet återstår 
frågan om vilka av arrangörernas förslag som kan 
genomföras.

En översyn behöver göras över de nuvarande tavlornas 
placering och nya behöver placeras ut så snart som 
möjligt. Flera konkreta förslag om placeringar har 
samlats in under arbetets gång. Sammantaget bör de 
täcka in strategiska platser i hela Göteborg. En översyn 
skulle även behöva göras av de kommersiella tavlornas 
utbredning i det offentliga rummet.

En ny utformning föreslås av de befintliga tavlorna som 
bör få fasta placeringar både i city och i stadsdelarna. 
Målsättningen bör vara att de kan bli permanenta och 
uppskattade delar av stadsrummet. Ett designprogram 
föreslås därför för utformandet av anslagstavlorna. Här 
kan inspiration hämtas från bland annat Malmö. 

De tavlor som nu finns är flyttbara och kan, när de 
byts ut, sparas för att användas vid festivaler och 
evenemang. 

Inglasade tavlor som tänkbara förslag som 
kompletterar de nuvarande anslagstavlorna på 
strategiska platser samt digitala tavlor bör utredas. 

Flera av deltagarna i den dialog som lett fram till 
rapporten har önskat att de ska bjudas in till fortsatta 
samtal. Det ligger i linje med stadens policy att så ska 
ske och har så här långt varit ett fruktbart arbetssätt, 
som skapar ny kunskap och gemensam idéutveckling.

För att möjliggöra att det utvecklingsarbete som 
föreslagits ska kunna genomföras behövs ett tydligt 

förslag tIll handlIngsplan för 
arBetet I göteBorg

ansvar och resurser. Tydliga mål bör upprättas och 
arbetet bör utvärderas inom 12 månader för att se 
vad som genomförts och vad som återstår att göra. I 
samband med det bör kulturarrangörerna och andra 
samarbetspartners bjudas in för att ge sin syn på det 
som gjorts och för att lämna förslag inför det fortsatta 
arbetet. Allt som behöver göras kommer troligen inte 
att kunna göras på 12 månader.

Det arbete som ska göras föreslås anpassas efter de 
olika förutsättningar och villkor som olika grupper av 
affischörer har. Olika mål och strategier för dialog och 
samverkan bör utformas för:
• Kommersiella företag
• Arrangörer som arbetar, mer eller mindre, ideellt utan 
offentligt stöd
• Arrangörer som får offentligt stöd för sin verksamhet

De kommersiella företagen står för huvuddelen av 
den otillåtna affischeringen i både Stockholm och 
Göteborg. De har anställda affischörer vars böter de 
betalar och bötesbeloppet på 1000 kr ses som en 
del av marknadsföringskostnaden. Det kan ses som 
ett oetiskt utnyttjande av bulvaner. De affischörer 
som grips hamnar i brottsregistret.  Troligtvis är det 
en risk de tycker det är värt att ta för att få jobbet. 
Arrangörerna vet att affischeringen, som det nu är, inte 
medför någon risk eller större kostnad för dem och 
agerar därefter. Vad skulle kunna göras för att få dem 
att minska sin otillåtna affischering? Nya verksamma 
lösningar behöver arbetas fram.

Klubbarrangörerna arbetar mer eller mindre ideellt och 
utan offentligt stöd. De gör ofta affischeringen själva 
och tar därmed en personlig risk. De har oftast en så 
liten marknadsföringsbudget att de måste affischera 
för att nå ut. De står för en stor del av den otillåtna 
affischeringen. Vad skulle kunna göras för att få dem 
att minska sin otillåtna affischering? Nya verksamma 
lösningar behövs även i detta fall.

De arrangörer som får offentligt kulturstöd affischerar 
numer i mycket liten utsträckning på otillåtna platser. 
Det beror på att de för att kunna fortsätta bedriva 
sin nuvarande verksamhet följer de signaler och 
direktiv som de får av kommunen. Lösningar behöver 
skapas för att de ska kunna nå ut via den kommunala 
infrastruktur som föreslås i rapporten. I dagsläget tar 
andra aktörer över anslagstavlorna.

Frågan är vad som skulle få kommersiella företag och 
klubbar att minska sin affischering. En kombination 
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av fler kommunala anslagstavlor, nedplockning av 
affischer och ekonomiska konsekvenser är några sätt. 
Frågan är om det finns fler. Frågan skulle kunna få sitt 
svar genom dialog med dessa former av arrangörer.

De generella förbättringar av infrastrukturen 
som föreslagits kan förhoppningsvis bidra till att 
kulturarrangörerna blir synliga i staden utan att behöva 
affischera otillåtet.

En uppföljning skulle kunna göras av hur klotterpolicyn 
överensstämmer med förvaltningarnas faktiska 
arbete. Policyn föreskriver att alla skadegörelse, där 
affischering räknas in, skall polisanmälas. I praktiken 
tas oftare kontakt med affischören som får veta att 
polisanmälan kommer att göras om inte affischerna tas 
bort. Det leder ofta till att affischören städar och inte 
affischerar otillåtet igen. Dessa kontakter tas emellertid 
relativt sällan. De skulle kunna prioriteras i större 
utsträckning eftersom de skapar dialog och har en 
förebyggande effekt.

Den information som finns kring tillåten och otillåten 
affischering skulle kunna förbättras och spridas till 
samtliga arrangörer genom en folder eller en handbok 
”Så här når du ut med ditt arragemang” som också 
sprids i digital form. Där skulle hela den kommunala 
strukturen för tillåten informationsspridning kunna 
beskrivas tillsammans med de villkor och ramar som 
gäller för otillåten affischering. Mycket få av de aktörer 
vi har varit i kontakt med har nåtts av information 
om den struktur som finns idag. Det mesta sprids 
muntligt. Det anses vara otydligt vad som gäller för till 
exempel spridning av information via stadsbiblioteket 
till biblioteken i stadsdelarna. Detta och mycket annat 
skulle kunna klargöras i foldern.

Samarbetsmöjligheterna med nätverket Fairpost, som 
samlar kulturarrangörer, bör tas tillvara.

Kontakt skulle kunna tas med de allmännyttiga 
bostadsbolagen om möjligheterna för dem att sätta 
upp väggfasta anslagstavlor få sina fastigheter.

Den infrastruktur för tillåten avgiftsfri affischering som 
skapas bör ägas av kommunen. Detta för att garantera 
att avgifter inte införs. Därmed kan alla arrangörer 
ges reella förutsättningar att nå ut på ett tillåtet sätt i 
Göteborgs Stad. Erfarenheter från Stockholms visar att 
det finns en risk för att avgiftsbelagda platser stänger 
ute mindre arrangörer.
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Anställda på förvaltningar, 
organisationer och myndigheter

Charlotte Agocs, projektledare Trygghet på City i 
Samverkan i Stockholm
Bo Andér, chef för avdelningen för Kultur- och 
integrationsstöd på Stockholm Stads kulturförvaltning
Ingvar Brattefjäll, projektledare Trygg, vacker stad, 
Göteborg
Olle Dahlin, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs 
Stad
Peter Enell, Klara närpolis i Stockholm
Maria Isling, landskapsarkitekt på Gatukontoret i Malmö
Marianne Sörling, centrumutveclare. Innerstaden 
Göteborg AB
Claes Thunblad, enhetschef klotter på Trafikkontoret i 
Stockholm
Madeleine Wahlberg, centrumledare på föreningen 
Avenyn, Göteborg
Anders Winald, Utvecklingsledare på Huddinge 
kommun
Sven-Åke Zetterman, tillståndsgruppen på Polisen i 
Göteborg

Kulturarrangörer i Göteborg

Simone Andersson, Folkteatern, Alika teatern, Teater 
Karisma
Leaf Arnold, Struktur
Nélida Becerra, Kulturfrågor, Tryggare och Mänskligare 
Göteborg
Peter Dahlin, Mayday
Sanna Engelbrektson-Törnwall, Klubb London Gossip
Sofia Gräsberg, Poesifestivalen och bokhandeln 
Vänder sig om
David Liliecrona, Klubb London Gossip
Mikael Malm, Club Centurion
Gonzalo Mamani, Vice City Club
Ernesto Menacho, Vice City Club
Aleksander Motturi, Clandestinofestivalen
Lisa Nowotny, Angereds Teater
Christian Pallin, Koloni
Mattias Rexmo, Meeths salonger
Kalle Söderström, Oceanen
Sassa Wickman, MasthuggsTeatern
Hanne Wirde, Göteborgs dramatiska teater samt 
representant för Teatercentrum
Joel Wolter, Världskulturmuseet

källor

Kulturarrangörer i Stockholm

Johanna Huss, Teater Tribunalen och Enskedespelen
Georgios Kalafatidis, Fritzscorner
Björn Lönner, Playhouse Teater
Anna-Klara Mathiesen, ABF Stockholm och Teater i 
Haga
Johan Nordqvist, Fritzscorner
Marek Rolenec, Teater Tribunalen 
Lena Uhlander, Moderna Dansteatern

Skriftliga källor

Brev till sökande som beviljats stöd av Göteborgs 
kulturnämnd
Djungelns lag på stadens affischeringstavlor. GP 
2008-02-28
Få lagliga affischytor på stan. SvD 2008-01-19
Informationsskyltar i Malmö. Program för gatukontorets 
informationsskyltar
Ny pakt ska stoppa affischkriget i stan. Metro. 2008-
04-18
Policy för arbete för en trivsam stad – fri från klotter 
och annan skadegörelse. Göteborgs Stad. Dnr 
0364/01
Policy mot klotter och liknande skadegörelse i 
Stockholm
Projektbeskrivning för ”Olaga affischering”. City i 
Samverkan, Stockholm
Rapport om försöksverksamheten med affischering på 
elskåp. Stockholms kulturförvaltning. Dnr 025/39/2006
Sanering av otillåten affischering – svar på 
medborgarförslag. Tjänsteutlåtande Huddinge 
kommun.KS 2006/651.357
Skivbolag affischerar olagligt. DN 2007-10-07
Snart lättare att affischera. SvD 2007-06-11
Stora aktörer tar över affischtavlor. SvD 2008-04-10
Stora företag ser över affischering. DN 2007-10-08
Trygg, vacker stad 2006. Göteborgs Stad
Unga i Stockholm för fri affischering. SvD 2008-04-09
Åtgärdspaket för ökad kultur- och 
evenemangsinformation. Stockholm Stad

Webbplatser

City i Samverkan
Föreningen Avenyn
Göteborgs Stad
Huddinge kommun
Malmö Stad
Stockholms Stad
Trygg Vacker Stad

27

affisch.indd   27 2008-05-30   10:16:55



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.
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 olisanmäla  
 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 

BIlaga 1
Policy för arbete för en trivsam stad - fri från klotter och annan skadegörelse 

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 
”BoTryggt05” (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, 
joggingslingor etc. 
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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. 
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 och mänskligare Göteborg 
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Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad har en samverkansgrupp i Göteborgs
Stad i syfte att höja kvaliteten i det offentliga rummet.
Nedanstående förvaltningar och bolag företräds av dess
förvaltningschefer och direktörer: 
Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, 
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, 
Kretsloppskontoret, Kulturförvaltningen, Förvaltnings
AB Framtiden (allmännyttan), Tryggare och Mänskligare
Göteborg, Göteborg & Co, Lokalförsörjningsförvaltningen,
Fastighetskontoret, Idrotts- och föreningsförvaltningen, 
MedicHus, Vatten och avloppsverket samt representanter
för stadsdelarna.

Ett delprojekt inom Trygg, vacker stad är ”Göteborg 
en städad stad”, som leds av Trafikkontoret. Målet är 
att Göteborg skall vara en ren stad. Detta innebär att 
offentliga platser skall vara välstädade och prydliga 
oavsett vilken kommunal nämnd som förvaltar området 
eller var i staden det ligger. Inom ”Göteborg en städad 
stad” finns Klottergruppen, som startades innan 
samverkansgruppen Trygg, vacker stad kom igång

Klottergruppen

Deltagarna i klottergruppen består av Trafikkontoret,
Västtrafik, Svensk Handel, representanter för 
stadsdelsförvaltningarna, Lokalförsörjningsförvaltningen,
Park- och naturförvaltningen, Förvaltnings AB Framtiden, 
Fastighetskontoret, Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
Ung Kultur 116, Polismyndighetens klottergrupp, 
Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs 
Spårvägar, Göteborg Energi, Försäkrings AB Göta 
Lejon, Stadskansliet samt Kulturförvaltningen. Gruppen 
samarbetar även med Chalmers Miljövetenskapliga 
Centrum, Vägverket, Banverket, Fastighetsägarna och 
Mölndals kommun.

Representationen i klottergruppen är bredare än i 
samverkansgruppen Trygg, vacker stad. 

Göteborgs Stads kulturförvaltning har varit 
representerad i Klottergruppen sedan 2004.

BIlaga 2
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Här finns anslagstavlorna
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BIlaga 3

En aktuell karta finns på www. tryggvackerstad.goteborg.se
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