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Förord 
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universitet har 
till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika verksamheter inom 
välfärd, vård och omsorg, med anknytning till kommunerna i Värmlands län. I 
institutets rapportserie publiceras resultat från projektarbeten med utgångspunkt i 
sådana kunskaps- eller utvecklingsbehov inom dessa verksamheter som också har 
ett generellt intresse och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna 
utförs självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Klotter på offentliga och privata byggnader eller anläggningar är företeelse som i 
allt större utsträckning förekommer i städer och samhällen. Vi ser det på 
husfasader, i korridorer och trappuppgångar, vägbroar, med flera platser. Våra 
reaktioner på denna företeelse varierar, från ett starkt fördömande av klotter som ett 
förfulande inslag i miljön, till uppskattning av dess konstnärliga kvaliteter. 
Samhällets kostnader för klotterbekämpning uppgår årligen till betydande belopp. 
Parallellt med den faktiska företeelsen förs också en meta-diskussion om klottret 
som ungdomligt uttrycksmedel. Är klotter att betrakta som kriminalitet, frigörelse, 
protest, ungdomlig sub-kultur eller kanske som en konstform bland andra? 
 
Brottsförebyggande centrum i Värmland har tillsammans med kommunen och ett 
antal företag och organisationer som är drabbade av klotter, bedrivit ett projekt för 
att minska klottret och eliminera dess skadeverkningar. Målsättningen var att skapa 
ett klotterfritt Karlstad. 
 
Denna IKU-rapport redovisar en utvärdering av Klotterprojektet i Karlstad. Till 
grund för studiens slutsatser ligger en gedigen datainsamling, genom bland annat 
enkätundersökningar i några utvalda skolor, intervjuer med nyckelpersoner samt en 
större undersökning riktad till boende i centrala Karlstad. Utvärderingen, som 
gjorts av universitetsadjunkt Maiwor Grundh, visar på svårigheten att nå projektets 
långtgående målsättning inom dess begränsade resurs- och tidsram. Men 
utvärderingens resultat sträcker sig längre än så; den påvisar grundläggande 
oklarheter när det gäller definitionen av begreppet ’klotter’. Förutsättningarna för 
att från samhällets sida kunna visa en enad front har sannolikt blivit lidande av att 
denna oklarhet inte först klarats ut, i teoretisk och tillämpad mening.  
 
En mängd människor har - som framgått – på olika sätt lämnat uppgifter för denna 
utvärdering. Vi tackar alla för era bidrag! Projektassistent Lena Ede, IKU, lektor 
Tuula Bergqvist och doktorand Ulrika Jansson, båda inom ämnet arbetsvetenskap 
vid Karlstads universitet, har samtliga lämnat viktiga synpunkter på rapportens 
innehåll. Tack för era insatser! 
 
Rapporten vänder sig till alla med intresse för klotter och klotterbekämpning. Ur 
socialtjänstens perspektiv är förvisso arbete för att minska klottret inte någon 
huvudsyssla. Genom kopplingen till ungdomar som utövare och med tanke på att 
klotter i samhällelig mening definieras som brottslig verksamhet är ändå den 
samhälleliga företeelsen klotter av intresse också för socialtjänsten och andra 
instanser i samhället som vänder sig till unga. 
IKU, Karlstads universitet, oktober 2006 
 Bengt G Eriksson, Föreståndare 

 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INLEDNING .................................................................................................................................. 5 
BESKRIVNING AV KLOTTERBEKÄMPNINGSPROJEKTET .................................................................... 6 
RAPPORTENS STRUKTUR ................................................................................................................. 8 

2 UTVÄRDERINGENS SYFTE, METOD OCH GENOMFÖRANDE....................................... 9 
VAD INNEBÄR DET ATT UTVÄRDERA? ............................................................................................. 9 
UTVÄRDERINGENS SYFTE ............................................................................................................... 9 
UTVÄRDERINGENS METOD............................................................................................................ 10 

Individuella intervjuer............................................................................................................. 10 
Fokusgruppsintervjuer ............................................................................................................ 11 

ENKÄTUNDERSÖKNING ................................................................................................................. 13 
Enkätundersöknings genomförande ........................................................................................ 14 

BORTFALL..................................................................................................................................... 15 
BEARBETNING AV DATA................................................................................................................ 16 

Kvalitativa data ....................................................................................................................... 16 
Kvantitativa data ..................................................................................................................... 16 

3 DET SNÅRIGA BEGREPPET KLOTTER .............................................................................. 19 
KLOTTER RESPEKTIVE GRAFFITI.................................................................................................... 19 
RESPONDENTERNAS UPPLEVELSE AV KLOTTER RESPEKTIVE GRAFFITI .......................................... 20 

Medvetenhet om den rättsliga aspekten klotter och graffiti .................................................... 21 
Vad är klotter respektive graffiti, enligt respondenterna ........................................................ 22 

KLOTTER/GRAFFITI PÅ RÄTT PLATS (PLATSENS BETYDELSE)......................................................... 28 
Grå betongytor behöver dekoreras.......................................................................................... 28 
Kyrkogårdar är tabu ............................................................................................................... 30 
Det estetiska uttrycket på privat kontra allmän plats .............................................................. 30 

4 PROJEKTETS ORGANISATION OCH STRATEGIER ....................................................... 33 
KLOTTERBEKÄMPNINGSPROJEKTETS ORGANISATION.................................................................... 33 

Styrgruppens konstellation och uppgift ................................................................................... 34 
Projektledarens uppgifter........................................................................................................ 35 

NÄTVERKSSTRATEGI..................................................................................................................... 35 
Ett nätverk av intressenter....................................................................................................... 36 

MEDIASTRATEGI ........................................................................................................................... 41 
5 METODER FÖR KLOTTERFÖREBYGGANDE ARBETE.................................................. 43 

KLOTTER FÖDER KLOTTER ............................................................................................................ 43 
Checklistan, en hjälp för en metodisk klotterbekämpning....................................................... 44 

ÄR KARLSTADS INNERSTAD NEDKLOTTRAD? ............................................................................... 45 
SANERING AV KLOTTER RESPEKTIVE GRAFFITI ............................................................................. 48 

Sanering skapar rena ytor för klotter ...................................................................................... 49 
SATSNINGAR I SKOLAN OCH DESS EFFEKTER................................................................................. 50 

Information om klotter och dess konsekvenser........................................................................ 52 
Verktygslådan, ett utbildningsmaterial kring klottrets olika dimensioner............................... 53 
Håll skolan ren ........................................................................................................................ 55 
Elevernas uppfattning om klotter på den egna skolan............................................................. 57 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION KRING KLOTTERPROJEKTETS SATSNINGAR I SKOLAN................. 68 
SAMVERKAN MED KLOTTRARNA................................................................................................... 71 

Vem är klottraren och varför klottrar man.............................................................................. 71 
Graffitiförening, ett sätt att legalisera klottret ........................................................................ 78 
Dialog eller förhandling.......................................................................................................... 82 

KLOTTER- RESPEKTIVE GRAFFITIDISKURSEN ................................................................................ 85 
6 ÄR KARLSTAD EN OTRYGG STAD ATT BO I? ................................................................. 89 

UPPLEVELSEN AV FÖREKOMSTEN AV KLOTTER I KARLSTAD......................................................... 89 
7 HAR PROJEKTET LYCKAS I SINA AMBITIONER ATT BEKÄMPA KLOTTRET?.... 95 

NÄTVERKSSTRATEGIN, EN FRAMGÅNG?........................................................................................ 95 

 3



IMPLEMENTERADE METODER OCH DESS EFFEKTER ....................................................................... 96 
Checklistan, har den bidragit till att klottret har minskat? ..................................................... 96 
Implementering av sociala åtgärder i skolan och dess effekter på elevernas attityder ........... 98 
Att få klottrarna att legalisera sitt klottrande.......................................................................... 99 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN HÅLLBAR KLOTTERBEKÄMPNING .................................................... 100 
SAMMANFATTNING................................................................................................................. 103 
REFERENSER.............................................................................................................................. 107 
BILAGA 1...................................................................................................................................... 109 
BILAGA 2...................................................................................................................................... 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 



1 Inledning 
 
 
I mitten av 1980-talet föddes en ny ungdomsföreteelse i Sverige. 
Ungdomar började skriva och måla bilder med sprayfärg och filtpennor i 
det offentliga rummet. Det var ett nytt sätt att uttrycka sig och som 
fortfarande, nästan tjugo år senare, är högst levande. Dessa målningar 
förekommer på många platser, men företrädesvis på allmänna 
kommunikationsmedel, bullerskydd, brofästen, berghällar, elskåp etcetera.  
 
Vissa kallar företeelsen för graffitimålning och andra ser det som klotter. 
Ända sedan graffitin kom till Sverige har det funnits motsättningar mellan 
de som målar graffiti och dem som blir utsatta för graffiti. De som tycker 
om graffiti upplever det som konst och graffitimålarna ser sig som gatans 
konstnärer, medan de som blir utsatta för graffitin ser företeelsen som 
klotter och lägger ner stora kostnader på sanering.  
 
I dagens Sverige anses klotter vara ett stort samhällsproblem, som leder till 
ekonomiska konsekvenser för både offentliga och privata verksamheter. 
Även klottrarna kan få betala för sitt klottrande genom de ekonomiska, 
juridiska, sociala och miljömässiga risker, som de utsätter sig för. Utöver 
detta anses nedklottrade miljöer skapa en känsla av otrivsel och otrygghet 
bland samhällsmedborgarna.  
 
På grund av de problem som klottret skapar, har det runt om i landet 
startats olika projekt i förebyggande arbete vars syfte är att pröva olika 
strategier och metoder för ett hejda klottrets utbredning i samhället. 
Karlstad kommun var tidigt ute och mellan åren 1992 och 1995 
genomförde polisen tillsammans med LO i Karlstad och kommunen ett 
graffitiprojekt. Även om man inte lyckades få kommunen helt klotterfri, så 
skedde det en betydande minskning. Emellertid har det, sedan projektet 
avslutades, skett en successiv ökning av både klotter och annan 
skadegörelse.  
 
Den rådande situationen väckte åter ett behov av att vidta åtgärder för att 
hejda utvecklingen och återställa ordningen samt att få en renare och 
därmed tryggare kommun. Brottsförebyggande centrum i Värmland tog på 
sig ansvaret och startade ett projekt för att bekämpa klottret. Projektet 
startades 2003 och fick namnet Ett tryggare och renare Karlstad och pågick till 
och med april 2006.  
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När utvärdering av projektet blev aktuellt tillfrågades Institutet för 
kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universitet, som också 
tackade ja till uppdraget.  
 
Beskrivning av klotterbekämpningsprojektet 

 
Brottsförebyggande centrum i Värmland var den organisation som tog 
initiativet till att starta ett klotterbekämpningsprojekt. Genom projektet 
ville de bidra till att Karlstad blir både renare och tryggare för 
kommuninnevånarna. En av grundstenarna som projektet vilar på är 
Karlstads kommun vision som lyder: 
 
År 2010 är Karlstad en attraktivare stad där människor känner sig trygga, 
delaktiga och engagerade. Det är rent och snyggt på gator och torg. Människorna är 
medvetna om sin stora betydelse för stadens positiva utveckling. Alla insatser 
genomsyras av 

- medmänsklighet 
- samarbete/samverkan 
- helhetssyn 
- gott ledarskap/gott föredöme 

 
Karlstad och dess stolta innevånare är ett föredöme för andra kommuner i Sverige.1

 
Förutom att projektet har vilat på de värden som lyfts fram i Karlstads 
kommuns vision har det förväntats att projektdeltagarnas har varit överens 
om följande gemensamma förhållningssätt: 
 

- att all färg som tillkommit på en yta utan ägares vetskap eller 
gillande skall betraktas som klotter 

 
- att en person som färgsätter en yta utan ägares godkännande skall 

betraktas som klottrare.2 
 
Det gemensamma förhållningssätet vilar således på lagen om allmän 
skadegörelse.  
 
För att kunna nå målet med en renare och tryggare stad har projektets mål 
varit att utveckla en strategi för ett hållbart klotterbekämpningsarbete.3 I huvudsak 
har man använt sig av nätverksstrategin och de metoder man enligt 
projektplanen avsåg att utvecklat för ett förebyggande arbete fokuserar 

                                                 
1 Enligt projektplanen för projektet 
2 a.a. 
3 a.a. 
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både situationella och sociala åtgärder. Situationella åtgärder syftar till att 
försvåra för klottrare att klottra, genom sociala åtgärder vill man både 
förhindra ett fortsatt klottrande och en nyrekrytering på området.  
 
De åtgärder inom de två kategorierna man planerade att genomföra under 
projekttiden var följande:  
 
Situationella åtgärder 
 

- allt klotter ska dokumenteras och polisanmälas 
- att minska tillgängligheten på sprayburkar i butiker 
- att inte skapa attraktiva klottermiljöer 
- att attraktiva ytor ska göras otillgängliga för klottrare4 

 
Sociala åtgärder 
 

- att skapa ett informationsmaterial om klotter 
- att informera föräldrar och personal inom skolan och 

fritidsverksamheter 
- att informera enskilda individer 
- att skapa en dialog med ungdomarna5 

 
Dessutom har man tillsammans med projektets intressenter velat 
synliggöra både de faktiska och dolda kostnaderna för klotter samt utreda 
fastighetsägarnas vinster av att hyresgäster uppfattar närmiljön som ren och 
trygg. 6

 
Projektet har varit indelat i faser, som inriktats på olika delar i processen. 
Den första var en uppbyggnads- och förankringsfas och inföll mellan förste 
september 2003 och sista april 2004. Under den andra fasen, tiden mellan 
första maj 2004 och sista april 2005, ägnades åt att utveckla olika 
åtgärdsprogram, som skulle implementeras under den tredje fasen, tiden 
mellan  första maj 2005 och sista april 2006. Då skulle man även informera 
den breda allmänheten och medvetandegöra dem om 
klotterproblematiken. 
 
Projektet har inte omfattat hela Karlstad utan har begränsat sig till 
stadsdelarna Karlstads innerstad, Kronoparken, Rud, Herrhagen, 
Norrstrand, Orrholmen, Gruvlyckan, Våxnes, Råtorp och Skåre.7           
                      
                                                 
4 enligt projektplanen för projektet 
5 a.a. 
6 a.a. 
7 a.a. 
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Rapportens struktur 
 
Rapporten omfattar totalt åtta kapitel. Inledningskapitlet är en 
introduktion till klotter och en redogörelse för av man enligt 
projektplanen vill åstadkomma och hur man ska gå tillväga för att 
bekämpa klottret i Karlstad. Det andra kapitlet behandlar utvärderingens 
syfte, metod och genomförande. Resultatet av utvärderingen redovisas i 
kapitel tre, fyra, fem, sex och sju. I det tredje förs dels ett teoretiskt 
resonemang kring begreppen klotter respektive graffiti, dels redovisas 
respondenternas uppfattning. Motivet till detta är den problematik som 
begreppet klotter innehåller. Den juridiska definitionen stämmer inte med 
hur respondenterna upplever företeelsen.  
 
I det fjärde kapitlet redovisas projektets organisation och de strategier som 
använts för att sprida idéerna om det klotterförebyggande arbetet. Med 
hjälp av relevanta teorier undersöks om detta varit framgångsrikt eller ej. I 
Kapitel fem studeras de metoder i klotterförebyggande arbete som 
introducerats och om dessa gett avsedda effekter på ungdomars attityder 
och förhållningssätt till klotter. Kapitlet innehåller också respondenternas 
syn på förekomsten av klotter i Karlstad. I det sjätte kapitlet redovisas hur 
respondenterna som bor i Karlstad innerstad upplever sin stad och 
huruvida klotter skapar otrygghet. I det avslutande sjunde kapitlet görs en 
värdering av arbetet i klotterbekämpningsprojektet. Har arbetet varit 
framgångsrikt?  
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2 Utvärderingens syfte, metod och genomförande 
 
 
I följande kapitel redovisas utvärderingens metod och genomförande. Det 
innehåller en beskrivning om vad det är att utvärdera och vilka metoder 
som använts i datainsamlingen samt hur data har bearbetats.  
 
 
Vad innebär det att utvärdera? 
 
Enligt Vedung är utvärdering en bedömning - av en viss företeelse - som 
görs i efterhand, det är en retrospektiv process där man studerar det som 
varit för att få en vägledning in i framtiden. Det innebär att man samlar in 
kunskaper som sammanställs och värderas i relation till något, det kan vara 
en prestation av liknande slag eller att en faktisk situation ställs emot en 
önskad situation, som kan vara formulerad som en målsättning. 8

 
Det finns olika typer av utvärderingar och vanliga referenspunkter är en 
verksamhet eller ett projekts syfte och mål, då är det fråga om en 
måluppfyllelseanalys. En processutvärdering däremot studerar 
genomförandet av ett projekt och undersöker hur arbetet har fortlöpt, vilka 
olika faser arbetet genomgått, vilka möjligheter och hinder man stött på 
under resans gång. Om utvärderingen behandlar utfallet, riktas intresset 
mot de effekter som en viss verksamhet eller projekt förväntas få, till 
exempel på förekomsten av klotter, eller om projektets insatser påverkat 
ungdomars attityd till klotter. Utfallet kan mätas genom en så kallad före-
efter-utvärdering. Det innebär att en undersökning görs både före och efter 
en viss åtgärd för att se om det har skett någon förändring.9

 
 
Utvärderingens syfte 
 
Utvärderingen av klotterbekämpningsprojektet, vars mål är ett få ett 
”renare Karlstad” genomförs i form av både en processutvärdering och en 
effektutvärdering där syfte är att besvara följande frågeställningar: 
 

- Hur går nätverksbygget till, vilka hinder och möjligheter stöter man 
på i arbetet 

- Vilka metoder implementeras och används av berörda intressenter  
- Har metoderna för attitydpåverkan förändrat enskilda personers 

förhållningssätt till klotter 
                                                 
8 Vedung, E (1998) 
9 Eriksson, B & P-Å Karlsson (1998) 
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- Har arbetet gett några effekter på klottret 
- Har arbetet förutsättningar att bli hållbart 

 
Det innebär att processen ska värderas och hur projektets åtgärdsprogram 
har fallit ut, i så måtto om det gett några effekter på enskilda personers 
inställning till klotter, samt om arbetet bidragit till en hållbar 
klotterbekämpning. 
 
 
Utvärderingens metod 
 
Vilken datainsamlingsmetod man bestämmer sig för är dels beroende på 
undersökningens art och vad man vill veta, dels de ekonomiska ramarna 
för utvärderingen. I utvärderingen av klotterbekämpningsprojektet har 
både en kvalitativ och kvantitativ metod används vid datainsamlingen.  
 
För att kunna göra en bedömning av processen, har en kvalitativ metod 
används i syfte att undersöka vilka hinder och möjligheter man har stött på 
i arbetet samt vilka metoder som implementerats och använts av berörda 
intressenter. Både individuella och fokusgruppsintervjuer har genomförts. 
En kvantitativ metod har använts för bedömningen av utfallet av 
projektets aktiviteter. De olika datainsamlignsteknikerna och 
tillvägagångssätten redogörs var för sig i det följande.    
 
 
Individuella intervjuer 
 
Två enskilda intervjuer har genomförts med projektledaren. Den första 
skedde den första januari 2006 och fokuserade bakgrunden till projektet, 
tillvägagångssättet för klotterbekämpningen, vilka möjligheter och hinder 
man stött på under resans gång. Den andra intervjun genomfördes tre 
månader senare, alltså strax innan projektavslut den siste april samma år. 
Då fokuserade vad som hänt sedan den förra intervjun, vad som kunde ha 
gjorts annorlunda utifrån den erfarenhet projektledaren fått under 
projekttiden. 
 
En skolvaktmästare har också intervjuats. Tanken var att de skulle vara två, 
men en av dem blev sjuk och kunde därför inte delta. Intervjuns fokus var  
att undersöka hur vaktmästaren arbetade med klotter på sin skola och om 
klotterbekämpningsprojektet haft någon betydelse för hans arbete.  
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Fokusgruppsintervjuer 
 
Istället för att intervjua enskilda personer kan det ibland vara en bättre idé 
att genomföra fokusgruppsintervjuer. Särskilt om man vill ha en specifik 
fråga eller ett visst ämne särskilt belyst. Målet med en fokusgrupp är att 
deltagarna ska kunna diskutera fritt med varandra. Grupperna kan vara 
heterogent eller homogent sammansatta. Vad man väljer är beroende av 
om man vill ha en fråga belyst från en och samma yrkeskategori, till 
exempel hur socialarbetare ser på ungdomar som ägnar sig åt klotter eller 
om man vill ha frågan belyst av olika yrkeskategorier såsom fritidsledare, 
socialarbetare, fastighetsägare etcetera. Det viktiga är att skapa en situation 
där samtalet kan flöda fritt och därför bör gruppen inte vara för stor, helst 
inte fler än fem, sex personer. En fördel med fokusgrupper är att 
respondenterna kan känna sig tryggare än i individuella intervjuer, vilket i 
sin tur kan leda till att intervjuaren får ett fylligare material. Med det 
förutsätter att man vågar tala i grupp och att någon inte är dominant och 
tar över diskussionen.10  
 
Tre fokusgruppsintervjuer har genomförts dels med projektets styrgrupp, 
dels med en grupp lärare och en grupp unga pojkar som klottrar. Varje 
intervju tog cirka en timma att genomföra. 
 
Styrgruppen är en del av projektorganisationen och består av valda 
representanter från de verksamheter - både privata och offentliga – som 
stödjer projektet, de så kallade projektägarna. Den intervjuade gruppen 
bestod av åtta personer samt projektledaren. Deltagarna representerade 
tekniska verken, fritidsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, 
Brottsförebyggande centrum, KBAB (Karlstads bostadsaktiebolag) 
Centrum Karlstad, Företagargruppen, Fastighetsägarna och 
Värmlandstrafik. Dessa verksamheter är antingen utsatta för skadegörelse 
och klotter eller arbetar med klottrarna och skadegörarna.11

 
Den andra fokusgruppen bestod av tre lärare från Gruvlyckeskolan. I 
utvärderingen ingår två skolor, Hultsbergs- och Gruvlyckeskolan där man i 
projektet har introducerat ett undervisningsmaterial om klotter. Tanken 
var att genomföra två fokusgruppsintervjuer, med en grupp lärare från 
vardera skolan, men på grund av ett missförstånd har det enbart 
genomförts en regelrätt intervju med tre lärare från Gruvlyckeskolan.  
För att överhuvudtaget få veta om lärarna på Hultsbergsskolan kände till 
och använt undervisningsmaterialet, tillfrågades de tre lärare som var 
närvarande när eleverna svarade på en av utvärderingens ingående enkäter.   

                                                 
10 Wibeck, V (2000) 
11 Projektets organisation kommer att beskrivas närmare i utvärderingens resultatdel 
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Den tredje fokusgruppen som intervjuades, var fyra unga pojkar i 15-16 år 
som betraktas som klottrare. Det är således den gruppen som 
klotterbekämpningsprojektet bland annat riktar sin verksamhet till.    
 
I samtliga fall har intervjuerna varit halvstrukturerade till ostrukturerade 
och med lite olika fokus. Det viktigaste i intervjusituationen var att få 
deltagarna i gruppen att prata, att få igång ett samtal som flöt, men ändå 
höll sig inom ramarna för utvärderingen. Målsättningen var att styra så lite 
som möjligt. Ett kvalitetskriterium enligt Kvale är ”Ju kortare intervjufrågor 
och längre intervjusvar, desto bättre”.12 Detta genererar mer spontana 
upplysningar, vilket kan anses vara mer tillförlitlig information än 
information som är ett direkt resultat av utfrågning.13 Genom att styra 
informanterna så lite som möjligt med direkt frågor minskas även graden 
av intervjuarens förutfattade meningar och bakomliggande teorier.  
 
I styrgruppen var inriktningen att få dem att berätta om vad de har gjort i 
projektet, vilka hinder och möjligheter de har stött på i arbetet och hur det 
klotterförebyggande arbetet sprids i deras ordinarie verksamheter. 
Dessutom var det intressant att undersöka om representanterna, med den 
erfarenhet de fått under resans gång, skulle ha valt andra tillvägagångssätt.    
 
I lärargruppen fokuserades intervjun på förekomsten av klotter och hur 
skolan arbetar med frågan samt om de kände till och använt det 
undervisningsmaterial som presenterats av klotterbekämpningsprojektets 
representant.  
 
Att ”trigga” igång de klottrande pojkarna till samtal var inte lika enkelt som 
de två andra grupperna. Intervjun med dem var ganska ostrukturerad och 
det kändes viktigt att få dem att öppet samtala om hur de ser på klotter, 
varför de klottrar och vad som kan få dem att upphöra med sitt klottrande. 
Det gick trögt i början, men när de så småningom blev ”varma i kläderna” 
blev de också mer öppna.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Kvale (1996:134) 
13 Kjaer Jensen (1995:122) 
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Enkätundersökning 
 
Två enkätundersökningar har genomförts, en riktad till samtliga elever i 
årskurs sju på Hultsbergs- och Gruvlyckeskolan, den andra var riktad till 
samtliga kommuninnevånare som bor i Karlstads innerstad, som omfattar 
området som sträcker sig över Järnvägsgatan – Muséegatan -
Sandgrundsgatan - Norra Strandgatan - Östra Torgatan till Hamngatan.   
 
Bakgrunden till detta val av respondenter är att i 
klotterbekämpningsprojektet har projektledaren både informerat eleverna i 
årskurs sju vid nämnda skolor och introducerat ett undervisningsmaterial. I 
Karlstads innerstad har man har gjort extra satsningar på att bekämpa 
klottret dels genom en dokumentation av klotter, dels gjort 
fastighetsägarna uppmärksamma på klottret och uppmanat dem att sanera.    
 
Först till begreppen klotter respektive graffiti, som är en viktig fråga för 
hela undersökningen; vad är graffiti och vad är klotter? Även om det finns 
en juridisk definition av begreppen – klotter är något som görs olagligt 
medan graffiti görs lagligt - som också finns med i projektplanen, så tycks 
gemene man göra en annan distinktion på klotter respektive graffiti, vilket 
kan relateras till den estetiska gestaltningen av något målat eller tecknat på 
ett material eller en yta. Hur ska man formulera en fråga kring en 
begreppsdefinition av den här karaktären? Går det att med ord beskriva 
distinktionen mellan klotter och graffiti när det gäller en eventuell 
konstnärlig upplevelse?  Problemet löstes genom att respondenterna fick ta 
ställning till bilder, som kan illustrera begreppen. Det uteslöt naturligtvis 
inte att respondenterna även fick ta ställning till den juridiska definitionen 
av klotter. I rapporten används både begreppet klotter och graffiti, det 
senare i redovisningen av kvantitativa data.   
 
Enkäterna har utformats på olika sätt beroende på målgrupp. Frågor som 
riktar sig till barn bör ta hänsyn till att de dels utformas på ett enklare sätt 
rent språkligt, dels få en annan typ av svarsalternativ, också av enklare slag. 
Till eleverna formulerades 29, i huvudsak slutna frågor, som syftade att 
undersöka deras förhållningssätt till klotter och klottrare.14 Med tanke på 
att inte krångla till det gjordes ingen skillnad på klotter respektive graffiti i 
frågeställningarna. Frågorna handlade bland annat om deras syn på klotter 
och förekomsten av klotter, om de själva har klottrat någon gång, om de 
känner någon som klottrar och hur de agerar när de ser någon känd 
respektive okänd klottrar. I flera av frågorna har eleverna kunnat ange flera 
svarsalternativ. Varje fråga innehöll också ett öppet svarsalternativ, som gav 

                                                 
14 se bilaga 1 
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eleverna möjlighet att ge egna kommentarer. Enkäten testades av några 
ungdomar innan den lämnades ut.  
 
Enkäten som riktade sig till de kommuninnevånare som bor i Karlstads 
innerstad bestod även den av totalt 29 frågor där ett stort antal hade 
många svarsalternativ som alla skulle besvaras.15 Syftet med frågorna var att 
undersöka vad klotter respektive graffiti innebär för respondenterna, hur 
de upplever sin stad och förekomsten av klotter kontra graffiti och om det 
skapar otrygghet, synen på klottrare kontra graffitimålare och hur 
företeelsen kan hanteras.  Till skillnad mot enkäten till eleverna, ställdes 
frågor både om klotter och om graffiti, vilket ställde till vissa problem i 
utformandet. Ibland kunde graffiti och klotter ingå i samma frågeställning i 
andra fall blev det två olika frågor. I någon fråga skedde en 
sammanblandning mellan svarsalternativen för klotter respektive graffiti, 
vilket naturligtvis kan ha upplevts förvirrande för respondenten. Förklaring 
till att kvaliteten på enkäten inte var den allra bästa, är att den 
konstruerades under tidspress och det fanns heller inget utrymme för att 
testa den på andra.    
 
 
Enkätundersöknings genomförande    
 
Enkäten till eleverna är en så kallad före-efter-utvärdering. Det innebär att 
en enkätundersökning görs före respektive efter en insats eller en åtgärd i 
syfte att utröna huruvida det har skett en förändring i – som i detta fall - 
elevernas förhållningssätt till klotter mellan mättillfällena. Den första 
studien genomfördes på båda skolorna i mitten av februari och den andra i 
mitten på maj 2006. Däremellan fick eleverna information om klotter och 
klottrets skadeverkningar. Om man vill undersöka den långsiktiga effekten 
av insatsen är några månader mellan mättillfällena väl kort. Men här har 
projektprocessen varit styrande och utvärderingen har fått rättat sig efter de 
tidpunkter som projektet implementerat åtgärderna i skolan.  
 
Enkäten levererades till skolorna av utvärderaren, som fanns tillgänglig vid 
tre av mättillfällena när eleverna svarade på enkäten, antingen i salen där 
eleverna fanns eller i intilliggande rum. Eleverna besvarade enkäten 
anonymt under lektionstid och återlämnade den ifyllda enkäten i ett 
förslutet kuvert till antingen lärare eller utvärderaren. Vid andra tillfället på 
Gruvlyckeskolan lämnades enkäterna till skolan där berörda lärare tog 
ansvar för att den besvarades. Därefter lades enkäterna förslutna i kuvert i 
en låda, som hämtades av utvärderaren vid ett senare tillfälle.   
 

                                                 
15 se bilaga 2 
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Trots ambitionen att anpassa enkäten på målgruppen, uppstod det 
problem för några av eleverna att svara frågorna. Dessa ansågs vara långa, 
krångliga och ”knäppa”. Invändningarna kan bero på – enligt en av lärarna 
– att vissa av eleverna har svårt att läsa långa meningar och särskild om det 
förekommer mer än ett begrepp i varje mening.   
 
Den andra enkäten skickades ut till de som bor i Karlstad innerstad och är 
en totalundersökning, enkäten skickades ut till alla över 18 år i början av 
maj 2006 och två veckor senare en påminnelse till dem som inte svarat.  
 
 
Bortfall 
 
I båda enkätundersökningarna finns det externa och interna bortfall. Totalt 
var det 74 elever som gick i sjuan under våren 2006 vid Gruvlyckeskolan 
och vid första mätningen deltog 62 och vid andra 65 elever, ett bortfall på 
16 respektive 12 procent. Under samma tid gick totalt 78 elever i årskurs 
sju på Hultsbergsskolan. Vid första tillfället deltog 59 och vid andra 66 
elever, ett bortfall på 24 respektive 15 procent. Bortfallet på båda skolorna 
och vid både tillfällena förklaras av sjukfrånvaro eller annan frånvaro. En 
viktig fråga, som är obekant och som eventuellt kan påverka resultatet, är 
hur många elever vid de båda skolorna som faktiskt hade fått information 
om klotter mellan mättillfällena. Hur det påverkar är svårt att sia om, det 
kan ha påverkat resultatet i så att säga både i positiv och negativ riktning.    
 
Det interna bortfallet är svårt att få en helhetsbild kring, eftersom eleverna 
på ett antal frågor har kunnat ange flera svarsalternativ. Där så inte är 
fallet, finns ett bortfall på mellan en och tio procent. Förklaringen till detta 
kan vara, att eleverna inte vill eller kan svara på frågorna. En del elever 
upplevde frågorna som ”knäppa” eller att samma fråga upprepades flera 
gånger. Bortfallet torde inte påverka resultatet annat än marginellt.  
 
Bortfallet bland de som bor i Karlstad innerstad är betydligt högre. 
Enkäten sändes ut till totalt 708 personer över 18 år och totalt har 314 
svarat, en svarsfrekvens på 44 procent. Med andra ord ett stort bortfall, 
som kan ha flera förklaringar. Eftersom det är en total undersökning har 
enkäten även skickats till gifta par eller sambos, varför kanske bara en av 
dem har svarat med den möjliga motiveringen; varför ska bägge svara när 
de ändå har samma uppfattning. Ett annat skäl kan vara - som en av 
repondenterna ringde och påpekade - att enkäten upplevdes svår att svara 
på, eftersom flera av frågorna har många svarsalternativ och alla ska 
besvaras. Dessutom var enkäten - som tidigare nämnts - inte den allra bäst 
utformade, vilket skulle kunna bidra till att man struntade i att 
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överhuvudtaget svara på den. Det kan också vara så att klotter inte upplevs 
som en angelägen fråga eller att man överhuvudtaget är trött på att besvara 
enkäter.  
 
Ytterligare förklaringar är att några av respondenterna har haft en anhörig 
eller en vårdare som återsänt enkäten obesvarad med förklaringen, att 
berörda personer antingen är för gamla eller har ett förhindrande 
handkapp. Bortfallet är större bland män än bland kvinnor. Av totalt 350 
män har 124 svarat och av 358 kvinnor har 163 svarat.  Eftersom en 
bortfallsanalys till stora delar är spekulationer bör det påpekas att de 
antaganden som gjorts kan vara fel medan andra saknas.   
 
Det interna bortfallet i undersökning, bland de som bor i Karlstads 
innerstad, rör sig mellan två och tio procent beroende på fråga. Frågor med 
många svarsalternativ där alla ska besvaras, har ett högre bortfall än de med 
ett svarsalternativ.        
 
   
Bearbetning av data 
 
Eftersom utvärderingen är genomförd med hjälp av både kvalitativ och 
kvantitativ metod har också bearbetning av data skett på olika sätt.  
 
 
Kvalitativa data 
 
Samtliga intervjuer har spelats in på band, avlyssnats och skrivits ut. 
Därefter har det skett en systematisk bearbetning där frågor ställts till 
datamaterialet som tagit utgångspunkt i vad man har gjort, strategier och 
åtgärder i implementeringen av ett klotterförebyggande arbete samt vilka 
hinder och möjligheter man har stött på under projekttiden. Utifrån 
tolkningen av materialet har idéer om olika teorier fötts med vars hjälp 
resultatet av utvärderingen har analyserats och belysts.  
 
Kvantitativa data 
 
Det insamlade materialet som består av totalt 183 elevenkäter och 314 
enkäter bland dem som bor i Karlstads innerstad har bearbetats med hjälp 
av statistikprogrammet SPSS. Analysen av materialet presenteras i bi- och 
multivariata korstabeller, som syftar till att ge en övergripande bild dels om 
elevernas attityder och förhållningssätt till klotter har påverkats av den 
information om klotter och dess risker som de har fått genom 
klotterbekämpningsprojektet, dels hur förekomsten av klotter respektive 
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graffiti upplevs av dem som bor i innerstaden, deras syn på klottrare och 
varför man klottrar samt om de upplever att det sker en sanering.  
 
När det gäller presentationen av elevenkätens resultat är det indelat i dels 
skola, dels det första och andra mättillfället. Enkätundersökningen bland 
dem som bor i innerstaden presenteras resultatet i ålderskategorier för se 
om upplevelsen av klotter respektive graffiti är åldersberoende.   
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3 Det snåriga begreppet klotter 
 
 
Eftersom begreppet klotter är problematiskt ur flera aspekter förs i följande 
kapitel dels en diskussion kring begreppen klotter respektive graffiti, dels 
hur elever och de som bor i Karlstads innerstad ser på frågan.     
 
 
Klotter respektive graffiti 
 
Det förebyggande arbetet i klotterbekämpningsprojektet handlar i 
huvudsak – som namnet antyder - att bekämpa klotter. Med hjälp av olika 
strategier och metoder förväntas Karlstad bli en stad fri från klotter. Men   
vad är klotter, vad är det som Karlstad ska bli fri från? I projektet definieras 
klotter utifrån brottsförebyggande sammanhang och stödjer sig på – enligt 
projektplanen - svensk lagstiftning, som säger att allt som målas eller skrivs 
illegalt i det offentliga rummet, är klotter. Medan den legalt utförda 
estetiska gestaltningen betraktas som graffiti. 
 
Den beskrivningen är inte oproblematisk, eftersom det finns 
konkurrerande definitioner av begreppen.  Enligt svenska akademins 
ordlista betyder klotter ”rita eller skriva slarvigt”. 16 Nationalencyklopedin 
definierar graffiti på följande sätt:  
 
          Graffiti (ital., plur. av graffito, ristning, ytterst av Grapho, skriva) kan utgöras av text  
          eller bild eller bådadera, skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller  
          någon annans egendom för att dekorera eller uttrycka åsikter och känslor. Ibland används 
          det svenska order klotter. 17

 
Till skillnad mot klotter säger definitionen ytterst lite om hur graffiti kan 
se ut eller vad den innehåller, utan fokuserar på själva handlingen samt 
texters och bilders placering i det offentliga rummet.  
 
Konstvetaren Staffan Jacobson 18 skiljer på två olika definitioner av graffiti. 
För det första är graffitin ingen ny företeelse utan har förekommit i 
åtskilliga tusen år och förekommer alltjämt. Termen graffiti användes 
ursprungligen av arkeologer i Pompeji för att skilja ut privata inskriptioner 
från officiella budskap. Den andra definitionen rör den nyare formen av 
graffiti, som också går under benämningen spraykonst. Det är en form av 
graffiti, som oftast utförs illegalt och utvecklades i början av 1970-talet av 
ungdomar i USA. Därefter har den spridit sig till andra delar av världen 

                                                 
16 SAOL 
17 Nationalencyklopedin 
18 Jacobson, S (1996) 
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och kom till Sverige den första delen av 1980.  Kännetecknande för den 
typen av graffiti är dess formelement, som består av tags, throw-ups och 
pieces.  Den term som Jacobson själv föredrar är TTP-graffiti. ”Tag” är en 
kodifierad, noga utformad namnteckning, ”throw-up” en bokstavsbild 
skriven med endast ytterkonturlinje samt ”piece” (en förkortning av 
masterpiece) som är en fullständig ornamenterad bokstavsbild med 
bakgrund, figurer och signatur.19  
 
Enligt Staffan Jacobssons resonemang är graffiti en konstart, så kallad 
spraykonst, och säger egentligen ingenting om huruvida definitionen 
påverkas av att konstakten utförs lagligt eller ej.  
 
Den svenska lagstiftningen tar inte hänsyn till om graffiti är en konstart 
eller ej, utan har sin grund i om handlingen är legal eller illegal. Om 
graffiti utförs illegalt i det offentliga rummet är det att betrakta som en 
kränkning av egendom och förstör värdet av den yta eller det material som 
handlingen utförts på. Därför är det olagligt, oavsett om det är privat eller 
allmän egendom som blir utsatt.  Illegalt utförd graffiti är klotter och 
likställs med annan skadegörelse, som det svenska samhället starkt tar 
avstånd ifrån. På grund av att man ser skadegörelse som ett stort 
samhällsproblem, skärptes den straffrättsliga lagstiftningen den förste 
januari 2004, vilket innebär att det är straffbart att klottra.    
 
De olika definitionerna på klotter respektive graffiti är som sagt 
problematiskt. Kan till exempel slarvigt skriven text av typ könsord eller 
bara planlöst ritade streck på en yta, kallas för graffiti om det är legalt 
utfört? Är det konst? Eller betraktas det som klotter oavsett om handlingen 
är legal eller illegal? Anses en vackert målad ”piece” vara klotter eller ses 
det som graffiti oavsett den är legal eller ej? 
 
Låt oss se hur några av Karlstads kommuninvånare ser på frågan om 
begreppen. 
 
  
Respondenternas upplevelse av klotter respektive graffiti 
  
I enkätundersökningen har eleverna i årskurs sju på Hultsberg- och 
Gruvlyckeskolan samt de som bor i Karlstads innerstad fått bedöma ett 
antal bilder. De har också fått ta ställning till den rättsliga aspekten på 
klotter respektive graffiti.  
 

                                                 
19 Jacobsen, S (1996:12) 
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Som tagits upp i metodkapitlet finns det en skillnad mellan enkäterna i 
formuleringen av frågan. I elevenkäten ställs bara frågan om eleverna anser 
att bilderna är klotter eller ej. Om de då inte har bedömt bilderna som 
klotter, går det inte att självklart dra slutsatsen att eleverna istället anser att 
bilderna är graffiti Däremot kan man anta att eleverna anser det vara något 
annat än klotter. I enkäten till kommuninvånarna i Karlstads innerstad har 
de boende tagit ställning till både ock, alltså om de betraktar bilderna som 
graffiti och/eller klotter.   
 
Ytterligare en skillnad är; de personer som bor i innerstaden har fått 
enkäten vid ett tillfälle, medan eleverna har svarat på enkäten vid två 
tillfällen, i en så kallad ”före-efter-utvärdering”. Mellan mättillfällena har 
eleverna fått information om klotter och klottrets konsekvenser. Mer om 
detta avhandlas längre fram i rapporten.  
 
Innan redovisningen av respondenternas bedömning av hur de upplever 
bilderna låt oss se hur pass medvetna elever och de som bor i innerstaden 
är om den rättsliga definitionen på klotter respektive graffiti.   
 
 
Medvetenhet om den rättsliga aspekten klotter och graffiti 
 
Nedanstående tabell visar hur stor andel av eleverna som har kunskap om 
den rättsliga distinktionen mellan klotter och graffiti, nämligen att allt är 
klotter om de har målats utan tillåtelse.  
 
Tabell 1; Andel elever i procent som anser att alla bilder är klotter 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
Alla bilderna är klotter om de målats utan tillstånd tillfälle 1 tillfälle 2 tillfälle 1 tillfälle 2 
Ja 52 36 39 48 
 
Vid första mättillfället på Hultsbergsskolan svarade 52 procent av eleverna 
att så är fallet och vid andra mätningen har det minskat till 36 procent. 
Detta till trots att de vid andra mätningen hade fått kunskap om 
definitionerna klotter respektive graffiti. Vid Gruvlyckeskolan är det 
tvärtom, där var 39 procent av eleverna medvetna om vad som betraktas 
som klotter vid första mätningen och den andelen har ökat till 48 procent 
vid det andra mättillfället. Att andelen har ökat skulle kunna förklaras av 
på denna skola har eleverna fått en ökad medvetenhet genom information 
av klotterbekämpningsprojektet.  
 
Enligt tabell nummer 2 är det 51 procent av dem som bor i innerstaden 
som anser att alla bilder är klotter om de målats utan tillstånd. De som 
verkar ha störst kunskap om klotter är den äldre ålderskategorin, där 27 
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procent tycks vara medvetna om den rättsliga definitionen. I de två andra 
ålderskategorierna är motsvarande andel 12 procent.   
 
Tabell 2; Andel respondenter i innerstaden i procent som anser att alla bilder är klotter 
 Ålderskategori 
Alla bilder är klotter om de målats 
 utan tillstånd 

18-44 45-64 65> 

Ja 12  12 27 
 
Totalt sett innebär resultatet, att bland dem som bor i Karlstads citykärna 
är det 49 procent som inte svarat på frågan, vilket kan betyda att de inte 
har kännedom om vad lagen säger om klotter respektive graffiti.  
 
 
Vad är klotter respektive graffiti, enligt respondenterna  
 
Även om det finns en rättslig aspekt på klotter respektive graffiti är 
begreppet, som tidigare nämnts, problematiskt. Den rättsliga aspekten är 
en sak, hur människor i en vardaglig praktik upplever klotter respektive 
graffiti kan däremot vara något annat. För att undersöka hur 
respondenterna ser på frågan har de fått bedöma följande fyra bilder, som 
alla kan betraktas innehålla de formelement som går under beteckningen 
TTP-graffiti.  
  
Nedanstående bild är ett exempel på ”piece” och var den första bilden, 
som både elever och de som bor i Karlstads innerstad, fick ta ställning till. 
I frågan informerades enbart eleverna om att bilderna har målats 
olovandes. 
 

 
Bild 1 
 
Eleverna vi Hultsbergs- respektive Gruvlyckeskolan fick kryssa för bilden 
om de bedömde den som klotter och tabellen nedan visar deras 
uppfattning.  
 
Tabell 3; Andel elever i procent  som uppfattar bilden som klotter 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
klotter   39 32 27 35 
 
Vid det första mättillfället ansåg 39 procent av eleverna vid 
Hultsbergskolan att bilden kan betraktas som klotter. Vid andra mätningen 
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har andelen minskat till 32 procent. Det betyder att mer än hälften av 
elever – vid båda mätningarna - upplever bilden som något annat än 
klotter.  Samma resultat uppvisar Gruvlyckeskolan, även där anser mer än 
hälften av eleverna att bilden föreställer något annat än klotter. Värt att 
notera är att vid Hultsbergsskolan har den andelen ökat medan på 
Gruvlyckeskolan har andelen, som ser bilden som något annan än klotter, 
minskat. 
  
De som bor i citykärnan har tillskillnad mot eleverna fått ta ställning till 
bilden både utifrån om den kan betraktas som klotter eller graffiti eller 
möjligen både ock.  
 
Tabell 4; Andel  respondenter i procent i innerstaden som instämmer eller inte instämmer i att bild 1 kan betraktas  
              som klotter eller graffiti 
Ålderskategori 18-44 år 45-64 år 65 år> 
Instämmer i 
att bilden är 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

graffiti 76 64 74 
Klotter 39 44 68 
 
Tabellen ovan visar att oavsett ålder så instämmer den största andelen av 
respondenterna att bilden i huvudsak kan betraktas som graffiti. Emellertid 
anser 68 procent bland dem som är 65 år och äldre, 44 procent i 
ålderskategorin 45-64 år och 39 procent av dem som är mellan 18 och 44 
år att bilden även kan betraktas som klotter. Det pekar på ett visst 
ambivalent förhållningssätt, som kan förklaras av att de är medvetna om 
den rättsliga definitionen. Samtidigt som man har den kunskapen, så 
upplever man inte bilden som klotter utan bedömer den som graffiti.  
 
Slutsatsen av respondenternas bedömning av bilden är att både elever och 
de boende tycks ha likartad uppfattning. För eleverna gäller att fler än 
hälften ser bilden vara något annan än klotter, medan fler än hälften av 
dem som bor i innerstaden i huvudsak instämmer i att bilden föreställer 
graffiti.   
 
Följande bild skiljer sig från den första och är svårare att tolka. Är det bara 
slarvigt skrivna siffror och texter? Eller är det ”tags” alltså signaturer för 
olika klottrare? Eller är det både ock? 
 

 
Bild 2 
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Tabellen nedan beskriver hur eleverna vid de bägge skolorna ser på bilden.  
 
Tabell 5; Andel elever i procent  som uppfattar bilden som klotter 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
klotter   86   86   74   68 
 
Vid både det första och det andra mättillfället ansåg 86 procent av eleverna 
vid Hultsbergsskolan att bilden föreställer klotter. Av Gruvlyckeskolans 
elever tyckte 74 procent respektive 68 procent att bilden är klotter. Trots 
att andelen är lägre vid andra mätningen, bedömer det stora flertalet 
bilden som klotter.   
 
Följande tabell visar att de som bor i citykärnan är överens med eleverna 
även inför denna bild. 
 
Tabell 6; Andel  respondenter i procent i innerstaden som instämmer eller inte instämmer i att bild 2 kan betraktas  
              som klotter eller graffiti 
Ålderskategori 18-44 år 45-64 år 65 år> 
Instämmer i 
att bilden är 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

graffiti 2 12 16 
Klotter 100 98 95 
 
 

Av ovanstående tabell kan man se att nästan samtliga respondenter är 
överens om att bilden föreställer klotter. Något förvånande är att de två 
äldre ålderskategorierna, 12 respektive 16 procent även ser bilden som 
graffiti. Det man kan fråga sig är, om de är medvetna om graffitins 
formelement, det vill säga att de anser att bilden består av ett antal ”tags”?  
 
Det är ganska uppenbart att den största andelen av både elever och de som 
bor i innerstaden är eniga om att bilden föreställer klotter. Bilden 
innehåller bland annat ”tags” som är en del av TTP-graffitin och tycks 
upplevas som klotter.  
 
Den tredje bilden som respondenterna skulle ta ställning till är ett exempel 
på throw-up och tags.  
 

 
Bild 3 
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Tabellen nedan visar att vid båda mätningarna anser den största andelen, 
cirka 7 av 10 elever, vid Hultsbergskolan att bilden föreställer klotter. Det 
betyder att det är cirka 3 av 10 som bedömer det som något annat än 
klotter.  Emellertid har den andelen minskat något mellan de båda 
mättillfällena.  
 
Tabell 7; Andel elever i procent som uppfattar bilden som klotter 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
klotter     71  65  50 54 
 

Vid båda mätningarna på Gruvlyckeskolan bedömer hälften och lite mer 
bilden som klotter, vilket betyder att cirka hälften upplever den som något 
annat.   
 
Även respondenterna i citykärnan har tagit ställning till bilden och 
resultatet i tabellen nedan pekar på att oavsett ålder är den största andelen 
överens om att bilden i huvudsak kan betraktas som klotter. 
 
Tabell 8; Andel respondenter i procent i innerstaden som instämmer eller inte instämmer i att bild 3 kan betraktas  
              som klotter eller graffiti 
Ålderskategori 18-44 år 45-64 år 65 år> 
Instämmer i 
att bilden är 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

graffiti 24 22 28 
Klotter 79 93 89 
 

Emellertid är det mer än 20 procent av kategorierna som har ett 
ambivalent förhållande till bilden och ser den även som ett exempel på 
graffiti.  Det kan förklaras av de kommentarer som några respondenter har 
lämnat: ”Crazy II” är graffiti och texten ”apan” och ”angus” uppfattas som 
klotter.  Apan och Angus är ”tags”, alltså graffitimålarens/klottrarens 
namnteckning som är en del av graffitin, men som respondenterna i högre 
grad tycks uppleva som klotter.  
 
Utifrån bild två och bild tre går det att dra slutsatsen att ”tags” tycks 
betraktas som klotter både bland eleverna och bland dem som bor i 
innerstaden. Detta till trots att ”tags” är en del av graffitin.  
 
Så till den sista bilden som respondenterna skulle bedöma. Den är ett 
exempel på en ”piece”, men behöver inte nödvändigtvis uppfattas som 
graffiti utan skulle kunna betraktas som utryck för en annan konstart. 
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Bild 4 
 
Följande tabell visar elevernas, vid de bägge skolorna, bedömning av 
bilden.  
 
Tabell 9; Andel elever i procent  som uppfattar bilden som klotter 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
klotter     47 39 43 45 
 
Både vid Hultsberg- och Gruvlyckeskolan tycks de flesta av eleverna 
bedöma bilden som något annat än klotter. Vid Hultsbergsskolan är det 
färre som uppfattar den som klotter vid andra mätningen och vid 
Gruvlyckeskolan är det något fler.  
 
Resultatet av undersökningen bland de boende visas i tabellen nedan och 
pekar på att de två yngre ålderskategorierna är tämligen överens om att det 
är bilden i huvudsak föreställer graffiti. Bland dem är det 81 respektive 77 
procent som anser att bilden är graffiti och 35 respektive 24 procent menar 
att det är klotter. Bland dem som är 65 år och äldre är förhållningssättet 
något ambivalent eftersom 63 procent anser att bilden föreställer både 
graffiti och klotter.   
 
Tabell 10; Andel respondenter i procent  i innerstaden som instämmer eller inte instämmer i att bild 4 kan 
betraktas  
              som klotter eller graffiti 
Ålderskategori 18-44 år 45-64 år 65 år> 
Instämmer i 
att bilden är 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

Till stor del/ 
Helt och hållet 

graffiti 77 81 63 
Klotter 24 35 63 
 
 

Att det trots allt är en stor andel av både elever och dem som bor i 
innerstaden som också betraktar bilden som klotter, kan betyda att de är 
medvetna om att bilder som målas illegalt är klotter.   
 
Sammanfattningsvis när det gäller bedömningen av de fyra bilderna är det 
ganska tydligt att samtliga respondenter, både elever och de som bor i 
citykärnan, har en likartad upplevelse av vad som är klotter och vad som är 
graffiti eller något annat. Den första bilden som är ett exempel på en 
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”piece” är man tämligen överens om att det är graffiti och i elevernas fall, 
något annat. Bild två däremot uppfattades av den största andelen 
respondenter, som klotter. Dessa bilder skiljer sig ganska mycket åt, den 
ena kan uppfattas som välgjord, vacker och färggrann och ett typiskt 
uttryck för graffiti. Medan den andra bilden är grå, tråkig med siffror och 
bokstäver, som skrivits ganska planlöst på en yta, men som är ett exempel 
på ”tags”. Det innebär att ”tags” tycks upplevas som klotter.  Även bild tre 
som också är ett exempel på en ”trow-up”, men kanske inte lika välgjord, 
betraktas av de allra flesta som klotter. Det gäller i första hand bland dem 
som bor i citykärnan och bland eleverna vid Hultsbergsskolan.  Resultatet 
är något lägre vid Gruvlyckeskolan där det är drygt hälften ser bilden som 
klotter.  Den fjärde och sista bilden, ett exempel på en ”piece” och även 
här är respondenterna tämligen överens om, att den är att betrakta som 
graffiti eller något annat. Emellertid finns det en andel bland 
respondenterna som anser att bilderna också kan betraktas som klotter, 
vilket kan förklaras av att de har kunskap om den rättsliga definitionen. 
Det tycks framför allt vara den kategorin, de som är 65 år och äldre, som är 
medveten om den rättsliga distinktionen mellan klotter och graffiti.    
 
Trots att en stor andel av respondenterna är medvetna om att allt är klotter 
om det utförs olagligt, så har de också bedömt bilderna utifrån en 
upplevelse av dem, vilket ger ett annat resultat. Detta pekar på 
problematiken i själva begreppet, alltså vad man själv upplever vara graffiti 
respektive klotter och medvetenheten om den rättsliga aspekten. 
Problemet kan också belysas av de kommentarer som respondenterna i 
innerstaden hade kring bilderna. Flera har naturligtvis påpekat och tryckt 
på att allt är klotter om det utförs illegalt. Medan andra särskiljer 
begreppen ur andra aspekter. Till exempel menar en av respondenterna att 
bilderna måste sättas in i en kontext för att kunna bedömas som graffiti 
eller klotter. Andra påpekar att de upplever graffiti som konst och menar 
att det hela tiden är beroende på var målningarna sitter. Ytterligare en 
respondent menar att de språkliga begreppen är irrelevanta, den stora 
frågan är just i vilken miljö en målning finns, om den försämrar eller 
förbättrar miljön. En av respondenterna som är medveten om definitionen 
av klotter respektive graffiti menar ändå, att det är okej att måla om det 
dels är snyggt, dels finns på rätt plats, till exempel i tunnelbanan. Detta 
delas av ytterligare en respondens som menar att illegalt målade bilder inte 
alltid kan betraktas som klotter.   
 
Problematiken tycks ligga i att det finns en skillnad vad gemene man 
betraktar som klotter och den rättsliga definitionen på klotter. Det som 
upplevs slarvigt målat eller skrivet betraktas som klotter, medan graffiti 
som utförts olovandes upplevs som just graffiti. Det är möjligt att 
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respondenterna gjort en annan bedömning om också begreppet illegal 
graffiti använts i enkäten.   
 
Respondenternas kommentarer pekar således på att det finns en 
inneboende motsättning i graffitin, den är både beundrad som konstform 
och förbjuden om den utrycks illegalt. Utsagorna pekar också på 
betydelsen av platsen och på målningens kvalitet. Det vill säga var 
målningen sitter och om den ger betraktaren någon form av positiv 
upplevelse eller ej. Eftersom flera av respondenterna i sina kommentarer 
pekar på platsens betydelse och betydelsen av målningens kvalitet, så låt 
oss undersöka om flera delar den uppfattningen. 
 
 
Klotter/graffiti på rätt plats (platsens betydelse)  
 
I klotterbekämpningsprojektet är man medveten om problematiken i 
definitionen av begreppen och att kommuninnevånarna i Karlstad kan ha 
olika uppfattning om klotter respektive graffiti. I projektet har man också 
stött på människor som tycker att graffiti är vackert. Framförallt möter 
man människor som tycker att det är okej att dekorera grå betongväggar i 
gång- och cykeltunnlar. Dessa upplevs så grå och trista och därför skulle 
lite färgsprakande bilder enbart göra miljön vackrare.  
 
 
Grå betongytor behöver dekoreras 
 
Det är en offentlig plats som både eleverna och de som bor i innerstaden 
också lyfter fram som lämplig plats att måla graffiti. Tabellen nummer 11 
visar några av de platser som eleverna vid Hultsbergs- och Gruvlyckeskolan 
tagit ställning till.   
 
Tabell 11; Andel elever i procent och uppfattningen om vilka ytor som det är okej att klottra på. Flera alternativ har 
kunnat anges 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
På tågens utsida    2 12   8 11 
På tågens insida    0    3   1   4 
På betongväggar i gångtunnlar  25 27 31 25 
På skolans ytterväggar    3 12   3   0 
På skolans innerväggar    2   7   1   6 
På olika typer av skåp i skolan    2   7   1   9 
På hyreshusfasader    3   3   1   7 
På villafasader    0   0   1   6 
På berghällar  12 21 15 22 
På olika typer av betongväggar  15 22 13 17 
På väggarna av olika lagerlokaler    5 15   3   9 
På fabriksväggar    6 15   4   7 
Man ska inte klottra någonstans utan tillåtelse  64 58 45 48 
 

 28 



Den största andelen elever - vid båda mättillfällen och vid båda skolorna -  
är medvetna om att man inte ska klottra någonstans utan tillåtelse. Om 
man överhuvudtaget ska klottra så visar tabellen att cirka en fjärdedel 
tycker att det är okej att klottra på gångtunnlarnas betongväggar. Andra 
ställen är olika typer av betongväggar och berghällar. Däremot är det en 
stor andel av eleverna som anser att man inte ska klottra på tågens insida, 
på skolans innerväggar, på olika typer av skåp i skolan eller på 
hyreshusfasader även om det skett en viss ökning mellan mätningarna. 
Värt att notera är att andelen elever på Hultsbergsskolan, som anser att det 
är okej att klottra på fabriksväggar, olika typer av lagerlokalers väggar, på 
tågens utsida och på skolans ytterväggar, har ökat.  
 
Emellertid pekar resultatet i huvudsak på, att vissa på platser kan man 
klottra, förmodligen för att de upplevs grå och tråkiga och behöver piffas 
upp, medan andra platser verkar vara mer eller mindre tabu.    
 
Tabell 12; Andel av respondenterna i innerstaden i procent och deras uppfattning om på vilka ytor man får klottra 
respektive måla graffiti 
Ålderskategori 18-44 år 45-64 år 65 år> 
instämmer Till stor del/ 

Helt och 
hållet 

Till stor del/ 
Helt och 
hållet 

Till stor del/ 
Helt och 
hållet 

Det är okej att klottra i grå betongtunnlar för cyklister och 
fotgängare 

   7   2   3 

Det är okej att måla graffiti i grå betongtunnlar för 
cyklister och fotgängare 

50 28 23 

Det är okej att klottra på hyreshusfasader   0   2   1 
Det är okej att måla graffiti på hyreshusfasader   2   3   2 
Det är okej att klottra på betongväggar och bullerskydd   4   2   1 
Det är okej att måla graffiti på betongväggar och 
bullerskydd 

30 17 12 

Det är okej att klottra på industrifasader   0   0   0  
Det är okej att måla graffiti på industrifasader   9   3   5 
Det är okej att klottra på tåg   1   
Det är okej att måla graffiti på tåg   5   2   2 
Klotter får bara förekomma på tillåtna platser 60 65 54 
Graffiti får bara förkomma på tillåtna platser 76 74 67 
 
Tabellen visar att en stor andel av innerstadsrespondenterna, i samtliga 
kategorier, till stor del eller helt och hållet instämmer i att graffiti bara får 
förekomma på tillåtna platser. Däremot är andelen inte lika hög när det 
gäller klotter, vilket skulle kunna tolkas att man föredrar klotter. Troligtvis 
är det tvärtom, respondenterna vill överhuvudtaget inte se något klotter, 
vare sig det är tillåtet eller ej. Vilket kan stödjas av att tabellen också visar 
att det nästan råder nolltolerans mot klotter, oavsett plats.   
 
Däremot har man en högre tolerans mot graffiti. Till exempel instämmer 
hälften av den yngre ålderskategorin att det till stor del eller helt och hållet 
är okej att måla graffiti i grå betongtunnlar för cyklister och fotgängare. 
Bland de äldre ålderskategorierna är benägenheten inte lika stor, cirka en 
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fjärde del tycker att det kan vara okej. Samma förhållande råder när det 
gäller graffiti på betongväggar och bullerskydd, där anser 30 procent av de 
yngre att det är okej, medan endast 17 respektive 12 procent bland de två 
andra kategorierna delar uppfattningen. 
 
Alltså både elever och respondenterna från innerstaden anser att på vissa 
platser, företrädesvis grå betongytor, är det okej att måla graffiti eller – 
utifrån elevernas svar – att klottra på. Det tycks som att ålder har betydelse 
för om man har en mer tolerant inställning, vilket kan bero på att graffiti 
är en del av dagens ungdomskultur.  
 
 
Kyrkogårdar är tabu 
 
Vad säger klottrarna själva om platsens betydelse, är det okej att klottra var 
som helst? Den intervjuade gruppen ungdomar som klottrar (i juridisk 
mening), instämmer i att det finns vissa platser som är tabu för klotter, 
vilket följande uttalande pekar på; ”det finns ju såna som springer runt och 
klottrar vart som helst, på kyrkogårdar……..Om någon varit och klottrat 
på våran kyrkogård, tar man reda på vem och så får man säga till dem hela 
tiden”.  Att måla på hus anser de är skadegörelse. Däremot ”en tunnel eller 
ett elskåp som är tomt, bara tegel…..gråa saker, det ser fullt ut. Det är såna 
ställen man ska måla på”.   
 
Deras inställning sammanfaller med forskaren Susan Stewarts uppfattning 
om klottrares inställning till platsen. Enligt hennes erfarenhet är det tabu  
att klottra eller måla graffiti på kyrkor, privata hus eller annan egendom 
som är entydigt privat. Det är ett tecken på amatörism.20

 
 
Det estetiska uttrycket på privat kontra allmän plats 
 
Av ovanstående resultat och resonemang kan man konstatera att det finns 
platser och ytor där flertalet av respondenterna - både elever, boende i 
innerstaden och klottrarna själva - kan tänka sig graffiti, men inte klotter. 
De platser som går att härleda till privat kontra allmänt ägande. Få av 
respondenterna anser att man ska klottra eller måla graffiti på platser som 
kan uppfattas privata, exempelvis villor och hyreshus, medan ställen som 
betongväggar och bullerskydd har en större acceptans. Förmodligen 
beroende på att de uppfattas som allmänna platser och dessutom tråkiga. 
Både betongväggar i gångtunnlar och bullerskydd är ju vanligen gråa och 
kan upplevas som fula och behöver göras fina, till exempel med hjälp av 

                                                 
20 Stewart (1991) 
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graffiti. Som en av respondenterna i innerstaden kommenterade; ”målandet 
är alltid okej när det görs under ordnade former och gör miljön vackrare”.  
 
Klotterbekämpningsprojektets styrgrupp ger flera exempel på illegala 
bilder, bland annat en målning som inte sanerades på grund av att det 
fanns personer som tyckte att den var vacker och därför fick sitta kvar. Så 
småningom sanerades bilden, men det var först när andra hade klottrat 
och förstört målningen.  Ytterligare ett exempel är en varg som målats i 
stadsdelen Färjestad, den har fått sitta kvar, trots en stor sanering av klotter 
som skedde för något/några år sedan.  Som en av respondenterna uttryckte 
det ”vissa saker låter man vara kvar på kommunens väggar om det ser 
tillräckligt bra ut”. I styrgruppen är flera av deltagarna överens om att det 
är fel att vargen får sitta kvar, eftersom det innebär att man har skapat en 
illegal klottervägg. Medan en annan respondent menar att om man tar bort 
den ”då ger man sig på en helig ko, för då tar man bort det som påminner 
om Färjestad också”. Man har förståelse för att graffiti kan vara vackert och 
tillföra någonting i miljön om det finns på rätt ställe, men ”det är sällan att 
det finns på rätt ställe”. 
 
Ovanstående utsagor pekar på att distinktionen mellan graffiti och klotter 
inte enbart tycks handla om den rättsliga aspekten, utan även platsen och 
hur betraktaren upplever bilden. Graffiti upplevs betydligt mer positivt än 
klotter, som respondenterna har en mycket låg tolerans inför.  
 
Det är ju ett förhållande som kan försvåra för projektet att skapa en i 
juridisk mening klotterfri miljö, eftersom man ska implementera det 
klotterbekämpande budskapet i en kontext där det råder delade meningar 
kring klotter kontra graffiti.  
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4 Projektets organisation och strategier 
 
 
Det övergripande målet för klotterbekämpningsprojektet har varit att får 
ett renare Karlstad, fritt från klotter och därmed en tryggare stad. För att nå 
målet har projektet utvecklat ett antal strategier och metoder i syfte att 
skapa en hållbar struktur för ett kontinuerligt klotterförebyggande arbete.  
 
I enlighet med projektplanen har arbetet delats i tre faser som inriktas på 
olika delar i processen. Den första fasen mellan förste september 2003 och 
sista april 2004, var en uppbyggnadsfas och inleddes med ett 
förankringsarbete. Genom att skapa nätverk med aktörer, som på ett eller 
annat sätt är berörda av klotterproblematiken, ville man mobilisera och 
skapa delaktighet i ett förebyggande arbete.  
 
Låt oss börja med den första fasen och undersöka hur förankringen 
genomförts, hur man skapade en projektorganisation och om man lyckats 
bygga nätverk för implementeringen av ett hållbart klotterförebyggande 
arbete. 
 
 
Klotterbekämpningsprojektets organisation 
 
Brottsförebyggande centrum i Värmlands län, är den verksamhet som 
startade klotterbekämpningsprojektet, då man insåg att det fanns ett behov 
av ett klotterförebyggande arbetet. För att förankra projektidén och 
undersöka om det fanns ett intresse för frågan bjöds ett 40-tal 
verksamheter, både från offentlig och privat sektor, till ett möte.  På denna 
första informationsträff presenterades och diskuterade både projektidén 
och tidigare erfarenheter av klotterbekämpning - då man nästan lyckades 
att få Karlstad klotterfri. Frågan var hur ska man åstadkomma detta i en ny 
satsning? Med de inbjudna intressenterna diskuterades problematiken och 
man utbytte erfarenheter och synpunkter på hur man skulle kunna stoppa 
den explosion av klotter som skett den senaste tiden. Vidare fick 
deltagarna kunskaper om klottrare, deras historia, kultur och framtid.    
 
När Brottsförebyggande centrum i Värmland väl fattat ett beslut att starta 
ett klotterbekämpningsprojekt, arrangerades ytterligare ett möte med 
berörda aktörer där syftet var att skapa en organisation av intressenter kring 
klotterbekämpning. På mötet presenterades projektplanen och deltagarna 
fick erbjudande om att bli projektägare och medfinansiärer. Som 
projektägare skulle man första året betala 14000 kronor och för 2004 och 
2005 kostade 20000 kronor för vardera år.  

 33



 
De kommunala verksamheter som beslutade sig för att gå in i projektet 
som projektägare och medfinansiärer var Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Fastighets- och 
tekniska förvaltningen (blev en gemensam förvaltning under projekttiden), 
Kultur- och fritidsförvaltningen (blev en gemensam förvaltning under 
projekttiden), Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning, Karlstad elnät, 
KBAB, Stiftelserna Karlstadshus och Studentbostäder. Från länet deltog 
Värmlandstrafik och från staten medverkade Banverket, Vägverket och 
Postens servicenät. Från den privata sidan har Företagsgruppen i Karlstad, 
Handelskammaren, Liletho fastighets AB deltagit och de föreningar som 
ingått är HSB, bostadsrättsföreningen Slaktaren, LO Karlstad och Centrum 
Karlstad.  
 
Fastighetsbolag och trafikbolag vare sig de drivs i privat eller offentlig regi 
är - som bekant - ofta hårt drabbade och har problem med nedklottrade 
fastigheter, tåg och bussar etcetera. Centrum Karlstad är en förening för 
näringsidkare som också är utsatta för den typen av skadegörelser. 
Kommunala verksamheter med inriktning mot barn och ungdomar är de 
aktörer som kan fånga upp ungdomar som klottrar och fyller därför en  
funktion för sociala insatser.  
 
Utöver dessa verksamheter fanns även andra aktörer med som projektägare 
- dock inte som medfinansiärer - som av olika skäl ville följa projektet, till 
exempel Karlstad universitet, Ungdomsfullmäktige, SJ och Polisen.  
 
Totalt sett har det således varit fler projektägare från verksamheter som 
blivit och blir utsatta för klotter och klottrare än från verksamheter som 
arbetar med socialt förebyggande arbete.  
 
Den fösta uppgiften för projektägarrespresentanterna var att utse en 
styrgrupp, som skulle leda arbetet med att bekämpa klottret.  
 
 
Styrgruppens konstellation och uppgift 
 
Den styrgrupp som projektägarna valde, har bestått av representanter från 
de kommunala verksamheterna; Barn- och ungdomsförvaltningen, 
fritidsförvaltningen och den tekniska förvaltningen. Från den privata sidan 
utsågs Centrum Karlstad, Företagargruppen och Fastighetsägarna. 
Ytterligare representanter var Polisen, Vägverket, Värmlandstrafik och 
KBAB. Styrgruppen har sålunda bestått av tio personer - vilka också är 
projektägare - samt en projektledare. Från början deltog även två 
representanter från ungdomsfullmäktige, som efter ett år tvingades avgå på 
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grund av att styrgruppens möten var förlagda på dagtid, vilket var 
representanternas skoltid.  
 
Styrgruppens sammansättningen har således bestått av fler aktörer från 
verksamheter som är exponerade för klotter och färre aktörer från 
verksamheter med kunskap och erfarenhet av arbete med barn och 
ungdom.   
 
Styrgruppens uppgift har varit att kontrollera följsamheten till 
projektplanen och se till att man hållit sig till de tidsmässiga och 
ekonomiska ramarna. Förutom dessa uppgifter har styrgruppen även 
jobbat strategiskt och operativt. De tillvägagångssätt man har använt sig av 
i implementeringen och spridningen av projektets budskap är nätverks- 
och mediastrategi.   
 
Det operativa arbetet har genomförts i olika grupperingar där deltagarna 
tillsammans med projektledaren tagit fram ett antal åtgärdspaket för 
sanering, informations- och utbildningssatsningar etcetera. Det har handlat 
om både situationella och sociala insatser, bland annat hur man kan 
begränsa attraktiva klotterytor och hur man kan förhindra en nyrekrytering 
och skapa dialog med klottrarna.  
 
 
Projektledarens uppgifter  
 
Projektledaren har under projekttiden haft en anställning på 50 procent av 
heltid och ansvarat för administration och samordningen av arbetet. 
Styrgruppen har varit ansvarig för att driva processen och leda 
projektledarens arbete som varit mer operativt inriktad. Projektledaren har 
– som tidigare nämnts - suttit med i skilda grupperingar och tagit fram 
olika typer åtgärdspaket. Dessutom har hon svarat för informationen till 
olika berörda aktörer och till allmänheten samt organiserat olika typer av 
utbildningsinsatser, konferenser, information till skolor etcetera. På 
rekommendation av bland annat socialtjänsten har hon också svarat för 
rådgivning till föräldrar med barn som klottrar. 
 
 
Nätverksstrategi 
 
Redan under projektets idéfas hade Brottsförebyggande centrum i 
Värmland ambitionen att skapa nätverk med dem som är berörda av 
klotterproblematiken, både med de aktörer som rent konkret blir drabbade 
av klotter och med dem som på ett eller annat sätt arbetar preventivt med 
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barn och ungdom. Nätverksstrategin har varit ett sätt att sprida kunskap 
om klotter, projektets idéer och intentioner i syfte att arbetet ska bli 
hållbart och småningom ingå i en vardaglig praktik för berörda 
verksamheter.   
 
Att skapa nätverk är egentligen inget nytt fenomen, men har blivit allt 
vanligare som ett strategiskt verktyg både i utvecklingsarbete och för nya 
sätt att organisera verksamheter. Kännetecknande för ett nätverk är att det 
består av ett antal noder som är sammankopplade, strukturen är öppen och 
kan vidgas utan gräns. I sociala nätverk består noderna av 
företag/organisationer eller enskilda individer och det är nätverkets 
interaktionsmönster som skapar nätverket.21En vanlig definition på nätverk 
är att det handlar om kommunikativa strukturer och existerar så länge som 
det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande, som är grunden för att 
kommunikationen upprätthålls.22  
 
I ett förändrings- och utvecklingsarbete betraktas projekt och nätverk som 
temporära strukturer vars funktion är att sprida kunskap och idéer. För att 
lyckas i detta arbete och skapa en hållbar förändring krävs att 
verksamheters formella strukturer stödjer arbetet.  
 
 
Ett nätverk av intressenter 
 
Som nämnts ovan började man bygga nätverk redan under idéfasen, vilket 
resulterat i att projektets organisering har bestått av ett antal projektägare 
med intresse för klotterbekämpning eller rättar sagt med intresse att få en 
stad fri från klotter. En utvald skara av dessa sitter också som 
representanter i styrgruppen.  
 
Förutom att skapa nätverk skulle projektet under den första fasen utveckla 
en kompetens i att bekämpa klotter, varför projektägarna har erbjudits flera 
utbildningar på området, bland annat om hip-hop kulturen som även 
omfattar klotter/graffiti, klotter och klottrets juridiska konsekvenser samt 
klotter ur ett miljöperspektiv. Projektägarna har också erbjudits studiebesök 
på det nystartade ”Ungdomens hus”. För att öka kunskapen om ungdomar 
hölls en föreläsning om ”identitet och ungdomars identitetsökande” 
etcetera. Kompetensutvecklingen har varit efterfrågad av projektägarna, 
vilka har uttryckt behov av att ”få argument, en argumentationsbank för 
att kunna prata med ungdomarna och prata med andra i samhället, de som 
är styrande och så vidare”. Med hjälp av en ökad kunskap har 

                                                 
21 Borell & Johansson (1996) 
22 Castells (2001) 
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projektägarna sålunda velat utveckla en större förmåga att med goda 
argument påverka både ungdomar och andra berörda. 
  
Trots att styrgruppen till delar har planerat utbildning utifrån 
projektägarnas behov, har dessa satsningar inte alltid varit så välbesökta, 
framförallt inte under den senare delen av projekttiden. En av 
styrgruppens representanter ger förklaringen att det kan vara en 
prioriteringsfråga och att projektägarna har fulla agendor.   
 
Två gånger om året har projektägarna inbjudits till möte för information 
och diskussion kring projektet, inte heller dessa har alltid varit så 
välbesökta och två projektägare hoppade av på ett tidigt stadium. Enligt 
styrgruppen av följande skäl: 
 
             De sa ju redan efter ett halvår; det ser ju likadant ut. De förväntade sig i princip  
             att de skulle bli rent efter en vecka efter att de satt in 20 000 i det här. Vi är ju med  
             i ett projekt som ska göra Karlstad rent och så händer inte ett jävla dugg. 
  
Dessa projektägare hade sålunda förväntat sig ett snabbt resultat som inte 
motsvaras av styrgruppen. Det pekar på att det har funnits brister i det 
ömsesidiga utbytet, som man förväntar sig i en nätverksrelation. Dessa 
projektägare hade satsat 20 000 kronor och ville ha något i utbyte. Att de 
fått utbildning om klotter och dess konsekvenser stämde troligtvis inte 
med deras förväntningar på vad projektet skulle åstadkomma. Snarare 
tycks det som att dessa organisationer förväntade sig att projektet dels 
skulle ha kontroll på klottret, dels ansvara för en snabb sanering.  
 
Klotterbekämpningsprojektets nätverksorganisation kan även betraktas 
som ett nätverk av intressenter, en så kallad intressentorganisation.23 
Projektägarna är intressenter i den meningen att de har ett intresse av att 
bekämpa klotter och för detta har de bidragit finansiellt. Det är en form av 
utbytesrelation, projektet får ekonomiskt stöd och intressenterna förväntar 
sig att de i framtiden inte ska bli utsatta för klotter och klottrare. 
Projektägarna har investerat kapital för detta och tar också en risk, risken 
att förlora sina pengar. Därför vill de ha ett rimligt utbyte som motsvarar 
eller helst överträffar deras förväntningar, som i det här fallet, att klottret 
snabbt försvinner. Om så inte sker, är risken stor att intressenterna tappar 
intresset, lämnar organisationen och använder sina pengar på ett sätt som 
de finner bättre. Det är ledningens, alltså styrgruppens uppgift att 
balansera projektägarnas förväntningar på belöning. Det kan påpekas att 
det inte är ovanligt att skilda projektägare har olika förväntningar på vad 
de vill har ut av projektet. Dock är det gemensamt är att de vill vinna 
något på ett deltagande.   

                                                 
23 Bruzelius & Skärvad (2004) 
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Ovanstående resonemang kring eventuella förklaringar varför projektägare 
hoppar av, reser naturligtvis frågan om vad som avhandlades i 
förankringsarbetet, vad förespeglades presumtiva projektägare? Diskuterade 
man förväntningar på projektägarna och vad som skulle kunna erbjudas 
dem. Utifrån vad en av deltagarna i styrgruppen menar, tycks så inte varit 
fallet. Istället var det stora problemet; ”hur skulle vi få ihop en budget”? 
Vidare ”vi var bara glada att de tog ett beslut att vara med”.  Dessa utsagor 
pekar på, att behovet av ett finansiellt stöd för att kunna starta projektet, 
skymde sikten för behovet av att föra en dialog kring ömsesidiga 
förväntningar mellan eventuella projektägare och Brottsförebyggande 
centrum i Värmland.   
 
Därvidlag är styrgruppen självkritisk och menar att förankringen av 
projektet kunde ha varit bättre i så måtto, att man både skulle ha 
kommunicerat projektplanen mer utförligt och varit tydligare med 
förväntningarna på en aktiv insats från projektägarna. Å andra sidan, som 
en av styrgruppens medlemmar uttryckte det, så ”har heller inte 
projektägarna visat ett intresse genom att pumpa oss i styrgruppen, vad vi 
egentligen gör och varför”. Uttalandet pekar på att vissa projektägare tycks 
ha överlämnat hela ansvaret för klotterbekämpningen till projektets 
styrgrupp. 
 
Ytterligare ett skäl till varför interaktionen med projektägarna varit 
problematisk kan vara styrgruppens interna problem. Man lyckades inte 
helt och fullt ena sig kring vilka projektägare som hade störst betydelse för 
det klotterpreventiva arbetet. Betydelsen av polisens aktiva medverkan har 
man varit överens om, men ”vi har inte varit lika överens om, för att det 
här ska bli bra, så krävs det en aktiv insats även från fritidsförvaltningen 
eller socialförvaltningen”.  
  
Det förefaller som man i projektet lagt mer fokus på de projektägare som 
blir utsatta för klotter och de aktörer som kan bekämpa klotter med 
polisiära insatser och mindre på de aktörer som kan svara för socialt 
förebyggande insatser. Det vill säga verksamheter som har erfarenhet och 
kunskaper om barn och ungdom.  
 
Trots att man har haft vissa problem i projektorganisationen betyder det 
inte att skapandet av ett ägarförhållande till en förändringsidé eller en 
åtgärd, i sig är en dålig strategi, snarare tvärtom. Detta anses vara en bra 
genomförandestrategi, men det krävs att ägarna dels tror på idén, dels gör 
den till sin egen och känner ansvar för ett genomförande. Dessutom pekar 
forskning på området, att ett ägarförhållande utvecklas bäst genom ett 
aktivt deltagande och medbestämmande där deltagarna får komma med 
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idéer och förslag som blir hörda på. Då ökar möjligheterna avsevärt för 
spridning av idéer och förändring.24  
 
Det innebär att ska man lyckas med att implementera hållbara strukturer 
för ett kontinuerligt klotterförebyggande arbete med hjälp av 
projektägarestrategin så kräver det en delaktighet. Finns inte denna 
delaktighet löper man risken att det förebyggande arbetet inte sprids vidare 
i projektägarnas ordinarie verksamhet – som är tanken.  
 
Förutom en otydlighet i de ömsesidiga förväntningarna mellan 
projektägarna och styrgruppen har även spridningen av det förebyggande 
arbetet varit problematiskt. En viktig del i att skapa nätverk är att man 
genom den personen som företräder projektägaren får tillgång till dennes 
nätverk på arbetsplatsen. Om klotterbekämpningen ska ha förutsättningar 
att på sikt bli hållbart, det vill säga ingå i de berörda verksamheternas 
vardagliga praktik, kräver det att projektägarrepresentanterna sprider 
kunskaperna om preventionsarbetet i den egna organisationen. Inte nog 
med det, det kräver också att deras ordinarie organisationen ger 
uppbackning på området, är intresserade av frågan och ser den som viktig. 
Så har inte alltid varit fallet utan kunskapen har stannat hos företrädarna 
för projektägarna. Som en av medlemmarna i styrgruppen uttryckte det: 
 
        Man hoppas ju att den som äger nånting arbetar med det man äger. Äger jag en 
        fastighet, så ska jag väl se till att den funkar, äger jag en affär, ska jag väl sälja något.  
        Är jag delägare i ett projekt ska jag väl se till att det som kommer fram, kommer ut till  
        den som ska ha det…… 
 
 
I styrgruppen tror man att situationen kan förklaras av vilka personer som 
projektägarna utsåg att respresentera dem och vilka förutsättningar de fick 
för att vara aktiva i projektet. De ställer sig frågan; har man utsett personer 
som har ett engagemang för området? Har de fått tid att delta i möten? 
Andra frågor som också kan ställas är; har information om vad som händer 
i klotterbekämpningsarbetet efterfrågats? Har representanten fått tillgång 
till viktiga arenor för information och har de fått stöd ifrån sin 
organisation?  
 
Vem man utser kan naturligtvis också signalera om frågans dignitet. Har en 
beslutspotent person högt upp i berörda verksamheters hierarki tillsatts? 
Eller tillsatte man en person i organisationens periferi? Forskaren Everett 
M. Rogers är en av de främsta experterna på hur innovationer sprids via 
nätverk och hans utgångspunkt är; att alla ingår i ett eller flera sociala 
nätverk, alltifrån den egna arbetsplatsen till föreningsliv och 
släktrelationer. I spridningen av idéer har positionen i ett nätverk stor 

                                                 
24 Skogen & Sørlie (1995) 
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betydelse. Ju mer betydelsefull position en person har desto större 
möjligheter har han eller hon att påverka. Det gäller både formella och 
informella positioner.  Formell makt får man genom en hög hierarkisk 
position och har därmed tillgång till arenor för kommunikation och 
information. Informell makt kopplas inte till position i en hierarki utan till 
status och anseende bland arbetskamrater, vilket också ger förutsättningar 
att påverka andra. Vidare menar Rogers att spridning av idéer även kan 
kopplas till personliga preferenser. Han talar om innovatörer, medlöpare 
och eftersläntrare. Innovatörer är de som först tar till sig nya idéer, 
medlöparna är de som tidigt följer efter medan eftersläntrarna är de som 
hoppar på tåget sist. 25

 
Utifrån Rogers resonemang bör man vara strategisk när man utser en 
projektägarrepresentant. Rimligen bör man inte välja en medlöpare eller 
eftersläntrare utan en innovatör med en betydelsefull position i den egna 
verksamheten med en vilja att sprida nya idéer och kunskaper. Inte minst 
viktigt är intresset för klotterbekämpning i projektägarnas egna 
organisationer.  
 
Vilket intresse och vilka preferenser som varit kännetecknande för det stora 
flertalet av projektägarna, är obekant för styrgruppen. Däremot är 
kunskapen om den egna gruppen av förklarliga skäl större och 
representanten för kommunens bostadsaktiebolag lyfts fram som ett gott 
exempel. Hon har ett engagemang för frågan med stöd från ledningen. Där 
arbetar man också aktivt med klotterbekämpning och lyckats få ett bra 
resultat. Ett annat exempel är företrädaren för den tekniska förvaltningen, 
denne drivs av ett stort intresse för frågan och sprider kunskapen om 
klotterbekämpning vidare i sin organisation, men som ändå menar att 
”kommunen har inte varit tillräckligt effektiv i att få ut dialogen med dem 
som ansvarar för fastigheter och anläggningar där”.  
 
Trots att representanten från Fastighetsägarna känner sig nöjd, så menar 
han ändå, att han kunde ha gjort mer. För precis som i kommunen har 
man inte till fullo nått ut med information om klotterbekämpning till de 
privata fastighetsägarna. Svårigheten förklaras med att ”vi representerar 
flera hundra ägare”. Det pekar på svårigheten att nå ut med information i 
en stor medlemsorganisation, kanske är det lättare när det är ett enda 
företag.  
 
Även representanten för skolan tycker att det har fungerat bra, åtminstone 
på rektorsnivån, där har man lyckats skapa ett engagemang för ett 
klotterpreventivt arbete. Däremot är man missnöjd med 

                                                 
25 Rogers (2003) 
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fritidsförvaltningens engagemang, som inte tycks efterfråga vad som 
händer i projektet och hur arbetet fortskrider. Detta till trots att 
fritidsförvaltningen finns respresenterad i styrgruppen. En förklaring kan 
vara att representanten inte sitter på en högre beslutsfattande position. 
Problemet med fritidsförvaltningens låga engagemang skulle också kunna 
förklaras av - som styrgruppen själv säger - att de faktiskt inte varit riktigt 
överens om vikten av deras aktiva medverkan. Man har således inte 
efterfrågat deras insatser i någon större omfattning.  
 
Att projektägarna inte i samma utsträckning som styrgruppens medlemmar 
spridit information i de egna verksamheterna skulle kunna förklaras av den 
så kallade motivationsklyftan.26 Det innebär att styrgruppen, som har jobbat 
aktivt med frågan, ligger steget före i kunskaper och erfarenheter av 
projektarbetet än de övriga projektägarna. Styrgruppen projicerar sin 
förståelse på projektägarna och förväntar sig samma agerande från dem, 
när det gäller spridningen av klotterbekämpningens idéer. Detta till trots 
att de inte har haft samma förutsättningar. Att- som i det här fallet - 
projektägare och styrgrupp, så att säga, inte riktigt går i takt betraktas som 
en vanlig företeelse i utvecklingsarbete. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att under första året fick styrgruppen 
lägga mycket tid och energi att förklara och försvara varför inget konkret 
hände, varför klottret inte försvann. Eftersom detta har tagit mycket tid har 
det upplevts som ett hinder i processen i så måtto att det stoppat upp 
utvecklingen. Situationen kan förklaras av att förankringen av projektet 
kunde ha genomförts mer noggrant genom en dialog med presumtiva 
projektägare om delaktighet och ömsesidiga förväntningar   
 
Det förefaller också som att styrgruppen varit mer fokuserad på just 
bekämpning av klotter ur ett straffrättsligt än ett socialt perspektiv, vilket har 
styrt deras syn på vilka av projektägarna, som man förväntat sig en aktiv 
insats av. Trots att styrgruppen inte sökt ett aktivt samarbete med social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen och fritidsförvaltning, är man kritisk till 
att fritidsförvaltningen inte tar tag i klottret och klottrarna på ett mer aktivt 
sätt.  
 
 
Mediastrategi 
 
Ytterligare en strategi har varit att använda media för att nå ut till den 
breda allmänheten. Emellertid kom detta in i ett senare skede av processen 
och först i projektets tredje fas informerades allmänhet för att 
                                                 
26 Ahrenfelt (1995) 
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medvetandegöra dem om klottret och klottrets konsekvenser. Motivet för 
varför man inte på ett tidigare stadium ville gå ut i media var rädslan för 
att klottret skulle öka om klottrarna fick för mycket uppmärksamhet och 
det ville man inte riskera. 
 
I informationen till kommuninnevånarna har man använt sig av olika 
kanaler och arenor. Under två veckor i augusti 2004 visades varje dag en 
film i lokal-TV (kanal 12) om klotter. Massmedia, både TV, radio och 
lokala tidningar har följt och informerat om projektet. Det har förekommit 
artiklar som visar på den skadegörelse och de kostnader som klotter 
åsamkar privatpersoners eller kommunens fastigheter etcetera. I övrigt har 
det av och till varit insändare i de lokala tidningarna med röster som är 
både för och emot klotter.  
 
Att använda media som strategi när man vill, så att säga, påverka den yttre 
kontexten är ganska vanligt och skulle kunna vara förklaringen till att det  
är många bland de boende i innerstaden, som är medvetna om att klotter 
och  även graffiti är brottsligt om det utförs illegalt.  
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5 Metoder för klotterförebyggande arbete 
 
Som beskrivits, fokuserade man nätverksbygge och en 
kunskapsuppbyggnad i projektets första fas. Den andra fasen inföll 
perioden första maj 2004 till och med sista april 2005. Då inriktade  
styrgruppen och projektledaren sitt arbete på att utveckla åtgärdsprogram, 
vilka implementerades under fas tre. Det handlade alltså om olika åtgärder 
som syftar till att stoppa utvecklingen av klotter.   
 
Om man överhuvudtaget ska ha en chans att lyckas med att bekämpa 
klotter krävs ett helt batteri med olika insatser, både sociala och 
situationella åtgärder. Det handlar dels om metoder för att förhindra och 
försvåra för klottrare att klottra, dels metoder för att tidigt upptäcka 
klottrare samt att förhindra en nyrekrytering.27 Det är också metoder som 
tagits upp i projektplanen och i framtagandet av åtgärdsprogrammen har 
de skilda aktörerna i klotterbekämpningsprojektet haft lite olika 
funktioner.  
 
 
Klotter föder klotter 
 
Mycket av arbetet i projektgruppen har fokuserat på att bekämpa klotter 
med hjälp av situationella åtgärder, vilka fokuserar på förhållanden som 
kan försvåra för klottraren att klottra eller begränsa dess skadeverkningar. 
Det kan bland annat handla om att förmå näringsidkare att inte låta 
sprayfärger stå lättillgängligt i sina butiker, att få fastighetsägare att plantera 
taggiga buskar eller placera övervakningskameror i attraktiva klottermiljöer 
etcetera. Den vanligaste metoden i ett klotterbekämpningsarbete är 
sanering, vilket har sin grund i tesen att klotter föder klotter. I projektet har 
man haft stor tilltro till tidigare studier, som visar att just snabb sanering av 
klotter – helst inom 24 timmar - verkar preventivt. Man klottrar inte i en 
ren miljö. 
 
För att skapa förutsättningar för en systematisk sanering och uppföljning 
gjordes en kartläggning av förekomsten av klotter i Karlstad under 
sommaren år 2003. Arbetet utfördes av 15 ferieungdomar som 
fotograferade klottret. Fem riktade in sig på hela staden och fotograferade 
allt de såg, fem letade enbart och fotade ”tags” och resten fokuserade 
dokumenteringen på de områden där klottret var mest frekvent.  
 
Även under sommaren 2004 gjordes en klotterinventering, men då endast i 
Karlstads innerstad. Projektledaren tillsammans med styrgruppens 
                                                 
27 Hollari  (2005) 
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representant för Centrum Karlstad, var vid fyra tillfällen och med en 
månads mellanrum, ute på en fotovandring och dokumenterade och 
kartlade allt klotter. Dokumentationen över klottret skickades därefter till 
berörda fastighetsägare - som också fick kännedom om 
klotterbekämpningsprojektets intentioner – med uppmaningen att klottret 
polisanmäldes och sanerades. Det var ett led i att komma tillrätta med 
problematiken och stärka tryggheten för dem som rör sig i de centrala 
delarna av Karlstad.  
 
 
Checklistan, en hjälp för en metodisk klotterbekämpning 
 
För att underlätta för fastighetsägarna att arbeta med klotterproblematiken 
skapades en checklista. Den beskriver bland annat hur man fotograferar 
klottret på ett sådant sätt att det binder klottret till rätt adress och hur man 
lättast gör en polisanmälan.  Som stöd i det arbetet utnyttjade styrgruppen 
en av sina medlemmar som har erfarenhet av klotterbekämpning och hade 
en utformad anmälningsblankett. Checklistan innehåller även en 
förteckning över alla saneringsföretag som finns i Karlstad. Enligt 
projektledaren tog framtagningen av checklistan lång tid, eftersom den 
skulle accepteras av alla inblandande, inte bara av styrgruppen, utan även 
av samtliga projektägare. Att en förslagen åtgärd eller metod ska accepteras 
av alla berörda har en fördel och det är att den blir väl förankrad, 
nackdelen är att det tar lång tid.  
 
Checklistan har tryckts upp i 3000 exemplar och delats ut till alla privata 
fastighetsägare och näringsidkare i de centrala delarna av Karlstad. 
Däremot är inte checklistan anpassad till den kommunala verksamheten 
varför fastighetskontoret fick en muntlig redogörelse för vikten av att 
fotografera, polisanmäla och sanera allt klotter. 
 
Tidigare har fastighetsägarna haft problem med polisanmälan, eftersom det 
har varit svårt att få kontakt med polisen. Numer har kontakten förenklats 
i så måtto att en anmälan kan göras över polisens webbsida. Projektledaren 
har också för fastighetsägarna påpekat betydelsen av att göra en 
polisanmälan med vidhängande bilder på klottret. Dels underlättar det för 
polisen att identifiera och kartlägga klotter och klottrare, dels sätter det 
tryck på polisen. Om allt fler polisanmäler klottret hoppas man i projektet, 
att det kan bidra till att polisen lägger ner mer resurser på att bekämpa 
klotter och skadegörelse. Just polisens engagemang har ansetts vara av stort 
värde för att komma tillrätta med klotterproblematiken.   
 
Trots att man i projektet har försökt att skapa goda förutsättningar för 
fastighetsägare att arbeta med klotterbekämpning har det varit ett problem 
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både att få dem att polisanmäla och att sanera. Enligt projektledaren kan 
det bero på att fastighetsägarna tycker det är meningslöst, eftersom det 
ständigt kommer nytt klotter. Följden blir att sanering blir en kostsam 
historia för fastighetsägarna, vilket också har blivit ett hinder i 
kontinuiteten av saneringsarbetet.  Det betyder att det är svårt att följa upp 
när det kommer nytt klotter, dels får sanering inte den tänkta preventiva 
effekten. 
 
Även om fastighetsägarnas saneringsarbete inte utvecklats i den takt som 
man hoppats på, så känner sig styrgruppen nöjd med satsningen och tycker 
att det finns vinster i att ha fått ett enhetligt system med rutiner som är 
likadana överallt, även hos polisen.  
 
En indikator på huruvida en ökad medvetenhet kring vikten av sanering 
och att polisanmäla klotter har ökat, är Brottsförebyggande rådets statistik 
över anmält klotter under de senaste 5 åren.  
 
Tabell 13; antalet anmält klotter i absoluta tal i Karlstad 
År 2002 2003 2004 2005 1/1-31/5 2006 
Antalet anmält klotter 120 202 261 260 146 
 
Resultatet i tabellen ovan visar att i Karlstad har antalet polisanmälda brott 
om klotter ökat med drygt 200 procent mellan åren 2002 och 2005. Värt 
att notera är att ökningen har skett under projekttiden, vilket eventuellt  
skulle kunna förklaras av projektets insatser.  
 
 
Är Karlstads innerstad nedklottrad? 
 
Oavsett att saneringen inte fått den genomslagskraft och kontinuitet bland 
fastighetsägare som man hoppats på, så menar en representant i 
styrgruppen; att arbetet med dokumentation och den sanering av klotter 
som ändå har skett i Karlstad centrum, har gett en viss effekt. 
Fastighetsägarna har blivit mer medvetna om problemet och de förstår att 
man även ur ett långsiktigt perspektiv måste arbete preventivt. Kortsiktigt 
försvann klottret och ”jag tycker att vi fortfarande har ett renare centrum 
än vad vi hade i projektets början”. 
 
Att man i styrgruppen anser att man har fått ett renare centrum är en 
utsaga som är upplevelsebaserad, den bygger inte på det faktum att stor del 
av klottret de fakto har försvunnit, eftersom man inte har haft någon 
kontinuerlig kontroll över gammalt och tillkomsten av nytt klotter. 
Utvärderingen innehåller heller inga sådana objektiva fakta däremot visar 
tabell nummer 14 hur de kommuninnevånare som bor i innerstaden 
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upplever sitt bostadsområde när det gäller förekomsten av klotter respektive 
graffiti.  
 
Tabell 14; Andel respondenter i procent i Karlstads innerstad och upplevelse av klotter och graffiti i 
bostadsområdet 
Ålderskategori 18-44 45-64 65> 
 ja nej vet ej  ja nej vet ej ja nej vet ej 
Det finns mycket klotter 37 54   9 47 47   7 46 40 13 
Det finns mycket graffiti 12 76 12 16 70 14 13 66 21 
Det finns lite klotter 47 43 10 39 48 13 45 37 18 
Det finns lite graffiti 45 35 20 41 41 19 36 43 21 
Jag ser klotter då och då 97   1   2 93   4   3 92   6   2 
Jag ser graffiti då och då 64 31   5 69 24   7 55 35 10 
Klottret har minskat de senaste halvåret   5 22 73 9 19 72 15 30 55 
Graffitin har minskat det senaste halvåret   8 15 77 11 14 75 14 19 67 
Klottret har ökat de senaste halvåret 10 15 75 13 14 73 11 25 63 
Graffitin har ökat det senaste halvåret   4 19 77 7 16 77   5 25 70 
Förekomsten av klotter är oförändrat 15 15 70 21 14 64 36 13 51 
Förekomsten av graffiti är oförändrat 12 12 76 20 11 69 31 5 64 
 
Bland dem som bor i innerstaden så upplever nästan hälften av 
respondenterna i de två övre ålderskategorierna att det finns mycket klotter 
i deras bostadsområde. Andelen är något lägre, lite drygt en tredjedel av 
den yngsta kategorin som delar uppfattningen. Däremot är det inte så 
många som anser att förekomsten av graffiti är stor utan där är grupperna 
tämligen överens om att det finns lite. Huruvida klottret har ökat eller 
minskat det senaste halvåret (ett halvår bakåt från den tid då 
enkätundersökningen genomfördes) är den största andelen – oavsett 
ålderskategori – okunniga om, de vet inte. Det kan å ena sidan tolkas som 
att de som bor i innerstaden inte håller järnkoll på om det sker 
förändringar i förekomsten av klotter. Å andra sidan, på påståendet om 
förekomsten av klotter är oförändrat svarar lite drygt en tredjedel av dem 
som är 65 år och äldre, ja, vilket pekar på att just den gruppen kan ha sitt 
bostadsområde under en viss uppsikt. Bland ålderskategorin 45-64 år 
menar 21 procent att förekomsten av klotter är oförändrad.  
 
När det gäller om graffitin har ökat eller minskat det senaste halvåret gäller 
samma sak som med klotter, den största andelen – oavsett ålder – vet inte 
om det har ökat eller minskat.  
 
Av resultatet i tabellen, gör de som bor i innerstaden inte samma 
bedömning som styrgruppens representant, som menade att det faktiskt 
har skett en viss förändring när det gäller förekomsten av klotter. Om så är 
fallet torde förmodligen fler än 5 respektive 9 och 15 procent anse att 
klottret minskat i omfattning. Likadant gäller för graffiti där 8 respektive 14 
och 14 procent i de olika ålderskategorierna upplever att det har minskat. 
Att det råder en viss diskrepans i uppfattningen kan eventuellt förklaras av 
att de som är aktiva i klotterbekämpningsprojektet är mer selektiva i sina 
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iakttagelser, än vad de boende är. Ju mer medveten man är om 
klotterproblematiken desto mer klotter kanske man ser och 
uppmärksammar också när det försvinner. Den medvetenheten har kanske 
inte de boende. 
 
Hur upplever eleverna förekomsten av klotter i de egna bostadsområdena, 
Hultsberg och Gruvlyckan?   
 
Tabell 15; Andel elever i procent och uppfattning om förekomsten av klotter i bostadsområdet 
 Hultsbergskolan Gruvlyckeskolan 
Finns det idag klotter där du bor Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Nej, det finns inget klotter   15   17   44   30 
Ja, det finns ganska lite klotter   44   46   28   40 
Ja, det finns ganska mycket klotter   29   24   13   11 
Ja, det finns mycket klotter     5     8     2     8 
Vet ej     7     5   13   11 
Totalt 100 100 100 100 
 
Tabellen ovan visar att knappt hälften av sjundeklasseleverna vid 
Hultsbergsskolan upplever att det finns ganska lite klotter i sitt 
bostadsområde och det är ingen större skillnad mellan de båda 
mättillfällena. Andra elever, ungefär en fjärdedel vid båda mätningarna, 
upplevde däremot att det finns ganska mycket klotter. Däremot vid 
Gruvlyckeskolan anser de flesta elever, vid båda mätningarna, att det inte 
finns något klotter eller ganska lite klotter. Emellertid har det skett en viss 
förändring mellan mätningarna så tillvida att det är fler elever som 
upplever att det finns ganska lite klotter och det är färre som säger att det 
inte finns något klotter alls. Det skulle kunna förklaras av att eleverna har 
blivit mer medvetna om klotter efter den information de har fått.  
 
Resultatet är intressant i den meningen att Gruvlyckeskolan är ett 
hyreshusområde medan Hultsberg är ett villaområde, vilket skulle kunna 
betyda att förhållandet skulle vara tvärtom, eftersom det inom 
klotterkretsar anses vara tabu att klottra på privata villor. Förmodligen 
förekommer klotter på andra platser. Dock handlar inte frågan rent  
objektivt om mängden klotter utan om elevers upplevelse. Det kan vara så 
att eleverna på Gruvlyckeskolan är mer toleranta mot klotter eller kanske 
inte ens ser det. Medan de på Hultsbergsskolan är mer observanta på 
förekomsten.    
 
Resultatet visar att det finns en skillnad mellan elevernas och 
respondenterna i innerstadens uppfattning om förekomsten av klotter i det 
egna bostadsområdet. I innerstaden upplever respondenterna att det finns 
mycket klotter medan förekomsten av graffiti är mindre. Eleverna å sin 
sida upplever att det inte finns något klotter eller ganska lite. Ett problem i 
jämförelsen är att i elevenkäten gjordes ingen skillnad på klotter och 
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graffiti, vilket innebär att när eleverna tar ställning till förekomsten av 
klotter så inbegriper det även graffiti. Därför är det också möjligt att de 
inte tar med graffiti i sin bedömning av förekomsten av klotter.  
 
Att det finns en skillnad i uppfattning mellan vuxna och elever kan bero 
på att elever har en större tolerans mot klotter eller att de inte 
uppmärksammar det på samma sätt som vuxna. Eller så är förekomsten av 
klotter större i innerstaden än i de båda bostadsområdena Hultsberg och 
Gruvlyckan.  
  
 
Sanering av klotter respektive graffiti 
 
Eftersom det framförallt är i Karlstads citykärna som projektet har 
fokuserat sanering och att det enligt en av styrgruppens medlemmar 
faktiskt gett en viss effekt reser det frågan: Är det något som 
kommuninnevånarna i innerstaden har uppmärksammat? Sanerar 
fastighetsägarna klottret? Om det finns någon skillnad före och efter 
projekttiden ger dock inte tabellen svar på, så om projektet har gett någon 
effekt på saneringen går inte att bedöma.  
 
Följande två tabeller visar respondenternas uppfattning om hur snart 
fastighetsägaren sanerar förekomsten av klotter respektive graffiti.  
 
Tabell 16; Andel boende i procent i innerstadens uppfattning om sanering av klotter 
Ålderskategori 18-44 45-64 65> 
Sanerar 
omgående 

 15   28   42 
 

Sanering sker 
sporadiskt 

 28   36   20 

Sanering sker 
mycket sällan 

 20   14     8 

Sanering sker 
inte alls 

   2    3     1 

Vet ej  35   19   29 
 100 100 100 
 
Bland de respondenter som är 65 år och över upplever 42 procent att 
fastighetsägarna sanerar omgående. Det är inte lika stor andel i de två 
andra ålderskategorierna. Bland ålderkategorierna 18-44 år och 45-64 år är 
det omkring hälften som anser att sanering sker sporadiskt eller mycket 
sällan. Bland dem som är 65 år och äldre är det knappt en tredjedel som 
har samma uppfattning.  Att det finns en skillnad i uppfattning mellan 
ålderskategorierna skulle kunna förklaras av att de äldre är mer observanta 
på förekomsten av klotter och hur snabbt det saneras. En annan förklaring 
kan vara att vissa fastighetsägare uppmärksammar klottret direkt och även 
sanerar snabbare än andra. Det kan naturligtvis också vara en ekonomisk 
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fråga eller en reaktion som projektledaren stött på ”varför ska vi sanera när 
det ständigt kommer nytt klotter”?  Det är få respondenter oavsett ålder 
som anser att sanering överhuvudtaget inte sker. Däremot är det en hel del 
bland de yngsta och äldsta som inte känner till om det sker någon 
borttagning av klottret. 
 
Finns det en skillnad när det gäller sanering av graffiti? Tabellen nedan 
visar respondenternas uppfattning och det är egentligen ingen större 
skillnad mellan sanering av klotter eller graffiti. Även för sanering av 
graffiti gäller att den äldre ålderskategorin anser att det sker omgående. 
Medan den största andelen av de andra åldrarna menar att sanering sker 
sporadiskt eller mycket sällan. Få anser att det inte saneras alls. Den andel 
som inte vet om det saneras eller ej, är större för graffiti än för klotter 
bland de yngsta och äldsta respondenterna.  
 
Tabell 17;Andel boende i procent i innerstaden och deras uppfattning om sanering av graffiti 
Ålderskategori 18-44 45-64 65> 
Sanerar 
omgående 

  13   24   37 

Sanering sker 
sporadiskt 

  30   38   18 

Sanering sker 
mycket sällan 

  13   12    8 

Sanering sker 
inte alls 

    3     5    2 

Vet ej   41   21   35 
Totalt 100 100 100 
 
Båda tabellerna visar hur respondenterna upplever sina fastighetsägares 
skyndsamhet i att sanera och hur man svarar kan ju dels bero på – som 
sagts - vilken fastighetsägare man hyr av, dels vilka förväntningar man har 
på att någoting ska gå snabbt. Vissa personer kan uppleva, att om klotter 
saneras inom en vecka eller två så är det snabbt, medan andra kan uppleva 
samma tidsrum, som att det saneras sällan eller sporadiskt. Det utesluter 
dock inte, att det är upplevelsen av klotter eller graffiti och om sanering sker 
snabbt eller ej, som kan vara avgörande för att området känns tryggt och 
säkert att bo i.   
 
När det gäller eleverna på Hultsberg- respektive Gruvlyckeskolan har de 
inte fått ta ställning till frågan om sanering. Det har däremot de 
intervjuade klottrarna.  
 
 
Sanering skapar rena ytor för klotter 
 
Motivet bakom sanering är dels att skapa en ren och trygg stad, dels har 
det ett preventivt syfte i så måtto att få klottrarna att sluta klottra. Att 
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sanering har en preventiv effekt bygger på föreställningen om att 
klottrarnas mål med sitt klotter är att få exponera sina bilder, att få visa 
upp sin konstnärlighet för andra. Om den möjligheten elimineras kommer 
klottrarna att tröttna och upphöra med sitt klotter. Därför har styrgruppen 
fokuserat mycket av sitt arbete på att få fastighetsägare och andra som blir 
utsatta för klotter, att göra anmälan till polisen och utföra en snabb 
sanering.  
 
Emellertid är det inte bara i styrgruppen man ser vikten av att sanera, även 
klottrarna själva ser vinsterna, som en av dem uttryckte det ”jag skulle bli 
glad, då kommer det ju en ny vägg”.  För klottrarna tycks sanering inte 
vara något hinder i deras klottrande. Det viktiga för dem är – precis som 
för fastighetsägarna - att fotografera bilden, dock inte skicka den till 
polisen utan att ha kvar som minne eller skicka den till ”såna som bor i 
Norrköping”. I Norrköping finns skickligare graffitimålare med högre 
status, som man gärna vill få ett erkännande av.  Inte nog med det, den 
absoluta drömmen, för åtminstone en av de intervjuade klottrarna, är att få 
med bilden i någon känd graffititidning eller en webbsida för graffiti. 
 
Om det är så, som klottrarna ger uttryck för, torde sanering inte ha så stor 
effekt. Det viktigaste tycks inte vara att visa upp sina skapelser på den 
fysiska platsen utan att hinna fotografera och visa bilden/bilderna för 
andra klottrare högre upp i hierarkin eller på en webbsida.  
 
Utifrån klottrarnas resonemang skulle andra åtgärder få en bättre effekt, 
som att på olika sätt försvåra ett klottrande på attraktiva ytor, till exempel 
genom plantering av taggiga buskar eller kameraövervakning. Framförallt 
är just övervakning något som klottrarna själva tar upp som ett hinder. Till 
exempel vill de inte måla på tåg - som är andra klottrares revir – av det 
skälet att då är risken att de bidrar till att övervakningen ökar. Något som 
inte skulle uppskattas.   
 
 
Satsningar i skolan och dess effekter 
 
Viktiga arenor för ett socialt förebyggande arbete är de så kallade mjuka 
förvaltningarna inom den kommunala organisationen, alltså skolan, 
socialtjänsten och fritidsverksamheter. Samtliga dessa verksamheter är 
delaktiga i projektet, representanter för skolan och fritidsförvaltningen 
sitter i styrgruppen, medan arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltar 
som projektägare.   
 

 50 



Men vad innebär förebyggande arbete? Att arbeta socialt förebyggande kan 
betyda flera saker. För det första kan det betyda att föregå något och för det 
andra att förhindra att problem uppstår. Att föregå innebär att gå före, till 
exempel att vuxna föregår med gott exempel eller att vuxna skyddar barn 
och ungdom för de risker de kan utsättas för. Det kan betyda att vuxna går 
före och till exempel får barn att förstå riskerna med klotter, men det kan 
också innebära att vuxna föregår genom att utveckla goda relationer till 
barn och ungdom, vilket kan förhindra dem att börja klottra.28 I 
klottersammanhang talar man här om sociala åtgärder.  
 
Att förhindra att problem uppstår kan också innebära att man försvårar för 
klottrare att klottra, det vill säga att man vidtar – som det kallas i 
klotterbekämpningssammanhang – situationella åtgärder. Det innebär att 
begränsa tillgängligheten på vad klottraren upplever vara attraktiva ytor.  
 
Förebyggande arbete kan också härledas till begreppet prevention, som 
innehåller flera dimensioner och innebär att det kan bedrivas på primär, 
sekundär och tertiär nivå. På den primära nivån inriktas det förebyggande 
arbetet på mer generella insatser, som syftar till att förhindra en 
nyrekrytering till klottrare genom att föregå med gott exempel och 
skapandet av goda relationer mellan barn och vuxna. Den sekundära nivån 
handlar om tidig upptäckt och på den tertiära nivån är det frågan om 
”behandlande” insatser för till exempel etablerade klottrare. 29 
Behandlande insatser torde handla om att på olika sätt förmå klottrare att 
upphör med sitt klottrande.   
 
Den verksamhet som projektdeltagarna i första hand har riktat ett socialt 
förebyggande arbete till, är skolan. Genom skolan kan man tidigt nå barn 
och ungdom i avsikt att förebygga en nyrekrytering, men också upptäcka 
de ungdomar som befinner sig i riskzonen för en etablering som klottrare. 
I skolan finns dessutom olika yrkeskategorier som möter eleverna i olika 
situationer, vilket ger goda förutsättningar både för en primär- och 
sekundär prevention. Skolan anses också utgöra en viktig kontaktyta till 
föräldrar, som anses vara en viktig kategori i ett förebyggande arbete riktat 
mot barn och ungdom.30

 
De insatser som har riktats till skolan är dels information till olika 
yrkeskategorier och elever, dels framtagning och introducering av en så 
kallad verktygslåda, som är ett förebyggande utbildningsmaterial för 
klotter.   

                                                 
28 Ohlsson (2001) 
29 a.a. 
30 Ohlsson (2001) 

 51



 
Information om klotter och dess konsekvenser 
 
Skolans representant i styrgruppen har implementerat 
klotterbekämpningsprojektets idéer bland grundskolans rektorer, vilka har 
ställt sig positiva till arbetet. Flertalet av skolorna i Karlstad har problem 
med klotter varför information från projektledaren dels har efterfrågats av 
rektorerna, dels har projektledaren själv tagit initiativ till kontakt.  
 
Projektledaren har varit ute på flera skolenheter och informerat elever från 
årskurs fem till och med åtta. Eftersom informationen riktats till olika 
åldrar med olika känslighet för klotter, så har också informationen 
skräddarsytts till de skilda grupperna. De elever som är intressant i 
föreliggande utvärdering är de som går i årskurs sju (13-14-åringar) på 
Hultsbergs- och Gruvlyckeskolan. Det är i den åldern som ungdomar 
debuterar som klottrare, om de överhuvudtaget börjar klottra. 
Informationen till dessa elever har handlat om klotter och klottrets 
konsekvenser ur ett juridiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. Eleverna har således fått kunskap om vilka problem och skador 
klotter kan leda till, både för dem själva och för andra.  
 
En annan grupp som också har fått information om klotter, är de så 
kallade klassmorfädrarna. De möter eleverna i andra situationer än lärarna 
och tanken är att de ska fylla en social funktion genom att vara delaktiga i 
elevernas skolvardag. Det är en grupp som mer kontinuerligt kan föra en 
dialog kring klottrets skadeverkningar och kanske till och med tidigt 
upptäcka de elever som klottrar. Klassmorfädrarna kan således fylla både 
en primär- och en sekundärpreventiv funktion. 
 
En av de viktigaste målgrupperna för projektets sociala insatser har varit 
föräldrarna. Även preventionsforskningen pekar på att familjen och 
föräldrar spelar en avgörande roll i barns utveckling och man vet att 
föräldrars attityder och relationer till sina barn är av stor betydelse i ett 
förebyggande arbete.31

 
Emellertid har föräldrarna varit en svår grupp för projektets representanter, 
att skapa ett engagemang hos. Vid de föräldramöten som skolan inbjudit 
till där klotterproblematiken behandlats, har det deltagit fyra till maximalt 
10-15 föräldrar. Det låga intresset förklaras med att föräldrar känner sig inte 
som ”ägare” till problemet och i projektet har man mött attityden ”finns 
inte problemet hos mig, så finns inte problemet”. Det innebär att föräldrar 

                                                 
31 Stattin i Andreassson (2002) 
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dels anser att deras barn inte är några klottrare, dels har de svårt att förstå 
klotterfrågan som ett samhällsproblem. 
 
I projektet anser man att föräldrar ibland är aningslösa, de är inte 
tillräckligt uppmärksammade på sina barn och förstår inte de tecken som 
kan signalera om att deras barn faktiskt klottrar. Därför har informationen 
till föräldrarna inte bara handlat om klotter och dess konsekvenser utan 
också om vad föräldrar ska ge akt på för att upptäcka om deras barn 
klottrar. Tecken som färgstänk på kläder, om de har sprayburkar eller 
filtpennor i sina ryggsäckar etcetera.  
 
Trots svårigheterna att nå föräldrar på skolans föräldramöten har man inte 
gett upp. Ytterligare ett sätt har varit skapandet av ett informationsblad. En 
folder som behandlar klottret och klottrets konsekvenser skickades våren 
2005 till samtliga föräldrar med barn i årskurs sex. Den förebyggande 
tanken med informationsbladet var dels att ge föräldrar kunskap, dels 
skulle den vara ett incitament för föräldrar att samtala med sina barn om 
klotter. 
 
I projektet tycks man ha haft stor tilltro till att kunskap om klotter och 
framförallt om dess konsekvenser, har en förebyggande effekt i så måtto att 
barn blir avskräckta från att ägna sig åt klotter. Därmed är det tänkt att 
informationen får en främjande effekt på barnens attityder och beteende. 
  
 
Verktygslådan, ett utbildningsmaterial kring klottrets olika dimensioner 
 
Klotterbekämpningsprojektet är en temporär organisation med syfte att 
implementera förebyggande metoder i berörda befintliga strukturer för att 
arbetet på sikt ska bli hållbart. Det betyder en förväntan om att skolan i sin 
vardagliga praktik kontinuerligt ska behandla frågan om klotter. Ett 
möjliggörande av detta är det undervisningsmaterial om skadegörelse och 
klotter, som projektledaren tillsammans med skolans representant i 
styrgruppen har utvecklat. Det är en typ av verktygslåda med 
faktakunskaper som anpassats till olika ämnen och med vidhängande 
praktiska övningar. Materialet finns sammanställt i en pärm med 
anvisningar om i vilka ämnen det kan användas. För att materialet ska få 
relevans i skolans arbete är det också kopplat till kursplanens 
”strävansmål”.  
 
Det har visat sig att det inte alltid är så lätt att entusiasmera lärare, därför 
har strategin varit att materialet ska underlätta för dem att undervisa om 
klotter inom ramen för olika ämnen. I projektet har man också velat 
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förebygga reaktioner som ”men jag är ju utbildad i kemi och franska, 
varför ska jag prata om klotter”?  
 
Trots att man har försökt att skapa goda förutsättningar för att det 
förebyggande arbetet ska vidmakthållas i skolan, även när projektet är 
avslutat, så är frågan; har lärarna prövat och kommer de överhuvudtaget 
att använda undervisningsmaterialet? Verktygslådan har introducerats på 
Hultsbergs- och Gruvlyckeskolan där tre lärare från varje skola har 
tillfrågats om de testat materialet.  På Hultsbergskolan kände ingen av 
lärarna till det, hade överhuvudtaget inte hört talats om det och 
följaktligen heller inte använt det. På Gruvlyckeskolan kände två av lärarna 
till materialet och en av dem hade också använt det. Läraren var positiv 
och hade prövat materialet under en lektion i värdegrundsarbete, men 
anser att det är användbart i andra ämnen också.   
 
Förklaringen till varför så få kände till och heller inte nyttjat verktygslådan, 
är att lärarna ansåg att de har haft materialet alltför kort tid, endast två 
månader. Det behövs mer tid för att göra det känt och lärarna menar att 
man också ständigt måste påminnas om att det finns.  
 
Att lärarna inte använt verktygslådan betyder inte att de är ointresserade av 
klotterproblematiken, tvärtom. Lärarna har många idéer om hur man i 
skolan kan arbeta förebyggande. Framförallt påpekade de vikten av att 
hålla rent och att snabbt sanera klotter. Det ämne som de ansåg vara bäst 
skickad att inkludera klotterförebyggande arbete är hemkunskap. Där får 
eleverna lära sig att städa, hålla rent och snyggt. Dessutom får de betyg i 
ämnet, som lärarna anser är ett viktigt incitament för elevernas vilja att 
hålla ordning.  
 
Att det var så få som kände till undervisningsmaterialet reser naturligtvis 
frågan hur detta har förankrats och vilket behov hos lärarna och skolan det 
svarar mot. Har materialet varit efterfrågat, har lärarnas egna idéer tagits till 
vara? Visserligen har materialet bearbetats av projektledaren och skolans 
representant i styrgruppen som menar ”att lärarna har ibland svårt att 
själva förstå hur de kan behandla frågan inom det egna ämnet och då 
måste man tala om det, och det har vi gjort nu”.  
 
Utsagan tyder på att man i projektet har presenterat ett färdigt material till 
lärarna utan deras delaktighet i framtagandet. Det kan i och för sig vara 
okej, så förhåller det ju sig med mycket av det undervisningsmaterial som 
används i skolan, men det ger inga garantier för att just verktygslådan 
används. För att det ska bli kontinuitet i det förebyggande arbetet kring 
klotter krävs att lärarna har ett intresse för området och att de anser att 
information och kunskap ger effekt.   
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Hur man bedriver ett förändrings- eller utvecklingsarbete kan förklara om 
det har förutsättningar att bli hållbart eller ej. Det goda förändringsarbetet 
bygger på att berörda görs delaktiga och är aktivt engagerade från början, 
vilket innebär att dessa redan initialt får vara med och formulera 
problemet och diskutera olika förslag till förändring.32  
 
Klotterbekämpningsprojektets ide´ om att skapa ett undervisningsmaterial 
anpassat till skilda ämnen i skolan är inte det som lärarna själva tar upp. 
Istället föreslår de, dels att ämnet hemkunskap ska ta ansvar för 
klotterförebyggande arbete, dels att man ska arbeta med situationella 
åtgärder i skolan. 
 
 
Håll skolan ren 
 
I klotterbekämpningsprojektet har man naturligtvis kunskap om att skolans 
fastigheter blir nedklottrade och har därför också gjort situationella 
satsningar, det vill säga insatser för att stimulera snabb sanering. 
Tillsammans med rektorerna var skolvaktmästarna en av de första 
yrkeskategorierna i skolan, som involverades i projektet. Samtliga 
skolvaktmästare både inom grundskolan och gymnasiet fick till uppgift att 
under två månader, april och september under 2004, kartlägga hur mycket 
tid de lägger ner på sanering av klotter. Skolvaktmästarna sanerar enbart 
det klotter som förekommer interiört medan kommunens fastighetskontor 
tar hand om den yttre saneringen.  
 
Syftet med kartläggningen var att kunna uppskatta den ekonomiska 
kostnaden för sanering. För dessa två månader uppskattades den inre och 
den yttre saneringen till 75 000 kronor, pengar som förmodligen skulle 
kunna användas till andra saker.   
 
Den intervjuade skolvaktmästaren försöker att ta bort klottret så fort som 
det uppstår, även om det inte alltid finns tid. Värre är det med klottrandet 
på skolans fasader, det saneras sällan direkt. Den saneringen har dock inte 
vaktmästaren ansvar för utan det är kommunens tekniska förvaltning. 
 
Det klotter som förekommer på skolan är alltifrån att en elev skriver ”I 
love you” på någons skåp till större målningar på skolans ytterväggar och 
behöver inte med nödvändighet ha utförts av skolans elever. 
Skolvaktmästaren vet att allt som målas eller skrivs olovligen på en yta är 
klotter, men undrar ändå om en liten tjej som med blyerts skriver ”I love 

                                                 
32 Angelöw (1991) 
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you” är att betrakta som klottrare. Det tyder på en viss ambivalens i frågan 
om vad som är klotter.  
 
Utöver sanering fyller skolvaktmästarna en viktig funktion i att tidigt 
upptäcka klotter och klottrare. De rör sig ofta i andra regioner i skolan än 
lärarna och ser barnen i andra situationen. Om en elev blir tagen på bar 
gärning så anmäler vaktmästaren ”syndaren” till rektor. Ungdomar som 
upptäcks klottra, får själva göra rent efter sig. Vad som händer sedan med 
den klottrande eleven, om det görs en anmälan till föräldrar, socialtjänsten 
eller polisen (med tanke på att det är en straffrättslig handling), känner inte 
vaktmästaren till. 
 
Även lärarna, både på Hultsberg- och Gruvlyckeskolan, lägger ner tid på 
att få eleverna att städa, tvätta bort klotter och att hålla rent och snyggt i 
skolan. Några av lärarna menar att det handlar inte bara om klotter utan 
om skadegörelse överhuvudtaget, såsom trasiga gardiner misshandlade 
skolbänkar etcetera. De gånger lärarna själva tagit kontrollen och försökt 
hålla ordning, både i klassrummet och i korridoren utanför, har 
skadegörelsen minskat. En av lärarna tror att det kan förklaras av ”jag har 
ansträngt mig för att det ska vara fint och mysigt, dom känner väl att 
någon har lagt ner sig”.  
 
Av utsagan kan man dra slutsatsen att en nedsliten skola signalerar att 
ingen bryr sig, vare sig om skolan eller om eleverna, medan en ren och 
välskött skola signalerar om motsatsen. Det pekar på att situationella 
åtgärder i skolan även kan ha en social funktion i så måtto att det får 
eleverna att känna att skolan bryr sig om dem och deras arbetsmiljö.  
 
Emellertid tycks inte skolan ha ett systematiskt förebyggande arbete med 
klotter och annan skadegörelse utan ”håller på med brandsläckning än och 
vi har fastnat i det mönstret, setat där i många år”, som en av lärarna 
uttryckte det. Av och till renoveras skolan, men ganska snart blir den 
nedsliten igen.  
 
För att på sikt få ett hållbart och systematiskt förebyggande arbete med 
klotter och annan skadegörelse anser lärarna att ansvaret ska läggas på 
skolans elevråd.  Elevrådet får utveckla ett system där eleverna fostrar 
varandra i att hålla skolan fri från klotter. Däremot har lärarna inget förslag 
på hur påkommet klotter eller framförallt en påkommen klottrare ska 
rapporteras. Deras idéer innehåller således inget förslag på hur alla på 
skolan kan ta ett ansvar för bekämpning av klotter och annan skadegörelse.  
Precis som skolvaktmästaren är de osäkra på hur den processen ser ut idag. 
Vad händer med de elever som tas på bar gärning när de klottrar? Däremot 
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är lärarna medvetna om att det är skolledningen som har ansvar för att 
personalen får relevant utbildning i att hantera klottersanering.   
 
Utifrån lärarnas resonemang att låta eleverna själva ta ansvar för ett 
klotterpreventivt arbete, låt oss undersöka hur de ser på frågan.  
 
 
Elevernas uppfattning om klotter på den egna skolan 
 
I kapitel tre redovisades, både elevernas och de respondenter som bor i 
innerstadens uppfattning om vilka platser och ytor i det offentliga rummet 
som är okej att klottra. Tabellen nedan är en repetition och redovisar 
enbart hur eleverna upplever klotter på den egna skolan. 
 
Tabell 18; visar andel elever i procent och deras uppfattning om att klottra på skolan 
 Hultbergskolan Gruvlyckeskolan 
Var är det okej att klottra? tillfälle 1 tillfälle 2 tillfälle 1 tillfälle 2 
På skolans ytterväggar 2 8 2 6 
På skolans innerväggar 1 5 1 4 
På olika typer av skåp i skolan 1 5 1 6 

 
Rent generellt kan man säga att det är väldigt få elever, både på Hultsbergs- 
och på Gruvlyckeskolan, som tycker att det är okej att klottra på den egna 
skolan, vare sig utvändigt eller invändigt. Även om andelen elever är låg 
vid båda mättillfällena är det intressant att den andel, som menar att man 
kan klottra i skolans lokaliteter och på fasaden, har ökat till mer än det 
dubbla efter att de har fått information om klotter. Det är ju inte riktigt 
det man förväntar sig i klotterbekämpningsprojektet, snarare tvärtom. 
Avsikten med de insatser man har riktat till skolan, är att påverka elevernas 
attityder och beteende i den mening att de intar ett negativt 
förhållningssätt till klotter och annan skadegörelse.  
 
Resultatet i tabellen står i motsättning till vad vaktmästaren och de 
intervjuade lärarna vittnar om. De menar att det periodvis förekommer 
mycket klotter och annan skadegörelse och det gäller både Hultsbergs- och 
Gruvlyckeskolan. Så trots att eleverna anser att man inte ska klottra på 
skolan, tycks en del av dem göra detta.  Sen kan man naturligtvis diskutera 
vad som upplevs som mycket klotter. Projektledaren berättar om en av 
klassmorfädenas reaktion efter att ha fått information om klotter ”men 
Gud vad mycket klotter det är, när jag väl började titta”. Således handlar 
det först och främst om att se klottret och det tycks inte alla göra i samma 
utsträckning. Därvidlag kan lärarna och vaktmästaren ha en annan 
medvetandegrad än eleverna. 
 
Emellertid, oavsett bevekelsegrunderna för uppfattningen om mängden 
klotter så pekar resultatet i tabellen på – trots ökningen mellan 
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mätningarna - att det tycks finnas en bra grogrund hos eleverna att arbeta 
förebyggande med klotterbekämpning på skolorna.  
 
Intressant i sammanhanget är – när nu det stora flertalet av eleverna tar 
avstånd ifrån klotter – om eleverna själva har klottrat någon gång eller om 
de känner någon som klottrar.  
 
Känner eleverna klottrare och/eller klottrar de själva? 
 
Följande tabell visar huruvida eleverna vid de båda skolorna känner 
klottrare. 
 
Tabell 19; Andel elever i procent som känner någon som klottrar 
 Hultsbersskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1  Tillfälle 2 
Nej, jag känner ingen   66   52   65   61 
Ja, jag känner en person     9   13   11     7 
Ja, jag känner två personer     4     6     3     3 
Ja, jag känner tre personer     4     2     2     6 
Ja, jag känner fler än tre personer   17    27   19   23 
Totalt 100 100 100 100 

 
Mer än hälften av elever vid båda skolorna och vid båda mättillfällena 
känner inte till någon som klottrar. Dock har andelen minskat något vid 
det andra tillfället, störst är förändringen på Hultsbergskolan. Samtidigt är 
det 13 respektive 19 procent som känner en till två klottrare.  21 respektive 
29 procent av eleverna känner tre eller fler som klottrar. Det innebär att 
vid andra tillfället är det nästan hälften av eleverna som faktiskt känner 
någon som klottrar. Att den andelen har ökat kan bero på att eleverna 
genom information om klotter har fått en ökad medvetenhet om vad 
klotter och klottrare innebär.  
 
På Gruvlyckeskolan är motsvarande andel något lägre, 14 respektive 10 
procent av eleverna känner en eller två personer som klottrar. Således är 
det vid båda tillfällen mer än en tredjedel som känner en eller flera 
personer som klottrar, vilket är en något lägre andel än på 
Hultsbergsskolan.  
 
Om nu eleverna känner någon som klottrar eller ej, vad gäller för dem, i 
vad mån klottrar de själva? Tabell nedan redovisar hur många elever som 
själva ägnat sig åt klotter.  
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Tabell 20; Andel elever i procent som har klottrat 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Nej, aldrig 73 72 77 53 
Jag har klottrat någon enstaka gång 25 23 18 35 
Jag klottrar ganska lite    2   3   3   5 
Jag klottrar ganska ofta      2    4 
Jag klottrar mycket ofta    2    3 
Totalt 100 100 100 100 

 
Vid båda skolorna och vid båda tillfällen har störst andel elever 
överhuvudtaget aldrig klottrat. På Hultsbergsskolan är andelen relativt 
konstant mellan mätningarna, det gäller även de elever som har klottrat en 
eller flera gånger, medan på Gruvlyckeskolan har andelen minskat med 24 
procent. Det innebär att vid den andra mätningen var det betydligt fler av 
eleverna där, som faktiskt har klottrat en eller flera gånger. 35 procent har 
klottrat någon enstaka gång, samma siffra för Hultsbergsskolan är 23 
procent. Emellertid är det väldigt få elever som klottrar ganska eller mycket 
ofta. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att på Hultsbergsskolan är det 
betydligt större andel av eleverna som vid andra mättillfället uppger att de 
känner en eller flera klottrare än vad fallet är på Gruvlyckeskolan. Motsatt 
förhållande råder när det gäller elevernas eget klottrande. Vid andra 
mättillfället har Gruvlyckeskolan störst andel elever vid andra mättillfället 
som själva uppger att de har klottrat. Alltså vid Hultsbergsskolan känner 
många elever klottrare, medan på Gruvlyckeskolan är det en större andel 
som själva har klottrat vid ett eller flera tillfällen. Återigen, värt att notera 
är att det är väldigt få elever som tycks klottra mer eller mindre 
regelbundet.   
 
Resultaten kring huruvida elever själva klottrar eller känner andra som 
klottrar säger ingenting om klottrets omfattning. Det kan handla om 
alltifrån, som en av eleverna kommenterade, ”typ ritat en liten bild på ett 
skåp, men jag har suddat ut den direkt efteråt”, till större bilder målade 
med sprayfärg och filtpennor. För dem som uppgett att de har klottrat 
någon enstaka gång rör det sig förmodligen om att med blyerts rita små 
bilder eller att de har skrivit ”I love you” på en skolkamrats skåp. 
Emellertid går det inte att utesluta att de faktiskt kan ha målat en större 
bild. De som eventuellt skulle kunna ligga i riskzonen för att utvecklas till 
”vaneklottrare” torde vara de som säger sig klottra ganska eller mycket ofta.  
 
Eftersom det förefaller som den största andelen elever inte vill se sin skola 
nedklottrad kan man ställa sig frågan; vad gör eleverna om de ser någon 
klottra på skolan.  Har den information som eleverna fått från 
klotterbekämpningsprojektet gett några effekter på elevernas agerande när 
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det gäller klotter? Finns det förutsättningar hos eleverna att själva ta ansvar 
för ett klotterförebyggande arbete?  
 
Elevernas reaktion på klottrare 
 
Följande fyra tabeller visar hur eleverna reagerar när de ser en känd 
respektive okänd person som är duktig respektive dålig tecknare, måla en stor 
bild på skolans fasad. Motivet till kontrasteringen är antagandet att elever 
kan reagera olika på en känd respektive okänt person. Det är förmodligen 
lättare att själv säga till en skolkamrat att upphöra med något som är fel än 
att be skolans personal att göra det. Att berätta för lärare, vaktmästare eller 
någon annan vuxen person i skolan, kan upplevas som skvaller och att 
”tjalla” är kanske inte något som kamrater ser positivt på. Kontrasten dålig 
respektive duktig tecknare kan påverka hur eleverna agerar utifrån 
antagandet att man beundrar människor som är duktiga på att teckna och 
måla, de gör ”fina bilder”, medan de som är dåliga att teckna gör ”fula 
bilder”, som man inte blir imponerad av. I det senare fallet är eleverna 
kanske mer benägen att på ett eller annat sätt handla.  
 
Tabellerna redovisar också om det finns en skillnad mellan elevernas sätt 
att reagera före och efter att de har fått information om klotter och 
klottrets konsekvenser 
 
Elevernas reaktioner på känd klottrare 
 
Följande tabell visar att när en elev upptäcker en skolkamrat en känd 
person, som är duktig att teckna, måla en stor bild på en av skolans 
ytterväggar 
 
Tabell 21; Andel elever i procent och hur de reagerar när de ser en skolkamrat som är duktig att teckna, måla en 
stor bild på en av skolans ytterväggar. Flera alternativ har angetts 

 

Skola Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tittar beundrande på 15 27 24 25 
Säger till kamraten att låta bli att måla på väggen 46 35 45 49 
Berättar för din lärare om målningen 17   8 18 12 
Berättar för skolvaktmästaren om målningen 10   8   6   8 
Berättar för en kamrat om målningen 14 11   5 12 
Berättar för dina föräldrar om målningen   3   6   3   6 
Pratar överhuvudtaget in om det 27 26 19 20 

Intressant i ovanstående tabell är hur eleverna agerar när de ser en 
skolkamrat klottra på skolan. Resultatet pekar på att nästan hälften av 
eleverna - vid båda skolorna - ingriper själva och ber kamraten att sluta 
måla på väggen. Dock har andelen minskat vid andra mätningen på 
Hultsbergsskolan. Därefter kommer vid första mättillfället den andel som 
berättar för skolans personal, lärare och vaktmästare, om händelsen och 

 60 



det gäller båda skolorna. Här har situationen förändrats vid andra 
mätningen i så måtto att andelen har minskat med 10 procent på 
Hultsbergsskolan och 4 procent vid Gruvlyckeskolan. Den andel som ökat 
mest mellan mätningarna på Hultsbergsskolan, är de elever som 
beundrande tittar på. Eftersom eleverna kunnat ange flera alternativ 
utesluter inte detta förhållande att de faktiskt agerar också. Emellertid har 
dessa värden inte ökat, vilket skulle betyda att många av eleverna nöjer sig 
med att titta på. De elever som överhuvudtaget inte pratar om händelsen 
är relativt konstant mellan mätningar på båda skolorna.  
  
Den skillnad som råder mellan skolorna är att på Gruvlyckeskolan är 
andelen elever som tar saken i egna händer mer konstant mellan 
mättillfällena - och har till med ökat något. Överhuvudtaget är resultatet ur 
ett klotterpreventivt perspektiv sämre på Hultsbergsskolan vid andra 
mätningningen. Där tycks toleransen för klotter ha ökat.   
 
Nedanstående tabell redovisar vad eleverna gör om de upptäcker en känd 
person som är en dålig tecknare, måla en stor bild på en av skolans 
ytterväggar.  
 
Tabell 22; Andel elever i procent och hur de reagerar när de ser en skolkamrat som är en dålig tecknare måla en 
stor bild på en av skolans ytterväggar. Flera alternativ har kunnat anges 

 

Skola Hultbergskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tittar beundrande på   7 14   6   5 
Säger till kamraten att låta bli att måla på väggen 44 41 58 51 
Berättar för din lärare om målningen 24 11 19 20 
Berättar för skolvaktmästaren om målningen 14   9 10 11 
Berättar för en kamrat om målningen 10   8   3   6 
Berättar för dina föräldrar om målningen   3   5   5   6 
Pratar överhuvudtaget inte om det 22 30 21 23 

Precis som i den förra tabellen visat resultatet att den största andelen elever 
ingriper själva när de ser en skolkamrat som är en dålig tecknare, måla på 
skolfasaden. På Gruvlyckeskolan är det omkring hälften av eleverna och 
andelen är något mindre på Hultsbergsskolan. Därefter kommer den andel 
som vänder sig till skolans personal. Dock, har den andelen - vid andra 
mätningen - minskat med nästan hälften på Hultsbergsskolan och den 
andel som tiger still eller beundrande tittar på har ökat. Det betyder att på 
Hultsbergsskolan har andelen av elever som är passiva ökat. Emellertid är 
andelen elever som ingriper själva relativt konstant mellan mättillfällena.  
 
På Gruvlyckeskolan är resultatet vid de olika mätningarna mer konstant. 
Den största förändringen är att vid andra mättillfället har den andel elever 
som ingriper själva minskat med 7 procent.  
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Vid båda skolorna är det få som beundrar en dålig tecknare, men andelen 
har ökat på Hultsbergsskolan vid andra mätningen. Precis som i den förra 
tabellen visar även denna, att resultatet på Hultsbergsskolan genomgående 
är sämre vid andra mätningen än på Gruvlyckeskolan.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna reagerar olika beroende 
på om skolkamraten, som målar på en av skolans ytterväggar, är duktig 
respektive dålig tecknare. Vid båda mättillfällen och på båda skolorna är 
det betydligt fler elever som beundrande tittar på när en bild målas av en 
skolkamrat som de tycker är duktig att teckna. Oavsett skolkamraten 
upplevs vara en bra eller dålig tecknare så ingriper eleverna själva och ber 
kamraten sluta att måla, dock är andelen som ingriper själva, större om det 
är en dålig tecknare. Det kan förmodligen förklaras av att eleverna 
upplever bilden som ful eller fin. En bild som upplevs vara ful uppfattas 
kanske som att den förstör skolmiljön. 
 
Eftersom eleverna har kunnat ange flera alternativa svar är det möjligt att 
de som uppskattar bilden faktiskt också ingriper. Det är ju positivt ur ett 
klotterbekämpningsperspektiv. Värre är det med de som beundrande tittar 
på och nöjer sig med detta samt de elever som överhuvudtaget inte 
berättar någonting om klottret.    
 
Elevernas reaktioner på okänd klottrare 
 
Hur reagerar då eleverna när en okänd person som är duktig att teckna, måla 
en stor bild på skolans fasad?   
 
Tabell 23; Andel elever i procent och hur de reagerar när de ser en okänd person som är en duktig tecknare, 
måla en stor bild  på en yttervägg på din skola. Flera alternativ har kunnat anges 

 
 
 
 
 
 

Skola Hultbergskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tittar beundrande på 15 32 21 20 
Säger till personen att låta bli att måla på väggen   7 14 18 15 
Berättar för din lärare om målningen 24 12 31 22 
Berättar för skolvaktmästaren om målningen 24   9 12   8 
Berättar för en kamrat om målningen 17 18 11   8 
Berättar för dina föräldrar om målningen   8   2   5   8 
Pratar överhuvudtaget inte om det 34 29 21 20 

 
Tabellen ovan visar att i den situationen är eleverna inte benägna att 
personligen säga till denne att sluta måla. Istället väljer de att berätta för 
skolans personal, vaktmästare eller lärare. Emellertid har det skett en viss 
förändring i elevernas sätt att agera mellan mättillfällena. På 
Hultsbergsskolan har andelen elever som beundrande tittar på och de som 
själva ingriper ökat till mer än det dubbla. Medan den andel som vänder 
sig till skolans personal har minskat från nästan hälften till en femtedel av 
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eleverna. Andelen elever som inte berättar för någon om händelse utgör en 
tredjedel vid första tillfället och har minskat något vid andra mätningen.  
 
På Gruvlyckeskolan är resultatet mer stabilt mellan mättillfällena. Dock 
kan man även här se att den andel elever som berättar för skolans personal 
har minskat från knappt hälften till knappt en tredjedel av eleverna. Även 
den andel elever som själva ingriper har minskat något. Både den andel 
elever som beundrande tittar på målandet och de som inte berättar vad de 
sett utgör en femtedel av eleverna och är också relativt konstant mellan 
mätningarna.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras; att när eleverna vid de båda skolorna 
ser en främmande person som är duktig att teckna, så vänder sig störst 
andel elever till skolans personal, även om andelen har minskat mellan 
mätningarna. Vid andra mättillfället har andelen elever på 
Hultsbergsskolan som själva ingriper, ökat.  
 
Ovanstående resultat gällde en okänd person som är duktig att teckna, 
frågan nu gäller; hur reagerar eleverna när de ser en främmande person, 
som är dålig att teckna, måla en stor bild på en av skolans ytterväggar. 
 
Tabell 24; Andel elever i procent och hur de reagerar när de ser en okänd person som är en dålig tecknare, måla 
en stor bild på en yttervägg på din skola. 

 

Skola Hultsbergskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tittar beundrande på   5 18   5   8 
Säger till personen att låta bli att måla på väggen 12 12 31 15 
Berättar för din lärare om målningen 31 18 34 21 
Berättar för skolvaktmästaren om målningen 27   8 15   8 
Berättar för en kamrat om målningen 12 18 16 17 
Berättar för dina föräldrar om målningen 10   2   5   9 
Pratar överhuvudtaget inte om det 34 36 23 25 

Tabellen ovan visar att mer än hälften av eleverna vid Hultsbergsskolan 
vid första mätningen vänder sig till personal på skolan, lärare eller 
vaktmästare, men vid andra mätningen har det skett en kraftig förändring, 
från 58 till 26 procent. Den näst största andelen och som utgör en 
tredjedel vid båda mätningarna är de elever som överhuvudtaget inte säger 
någonting alls om vad de har sett. Endast 12 procent ingriper själva och 
den andelen är oförändrad mellan mätningarna. Således visar resultatet vid 
andra mätning, att den största andelen elever pratar överhuvudtaget inte 
om händelsen, i andra hand kommer de elever som väljer att berätta vad 
som skett för skolans personal och knappt en fjärdedel låter sig imponeras 
eller berättar för kamrater eller förälder och här har det skett en ökning av 
antalet elever.  
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Även på Gruvlyckeskolan berättar den största andelen elever för skolans 
personal vid första mätningen, vilken minskar vid andra tillfället, från 49 
till 29 procent. Den näst största andelen elever gör något själva, 31 
respektive 15 procent, också en minskning mellan mätningarna. Därefter 
kommer den andel elever som inte gör något alls, 23 respektive 25 procent 
medan de som vänder sig till kamrater eller förälder är 21 respektive 26 
procent, en ökning på 5 procent. Få är de elever som är imponerad av 
målaren, den andelen är 5 kontra 8 procent.  Det betyder att det skett en 
viss förändring vid det andra mättillfället. Fortfarande väljer den största 
andelen elever att informera lärare eller vaktmästare, på andra plats 
kommer den andel elever som tiger still. Den andel elever som själva 
ingriper har minskat betydligt och hamnar på fjärde plats. 
 
Sammanfattningsvis pekar resultatet på, att när eleverna ser en främmande 
person måla på en av skolans väggar, tycks det finnas två huvudsakliga 
handlingsalternativ - oavsett denne är en duktig eller dålig tecknare - 
antingen berättar de för skolans personal eller så väljer de att inte berätta 
någonting alls. Den skillnad man kan se är om främlingen är duktig, då är 
det en större andel elever som blir imponerade av den som målar. 
Samtidigt finns det en skillnad mellan de två mättillfällena. Resultatet har 
blivit sämre efter klotterbekämpningsprojektets information. Andelen 
elever - på båda skolorna – som berättar för skolans personal är lägre efter 
informationen. På Gruvlyckeskolan har även andelen elever, som själva 
säger till klottraren att sluta, minskat efter informationen.  
   
Stor kontra liten bild 
 
Det som avhandlats hittills har gällt en stor bild på skolans yttervägg, men 
klotter i skolan sker även på andra ställen, inomhus, på toaletter, väggar 
och skåp. Ofta utgör då klottret mindre bilder eller texter, som tidigare 
nämndes, till exempel elever som skriver ”I love you” på någons skåp. 
Frågan är hur eleverna reagerar på små bilder, fortfarande i relation till känd 
kontra okänd, duktig kontra dålig tecknare. Gäller samma reaktionsmönster? 
 
Följande tabell visar elevernas agerande när en okänd person som är duktig 
att teckna, målar en liten bild på en skolkamrats skåp. 
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Tabell 25; Andel elever i procent och hur de reagerar när de ser en person som de inte känner och som är duktig 
på att teckna, måla en liten bild på en skolkamrats skåp i skolan. 

 

Skola Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tittar beundrande på 10 32 19 25 
Säger till personen att låta bli att måla på skåpet 18 12 21 18 
Berättar för din lärare om målningen 14 11 21 11 
Berättar för skolvaktmästaren om målningen 14   8   5   5 
Berättar för en kamrat om målningen 10 17 16 12 
Berättar för dina föräldrar om målningen   8   3   5   5 
Pratar överhuvudtaget inte om det 44 40 26 29 

Den största andelen på Hultsbergsskolan pratar överhuvutaget inte om vad 
de har sett och det gäller båda mättillfällen. I andra hand berättar de för 
skolans personal, där har skett en minskning mellan tillfällen. I tredje hand 
kommer den andel elever som vänder sig till kamrater eller förälder. 
Andelen av dem som beundrande tittar på var 10 procent vid första 
mätningen och ökade till det dubbla vid andra mätningen.   
 
Även på Gruvlyckeskolan väljer den största andelen och vid båda 
tillfällena att inte berätta om händelsen. Vid första mätningen vänder sig 
den näst största andelen till och berättar för skolans personal. Den tredje 
största andelen elever agerar själva och säger till personen att sluta måla. 
Vid andra mättillfället att detta förhållande förändrats. Då har den andel 
som beundrande tittar på ökat och andelen som berättar för skolans 
personal har minskat och det gäller även den andel som agerar själva.  
 
Följande tabell redovisar hur eleverna reagerar om en okänd person som är 
en dålig tecknare måla en liten bild på en skolkamrats skåp. 
 
Tabell 26; Andel elever i procent och hur de reagerar när de ser en okänd person, som är en dålig tecknare, måla 
en liten bild på en skolkamrats skåp i skolan. 

 

Skola Hultsbergskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tittar beundrande på   3 14   6 12 
Säger till personen att låta bli att måla på skåpet 17 14 39 23 
Berättar för din lärare om målningen 24 14 23 12 
Berättar för skolvaktmästaren om målningen 15   8 11   9 
Berättar för en kamrat om målningen 17 12 18 14 
Berättar för dina föräldrar om målningen   3   3   6   6 
Pratar överhuvudtaget in om det 37 50 20 29 

Tabellen visar att på Hultsbergsskolan är det 37 respektive 50 procent av 
eleverna som inte gör någonting alls och andelen har ökat mellan 
mätningarna. 39 respektive 22 procent vänder sig till sin lärare eller till 
vaktmästaren, en minskning med 17 procent. Andelen elever som tar saken 
i egna händer är 17 respektive 14 procent, även här en minskning. De som 
beundrande tittar på har ökat från 3 till 14 procent. Följaktligen har det 
skett en förändring vid andra mättillfället, den största andelen är de elever 
som överhuvudtaget inte pratar om vad de har sett och på andra plats 
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kommer den andel som vänder sig till skolans personal. Fler ingriper själva 
eller är imponerade.  
 
På Gruvlyckskolan utgör den största andelen elever vi den första 
mätningen de som ber personen att sluta måla på skåpet, 39 procent som 
minskade till 23 procent. Därefter kommer den andel som väljer att 
informera skolans personal, 34 procent som minskade till 21 procent vid 
andra mätningen. I tredje hand kommer den andel elever som berättar för 
kamrater eller förälder, 24 respektive 20 procent och därefter de som tiger 
still, 20 respektive 29 procent. Minst är den andel elever som beundrande 
tittar på. Även på Gruvlyckeskolan har det skett en förändring mellan 
mättillfällen i så måtto att den andel som överhuvudtaget inte pratar om 
händelsen är störst. Därefter kommer den andel elever som väljer att själva 
ingripa och på tredje plats hamnar de som berättar för skolans personal. I 
fjärde hand kommer de elever som berättar för förälder eller kamrater och 
sist den andel som beundrande tittar, även om denna har ökat till det 
dubbla.  
 
Den sista tabellen i serien om hur elever agerar på klottrare relaterar till när 
de ser en känd person, som är en dålig tecknare, måla en liten bild på sitt 
eget skåp. 
 
Tabell 27; Andel elever i procent och hur de reagerar när de ser en skolkamrat som är en dålig tecknare, måla en 
liten bild på sitt skåp i skolan 

 

Skola Hultsbergskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tittar beundrande på   8 20 10 12 
Säger till kamraten att låta bli att måla på skåpet 46 30 44 41 
Berättar för din lärare om målningen 14   9 10 14 
Berättar för skolvaktmästaren om målningen   3   5   3   9 
Berättar för en kamrat om målningen   5   6   8   5 
Berättar för dina föräldrar om målningen   3   2   5   8 
Pratar överhuvudtaget in om det 37 41 34 32 

Ovanstående tabell visar att på Hultsbergsskolan har det skett en 
förändring mellan första och andra mätningen. Från att den största 
andelen själv agerar och ber kamraten upphöra med sitt målande, till att 
den största andelen överhuvudtaget inte pratar om händelsen. Det är ockå 
en mindre andel vid andra än vid första mätningen som berättar för 
skolans personal. Ökat har även den andel som beundrande tittar på.  
 
På Gruvlyckeskolan är skillnaderna inte så stora mellan första och andra 
mättillfället. Den största andelen elever –vid båda mätningarna – väljer att 
själva ingripa och be kamraten sluta klottra. Den näst största andelen väljer 
att inte ingripa alls och den tredje största andelen berättar för skolans 
personal och den andelen har ökat.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att en känd kontra okänd person som 
upptäcks måla en liten bild på en skolkamrats skåp påverkar det elevernas 
val av handlingsalternativ i så måtto, att är det en känd person så väljer 
man i större utsträckning att själv ingripa och få slut på klottrandet. Är det 
en främmande person tycks det som att eleverna väljer att överhuvudtaget 
inte säga någonting om de inte väljer att ingripa själva. 
 
De variabler som tycks påverkas om målaren anses vara duktig eller dålig är 
huruvida eleverna blir imponerade eller ej.  En duktig målare får fler 
beundrande elever än en som upplevs vara sämre.    
 
Att ingripa eller inte ingripa vid upptäckt av klottrare 
 
Vad gör eleverna när de upptäcker en klottrare i skolan? Hur ser 
reaktionsmönstret ut? I vilka situationer ingriper de direkt, berättar för 
någon annan, gör ingenting eller tittar beundrande på den som klottrar. Är 
deras agerande beroende av om personen – som målar en bild - är känd 
kontra okänd, duktig eller dålig tecknare, om det är en stor eller liten bild 
som tecknas.  
 
Undersökningen visar att om eleverna upptäcker en skolkamrat oavsett det 
gäller att måla på skolans fasad eller en liten bild det egna skåpet, så tycks 
det som att de i första hand ingriper själva och ber kamraten sluta att 
klottra. Huruvida denne upplevs vara bra eller dålig på att teckna har ingen 
större betydelse för reaktionsmönstret. Man väljer att ta saken i egna 
händer framför att informera skolans personal. I enkäten har det funnits 
öppna svarsalternativ där eleverna kunnat lämna egna kommentarer och 
flera av dem har påpekat att ”man ska inte klottra” eller ”jag pratar med 
honom om klotter”. Förklaringen till varför man föredrar att själv ta tag i 
frågan, framför att vända sig till lärare eller vaktmästare, kan bero på att 
man inte vill skvallra. Som en av eleverna uttryckte det: ”Jag berättar för 
mamma och pappa, men jag vill inte tjalla så jag berättar inte vem som 
klottrade.” Visserligen var det föräldrarna som informerades, men när det 
gäller att just skvallra, talar det för att elever i första hand väljer att ingripa 
själva när det gäller en skolkamrat som klottrar eller att inte göra någonting 
alls.  
 
Däremot om det är en okänd person, är det en mindre andel elever som 
tar saken i egna händer. Många väljer att tiga still om klottrandet eller så 
vänder de sig till lärare och vaktmästare. Det gäller framförallt om 
personen upplevs som duktig, men betraktas denne som en dålig målare, 
då är det en större andel elever som själva ingriper. Sålunda har 
kontrasterna duktig respektive dålig tecknare en viss betydelse för elevernas 
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agerande i så måtto att de ingriper själva eller förväntar sig att någon annan 
ska göra det.   
 
Emellertid, oavsett om det är en känd eller en okänd person som anses 
vara duktig att måla tycks det påverka andelen elever i så mått att det är en 
större andel som blir imponerade. En målare som tvärtom upplevs som 
dålig tycks inte få lika många beundrare. Det betyder att en duktig målare 
blir eleverna imponerade av, oavsett om de känner denne eller inte. Å 
andra sidan ger några flickor kommentaren; ”jag tittar beundrande på fast 
jag säger till att ta bort det sedan”.   
 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatserna kring dikotomierna att en 
känd kontra okänd målare – oavsett det är en liten eller stor bild - har 
betydelse för om eleverna själva ingriper eller om de vänder sig till skolans 
personal.  Upplevelsen av en duktig respektive dålig målare tycks påverka 
eleverna såtillvida att de blir imponerade eller inte med undantaget att en 
dålig okänd målare får en större andel elever att själva ingripa.    
 
Ett intressant spörsmål ur ett klotterbekämpningsperspektiv är att 
toleransen för klotter bland eleverna tycks ha ökat mellan mättillfällena. 
Framförallt gäller det eleverna på Hultsbergsskolan där resultatet pekar på 
att de överhuvudtaget har en större tolerans mot klotter. Anmärkningsvärt 
är att ökningen av toleranser är större där än på Gruvlyckeskolan, efter att 
eleverna har fått information av klotterbekämpningsprojektet.  Att så är 
fallet skulle kunna förklaras av att den kunskap eleverna har fått om klotter 
och klottrets konsekvenser har gjort dem medvetna om att klotter är 
straffbart och därför vill man inte berätta för skolans personal utan ingriper 
hellre själv eller inte gör något alls. På Hultsbergsskolan är andelen elever, 
som överhuvudtaget inte berättar för någon om de har sett en klottrare, 
större än på Gruvlyckeskolan. Varför eleverna väljer att tiga still kan 
illustreras av följande kommentar; ”vågar ej säga något” eller att ”jag bryr 
mig inte”.   
 
 
Sammanfattande diskussion kring klotterprojektets satsningar i skolan 
 
En av de viktigaste arenorna för ett förebyggande arbete överhuvudtaget 
anses skolan vara. Det gäller framförallt primär- och sekundärprevention, 
som handlar om att minska riskerna för en nyrekrytering av klottrare och 
att upptäcka dem som ligger i riskzonen för att utveckla ett vanemässigt 
klottrande. I skolan har projektet satsat både på situationella och sociala 
åtgärder riktade till olika målgrupper i syfte att alla ska ta ansvar för ett 
klotterpreventivt arbete och att det ingår som en del i vardagens praktik.  
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De situationella åtgärderna har handlat om att informera vaktmästare och 
få dem med i arbetet att snabbt sanera klotter, eftersom en ren skola, fri 
från klotter och annan skadegörelse, anses ha en förebyggande effekt, i så 
måtto att det avhåller eleverna från att klottra. Som tidigare nämnts tar 
man i projektet utgångspunkt i tesen ”att klotter föder klotter”, vilket 
följaktligen leder till att en klotterfri skola verkar förhindra elever att klottra. 
Men utifrån lärarna på Gruvlyckeskolans resonemang, tycks de 
situationella åtgärderna på skolan även ha en social funktion. Deras 
erfarenhet säger, att eleverna uppskattar när lärarna anstränger sig för att 
hålla klottret borta. Det pekar på; att genom att hålla skolan klotterfri så 
föregår man med ett gott exempel, vuxna visar att de bryr sig om elevernas 
arbetsmiljö och trivsel i skolan. En av de viktigare främjande faktorerna i 
ett förebyggande arbete anses vara elevernas trivsel i skolan.33

 
De sociala åtgärderna i skolan har bland annat bestått av information och 
introducering av ett utbildningsmaterial, den så kallade verktygslådan. 
Information om klotter och klottrets konsekvenser har riktats till lärare, 
elever och föräldrar. Föräldrar betraktas som signifikanta aktörer i ett 
förebyggande arbete, att medvetandegöra dem om problemet och få dem 
att ta ansvar för att deras barn inte klottrar, har varit en viktig fråga för 
projektet. Emellertid har det varit en grupp som har varit svår att engagera.  
 
När det gäller eleverna är det en skillnad i deras attityder före och efter den 
information de har fått om klottrets juridiska, ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser. Tanken med informationen har naturligtvis 
varit en önskan om, att öka elevernas kunskaper om riskerna med att 
klottra, som förväntats leda till ett avståndstagande. Emellertid tycks 
motsatsen råda, toleransen för klotter har ökat och det är framförallt 
eleverna på Hultsbergsskolan som sticker ut. Detta förhållande synliggörs 
företrädesvis i hur eleverna agerar när de ser någon klottra på skolan. 
Generellt sett är det färre elever, som efter informationen om klotter, aktivt 
ingriper, varken personligen eller vänder sig till skolans personal. En möjlig 
förklaring kan vara att informationen har fått motsatt effekt i den 
meningen; att genom informationen har eleverna fått kunskap om att 
klotter är straffbart och därför inte vill ange någon eller visa att de själva 
uppmärksammar en klottrare. De vill inte medverka till att någon ”åker 
fast”. 
 
Effekten av informationen i skolan kan tyckas något nedslående, men 
kunskapens funktion i ett förebyggande arbete är inte utan problem. Till 
exempel har forskning visat att traditionell upplysande undervisning om 

                                                 
33 Ohlsson (2001) 
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alkohol, tobak och narkotika, så kallad ANT-undervisning, inte har den 
förväntade effekten på elevernas beteende. Att eleverna trivs och fungerar 
väl i skolan anses däremot ge ett grundläggande skydd mot att utveckla 
problem, vilket innebär att kunskap bör kombineras med andra satsningar 
i skolan.34

 
Till ovanstående resonemang kan kopplas det utbildningsmaterial som 
introducerats på Hultsbergs- och Gruvlyckeskolan som är ett led i att 
bygga en hållbar struktur för det klotterförebyggande arbetet. Det är också 
en typ av informations- och kunskapsmaterial, som är tänkt att säkra ett 
kontinuerligt vardagsarbete i skolan kring klotter och klottrets 
konsekvenser. Frågan är om det räcker? Med tanke på att information är 
ett otillräckligt verktyg i ett förebyggande arbete torde det kombineras med 
andra främjande åtgärder som rör elevernas trygghet och trivsel i skolan. 
Det exempel, som en av lärarna själv engagerat sig i, pekade på var de 
situationella åtgärder och dess betydelse för elevernas upplevelse av att 
någon brydde sig. Detta kan styrkas av eleverna själva, som inte vill se 
klotter på den egna skolan. 
 
I klotterbekämpningsprojektet har man satsat en del på skolan, men som 
egentligen i projektets slutskede inte fått någon större genomslagskraft. 
Förutom att informationen till synes inte har fått önskat effekt, så har 
heller inte undervisningsmaterialet/verktygslådan använts av fler än en 
lärare. Det reser naturligtvis frågan, varför? En förklaring kan möjligen 
härledas att verktygslådan inte har tagits fram i dialog med dem. Ytterligare 
en förklaring kan vara om verktygslådan svarar mot lärarnas behov och 
önskemål. Vill lärare ta över ansvaret för ett klotterförebyggande arbete? 
Det kan vara tveksamt, eftersom det ämne som ansågs vara bäst skickad för 
frågan är hemkunskap.  
 
Eftersom undervisningsmaterialet om klotter funnits alltför kort tid på de 
både skolorna går det inte att dra några slutsatser om det kommer att 
användas eller ej. Det bär fortfarande på möjligheten att det sprids och 
används i undervisningen. Emellertid har det inte funnits tid för 
representanterna i klotterbekämpningsprojektet att följa upp arbetet 
eftersom materialet presenterades för lärarna på de båda skolorna i 
projektarbetets tredje och sista fas.   
 
 
 
 
 

                                                 
34 Skolverket (Dnr 99:208) 
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Samverkan med klottrarna 
 
Skolan är en viktig arena för ett klotterpreventivtarbete med barn och 
ungdomar. Där når man både dem som redan som ligger i riskzonen, de 
som är aktiva och de presumtiva utövarna. Utöver kontakten med skolan 
har man i projektet också ansett att en viktig social åtgärd är att skapa 
kontakter och relationer till de ungdomar som klottrar. Det handlar således 
mer om tertiärt förebyggande arbetet, det vill säga att nå dem som är 
aktiva, med ”behandlande insatser”. Att skaffa sig kunskaper om vilka 
klottrarna är och vilka bevekelsegrunder de har för att klottra, är en väg till 
att skapa förutsättningar att dels vidta relevanta åtgärder, dels möta deras 
behov och önskemål.   
 
I det följande ges en bild av hur styrgruppen, elever och respondenterna i 
innerstaden ser på klottraren samt klottrarnas självförståelse. 
 
 
Vem är klottraren och varför klottrar man 
 
Kategorin klottrare är svår att definiera, eftersom det inte är en homogen 
grupp. Klottrarna kommer ifrån olika socioekonomiska förhållande, tillhör 
olika ålderskategorier, men vanligen är det unga pojkar eller unga män. 
Kvinnliga klottrare förekommer, men i mindre utsträckning.35 Ibland 
betraktas klottrare som vandaler och skadegörare, andra gånger som gatans 
konstnärer. Forskaren Arnold P. Goldstein36å ena sidan jämställer klotter 
och annan skadegörelse med vandalism och klottraren betraktas som en 
vandal. Staffan Jacobsen37 och Malcolm Jacobsen38å andra sidan menar att 
klotter eller rättare sagt graffiti är konst och att klottraren alternativt 
graffitimålaren är en konstnär. Troligen är heller inte klottrarna någon 
homogen grupp ur dessa aspekter.  
 
Klottraren, vandal eller konstnär? 
 
Vilken syn har styrgruppen på klottrare och varför ungdomar klottrar? 
Några röster lyfte fram följande motiv till varför ungdomar klottrar:  
 
 
 
 

                                                 
35 Hollari (2005) 
36 Goldstein (1996) 
37 Jacobsen (1996) 
38 Jacobsen (2003) 
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             ”För att det är en protest av något slag, man vet inte vad man skall göra, man  
              har inga förebilder utan det gäller att hitta på något så att jag syns och  
              det är kanske flera ungdomar som aldrig har fått synas”.  
 
            ”Deras föräldrar har aldrig sett dom, deras lärare har aldrig sett dom, 
             dagispersonalen har heller aldrig sett dom, kompisarna har heller aldrig 
             sett dom, men här kan de äntligen få synas med sitt klotter”. 
 
En respondent hade ytterligare en aspekt och menar att klottrare opererar 
inte enbart själva utan också i organiserade ligor, som bevakar  
busshållplatser, gångtunnlar och husväggar i syfte att kartlägga trafiken på 
både folk och bussar. När det är minst folk ”så går de dit och fullständigt 
bombar”. Samma planering och medvetenhet gäller för nedklottring av 
tåg. Styrgruppen betraktar inte detta som ett utslag av en ungdomsrevolt 
utan anser att det står för en organiserad illvilja hos klottrarna. Dessa 
ungdomar är vandaler som ägnar sig åt skadegörelse. Samtidigt menade 
man i styrgruppen att det finns en annan kategori också, de ungdomar som 
faktiskt är konstnärligt intresserade.  
 
Ovanstående resultat och resonemang pekar på att det finns skilda 
uppfattningar om motiven till varför man klottrar och det har naturligtvis 
betydelse för både vilka åtgärder man fokuserar och hur man ska möta 
klottrarna. 
 
Emellertid är klottrarna ingen homogen grupp ur en klotteraspekt. Enligt 
en representant i styrgruppen finns det, å ena sidan de som klottrar t.ex på 
hemväg en sen kväll och okynnesritar på husfasader, å andra sidan de som 
har ett konstnärligt intresse och vill måla graffiti. Det betyder att det 
egentligen inte finns något antingen eller, utan gruppen klottrare kan både 
omfatta dem som är konstnärligt intresserade och de som klottrar enligt 
definitionen ”ett planlöst ritande”.  
 
Låt oss gå över till tabell 28 och 29 för att se hur eleverna vid de båda 
skolorna och hur respondenterna i Karlstads innerstad ser på klottrare och 
varför de klottrar.  
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Tabell 28; Andel elever i procent och deras uppfattning om varför ungdomar klottrar. Flera svarsalternativ har 
kunnat anges 
 Hultsberg Gruvlyckan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Det är ett sätt att söka spänning 41 48 47 45 
Det är ett sätt att imponera på kamrater 59 61 52 49 
De  blir påverkade av kamrater 29 29 27 19 
De vill bli sedda av andra 25 29 32 31 
De har ett konstnärligt intresse 44 42 34 40 
Det är ett uttryck för bus 41 40 42 26 
Det är ett sätt att få kamrater 10  20 13 17 
Det är en protest mot vuxenvärlden 13 14 13 17 
Det är ett sätt att vara annorlunda   8 18  8 17 
De vill tillhöra en speciell grupp ungdomar 34 42 34 34 
 
 
Störst andel av eleverna på båda skolorna och vid båda mätningarna som 
anser att klottra är ett sätt att imponera på sina kamrater. I andra  
hand kommer den andel som menar att det är ett sätt att söka spänning 
och i viss mån ett uttryck för bus. På Hultsbergsskolan anser knappt 
hälften av eleverna – vid båda mätningarna -  att de som klottrar gör det 
för att de har ett konstnärligt intresse. Vid Gruvlyckeskolan är den andelen 
något lägre. Eftersom eleverna enbart har fått ta ställning till varför 
ungdomar klottrar, vilket implicerar alltifrån att rita eller skriva slarvigt, till 
att måla graffiti. Det kan ha betydelse för elevernas antaganden om varför 
man klottrar, att det kan vara alltifrån ett tecken på ett konstnärligt intresse 
till att det är ett utslag av bus. 
 
Hur ser då kommuninnevånarna i Karlstads innerstad på frågan?  Följande 
två tabeller redovisar vad de har för uppfattning kring varför unga 
människor klottrar eller målar graffiti.  
 
Tabell 29; Andel boende i procent och uppfattning kring varför ungdomar klottrar 
Ålder 18-44 45-64 65> 
Instämmer Till stor del/ 

Helt och 
hållet 

Till stor del/ 
Helt och 
hållet 

Till stor del/ 
Helt och 
hållet 

Det är en protest mot samhällets auktoritet och 
traditionella normer 

26 39 35 

Det är ett sätt att söka spänning                   65 61 71 
Det är ett utslag av bus                            65 65 60 
De har ett konstnärligt intresse                     25 21 12 
Det är uttryck för en trend i samhället               25 36 50 
De blir påverkade av andra                       53 57 64 
Det är ett sätt att imponera på kamrater               62 63 75 
Det är ett sätt att få en identitet                  55 55 56 
Det är ett sätt att få en gruppgemenskap      58 54 57 
Det är en livsstil       36 39 40 
De vill vara rebeller 41 40 52 
De vill tillhöra en specifik kultur                        42 41 44 
Det är ett uttryck för att man vill bli sedd       60 63 65 
Det är ett uttryck för en kreativ ådra               14 21 22 
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Tabell 29 visar att - oavsett ålder - är de som bor i innerstaden ganska 
överens om vilka faktorer som i huvudsak kan förklara varför ungdomar 
klottrar. Mer än hälften inom respektive ålderskategori instämmer till stor 
del eller helt och hållet i, att ungdomar klottrar beror på att de söker 
spänning. Klottrare vill imponera på kamrater och busar. Vidare 
instämmer man i, att klottra är ett sätt att få uppmärksamhet, att bli sedd, 
att få en identitet och bli en del av en gruppgemenskap. I 
ålderskategorierna 18-44 år och 45-64 år anser cirka en fjärdedel att klotter 
är ett uttryck för ett konstnärligt intresse, vilket bara 12 procent bland dem 
som är 65 år och äldre menar. En större andel av dem anser däremot att 
klotter är ett uttryck för en kreativ ådra, vilket de två yngre kategorierna 
inte gör i samma utsträckning.  
     
De som bor i innerstaden har också fått ta ställning till vilka motiv de 
ungdomar har som målar graffiti. Resultatet i tabellen nedan visar att i den 
frågan är de olika ålderskategorierna inte lika överens. 
 
Tabell 30; Andel respondenter i procent i innerstaden och uppfattning om varför ungdomar målar graffti 
 18-44 45-64 65> 
Instämmer Till stor del/ 

Helt och 
hållet 

Till stor del/ 
Helt och 
hållet 

Till stor del/ 
Helt och 
hållet 

Det är en protest mot samhällets 
auktoritet och traditionella normer       

30 32 40 

Det är ett sätt att söka spänning                          53 51 58 
Det är ett utslag av bus   24 39 37 
De har ett konstnärligt intresse                           79 63 50 
Det är uttryck för en trend i samhället                    41 52 49 
De blir påverkade av andra                               38 47 46 
Det är ett sätt att imponera på kamrater                 48 53 61 
Det är ett sätt att få en identitet                          61 65 65 
Det är ett sätt att få en gruppgemenskap             59 54 57 
Det är en livsstil              67 69 49 
De vill vara rebeller        24 37 41 
De vill tillhöra en specifik kultur 52 57 49 
Det är ett uttryck för att man vill bli sedd                66 65 65 
Det är ett uttryck för en kreativ ådra                       70 63 47 
 
 

Tabell 30 visar att 79 procent av ålderskategorin 18-44 år instämmer till 
stor del eller helt och hållet i att de ungdomar som ägnar sig åt graffiti har 
ett konstnärligt intresse, 70 procent menar också att det är ett uttryck för 
kreativitet och 67 procent instämmer i att måla graffiti är ett uttryck för en 
livsstil. En stor andel mellan 61 och 66 procent menar att det också 
handlar om att bli sedd och få en identitet.  
 
I ålderskategorin 45-64 år instämmer den största andelen, 69 procent, till 
stor del eller helt och hållet i att måla graffiti är en livsstil för ungdomar. 
65 procent anser att det är ett sätt att både bli sedd och att få en identitet. 
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Först därefter kommer den andel, 63 procent, som anser att graffiti är ett 
uttryck för ett konstnärligt intresse och en kreativ ådra.  
 
Bland dem som är 65 år och äldre, anser den största andelen, 65 procent, 
att måla graffiti är ett sätt att för ungdomar att bli sedda och att få en 
identitet. 61 procent av kategorin tror att det är ett sätt att imponera på 
kamrater och 58 procent instämmer till stor del eller helt och hållet i att 
det är ett sätt att söka spänning. I den kategorin är det endast hälften av 
informanterna som instämmer i att ungdomar som målar graffiti har ett 
konstnärligt intresse och att det är ett uttryck för kreativitet. 
 
Gemensamt för dem som bor i innerstaden är att det är en mindre andel 
som anser att graffitimålning är ett busstreck eller en protest mot 
samhällets auktoriteter och traditionella normer.   
 
Att det råder en skillnad mellan ålderskategorierna kan möjligen förklaras 
av att graffitin kom till Sverige i mitten på 1980-talet när de två yngre 
ålderskategorierna fortfarande var relativt unga. De som idag är 64 år och 
yngre kan ha en större förståelse för samhällets senare ungdomskulturer, 
antingen genom egen erfarenhet eller genom eventuella barn.   
 
Resultatet pekar på att de som bor i innerstaden gör en distinktion mellan 
klotter och graffiti i den meningen att graffiti i stor utsträckning kan 
relateras till ungdomars konstnärliga intresse och behov av att uttrycka sin 
kreativitet. Så är inte fallet med klotter och klottrare, vilka i första hand ses 
som ett sätt för ungdomar att söka spänning och att busa på. Vad som är 
gemensamt för uppfattningen om både klottrare och graffitimålare är, att i 
båda fallen anser respondenterna, att det är ett uttryck för att bli sedd, att 
imponera på kamrater och att få en identitet. Till stora delar sammanfaller 
dessa synpunkter med elevernas uppfattning med den skillnaden att 
eleverna inte svarat på en specifik fråga om varför man målar graffiti. 
Emellertid tror de att klotter även är ett uttryck för ett konstnärligt intresse.  
 
I princip sammanfaller också ovanstående resultat med styrgruppens skilda 
uppfattning om klotter och klottrare, även där ansåg man att det både kan 
vara ett uttryck för ett konstnärligt intresse och att bli sedd, men samtidigt 
också var ett utslag av illvilja.  
  
Således, enligt elever, de som bor i innerstaden och styrgruppen, finns det 
flera skäl till varför ungdomar klottrar och målar graffiti, vilket stämmer 
med forskningen på området. De vanligaste orsakerna till klotter och 
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graffiti är att ungdomar vill få uppmärksamhet, uppleva spänning och 
uttrycka sin skaparlust.39  
 
Hur ser då ungdomar som klottrar på sig själva och sin verksamhet? 
 
Klottrarnas självbild 
 
Den grupp ungdomar som har intervjuats är fyra unga pojkar i 15-16 
årsåldern.  De började måla olagligt med ”burk” när de var i tolvårsåldern. 
I början målade de i första hand när de hade lunchraster, men även under 
skoltid, vilket troligen implicerar skolk från skolan.  Andra tider var främst 
mornar och kvällar, eftersom de på grund av sin låga ålder inte fick vara 
ute på nätterna. Numera, när de blivit äldre, målar de även nattetid när det 
är färre människor ute på gator och torg och risken för upptäckt är 
betydligt mindre.  
 
Pojkarna berättar att de har lärt sig att måla genom att studera mer erfarna 
graffitimålare och tycker själva att de blir allt duktigare. De menar att som 
gatans konstnärer är ”det här något man lär sig själv”. De föredrar graffiti 
framför ett traditionellt konstnärligt skapande - som att måla tavlor med 
pensel på duk - på grund av att det ger en häftigare känsla. Det handlar 
dels om att måla stort, dels att man använder sprayfärg och filtpennor.  
 
Det är som graffitimålare och för sin konstnärlighet pojkarna vill ha 
uppskattning, vilket följande utsaga pekar på ”en gång när vi hade målat 
kom det en gammal kärring och berömde oss och tyckte att det var 
skitsnyggt”. Men helst vill de få uppskattning av de graffitimålare som är 
duktigare och har högre status. Det är också anledningen till varför man 
inte vill stöta sig med dessa målare genom att måla på deras revir ”om jag 
skulle köra tåg skulle inte dom bli liksom glada”.40 Att pojkarna inte vill 
inkräkta på en annan målares område beror inte på att de kan bli utsatta 
för repressalier, utan att det kan leda till hårdare bevakning av platsen, 
polisövervakning eller vaktbolag, vilket ökar risken för upptäckt och det 
vill pojkarna inte utsätta sina målarkamrater för. Därför menar de, att en 
bättre strategi är att försöka bli kompisar och få måla tillsammans. 
Uppenbarligen har dessa ungdomar lärt sig att navigera bland andra 
klottrare så att de inte löper risken att hamna i ett utanförskap, eftersom de 
är beroende av andra klottrares erkännande.  
 

                                                 
39 Johnson (2001) 
40 Att köra tåg, avses att måla på tåg 
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Att få ett positivt utlåtande från graffitimålare i Norrköping41 tycks vara 
höjden av lycka, eftersom det ger möjligheter att få måla med deras gäng. 
Det är ganska uppenbart att beviset för att man blir alltmer skicklig målare, 
får man genom dem som har högre status. Men allra störts tycks det vara 
att få med en bild av en egen målning i en av Sveriges mest kända 
graffititidning. Det förefaller som dessa klottrare har ett faktiskt intresse för 
graffitin som konstart och strävar efter att bli allt skickligare på estetisk 
gestaltning och därmed erkända av dem som befinner sig högre upp i 
graffitihierarkin.  
 
Men frågan är varför dessa ungdomar överhuvudtaget är ute på nätterna 
och målar olagligt och därmed utsätter sig för risken att bli upptäckta, som 
i sin tur kan leda till att de blir straffade för skadegörelse? Förutom sitt 
intresse för att måla stort och med sprayfärg menar pojkarna;  
 
        Att måla illegalt fungerar som en drog, det ger en kick som övergår i ett lugn. Först,  
        när du ställer dig där och börjar måla, eller precis innan, då är man så där nervös.  
        Tittar så ingen kommer å sånt, sen när man börjar blir man helt lugn. Då kan man hålla på  
        hur länge som helst. 
 
Ytterligare aspekter som pojkarna tar upp är; att måla graffiti är en för dem 
spännande livsstil, som ligger i att de aldrig vet vad som kan hända, de kan 
åka fast. Precis som flera författare menar; den lilla scenen är beroende av 
motstånd från den stora scenen. Motstånd från samhället, utsatthet av 
polis och väktare ses som något positivt, skapar en spänning som ger ett 
rus. Detta anses vara en del av graffitikulturen.   
 
Emellertid uppvisade ungdomarna ett visst ambivalent förhållningssätt till 
att måla illegalt. Samtidigt som de söker den berusning som ligger i 
utsattheten och risken att bli upptäckt, så drömmer några av dem att få 
beställningsjobb där de kan tjäna pengar på sitt målande. Det pekar på att 
de söker lite lugnare omständigheter för sin verksamhet och vill inte längre 
utsätta sig för att åka fast. Därför är de inte helt ointresserade av att sluta 
sitt klottrande och istället måla legalt.  
 
För att utveckla sitt målande under mer fredade omständigheter reser 
pojkarna till andra orter där det finns legala väggar och andra graffitimålare 
att umgås och arbeta med. Emellertid är det en situation som ungdomarna 
är mindre nöjda med – det kostar pengar att resa – och önskar därför att 
man satte upp en legal vägg i Karlstad. Flera av dem är övertygade om att 
det finns ett intresse bland andra graffitimålare, att få en plats där de får 
möjlighet att leva ut sin kreativitet och sitt konstnärskap. De känner också 
till att det finns en grupp ungdomar, som hos kulturnämnden ansökt om 
en laglig vägg och pojkarna är besvikna över att det blev ett avslag.  
                                                 
41 I Norrköping finns det graffitimålare som de intervjuade klottrarna beundrar 
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En vanlig uppfattning när de gäller klottrare är att det är inkörsporten till 
rökning, missbruk och annan kriminalitet. Det tycks inte stämma riktigt på 
den intervjuade gruppen. De tog avstånd från både snus och cigaretter, 
någon ägnade sig åt idrott. Det hände att de tog en öl tillsammans med 
kompisar, men det var enligt dem själva, väldigt sällan. 
 
En av dem har vid ett tillfälle blivit utsatt för ett polisingripande enligt den 
nya lagstiftningen mot skadegörelse. Det var i en annan stad och pojken 
hade precis varit och inhandlat ett antal burkar sprayfärg då polisen kom 
och genomsökte hans ryggsäck. En händelse som inte har upprepats sedan 
dess och ingen av de intervjuade klottrarna säger sig vilja utsätta sig för 
vågspelet att bli ”tagen av polisen”.  
 
Enligt kriminologen David Shannon42 finns det inget direkt samband 
mellan illegalt graffitimålande och annan kriminalitet. Man, så att säga, 
utvecklas inte till en brottsling via klottret, annat än som just klottrare och 
kanske stjäl sprayfärg. Många ungdomar lämnar också klottrandet bakom 
sig efter en tid.  Däremot finns det klottrare som har en hög 
brottsbelastning eller är missbrukare innan de började klottra eller att vissa 
klottrare befinner sig i en riskzon för att utveckla ett missbruk eller annan 
kriminalitet.  
 
Emellertid finns motsatsen också, att illegalt graffitimålande kan vara 
inkörsporten till konstnärlig verksamhet och de intervjuade pojkarnas 
självbild är inte klottrarens utan graffitimålarens, som vill utveckla sitt 
konstnärskap. 
 
 
Graffitiförening, ett sätt att legalisera klottret 
 
Precis som de intervjuade klottrarna nämnde, fick kulturnämnden i maj år 
2005 ett medborgarförslag från en ung kille om att sätta upp en laglig vägg 
för graffitimålning. Förslagsställaren menade, att om man sätter upp en 
laglig vägg skulle klottret minska, men inte upphöra, eftersom det inte går 
att stoppa helt. Väggen skulle sättas upp i museiparken för att poängtera 
att graffiti är konst. Till yttermera visso skulle man också bilda en 
graffitiförening. Som sagt blev det avslag för en laglig vägg och 
kulturnämnden gav samverkansgruppen för Barn- och ungdom 
tillsammans med Ungdomsfullmäktige, Brottsförebyggande centrum i 
Värmland och den nya graffitiföreningen i uppgift att i samverkan hitta ett 
forum för Karlstads graffitimålare.  
 

                                                 
42 Shannon (2003) 
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Önskan om att bilda en graffitiförening resulterade i att förslagsställaren 
tog kontakt med projektledaren för klotterbekämpningsprojektet. 
Ungdomarna fick hjälp och stöd av projektet i hur man bildar en förening. 
Sagt och gjort, förutsättning för att bli medlem i föreningen var att man 
förband sig att inte måla olagligt. Eftersom man fått avslag på en laglig 
vägg hoppades ungdomarna på att få graffitiuppdrag och därmed kunna 
måla lagligt. Nyttan av att få graffitiintresserade ungdomar att bilda en 
förening har man goda erfarenheter av från tidigare 
klotterbekämpningsprojekt i kommunen. Då satte medlemmarna också 
press på de olagliga graffitimålarna att upphöra med sitt klotter. 
Anledningen var att om inte de upphörde med sitt klottrande riskerade 
föreningsmedlemmar att inte få några uppdrag. Den gången ledde 
klotterbekämpningsarbetet till ett gott resultat. Ungdomarna som ville 
måla graffiti medverkade till att få Karlstad klotterfritt. Emellertid har man 
inte lyckats lika bra den här gången och vid projektttidens utgång i april år 
2006 låg föreningen på is.  
 
De intervjuade klottrarna menade att målet med föreningsbildandet var att 
få tillstånd en laglig vägg och det lyckades man uppenbarligen inte med. 
Ytterligare en aspekt på föreningsbildande var, som en av pojkarna 
uttryckte det ”man ville också visa vuxna att det inte är så jävla dåligt som 
dom tror”. Föreningen och ungdomarna ville visa de vuxna att de faktiskt 
skulle kunna klara av att sköta en laglig vägg.  
 
       Vi skulle göra allt för att få en laglig vägg. Det skulle vara så himla skönt. Det spelar  
       ingen roll vart den skulle vart. Vi skulle kunna köpa allt material själva om det var så.  
       Vi skulle dela på materialet, skruva upp skivorna tillsammans, bara man får nån. 
 
Det kan alltså konstateras att här har ungdomarna inte lyckas övertyga 
kommunens politiker, de har misslyckats i sina strävanden att få en legal 
vägg, som var förenings målsättning.    
 
I styrgruppen har man varit överens med politikerna i kommunen, att inte 
sätta upp en laglig vägg för graffitimålning.  Enligt projektledaren är det en 
ganska stor apparat, eftersom det även kräver andra insatser. Det är inte 
bara att sätta upp en vägg på en lämplig plats utan man måste ha någon 
som tar ansvar, organiserar målandet och utövar tillsyn. Inte minst viktigt 
är miljöhänsynen med tanke på att den sprayfärg som används, innehåller 
giftiga drivgaser. Dessutom är man väldigt osäker på om en legal vägg 
överhuvudtaget får en effekt på klottret.  
 
Ur ett klotterbekämpningsperspektiv råder det delade meningar om legala 
väggars vara eller icke vara.  Konstvetaren Staffan Jacobsson43 menar att det 

                                                 
43 Jacobsen (1996) 
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enda som har en god effekt på klottret är att tillsammans med graffitiskolor 
skapa just lagliga väggar. Ett exempel är Norrköping (dit de intervjuade 
ungdomarna åker) som efter diskussioner med några av stadens äldre 
graffitimålare startade en graffitiskola samtidigt som man upplät murarna i 
hamnen till graffitimålning. I gengäld har graffitimålarna tagit ansvar för 
att hålla staden fri från klotter och staden är i princip klotterfri. Emellertid 
finns det invändningar mot satsningen och kritiska röster menar att 
klottret troligtvis förflyttas till andra städer. Andra menar att legala väggar 
enbart fungerar som övningsplank för illegal graffitimålning, således ett 
skydd för fortsatta kriminella handlingar. Det finns heller inga 
vetenskapliga belägg som de skilda åsiktsriktningarna kan vila på.44

 
Åsikterna bland klottrarna själva är delade; vissa hävdar att lagbrottet i sig 
gör det spännande och roligt, medan andra menar att de skulle minska sitt 
olagliga målande om det fanns ett lagligt alternativ. 45

 
Även bland de intervjuade klottrarna synliggörs båda dessa perspektiv.  
Flera av dem menar att de skulle sluta att måla olagligt, men samtidigt 
anser de att deras målningar ”blir bara snyggare när man målar olagligt”. 
Det går fortare därför blir det bättre, tillskillnad mot när man målar lagligt. 
 
        Då står man där och är petnoga och försöker att få exakt rakt och så rinner det lite grand 
        och då blir man missnöjd. Men när man är ute, då försöker man göra allting så rakt som  
        möjligt och så fort som möjligt, då rinner ingenting. Då är det bara å köra……. 
 
Det är till och med så att dessa pojkar på lagligt sätt har försökt att 
återskapa den spänning de behöver för att kunna måla snabbt, genom att 
låtsas att de målar olagligt. De har själva satt upp en vägg, några målar och 
andra står och vaktar för att varna om en vuxen dyker upp. Sålunda 
handlar det inte enbart om att spänning i sig är lockande, utan den bidrar   
till att bli en skicklig graffitimålare. Att få kraft och spänst i linjerna med 
hjälp av tidspress är en teknik man även använder på konstskolor, till 
exempel vid krokiteckning.    
 
Resonemanget pekar på en viss ambivalens i pojkarnas förhållningssätt till 
legalt kontra illegalt målande. Trots allt upplever några av dem, att de 
genom att måla olagligt blir mer drivna i sitt målande. Men de förespråkar 
ändå en laglig vägg och lugnare förhållande kring sitt målande, vilket 
följande resonemang mellan pojkarna pekar på: 
 
 

                                                 
44 Hollari (2005) 
45 Sundell (2002)  
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      - tänk på sommaren, att bara kunna gå ut och måla, liksom…… 
         - på dagen istället för på natten…….. 
         - precis, istället för att vara livrädd, ja inte livrädd, men pirrig och gå runt och kolla…….. 
 
En idé de vill pröva är att ta kontakt med något företag och få dem att 
ställa upp med en laglig vägg ”då kan ju inte kommunen säga något 
eftersom vi är på deras mark”, (alltså företagets).  
 
Trots pojkarnas bevekelsegrunder för en laglig vägg, kan man utifrån deras 
motstridiga känslor kring att, å ena sidan söka spänningen och kicken i att 
måla olagligt, å andra sidan önskan om att måla under mer lugna 
förhållande, väcker kanske ett visst tvivel på att en laglig vägg skulle vara 
framgångsrikt ur ett klotterbekämpningsperspektiv.   
 
Hur ser då kommuninnevånarna på frågan? Vad anser de som bor i 
Karlstad innerstad och eleverna vid Hultsbergs- och Gruvlyckeskolan om 
legala väggar för graffitimålning. Håller de med kommunens politiker eller 
de klottrande ungdomarna? 
 
Av dem som bor i innerstaden instämmer betydligt mer än hälften av 
respondenterna helt eller till stora delar i, att en effektiv åtgärd för att 
bekämpa klotter är just att klottrarna får en legal vägg.  Totalt sett innebär 
det att mer än hälften av de boende oavsett ålder tycker att det ska finnas 
legala väggar och ser det som en bra åtgärd i bekämpningen av klotter. 
Några av de boende har kommenterat frågan, de tycker om graffiti och ser 
det som konst när det finns på tillåtna platser.  
 
Eleverna tycks instämma i de synpunkter som de boende i city har. 
Följande tabell visar att den absolut största andelen eleverna vid båda 
mättillfällen och på bägge skolorna anser att det ska finnas särskilda platser 
där ungdomar får klottra.  
 
Tabell 31;Andel elever i procent och deras uppfattning om att det ska finnas särskilda platser för klotter 
 Hultsbergsskolan Gruvlyckeskolan 
 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Ja 80 74 75 74 
Nej 20 26 25 26 
 
I sina kommentarer anger väldigt många elever att det ska finnas tillåtna 
klotterplank, alltså legala väggar. Andra förslag som ett flertal uppger är, att 
platser som borde vara tillåtet att klottra är tunnlar och betongväggar eller 
att det ska finnas särskilda lokaler där ungdomar kan få klottra ”istället för 
att förstöra”. Det finns således vissa platser som respondenterna menar att 
det kan vara okej med legal graffiti. 
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Av siffrorna att döma ställer sig den största andelen, av både de som bor i 
citykärnan och eleverna, bakom klottrarnas önskemål om en legal vägg. 
Det är ett resultat som vare sig överensstämmelse med den politiska viljan i 
kommunen eller styrgruppens förhållningssätt. 
 
 
Dialog eller förhandling  
 
En viktig fråga - i den andra fasen - i det förebyggande arbetet var att få 
tillstånd en dialog med klottrarna för att gemensamt hitta alternativa 
aktiviteter. Genom tidigare erfarenhet av klotterbekämpning vet man i 
projektet, att en dialog med klottrarna kan bidra till en stad fri från klotter. 
Det handlar inte bara om att få en klotterfri stad utan även att ta hänsyn 
till klottrarna och deras behov och önskemål.  
 
Emellertid har arbetet i projektet till stora delar fokuserats på att öka 
tryggheten för kommuninnevånarna. Att rikta sitt arbete till vuxenvärlden 
där de situationella insatserna har tagit mycket tid och energi, vilket har 
minskat utrymmet för kontakten med klottrarna. En annan aspekt på 
varför man fortfarande -i projektets sena timma - inte har fått tillstånd en 
ordentlig dialog är; i projektet upplever man att ungdomarna inte vill ha 
kontakt med vuxenvärlden, vilket förklaras av bakslagen med den legala 
väggen, att man inte svarade upp på ungdomarnas önskemål. 
 
Det betyder att projektdeltagarna har missat möjligheten till kontaktytor 
med ungdomar dels genom att föreningen lagts på is, dels också genom att 
ungdomsfullmäktiges representanter var förhindrade att delta på 
styrgruppens möten, eftersom dessa låg på dagtid när ungdomarna går i 
skolan.  
 
Trots detta hörs röster i styrgruppen som anser ”att en rejäl och bra dialog 
med ungdomarna så hade vi då funnit större möjligheter till förståelse för 
att en del ungdomar skulle ha någonstans att måla graffiti”. Det råder 
således en viss besvikelse över att man har misslyckats i att nå ut till de 
ungdomar som är intresserade av graffiti och skapa en dialog med dem.  
 
Överhuvudtaget skulle en dialog vara en möjlighet för styrgruppen att lära 
känna den här kategorin av ungdomar, eftersom det tycks finnas 
motstridiga uppfattningar om klottrare och vilka dessa är. Vissa åsikter är 
negativa och betraktar klottrarna som vandaler, vilka klottrar för att de inte 
har något bättre för sig. Man anser också att det handlar om en organiserad 
illvilja och att de inte har några goda förebilder etcetera. Andra 
uppfattningar som fördes fram i styrgruppen är; att klottrarna är okunniga 
och inte förstår sitt eget bästa, till exempel hur farligt det är för hälsan att 
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klottra. Detta motsades av; att klottrarna visst är medvetna om hälsan, de 
använder gasmasker för att just skydda sig för de gifter som finns i färgen. 
Utsagan tyder på att det finns de i styrgruppen som förefaller känna 
klottrarna. Ytterligare en aspekt som framfördes är att klottrare kan vara 
konstnärligt lagda och kan ha framtid i exempelvis reklambranschen, 
förutsatt att de är tillräckligt duktiga och framåt.  
 
Å ena sidan har styrgruppen haft en förståelse för att klottrare måste hitta 
på något för att synas och märkas, eftersom de aldrig har blivit ordentligt 
sedda av vuxna. Å andra sidan har man inte velat lyfta fram klottrarna. 
Strategin har varit den motsatta, nämligen att vänta med att offentliggöra 
klotterbekämpningsprojektet med motiveringen att det skulle ge klottrarna 
en ”kick”. Om de visste att ett antal kommunala tjänstemän ägnade 
mycket tid och energi att hitta på metoder för att stoppa klottrandet, 
ansågs i styrgruppen att ”ju mer ljus man sätter på dem och ju mer de inser 
att vuxenvärlden engagerar sig, desto roligare blir det”.   
 
Om man är av uppfattningen att unga som människor klottrar och ägnar 
sig åt skadegörelse för att de aldrig blivit sedda av vuxna, torde ett 
klotterförebyggande arbete innehålla metoder som syftar till att synliggöra 
ungdomarna, så att de faktiskt blir sedda och uppskattade. Detta tycks man 
ha tagit hänsyn till i den Belgiska staden Brügge.46 I deras 
klotterbekämpningsprojekt ansåg man att allt ljus skulle sättas på klottrare 
och man gav dem den uppmärksamhet som de behövde med 
motiveringen ”låt dem bli fotograferade och omskrivna, låt dem få 
stjärnstatus så att de syns”.47 Det är således motsatsen till 
klotterbekämpningsprojektet i Karlstad. 
 
Men som sagt, i styrgruppen uttrycktes kontrasterande utsagor om 
ungdomar som uttrycker sig olovandes i det offentliga rummet, några såg 
dem i huvudsak som vandaler och skadegörare medan andra även förstod 
att dessa ungdomar kan ha ett konstnärligt intresse som på ett eller annat 
sätt bör bejakas.  
 
Ungdomarna å sin sida har synpunkter på de vuxna, vilket uttrycks i 
följande: 
 
         Om någon politiker skulle se klotter i centrum när de var ute, ja då skulle de  
             säkert döda oss. Ja, det är väl för att det är olagligt och att de tycker att det  
             är fult också. Dom tänker så här, klottrare, åååå, ner med klottrare! 
 

                                                 
46 I Brügge har man varit framgångsrik i att få staden klotterfri 
47 Hollari (2005:58) 
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I det här fallet har vuxenvärlden och ungdomsvärlden negativa 
förväntningarna på varandra, som i stora stycken förefaller vara ömsesidiga 
och motiverar förmodligen inte till att ta initiativ till en dialog, från något 
håll.  
 
I det här fallet torde vuxenvärlden ha ett större ansvar eftersom 
förväntningar har en tendens att leda till självuppfyllande profetior, den så 
kallade Pygmalioneffekten. Positiva förväntningar leder till en gynnsam 
utveckling medan negativa förväntningar leder till en försämring av 
beteendet.48 Det betyder att om ungdomarna inte blir sedda och trodda 
på, ökar det risken för att de klottrar ännu mer.     
 
De försök till kontakt, som trots allt har gjorts, har lett till en polarisering 
mellan projektet och ungdomarna, vilket kan illustreras av projektets 
förhållningssätt till ungdomarnas krav till legal vägg ”ni får ingen vägg, vad 
vill ni ha istället”? Detta bemöter ungdomarna å sin sida med ”vi vill ha en 
vägg”. Ja, svarar man i projektet ”men ni får ingen vägg, kom med något 
annat förslag”. Situationen pekar snarare på att man hellre vill förhandla 
med ungdomarna för att nå en överenskommelse, än en vilja att få 
tillstånd en dialog och delaktighet.  
 
I den vardagliga praktiken kanske man inte reflekterar över begreppen och 
begreppens innebörd, men en dialog handlar inte om att nå en 
överenskommelse mellan parter som har olika uppfattningar, utan om 
”konsten att tänka tillsammans”. Dialogen är en metod för hur man kan 
tänka och reflektera tillsammans och handlar inte om att försöka få andra 
att förstå oss utan istället att öka vår förståelse både av oss själva och av 
varandra.49

 
Det betyder således att vuxenvärlden inte skall pracka på ungdomarna sin 
uppfattning om sakernas tillstånd. Emellertid, den kontakt man har haft 
med ungdomarna i projektet tycks ha präglats av en över-
underordningrelation, i så måtto att de vuxna är den starkare parten som 
ska övertyga ungdomarna att deras beslut är det rätta och detta ska 
ungdomarna underordna sig.  Det utesluter naturligtvis inte att vuxna har 
rätt ibland. Men det tycks som att kontakten ska ske på de vuxnas villkor 
och under de premisserna kan det vara svårt att få tillstånd en dialog. Som 
Thomas Jeffersson50 en gång uttryckte det ”jag har aldrig sett tvistande som 
lyckats övertyga motparten med argument”. Just att få goda argument för 

                                                 
48 Jenner (1987) 
49 Isaacs (2000) 
50 a.a. 
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att kunna påverka både ungdomar och de ”styrande”, var det projektägarna 
såg som kompetenshöjande i arbetet med klotterproblematiken.  
 
Ovanstående resonemang kan vara en av förklaringarna på varför man i 
projektet har misslyckats med att bygga en varaktig relation till de 
klottrande ungdomarna. Styrgruppen tycks heller inte haft en medveten 
och enhetlig strategi för hur kontakten med ungdomarna ska tas.  
 
Samtidigt som projektet har haft ett ansvar att få till stånd en dialog med 
de klottrande ungdomarna så har några deltagare i styrgruppen förväntat 
sig att kommunens fritidschef ska ta initiativet, så har inte skett. Tidigare 
ingick denne i styrgruppen, men har ersatts av en annan lägre tjänsteman 
från förvaltningen. Det betyder ju trots allt att fritidsförvaltningen har varit 
representerad i styrgruppen. Dessutom har representanten kontakt med 
klottrare och det känner man till i styrgruppen. Trots detta har man inte 
lyckats få tillstånd en dialog och en delaktighet, som kanske kan förklaras 
av tidigare resonemang om att det finns motstridiga synpunkter i 
styrgruppen som bidragit till polarisering mellan de vuxna och klottrarna.  
 
Dessa motstridiga åsikter bland deltagarna i styrgruppen, där de tycks ha 
olika syn på vad klotter är och följaktligen syn vilka klottrarna är och val 
av metoder, kan relateras till olika diskurser på området.   
 
 
Klotter- respektive graffitidiskursen 
 
En enkel definition på begreppet diskurs är ”en diskurs är ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen”.51 Med ett bestämt sätt innebär att det inom 
en diskurs görs uttalande om hur världen ska benämnas, tolkas och förstås. 
Det är detta bestämda sätt för hur världen ska förstås som skiljer en diskurs 
från en annan, en konkurrerande samtalsordning att förstå världen.52  
 
Björn Jonsson53 talar om en diskursordning med olika antaganden hur 
man ser på klotter respektive graffiti, nämligen klotter- respektive 
graffitidiskursen. Kännetecknande för klotterdiskursen är just att klottret ska 
bekämpas och de handlingsstrategier man framhåller handlar om att skydda 
och bevaka den fysiska miljön från klotterangrepp. Man betonar både 
situationella åtgärder såsom snabb sanering och sociala åtgärder såsom 
upplysningskampanjer och information. Vidare är de polisiära och 

                                                 
51 Börjesson (2003:35) 
52 a.a. 
53 Jonsson (2004) 
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straffsrättsliga insatserna viktiga för att komma tillrätta med 
problematiken.54   
 
Graffitidiskursen däremot vilar på antagandet att graffiti är en kulturell 
aktivitet där utövarna bör bejakas genom dialog och erbjudas legala väggar 
eller platser att måla. Man förespråkar graffitiskolor och 
utställningsverksamhet. Graffiti som målas olovandes benämns illegal 
graffiti och inte klotter. På sikt är förhoppningen att dessa insatser ska leda 
till att den illegala graffitimålningen upphör eller åtminstone utförs i 
mindre omfattning.55

 
I Klotterbekämpningsprojektets styrgrupp går det att skönja båda dessa 
diskurser. I ena fallet betraktas allt vara klotter, som olovandes skrivits eller 
målats på en yta eller på ett material.  Klotter är skadegörelse som 
tillsammans med annan skadegörelse är ett stort samhällsproblem. Det 
leder till stora ekonomiska kostnader både för samhället och enskilda 
individer. Vidare är klotter egendomskränkande och förfular miljön, vilket 
kan bidra till att skapa en känsla av otrygghet i kommunen. Klottrare är 
huvudsak vandaler som med illvilja ägnar sig åt denna skadegörelse. Av 
synen på klotter och klottrare följer också hur man vill lösa problemet.  
 
Problemslösningen gör sig även synlig i projektets namn, 
klotterbekämpningsprojekt. Klottret ska bekämpas och man har satsat på 
situationella åtgärder, såsom snabb sanering, åtgärder som förhindrar 
klottrare att klottra, samt sociala åtgärder såsom information till föräldrar, 
barn/ungdomar och kommuninvånarna.  
 
I andra fallet delar man uppfattningen att klotter är allt som har målats 
illegalt, men det finns en skillnad i synen på klotter respektive graffiti.  
Graffiti är en konstform och utryck för en ungdomskultur som kommit för 
att stanna. Något som styrgruppen delvis tycks ha blundat för: 
 
            Nånstans har vi ju trott att vi kan få bort det genom att säga att det inte finns………. 
            Trots allt med klotter, antingen vi vill det eller ej, tror det eller ej, så är det klart att  
            man kommer att se den här konstformen, graffiti, i en massa olika sammanhang framöver,  
            i modebranschen och om hundra år på museum. Det finns ju…….. 
 
Utsagan implicerar att det i styrgruppen finns delade meningar kring 
acceptansen för graffiti. De som vill ge graffitin ett erkännande har också 
en annan syn på vem klottraren är och följaktligen hur man ska jobba 
förebyggande. Klottraren är inte med nödvändighet en vandal utan är en 
ungdom med ett konstnärligt intresse, som bör bejakas. Därför bör man, 

                                                 
54 Jonsson (2004) 
55 a.a. 
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som en av styrgruppsdeltagarna uttryckte, ha en förståelse för ”att en del 
ungdomar skulle ha nånstans att måla graffiti”. En förståelse som skulle 
kunna utvecklats genom en ”rejäl och bra dialog” med ungdomarna.  
 
Trots att båda diskurserna gör sig synliga i styrgruppen förefaller det som 
att klotterdiskursen är den som har dominerat, vilket också synliggörs – 
som tidigare nämnts - i namnet, klotterbekämpningsprojektet. Det ger 
ytterligare en dimension till varför dialogen med ungdomarna varit svår att 
få tillstånd och varför man både i kommunen och i projektet varit/är 
negativa till en legal vägg för graffitimålning.  
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6 Är Karlstad en otrygg stad att bo i? 
 
I ambitionen att skapa en klotterfri och därmed tryggare stad, stödjer sig 
projektet på Värmlandspolisens medborgarundersökning (2002-04-24) vars 
resultat visar att en nedklottrad stad skapar otrygghet bland 
kommuninvånarna. Dessutom anser man i styrgruppen att ett nedklottrat 
Karlstad blir oattraktiv och leder till känslan av en ”krigsplats” eller 
förknippas med ett slumområde. En klotterfri stad upplevs däremot som 
trygg och säker. Detta i sin tur kan öka stadens affärsmöjligheter och en av 
deltagarna i styrgruppen berättade om ett stort företag i Karlstad, som fick 
en jätteorder av ett Kinesiskt företag med motiveringen ”att det var så 
klotterfritt”.  
 
Forskaren Susan Stewart menar, att det är en vanlig uppfattning att 
graffitin bidrar till förslumning av områden. Graffitin upplevs till och med 
är så negativt, att den avskräcker för etablering av affärsverksamheter.56 Det 
betyder att en klotterfri miljö signalerar att man har kontroll över det 
offentliga rummet 
 
Frågan är hur de kommuninvånare som bor i Karlstads innerstad upplever 
sin stad. Anser de att det finns mycket klotter och känner de sig, i så fall, 
otrygga i den miljön?  
 
 
Upplevelsen av förekomsten av klotter i Karlstad 
 
Som tidigare nämnts har i enkäten, som riktats till dem som bor i 
citykärnan, gjorts en distinktion mellan klotter och graffiti, medan eleverna 
i de båda bostadsområden endast fått ta ställning till klotter. Följande två 
tabeller visar respondenternas upplevelse av förekomsten av klotter 
respektive graffiti i Karlstad.  
 
Tabell 32; Andel elever i procent och deras uppfattning om förekomsten av klotter i Karlstad 
 Hultsbergskolan Gruvlyckeskolan 
Har du under det senaste året sett klotter på andra 
ställen i Karlstad 

Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 

Nej, det finns inget klotter    3 
Ja, det finns ganska lite klotter 14 14 13 18 
Ja, det finns ganska mycket klotter 54 60 46 37 
Ja, det finns mycket klotter 19 20 31 38 
Vet ej 14 6 10 5 
 

                                                 
56 Stewart (1991) 
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I tabellen ovan visar att mer än hälften av eleverna vid Hultsbergsskolan 
upplever att det finns ganska mycket klotter i Karlstad. Vid 
Gruvlyckeskolan är andelen någon lägre, 46 procent vid första mätningen 
som minskat till 37 procent vid andra mätningen. Tillskillnad mot 
Hultsbergsskolan är det istället betydligt fler på denna skola, som anser att 
det finns mycket klotter i Karlstad.  
 
Följande tabell visar resultatet hur de som bor i innerstaden upplever sin 
hemkommun.  
 
Tabell 33; Andel respondenter i procent i innerstaden och upplevelse av förekomsten av klotter och graffiti i 
Karlstad 
Ålderskategori 18-44 45-64 65> 
 ja nej vet ej  ja nej vet ej ja nej vet ej 
Det finns mycket klotter 50 33 17 57 24 19 63 19 18 
Det finns mycket graffiti 17 63 20 12 63 25 28 42 30 
Det finns lite klotter 36 46 19 30 51 19 25 47 28 
Det finns lite graffiti 49 28 23 56 25 19 36 34 30 
Klottret har minskat de senaste 
halvåret 

6 20 74 5 24 71 13 30 57 

Graffitin har minskat det senaste halvåret 6 14 80 9 18 72 11 20 69 
Klottret har ökat de senaste halvåret 12 11 77 15 15 70 12 16 72 
Graffitin har ökat det senaste halvåret 8 12 80 4 18 78 6 16 78 
Förekomsten av klotter är oförändrat 11 14 75 15 16 69 34 9 57 
Förekomsten av graffiti är oförändrat 13 10 77 14 13 73 30 5 65 
 
Av resultatet att döma upplever hälften och mer – oavsett ålderskategori – 
att det finns mycket klotter i Karlstad. Däremot är det inte lika många som 
upplever att det förekommer mycket graffiti. I de två yngre 
ålderskategorierna anser mer än hälften att det inte finns mycket graffiti. 
Andelen är lägre i den äldre kategorin.  
 
Att det finns en skillnad i upplevelsen av förekomsten av både klotter och 
graffiti kan dels bero på var man bor i innerstaden och hur man rör sig i 
Karlstad som helhet, dels vilken tolerans de olika respondenterna har både 
för graffiti och för klotter. Att det finns en skillnad i upplevelsen mellan 
klotter och graffiti kan antingen förklaras av att det de fakto finns lite 
graffiti eller att det finns en skillnad i upplevelsen av graffiti kontra klotter.  
Det bilder som respondenterna i innerstaden bedömde som klotter (se 
kap.3) innehöll formelement från graffitin, företrädesvis ”tags”. Det 
betyder att när respondenterna visar en högre tolerans mot graffiti, handlar 
det troligtvis om ”throw-ups” och ”pieces” och dessa bilder kanske inte 
finns i samma utsträckning som just klotter.  
 
Huruvida klotter och graffiti har ökat, minskat eller är oförändrat har 
mellan 50 procent och upp till 80 procent av respondenterna ingen aning 
om, de vet inte. Värt att notera är att de som är 65 år och äldre anser 30 
procent och något mer att förekomsten av klotter och graffiti har vare sig 
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minskat eller ökat i omfattning utan är oförändrat. Resultatet pekar på att 
de yngre ålderskategorierna inte är lika uppmärksamma som den äldre 
kategorin, på förekomsten av klotter respektive graffiti.    
 
Mot bakgrund av att det under projekttiden har vidtagits saneringsåtgärder 
i citykärnan är resultatet kanske lite nedslående. Tanken bakom 
klotterbekämpningsprojektet var att få en stad fri från klotter och det tycks 
som att det är väldigt få som är observanta på förändringar i mängden 
klotter eller graffiti. Emellertid verkar den äldre kategorin mer 
uppmärksam, eftersom här finns den största andelen,13 respektive 12 
procent, som anser att både klotter och graffiti har minskat. En möjlig 
tolkning kan vara att de äldre har bättre kontroll över den fysiska miljön 
än de yngre och därför uppmärksammar när det sker en förändring i 
förekomsten av klotter och graffiti.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den största andelen både bland 
elever och bland dem som bor i innerstaden är av uppfattningen att det 
finns mycket eller ganska mycket klotter. Däremot anser den största 
andelen bland de boende i citykärnan att förekomsten av graffiti är 
betydligt mindre.  
 
Frågan som följer är naturligtvis hur upplever då respondenterna en 
nedklottrad respektive graffitimålad miljö? Det är en fråga som enbart de 
som bor i innerstaden har tagit ställning till och enligt tabellen nedan 
anser 93 procent och fler av samtliga ålderskategorier, att klotter förfular 
miljön.  Det är betydligt färre som anser att graffitin förfular miljön. De 
som är mest negativa är den äldre ålderskategorin. 
 
Tabell 34; Andel respondenter i procent i innerstaden och upplevelse av klotter respektive graffiti  
ålderskategori 18-44 år 45-64 år 65 år> 
Instämmer till stor del/ 

helt och 
hållet 

till stor del/ 
helt och 
hållet 

till stor del/ 
helt och 
hållet 

Klotter förfular miljön 93 98 95 
Klotter skapar otrygghet där jag bor 30 54 48 
Graffitin förfular miljön 37 49 58 
Graffitin skapar otrygghet i området där jag bor 17 26 31 
Klotter skapar otrygghet i kommunen som helhet 38 61 59 
Graffiti skapar otrygghet i kommunen som helhet 21 32 37 
Klotter är ett färgglatt inslag i miljön 2 5 3 
Graffitin är ett färgglatt inslag i miljön 34 28 22 
Klotter ger ett intryck av att det finns liv och rörelse i 
miljön 

6 10 5 

Graffitin ger ett intryck av att det finns liv och rörelse i 
miljön 

26 22 17 

 
Resultatet i tabellen pekar på att respondenterna reagerar starkare på 
klotter än på graffiti, när det gäller upplevelsen av hur det påverkar miljön 
och den egna tryggheten. Klotter förfular miljön och skapar en känsla av 
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otrygghet i högre grad än vad graffiti gör. Både när det gäller klotter och 
graffiti, upplevs det mer negativt i Karlstad som helhet än i det egna 
bostadsområdet, vilket skulle kunna förklaras av att det egna 
bostadsområdet är mer bekant. Man känner till de egna kvarteren och 
kanske också dem som bor där. Det i sig kan vara trygghetsskapande.    
 
Upplevelsen av förekomsten av klotter och graffiti reser naturligtvis frågan 
hur viktigt det är att bekämpa klottret. Följande tabeller redovisar vad de 
som bor i innerstaden anser. 
 
Tabell 35; Andel i procent av dem som bor i innerstaden och deras  
uppfattning om vikten av att bekämpa klotter enligt din mening 
 Ålderskategori 
 18-44 år 45-64 år 65 år> 
Inte alls eller i någon mån viktigt 10 0 2 
Viktigt 15 12 4 
Ganska mycket eller mycket viktigt 73 85 88 
Vet ej 2 3 6 
Totalt 100 100 100 
 
Ovanstående tabell visar att den största andelen – oavsett ålder – anser att 
det är ganska mycket eller mycket viktigt att bekämpa klotter. Den andel 
som inte anser att frågan är särskilt viktig är mycket liten och finns i den 
yngre ålderskategorin. Är uppfattningen den samma när det gäller graffiti? 
 
Tabell 36; Andel i procent bland dem som bor i innerstaden och deras  
uppfattning om vikten av att bekämpa graffiti 
 ålderskategori 
 18-44 år 45-64 år 65 år> 
Inte alls eller i någon mån viktigt 30 10 7 
Viktigt 33 23 12 
Ganska mycket eller mycket viktigt 35 62 69 
Vet ej 2 5 12 
Totalt 100 100 100 
 
Enligt tabellen ovan anser ungefär två tredjedelar, både i ålderskategorin  
45- 64 år och bland dem som är 65 år och äldre, att det är ganska mycket 
eller mycket viktigt att bekämpa graffiti. Motsvarande andel i den yngre 
åldersgruppen är en tredjedel. Den yngre kategorin sticker ut hakan, bland 
dem anser en tredjedel att det inte alls är särskilt viktigt att bekämpa 
graffiti.  
 
Det råder således en viss diskrepans i uppfattning mellan klotter och 
graffiti. Vikten av att bekämpa klotter är de skilda ålderskategorierna 
tämligen överens om, men när det gäller graffiti däremot är man inte lika 
eniga. Även om två tredjedelar inom de två äldre kategorierna anser att det 
är viktigt att även bekämpa graffiti så är det en lägre andel, i jämförelse 
med klotter.    
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Sammanfattningsvis kan konstateras att respondenterna – både elever och 
de som bor i innerstaden – anser att det finns mycket eller ganska mycket 
klotter i Karlstad. De som bor i innerstaden upplever inte att förekomsten 
av graffiti är lika stor. Dessutom har de högre tolerans mot graffiti än mot 
klotter, som de anser förfula miljön och skapa otrygghet i större 
utsträckning än graffiti Detta förhållande påverkar naturligtvis hur 
respondenterna upplever betydelsen av att bekämpa klotter och graffiti. 
Det är inte lika många som anser att det är lika viktigt att bekämpa graffiti 
som klotter. 
 
När det gäller de två äldre ålderskategorierna är de överlag mer negativa till 
graffitin än den yngre, vilket kan bero på att graffiti är en ungdomskultur 
som kanske är mer bekant i de yngre åldrarna.   
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7 Har projektet lyckas i sina ambitioner att bekämpa klottret?
 
 
Det övergripande målet för klotterbekämpningsprojektet var dels att 
Karlstad skulle bli klotterfritt och därmed en tryggare stad, dels skulle man 
skapa hållbara strukturer för ett kontinuerligt klotterförebyggande arbete. I 
projektet har man använt sig av nätverks- och mediestrategi för att 
implementera både budskapet och metoderna för ett förebyggande arbete. 
Har man då lyckats att bekämpa klottret och skapa hållbara strukturer för 
arbetet? Låt oss återvände till utvärderingens syfte och frågeställningarna 
för att se hur man har lyckats. 
 

- Hur går nätverksbygget till, vilka hinder och möjligheter stöter man 
på i arbetet 

- Vilka metoder implementeras och används av berörda intressenter 
- Har metoderna för attitydpåverkan påverkat enskilda personers 

förhållningssätt till klotter 
- Har arbetet gett några effekter på förekomsten av klottret 
- Har arbetet förutsättningar att bli hållbart 

 
I det följande kommer dessa frågeställningar att diskuteras och värderas i 
förhållande till om man i projektet varit framgångsrik eller ej. 
 
 
Nätverksstrategin, en framgång? 
 
Arbetet i projektet har varit indelat i tre faser och i den första fasen 
skapades ett nätverk av verksamheter som var intresserade av 
klotterbekämpning. Initiativtagaren Brottsförebyggande centrum i 
Värmland bjöd in ett antal företag och organisationer som var/är utsatta 
för klotter och verksamheter som riktar sin verksamhet till barn och 
ungdom som kan vara klottrare. Dessa företag och organisationer erbjöds 
att bli projektägare och medfinansiärer, vilket var tänkt att utgöra ett 
incitament för att skapa ett engagemang och ett ansvarstagande. Detta 
förväntades säkerställa att klotterbekämpningen skulle spridas i 
projektägarnas egen organisation och i en förlängning ingå som en del i 
vardagsarbetet.   
 
Emellertid har man inte lyckats helt och fullt i detta arbete. Alla 
företrädare för projektägarna57 har inte visat det engagemang man hoppats 
                                                 
57 Det gäller följande projetktägare: arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Barn- och 
ungdomsförvaltningen, Fastighets- och tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning, Karlstad elnät, KBAB, Stiftelsen Karlstadhus, 
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på och inte heller implementerat idéerna i den egna organisationen. 
Undantaget är några av de verksamheter som är representerade i 
styrgruppen och det förefaller fungera bäst i det kommunala 
bostadsföretaget. Där arbetar man systematiskt med klotterbekämpning 
och det finns en intresserad ledning, vilket är en förutsättning för att 
arbetet ska bli hållbart. För att lyckas att implementera ett förebyggande 
arbete (den kan naturligtvis gälla andra utvecklingsidéer också) genom 
nätverkstrategin, krävs att den formella organisationen stödjer arbetet, det 
vill säga det bör finnas ett strukturellt stöd för att arbeta preventivt med 
klotter.  
 
Förklaring till att företrädarna för projektägarna inte visat önskvärt 
engagemang tycks ligga i förankringsprocessen. Initiativtagaren och/eller 
styrgruppen har inte presenterat projektplanen tillräckligt ingående för 
projektägarrepresentanterna och har heller inte fört en dialog kring 
ömsesidiga förväntningar. Till exempel vad skulle projektet erbjuda och 
vilka förväntningar hade projektägarna och naturligtvis vise versa. Den 
otillräckliga förankringen kan vara förklaringen till dels varför två 
organisationer på ett tidigt stadium valde att kliva av projektet, dels det 
låga intresset som representanterna för projektägarna visade för de 
aktiviteter som bjöds i projektet. Det låga intresset kan naturligtvis också 
bero på att klotterbekämpning inte ligger högt upp på dagordningen.   
 
 
Implementerade metoder och dess effekter 
 
Under fas två utvecklades både situationella och sociala åtgärdsprogram, 
som via nätverksrelationerna skulle spridas av företrädarna för 
projektägarna i deras ordinarie organisationer. Till de situationella 
åtgärderna räknas bland annat sanering samt checklistan som utvecklades 
för att underlätta för fastighetsägare att dokumentera, polisanmäla och 
sanera klotter. De sociala åtgärderna har handlat om information, 
skapandet av utbildningsmaterial och dialog med klottrare.  
 
 
Checklistan, har den bidragit till att klottret har minskat? 
 
Checklistan är ett verktyg som ska underlätta fastigheternas systematiska 
arbete med klotterbekämpning.  Huruvida den har bidragit till detta är 
ovisst. Eftersom checklistan i sin förlängning syftar till att minska 

                                                                                                                                        
Studentbostäder, Värmlandstrafik, Banverket, Vägverket, Postens servicenät, Företagsgruppen i 
Karlstad, Handelskammaren, Liletho fastighets AB, HSB, bostadsrättsföreningen Slaktaren, LO 
Karlstad, Centrum Karlstad 
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förekomsten av klotter genom snabb sanering, kan det vara av intresse att 
undersöka om respondenterna i Karlstads innerstad har märkt några 
förändringar. Fokuseringen på Karlstads innerstad beror i det här fallet på 
att man i projektet gjort extra satsningar där, för att få till stånd att 
fastighetsägarna gör en systematisk sanering 
 
Respondenterna bedömning av klotter är alltifrån slarvigt ritade bilder eller 
skrivna texter till ”tags”, som är en del av graffitins formelement. Vad som 
respondenterna bedömer som graffiti är de andra formelementen som 
ingår i TTP-graffitin, ”throw-ups” och ”pieces”. Både när de gäller klotter 
och graffiti upplever mindre än hälften av respondenterna att detta 
förekommer i liten utsträckning i det egna bostadsområdet. Att det inte 
förekommer i någon större utsträckning skulle kunna bero på att sanering 
har skett. Som svar på frågan om förekomsten av klotter och graffiti har 
ökat eller minskat det senaste halvåret (gäller alltså första halvåret 2006) 
har hälften och upp till mer än två tredjedelar –beroende på ålderskategori 
– angett att de inte har en aning om detta. Ungefär lika stor andel svarar 
att de inte vet om det har skett någon förändring, vare sig när det gäller 
förekomsten av graffiti eller klotter. 
 
Den slutsats som går att dra utifrån innerstadsrespondenternas upplevelse 
av förekomsten av klotter respektive graffiti, är att det tycks inte ha skett 
några dramatiska förändringar åt det ena eller andra hållet. Detta till trots 
att man i projektet riktat extra insatser mot innerstaden när det gäller 
klotterbekämpning. Resultatet utesluter dock inte att det kan ha skett  
förändringar i förekomsten av klotter och graffiti tidigare i projektets 
livscykel, vilket inte enkäten visar. 
 
Eftersom det inte tycks ha skett några större förändringar av förekomsten 
av klotter respektive graffiti, hur förhåller det sig med saneringen? Sanerar 
fastighetsägarna och hur snabbt? Cirka en tredjedel av respondenterna av 
de två yngre ålderskategorierna i innerstaden, menar att sanering av klotter 
respektive graffiti sker sporadiskt. Den äldsta ålderkategorin däremot anser 
att fastighetsägarna sanerar ganska omgående. Att det råder en viss 
diskrepans mellan de två yngre och den äldre åldersgruppen kan möjligen 
förklaras av att de äldre är mer observanta på när det sker en sanering eller 
att vissa fastighetsägare är snabbare på att vidta åtgärder. Emellertid pekar 
resultatet på att det trots allt sker en sanering, även om det inte alltid sker i 
samma takt som klotter respektive graffiti uppstår. 
 
I checklistan rekommenderas även att polisanmäla klotter. I projektet har 
detta underlättats genom att man kan göra en anmälan på polisens 
hemsida. En indikator på att checklistan används eller att fastighetsägarna 
och andra berörda eventuellt har nåtts av projektets råd och anvisningar, är 
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just antalet polisanmält klotter. Mellan åren 2002 och 2005 har antalet 
anmälningar ökat från 120 till 260, vilket är en ökning med nästan 200 
procent. Denna ökning har således skett under projekttiden.  
 
Slutsatsen av ovan resultat pekar på att de extra satsningar som gjorts i 
Karlstads innerstad och de situationella satsningarna har inte bidragit till 
att innerstaden blivit helt fri från klotter och graffiti. En stor andel av de 
boende har heller inte noterat om det har skett någon förändring under 
det senaste halvåret. 
 
 
Implementering av sociala åtgärder i skolan och dess effekter på elevernas 
attityder 
 
I projektets tredje fas informerades personal och elever bland annat i 
årskurs sju vid Hultsberg- och Gruvlyckeskolan om klotter och dess 
juridiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Vid dessa 
skolor implementerades även ett undervisningsmaterial anpassat till skilda 
ämnen samt till det så kallade strävansmålen i skolans arbetsplan. 
 
Motivet till dessa satsningar är en tro på att kunskap har en skyddande 
effekt. Det innebär att; om eleverna blir medvetna om vad som är klotter 
och klottrets konsekvenser, så förhindrar det dem att klottra. Med hjälp av 
kunskap kan man således påverka elevernas attityder och förhållningssätt 
till klotter. Detta bidrar till att förhindra en nyrekrytering av klottrare. Har 
dessutom skolans personal kunskap om klotter kan det medverka till tidig 
upptäckt av de elever som befinner sig i riskzonen att bli vaneklottrare.  
 
Vad har då informationen gett för effekter på elevernas attityder och 
förhållningssätt till klotter vid de ovan nämnda skolorna? Resultatet av 
enkätundersökningen pekar på att toleransen för klotter tycks ha ökat. Det 
gäller framförallt vid Hultsbergsskolan. Att toleransen har ökat var 
förmodligen inte det önskade utfallet av informationen. Emellertid 
behöver detta inte vara enbart negativt. Det kan vara så, att genom en ökad 
medvetenhet om vad som betraktas vara klotter har eleverna blivit mer 
observanta på klotter och klottrare. Informationen har även påverkat 
elevernas agerande när de ser någon klottra på deras egen skola. Efter 
informationen uppger ett färre antal elever att de ingriper själva eller 
berättar för skolans personal om de ser någon klottra. Istället är det fler 
som överhuvudtaget inte berättar för någon om en sådan händelse. En 
förklaring till attitydförändringen kan vara, att kunskapen om att klotter är 
ett brott och därmed straffbart, kan bidra till att eleverna tiger. De vill inte 
medverka till att någon – känd eller okänd person – råkar illa ut. 
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Förklaringen kan också vara så enkel att eleverna inte bryr sig över 
huvudtaget. Emellertid motsägs detta av att det är väldigt få i årskurs sju 
vid de båda skolorna, som vill se sin egen skola nedklottrad.  
 
Således när det gäller information som ett verktyg i förebyggande arbete, är 
detta otillräckligt. Studier kring skolans ANT-undervisning (alkohol, 
narkotika, tobak) pekar på att information ger önskad effekt i kombination 
med andra främjande insatser, såsom metoder för att skapa trygghet och 
trivsel i skolan.  
 
Det utbildningsmaterial (verktygslådan) som utvecklats kring klotter och 
klottrets konsekvenser är ett sätt att få en kontinuitet i skolan kring  
klotterförebyggande arbete. Istället för att representanter för projektet 
informerar skolans personal och elever, ska skolan själv ta ansvar för 
frågan. Den så kallade verktygslådan är tänkt att underlätta för lärarna. 
Emellertid är det få av de intervjuade lärarna som kände till materialet och 
endast en hade använt sig av detta. Anledningen till detta kan vara att 
lärarna har haft materialet alldeles för kort tid, endast de två sista månader 
av vårterminen. Den lärare som hade nyttjat verktygslådan var dock 
positiv, men hade ännu inte marknadsfört materialet till sina kollegor.  
 
Utifrån dessa erfarenheter kan det vara svårt att dra några slutsatser 
beträffande användningen av verktygslådan. Emellertid kan det finnas 
anledning att hysa ett visst tvivel. Utav sex lärare, tre vid vardera skolan, 
var det två som kände till materialet och en hade använt detta. Det kan  
vara så olyckligt att just dessa sex intervjuade lärarna inte kände till 
materialet, medan alla andra gör det, eftersom det finns betydligt fler lärare 
än så på de båda skolorna. Om det skulle vara så att dessa sex lärares 
okunskap är kännetecknande för samtliga eller det stora flertalet lärare på 
dessa skolor, ja då är möjligen chansen liten att verktygslådan kommer att 
användas. Då bör lärarna bli påminda om att materialet finns till.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att satsningarna i skolan hade vid 
projektets avslut inte riktigt fått det utfallet som varit önskvärt ur ett 
klotterbekämpningsperspektiv vare sig när det gäller informationen till 
eleverna eller lärares användning av det undervisningsmaterial som 
utvecklats i förebyggande syfte. 
 
 
Att få klottrarna att legalisera sitt klottrande 
 
Ytterligare ett arbete, som fokuserades i den andra/tredje fasen, var att få  
till stånd en dialog med de ungdomar som ägnar sig åt klotter. Detta har 
dock visat sig vara inte alldeles enkelt. Man lyckades få kontakt med dem i 
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samband med att klottrarna själva ville bilda en förening för 
grafftitintresserade ungdomar. I projektet stöttade man detta, eftersom det 
låg i linje med projektets intentioner. Emellertid upphörde kontakten 
ganska snart, beroende på att ungdomarna i första hand kämpade för att få 
kommunen att sätta upp en legal vägg för graffitimålning. Vare sig 
kommunens ledande politiker eller representanterna för 
klotterbekämpningsprojektet ställde sig bakom. Detta bidrog till en 
polarisering mellan klottrarna och projektets styrgrupp.  
 
Svårigheten i skapandet av dialog kan också vara beroende av styrgruppens 
intressen. Det tycks finnas två konkurrerande samtalsordningar, klotter 
respektive graffitidiskursen. I det första fallet handlar det om att bekämpa 
klotter och i det andra handlar det om att bejaka graffitin. Det förefaller 
som att klotterdiskursen har varit den dominerande, eftersom man i 
projektet lagt ner mycket energi och resurser på att bekämpa klottret med 
hjälp av både situationella och sociala åtgärder. Detta kan ha minskat 
utrymmet för graffitidiskursen, som bland annat kännetecknas av att man 
söker dialog med ungdomar som klottrar.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att i projektets sena 
timme hade man fortfarande inte lyckas upprätta en dialog med de 
ungdomar som ägnar sig åt klotter, vilket innebär att man inte nått någon 
framgång i att påverka deras förhållningssätt till klotter. 
 
 
Förutsättningar för en hållbar klotterbekämpning 
 
Bildandet av nätverk har varit en strategi för att sprida budskapet om 
vikten av att bekämpa klotter. Genom nätverket har man också försökt att 
sprida både situationella och sociala metoder där tanken har varit att dessa 
ska ingå som en del i projektägarnas egna organisationers vardags praktik. 
För att lyckas skapa en hållbar utveckling tarvar det att företrädarna för 
projektägarna har ett strukturellt stöd i den egna organisationen, det vill 
säga att man är intresserad av klotterbekämpning och att man ser det som 
en viktig del i arbetet. Så tycks inte ha varit fallet bland flertalet av 
projektägarorganisationerna. Situationen skapar en osäkerhet om 
klotterbekämpningen kommer att bli hållbar och att den inte - så att säga - 
rinner ut i sanden.  
 
Stötestenen förefaller vara bristen på dialog och delaktighet, vilket kan 
kopplas både till förankringsprocessen och till implementeringen av 
metoderna samt diskursproblematiken.   
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Det är möjligt att en större delaktighet – och därmed en bättre garanti för 
att arbetet skulle bli hållbart – hade åstadkommits om projektarbetet hade 
organiserats på annat sätt. Till exempel att projektledaren lett det operativa 
arbetet och styrgruppen skulle kunna ha bestått av färre deltagare som 
enbart arbetade samordnande och strategiskt. Styrgruppens representanter 
skulle ha kunnat leda var sitt mindre projekt där ett antal operativt 
arbetande projektägare ingått. Det skulle kunna ha inneburit att man 
parallellt hade utvecklat flera åtgärder som implementerats samtidigt, vilket 
skulle ha effektiviserat processen. Ett sådant arbetssätt kunde ha skapat 
större delaktighet. Vidare skulle detta ha skapat ett tidsutrymme för 
uppföljning av projektarbetet, som i sin tur kunde ha skapat 
förutsättningar för att säkerställa en hållbar klotterbekämpning. Emellertid 
ett hinder för att snabba upp processen har varit fasindelningen av 
projektet. Det var på förhand bestämt i vilken ordning de olika insatserna 
skulle utföras och man följde det också systematiskt. I projektet har 
styrgruppen således hållit sig väldigt nära projektplanens intentioner.  
 
Hur mycket de konkurrerande diskurserna har påverkat utvecklingen av ett 
hållbart klotterförebyggande arbete är det svårt att sia om. Men eftersom 
klotterdiskursen har varit dominerande verkar den ha utgjort ett hinder för 
samarbetet med klottrarna. Det innebär att en klargörande dialog om 
styrgruppens skilda diskurser och vad det innebär, kunde ha varit på sin 
plats, eftersom diskurserna även påverkar vilka metoder som fokuseras.  
 
Problematiken som redogörs för i ovanstående resonemang kan ha 
försvårat utvecklingen av en hållbar struktur för ett 
klotterbekämpningsarbete. Emellertid har projektarbetet trots allt både 
ökat och spridit kunskapen bland representanterna för projektägarna och 
medvetandegjort dem om problematiken. Tillyttermera visso beslutade 
Karlstads kommun, som en följd av projektet, att avsätta en och halv 
miljon kronor för 2006, i syfte att kunna fortsätta saneringen av 
kommunalt ägda fastigheter.  
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Sammanfattning 
 
I mitten av 1980-talet ”importerade” Sverige en ny ungdomsföreteelse från 
USA. Ungdomar började skriva och måla bilder med filtpennor och 
sprayfärg i det offentliga rummet. Detta var ett nytt sätt att uttrycka sig 
som fortfarande, mer än 20 år senare, är högst levande. Vissa kallar 
företeelsen graffiti och betraktar det som konst medan andra ser det som 
klotter.  
 
Sedan 2004 omfattar lagen om skadegörelse även klotter. Lagen säger att 
klotter är allt som målas eller skrivs illegalt i det offentliga rummet och ses 
som en kränkning av egendom medan graffiti är den lagliga varianten. 
Distinktionen mellan klotter och graffiti är problematisk i så måtto att vad 
som bestämmer en estetisk upplevelse går inte att härröra till om en bild är 
illegalt eller legalt målad. Det visar sig också i utvärderingen 
respondenterna har högre tolerans mot graffiti – oavsett den är lagligt 
utförd eller ej – än klotter.    
 
I dagens Sverige anses klotter vara ett samhällsproblem som leder till 
ekonomiska konsekvenser både för offentlig och privat verksamhet och 
runt om i landet har det genomförts klotterförebyggandeprojekt.   
I Karlstad genomfördes under åren 1992 -1995 ett klotterförebyggande 
projekt vars arbete bidrog till en betydande minskning av klottret. 
Emellertid blev detta inte hållbart och 2002 startades ett nytt projekt av 
Brottsförebyggandecentrum i Värmland för att försöka hejda den 
explosion av klotter som utvecklats i Karlstad. Syftet med projektet har 
varit att skapa ett hållbart klotterbekämpningsarbete. När projektet 
avslutades i april 2006 förväntades Karlstad vara fritt från klotter och 
därmed en renare och tryggare stad. 
 
Undersökningens syfte har varit dels att utvärdera processen, dels hur man 
lyckats med implementeringen av metoder för klotterbekämpning samt 
vilka effekter dessa har gett. Datainsamlingen har skett med hjälp av både 
en kvalitativ och kvantitativ metod. Det betyder att relevanta dokument 
har studerats. Intervjuer både i grupp och med enskilda personer har 
genomförts. Dessa har sedan har bearbetats kvalitativt. Den kvantitativa 
delen har bestått av enkätundersökningar dels bland elever i årskurs sju vid 
Hultsbers- och Gruvlyckeskolan, dels bland de kommuninvånare som bor 
i Karlstad innerstad. Resultatet av enkätundersökningen har redovisats i bi- 
och multivariata tabeller. 
 
I projektet har man använt sig av en nätverksstrategi för att sprida 
klotterbekämpningens idé och metoder. I projektets inledningsskede 

 103



samlade man ett antal företag och organisationer som var/är berörda av 
klotterproblematiken. Dessa erbjöds att bli projektägare och 
medfinansiärer och några av dem valdes att bilda projektets styrgrupp. 
Styrgruppen har styrt både det strategiska och operativa arbetet. Till sin 
hjälp har man haft en projektledare (på 50 procent av heltid), som utfört 
samordnande och operativa uppgifter.  
Genom nätverksorganiseringen av projektägare var tanken att det skulle 
skapa förutsättningar för en spridning av klotterbekämpningsidé och 
metoder för att på sikt få ett hållbart förebyggande arbete.  
 
De metoder som fokuserats i det förebyggande arbetet har varit både av 
situationell och av social karaktär, vilka syftar till dels att begränsa 
tillgängligheten av attraktiva klotterytor, dels att förhindra att unga 
människor börjar klottra eller fortsätter sitt klottrande. De situationella 
metoderna är flera, men för projektets del har det i första hand handlat om 
att få stadens fastighetsägare att snabbt sanera klotter. För att underlätta för 
fastighetsägare att dokumentera, polisanmäla och sanera klotter har man i 
projektet utvecklat en checklista. Trots denna och trots att man i projektet 
har gjort extra insatser i Karlstad innerstad när det gäller dokumentation av 
klotter och information till fastighetsägarna, upplever inte respondenterna 
i innerstaden att det skett några dramatiska förändringar när det gäller 
klotter eller graffiti. Dock anser en stor andel att det sker en sanering, om 
än detta sker sporadiskt. En stor andel av respondenter är också överens 
om att det är viktigt att sanera klotter (man är inte lika kritisk till graffiti), 
eftersom det både förfular miljön och skapar otrygghet.  I projektet är man 
väl medveten om att man inte lyckats uppnå ett klotterfritt Karlstad under 
projekttiden. 
 
För att förhindra en nyrekrytering av klottrare har man informerat 
allmänheten bland annat via media om klotter och klottrets konsekvenser. 
Man har också varit ute i skolor och informerat elever och personal. 
Emellertid tycks inte informationen fått önskat effekt. 
Enkätundersökningen bland elever i årskurs sju vid Hultsbergs- och 
Gruvlyckeskolan visar att efter informationen hade en stor andel av 
eleverna har högre tolerans mot klotter än före, det gäller framförallt 
eleverna på Hultsbergsskolan. Emellertid är det få av eleverna som vill se 
den egna skolan nedklottrad.  
 
Som tidigare nämnt har tanken med det klotterförebyggande arbetet varit 
att det ska bli hållbart. Som ett led i detta har man i projektet utvecklat ett 
undervisningsmaterial om klotter och dess risker. Materialet har anpassats 
till skolans skilda ämnen och arbetsplanernas strävansmål med 
motiveringen att det ska vara enkelt för lärarna att arbeta med frågan. 
Dock är det få av de intervjuade lärarna som kände till materialet och 
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endast en hade använt det. En förklaring är att skolan fått materialet sent, 
två månader innan terminens slut och därför inte hunnit med att använda 
det i större utsträckning.  
 
Ytterligare en social insats har bestått i att samverka och skapa dialog med 
ungdomar som är klottrare, med motivet att förmå dem att måla lagligt. 
Det började bra genom att klottrarna fick hjälp av projektdeltagarna att 
bilda en förening, men kontakten upphörde ganska snart på grund av den 
polarisering som utvecklades mellan ungdomarna och projektdeltagarna. 
Ungdomarnas önskemål var en legal vägg för graffitimålning, vilket vare 
sig kommunens politiska ledning eller projektets styrgrupp ställde sig 
bakom. En förklaring till kontaktproblemen med ungdomarna kan vara att 
kommunikationen i styrgruppen tycks ha präglats av två konkurrerande 
samtalsordningar, klotter- respektive graffitidiskursen, vilket också har 
påverkat val av metod. I projektet har klotterdiskursen varit den 
dominerande och handlat om att bekämpa klotter. I graffitidiskursen vill 
man bejaka graffitin med metoder som dialog med ungdomar och legala 
väggar.  
 
Resultatet av utvärderingen pekar på att det funnits ett antal hinder i 
implementeringsprocessen som försvårat utvecklingen av ett hållbart 
klotterförebyggande arbete. Ett genomgående hinder förefaller ha varit 
bristen på delaktighet och dialog mellan initiativtagaren/styrgruppen och 
projektägarrepresentanterna. Detta kan vara förklaringen till att  
klotterförebyggandets idé och metoder inte har spridits i flertalet av 
projektägarnas egna organisationer. Undantaget är en av representanterna i 
styrgruppen, i vars organisation man lyckats bygga in ett 
klotterförebyggande arbete i de befintliga strukturerna.  
 
Vad som möjligen skulle kunna ha bidragit till att säkerställa utvecklingen 
av ett hållbart klotterförebyggande arbete är uppföljning av projektarbetet 
och de metoder man försökt att implementera. Emellertid har det 
försvårats både av projektets organisation och av fasindelningen. Man 
skulle kunna ha haft en mindre styrgrupp med flera delprojekt, som 
arbetade parallellt med metodutveckling. De klotterförebyggande 
metoderna kunde därefter ha implementerats samtidigt. Detta i sin tur 
hade frigjort tid för uppföljning. Istället har arbetet följt projektplanens i 
tre faser där implementeringen av, framförallt metoder i skolan, 
introducerades i tredje och sista fasen.  
 
Resultatet av klotterbekämpningsprojektet kan te sig dystert. Dock har 
man medvetandegjort ett antal projektägarrespresentanter om 
problematiken och hur man kan bekämpa klotter och i projektets sena 
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timme avsatte Karlstads kommun en och en halvmiljon för fortsatt 
sanering av kommunens egna fastigheter.  
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Bilaga 1 
Enkätfrågor årskurs 7 
 
 
 
Detta är den första enkäten om klotter som jag svarar på   
Detta är den andra enkäten om klotter som jag svarar på   
 
 
1. Jag är en 
Flicka      
Pojke       
 
2. Vem bor Du hos? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Hur många barn/ungdomar bor 
Du tillsammans med? 
Inga    
Ett    
Två    
Tre       
Fler än tre     
 
4. Hur bor Du? 
Jag bor i lägenhet   
Jag bor i radhus   
Jag bor i villa   
Jag bor på annat sätt, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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5. Bilderna Du ser nedan har målats utan tillåtelse och finns på 
olika platser runt om i Sverige, kryssa för de bilder som Du anser är klotter. 
 
 

            
             
 

                 
        
       
 

              
 
             

              
 
         
Alla bilderna är klotter när de har målats  
utan tillåtelse.                        
Ingen av bilderna är klotter   
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6. Finns det idag klotter på din skola? 
Nej, det finns inget klotter      
Ja, det finns ganska lite klotter   
Ja, det finns ganska mycket klotter   
Ja, det finns mycket klotter    
Vet ej     
 
 
7. Finns det idag klotter i området där Du bor? 
Nej, det finns inget klotter    
Ja, det finns ganska lite klotter   
Ja, det finns ganska mycket klotter   
Ja, det finns mycket klotter    
Vet ej     
 
 
8. Har Du under det senaste året sett klotter  
på andra ställen i Karlstad? 
Nej, det finns inget klotter    
Ja, det finns ganska lite klotter   
Ja, det finns ganska mycket klotter   
Ja, det finns mycket klotter    
Vet ej      
 
 
 
 
 
Om du har sett klotter svara på fråga 9. Om Du inte har sett 
klotter någonstans gå till fråga 10.  
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9. På vilka ställen i Karlstad har du sett klotter? 
Flera alternativ kan kryssas för 
På tågens utsida    
På tågens insida    
På utsidan på bussar    
På insidan av bussar    
På och i olika typer av tunnlar   
På skolans ytterväggar    
På skolans innerväggar    
På olika typer av skåp i skolan   
På andra ställen i skolan    
På hyreshusens ytterväggar   
På väggarna i hyreshusens trappuppgångar  
På väggarna i hyreshusens källare   
På villors ytterväggar    
På väggarna av olika lagerlokaler   
På väggar av fabriker    
På bergshällar ….    
På olika typer betongväggar   
På offentliga toaletter    
På fritidsgårdar    
På idrottsanläggningar    
På andra ställen 
såsom…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
10. Var någonstans tycker Du att det kan vara okej att klottra? 
Flera alternativ kan kryssas för 
På tågens utsida    
På tågens insida     
På utsidan på bussar    
På insidan av bussar    
På betongväggarna i gångtunnlar   
På skolans ytterväggar    
På skolans inneväggar    
På olika typer av skåp i skolan   
På fasaden av hyreshus    
På väggarna i hyreshusens trappuppgångar  
På väggarna i hyreshusens källare   
På villors ytterväggar    
På väggarna av olika lagerlokaler   
På väggar av fabriker    
På bergshällar ….    
På olika typer av betongväggar   
På offentliga toaletter    
På allmänna platser     
På andra ställen 
såsom………………………………………………………………………………… 
Man ska inte klottra någonstans utan tillåtelse   
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11. Var någonstans tycker Du att man inte ska klottra? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
På tågens utsida    
På tågens insida    
På utsidan på bussar    
På insidan av bussar    
På betongväggarna i tunnlar   
På skolans ytterväggar    
På skolans inneväggar    
På olika typer av skåp i skolan   
På fasaden av hyreshus    
På väggarna i hyreshusens trappuppgångar  
På fasaden av villor    
På väggarna av olika lagerlokaler   
På väggar av fabriker    
På bergshällar ….    
På betongväggar    
PÅ allmänna platser    
På andra ställen 
såsom…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Man ska inte klottra någonstans utan tillåtelse  
 
12. Om Du ser en skolkamrat som är duktig på att teckna, 
måla en liten bild på sitt skåp i skolan, vad gör Du? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till kamraten att låta bli att måla på skåpet  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 113



 
13. Om Du ser en skolkamrat som är duktig att teckna,  
måla en stor bild på en av skolans ytterväggar, vad gör Du? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till kamraten att låta bli att måla på väggen  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
14. Om Du ser en skolkamrat som är en dålig tecknare, 
måla en liten bild på sitt skåp i skolan, vad gör Du då? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till kamraten att låta bli att måla på skåpet  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
15. Om Du ser en skolkamrat som är en dålig tecknare, 
måla en stor  bild på en av skolans ytterväggar, vad gör Du då? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till kamraten att låta bli att måla på väggen  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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16. Om Du ser en person Du inte känner och som är duktig på att teckna 
måla en liten bild på en skolkamrats skåp i skolan, vad gör Du då? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till kamraten att låta bli att måla på skåpet  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
17. Om Du ser en person som du inte känner och som är duktig på att teckna 
måla en stor bild på en yttervägg på Din skola, vad gör Du då? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till kamraten att låta bli att måla på väggen  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
18. Om Du ser en person som Du inte känner och som är en dålig tecknare, 
måla en liten bild på en skolkamrats skåp i skolan, vad gör Du då? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till personen att låta bli att måla på väggen  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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19. Om Du ser en person som Du inte känner och som är en dålig tecknare 
måla en stor bild på en yttervägg på Din skola, vad gör Du då? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Tittar beundrande på     
Säger till personen att låta bli att måla på väggen  
Berättar för Din lärare om målningen   
Berättar för skolvaktmästaren om målningen  
Berättar för en kamrat om målningen   
Berättar för Dina föräldrar om målningen  
Pratar överhuvudtaget inte om det   
Berättar för någon annan, 
nämligen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
20. Vilka konsekvenser ger klotter? 
Flera alternativ kan kryssas för 
 
Klotter gör skolan ful    
Klotter gör bostadsområdet fult   
Klotter är ett färgglatt inslag i miljön   
Klotter ger intrycket av att det finns liv 
och rörelse i miljön    
Klottrare kan få bötesstraff    
Klottrare kan få fängelse    
Det är dyrt för fastighetsägare att ta bort klotter  
Om klottret är fint ska det få finnas kvar   
Om klottret är fult ska det tas bort   
Andra konsekvenser som 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
21. Känner du någon som klottrar? 
Nej, jag känner ingen    
Ja, jag känner en person    
Ja, jag känner två personer    
Ja, jag känner tre personer    
Ja, jag känner fler än tre personer   
 
22. Vilka är det som klottrar? 
Det är enbart pojkar    
Det är mest pojkar     
Det är enbart flickor    
Det är mest flickor    
Det är både pojkar och flickor   
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23. Varför tror Du att ungdomar klottrar? 
Flera alternativ kan anges 
Det är ett sätt att söka spänning     
Det är ett sätt att imponera på kamrater   
De blir påverkade av kamrater   
De vill bli sedda av andra    
De har ett konstnärligt intresse   
Det är ett uttryck för bus    
Det är ett sätt att få kamrater    
Det är en protest mot vuxenvärlden   
Det är ett sätt att vara annorlunda   
De vill tillhöra en speciell grupp ungdomar  
 
24. Har Du själv klottrat någon gång? 
 
Nej aldrig     
Jag har klottrat någon enstaka gång   
Jag klottrar ganska lite    
Jag klottrar ganska ofta    
Jag klottrar mycket ofta     
 
25. Tycker Du att det ska finnas särskilt utvalda 
ställen där man får teckna och måla? 
 
Nej  
på grund 
av……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Ja, till 
exempel………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
  
26. Har Du rökt cigaretter någon gång? 
 
Nej, aldrig     
Jag har rökt en gång    
Jag har rökt många gånger    
Jag röker varje dag    
 
27. Har Du någon gång druckit alkohol under  
det senaste året?   (öl, vin, cider, sprit) 
 
Nej, aldrig     
Jag har druckit alkohol en gång   
Jag har druckit alkohol 2-5 gånger   
Jag har druckit alkohol 6-11 gånger   
Jag dricker alkohol en gång i månaden   
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28. Har Du snattat någon gång? 
Nej, aldrig     
Ja, någon enstaka gång    
Ja, jag snattar ibland    
Ja, jag snattar ganska ofta    
Ja, jag snattar mycket ofta    
 
29. Övriga synpunkter på klotter. 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 
 

1 Kön 
Kvinna   
Man  
 
Ålder …………år 
 
2 Civilstånd 
Gift      
Ogift       
Frånskild       
Änka/änkling  
    
3 Hur ser din familjesituation ut 
Gift/sambo utan barn      
 
Gift/sambo med hemmavarande barn    
Antal barn  …….i åldern/åldrarna…………………….   
 
Ensamstående utan barn     
   
Ensamstående med barn     
Antal barn ……..i åldern/åldrarna ……………………  
  
 
 
4 Hur ser din arbetssituation ut 
Jag är egen företagare     
Jag är egenföretagare och har ett lönearbete   
  
Jag har ett lönearbete på heltid    
Jag har ett lönearbete på deltid    
Jag arbetar i egen hushåll    
  
Jag studerar     
Jag studerar på deltid och har ett lönearbete   
   
Jag är arbetslös     
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
 
 

 119



 
5 Äger Du fastighet/fastigheter i Karlstad? 
 
Ja      Nej       
 
 
       
Följande frågor handlar om att måla på offentliga platser. Ibland 
kallas företeelsen klotter och ibland graffiti, därför har det varit svårt 
att formulera enhetliga frågor. På grund av denna ambivalens 
innehåller vissa frågeställningar båda begreppen, i andra fall är 
frågorna om klotter respektive graffiti separerade. Förhoppningsvis 
kommer det inte att försvåra att svara på frågorna.  
 
 
6 Vad är klotter för Dig? 
 
Bilderna Du ser nedan har målats och finns på 
olika platser runt om i Sverige. Kryssa för hur Du uppfattar bilderna. 
 
Ta ställning till samtliga bilder och påståenden 
 

    
    
             Instämmer 
                             någon    till stor     heltoch  
           inte alls      mån         del         hållet 
   _________________________________ 
 
Bilden ovan betraktar jag som klotter                                                                 
Bilden ovan anser jag är graffiti                                                                
 
Annat………………………………………………………………………………
…… ……………………………………………………………………………….         
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                 Instämmer 
                         i någon    till stor   helt och  
        inte alls      mån         del        hållet 
          ______________________________ 
 
Bilden ovan betraktar jag som klotter                                                              
Bilden ovan anser jag är graffiti                                                             
Annat………………………………………………………………………………
………….       
      

 
     
                                                                    Instämmer 
                            i någon   till stor   helt  och  
         inte alls       mån        del          hållet 
       ________________________________ 
Bilden ovan betraktar jag som klotter                                                                
Bilden ovan anser jag är graffiti                                                                         
 
Annat………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….            
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                                                     Instämmer 
                             i någon   till stor   helt och  
             inte alls    mån        del         hållet 
    _________________________________ 
 
Bilden ovan betraktar jag som klotter                                                                 
Bilden ovan anser jag är graffiti                                                                          
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

   Instämmer 
                          i någon    till stor     helt och  
       inte alls        mån        del            hållet 
                    
________________________________ 
Bilden ovan betraktar jag som klotter                                                                
Bilden ovan anser jag är graffiti                                                               
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..          
 
Alla bilderna är klotter om de har målats  
utan tillåtelse.                                         
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7 Har Du själv någon gång klottrat på offentliga platser?  
 
Ja         Nej         
 
 
8 Har Du själv målat graffiti på offentliga platser?   
 
Ja         Nej         
 
 
9 Känner du någon som har klottrat på offentliga platser  
 
Ja         Nej         
 
 
10 Känner Du någon som har målat graffiti på offentlig platser?
  
 
Ja         Nej         
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11 Hur upplever Du förekomsten av klotter/graffiti där du bor? 
     Ta ställning till samtliga påståenden 
    ja     nej     vet ej 
     ______________ 
 
Det finns mycket klotter                               
 
Det finns mycket graffiti                                            
 
Det finns lite klotter                                
 
Det finns lite graffiti                     
 
Jag ser klotter då och då                   
 
Jag ser graffiti då och då                   
 
Klottret har minskat det senaste halvåret                                          
 
Graffitin har minskat det senaste halvåret                                        
 
Klottret har ökat det senaste halvåret                                                
 
Graffitin har ökat det senaste halvåret                                              
 
Förekomsten av klotter är oförändrad                                               
 
Förekomsten av graffiti är oförändrad                                              
 
 
 _______________________________________________________                            
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12 Hur upplever Du förekomsten av klotter/graffiti i Karlstad 
som helhet? 
      Ta ställning till samtliga påståenden 
    ja      nej     vet ej 
    ______________ 
 
Det finns mycket klotter                   
   
Det finns mycket graffiti                  
 
Det finns lite klotter                   
 
Det finns lite graffiti                   
 
Jag ser klotter då och då                   
 
Jag ser graffiti då och då                   
 
Klottret har minskat det senaste halvåret                 
 
Graffitin har minskat det senaste halvåret                 
 
Klottret har ökat det senaste halvåret                  
 
Graffitin har ökat det senaste halvåret                  
 
Förekomsten av klotter är oförändrad                  
 
Förekomsten av graffiti är oförändrad                  
 
 
 _______________________________________________________             
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13 Vad är Din uppfattning om klotter/graffiti? 
      Ta ställning till alla påståendena               
 
     Instämmer   
                                            i någon     till stor    helt och      
     inte alls       mån          del           hållet    
                  
_____________________________                 
 
Klotter förfular miljön                                                                                     
 
Klottret skapar otrygghet i  
området där jag bor                                                      
 
Graffiti förfular miljön                                                      
 
Graffiti skapar otrygghet i  
området där jag bor                                                                                  
 
Klotter skapar otrygghet i kommunen                         
som helhet                                                       
 
Graffiti skapar otrygghet i kommunen 
som helhet                                                       
 
Klotter är ett färgglatt inslag i miljön                                                                                   
 
Graffitin är ett färgglatt inslag i miljön                                                                            
 
Klotter ger ett intryck av att det finns liv  
och rörelse i miljön                                                            
 
Graffitin ger ett intryck av att det finns liv och            
rörelse i miljön                                                                  
                   
 
 
_________________________________________________________________ 
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14 När Du ser klotter/graffiti där du bor, vad gör Du? 
      Ta ställning till samtliga påståenden   
                   
      Detta stämmer 
       inte alls       ibland       ofta         alltid       
      _____________________________  
     
Anmäler klottret till polisen                                                             
 
Anmäler graffitin till polisen                                                                            
 
Anmäler klottret till fastighetsägaren                                                               
 
Anmäler graffitin till fastighetsägaren                                                              
 
Anmäler klottret till fastighetsskötaren                                                            
 
Fotograferar klottret                                                                                        
 
Fotograferar graffitin                                                                                        
 
Överväger att flytta till ett renare  
bostadsområde                                                                                                   
 
Jag rekommenderar andra att inte flytta hit                                                       
 
Deltar i nattvandringar för att förhindra                                                            
klotter     
 
Deltar i nattvandringar för att förhindra 
graffitimålning                                                               
 
                                               
 ________________________________________________________________ 
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15 Om Du ser någon som klottrar, vad gör Du då? 
      Ta ställning till samtliga påståenden          
          Det stämmer 
                                                      inte alls      ibland     ofta    alltid     
        _______________________________ 
 
Anmäler direkt till polisen                                                               
 
Anmäler direkt till fastighetsskötaren                                                                
 
Anmäler direkt till fastighetsägaren                                                                   
 
Säger till klottraren att sluta klottra                                                                    
 
Fotograferar klottret                                                                 
 
Jag bryr mig inte                                                                 
 
Jag känner en osäkerhet inför att anmäla                                                            
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….  
_______________________________________________________ 
 
16 Om Du ser någon som målar graffiti, vad gör Du då? 
     Ta ställning till samtliga påståenden 
               Det stämmer 
           inte alls     ibland      ofta        alltid 
                                                                        _____________________________ 
 
Anmäler direkt till polisen                                                                
 
Anmäler direkt till fastighetsskötaren                                                                 
 
Anmäler direkt till fastighetsägaren                                                                    
 
Säger till klottraren att sluta klottra                                                                     
 
Fotograferar klottret                                                                  
 
Jag bryr mig inte                                                                   
 
Jag känner en osäkerhet inför att  anmäla                                                            
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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17 Vad är Din uppfattning om vad   
     fastighetsägaren/fastighetsskötaren vidtar för åtgärder 
     kring klottret i Ditt bostadsområde? 
  
     
Sanerar omgående    
 
Sanering sker sporadiskt    
 
Sanering sker mycket sällan   
 
Sanering sker inte alls      
 
Vet ej      
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
 
 
18 Vad Är Din uppfattning om vad     
     fastighetsägaren/fastighetsskötaren vidtar för åtgärder 
     kring graffitin i Ditt bostadsområde?  
 
Sanerar omgående    
 
Sanering sker sporadiskt    
 
Sanering sker mycket sällan   
 
Sanering sker inte alls      
     
 
Vet ej      
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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19 Finns det platser där Du tycker att det är okej att 
     klottra/måla graffiti? 
     Ta ställning till samtliga alternativ               
        Instämmer 
                    i någon     till stor     helt och 
          inte alls    mån          del           hållet 
       ________________________________ 
Det är okej med klotter i t.ex. grå  
betongtunnlarför fotgängare och cykliste                                                   
 
Det är okej med grafftiti i t.ex. grå  
betongtunnlar för fotgängare och cyklister                                                             
 
Det är okej att klottra på hyreshusfasader                                                      
 
Det är okej att måla graffiti på hyreshusfasader                                                     
 
Det är okej att klottra på olika typer av  
betongväggar och bullerskydd                                                         
 
Det är okej att måla graffiti på olika typer av 
betongväggar och bullerskydd                                                             
 
Det är okej att klottra på industrifasader                                                         
 
Det är okej att måla graffiti på industri- 
fasader                                                               
 
Det är okej att klottra tåg                                                             
 
Det är okej att måla graffiti på tåg                                                                        
 
Det är okej att klottra på allmänna platser                                                                                 
 
Klotter får bara förekomma på tillåtna platser                                                 
 
Graffiti får bara förekomma på tillåtna platser                                                
 
Andra 
ställen……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
_______________________________________________________ 
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20 Varför tror Du att ungdomar klottrar? 
    Ta ställning till samtliga påståenden                  
                  
          Instämmer 
        i någon    till stor   helt och 
             inte alls     mån         del         hållet 
           ______________________________ 
Det är en protest mot samhällets auktoritet 
och traditionella normer                                                                                       
 
Det är ett sätt att söka spänning                                                                            
 
Det är ett utslag av bus                                                                                         
 
De har ett konstnärligt intresse                                                                             
 
Det är uttryck för en trend i samhället                                                                  
 
De blir påverkade av andra                                                                                    
 
Det är ett sätt att imponera på kamrater                                                                 
 
Det är ett sätt att få en identitet                                                                              
 
Det är ett sätt att få en gruppgemenskap                                                                
 
Det är en livsstil                                                                                                     
 
De vill vara rebeller                                                                                               
 
De vill tillhöra en specifik kultur                                                                           
 
Det är ett uttryck för att man vill bli sedd                                                              
 
Det är uttryck för en kreativ ådra                                                                           
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
_______________________________________________________ 
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21 Varför tror du att ungdomar målar graffiti? 
       Ta ställning till samtliga påståenden                
 
            Instämmer 
       i någon    till stor    helt och 
             inte alls   mån         del          hållet 
             _____________________________ 
Det är en protest mot samhällets auktoritet 
och traditionella normer                                                                                        
 
Det är ett sätt att söka spänning                                                                            
 
Det är ett utslag av bus                                                                                          
 
De har ett konstnärligt intresse                                                                              
 
Det är uttryck för en trend i samhället                                                                   
 
De blir påverkade av andra                                                                                     
 
Det är ett sätt att imponera på kamrater                                                                  
 
Det är ett sätt att få en identitet                                                                               
 
Det är ett sätt att få en gruppgemenskap                                                                 
 
Det är en livsstil                                                                                                      
 
De vill vara rebeller                                                                                                
 
De vill tillhöra en specifik kultur                                                                            
 
Det är ett uttryck för att man vill bli sedd                                                               
 
Det är uttryck för en kreativ ådra                                                                           
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
_______________________________________________________ 
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22 Vilka konsekvenser ger klotter 
      Ta ställning till samtliga påstående           
                 
        Instämmer 
     i någon      till stor    helt och 
         inte alls     mån           del           hållet 
           ______________________________ 
Det leder till stora kostnader för kommunen                                                               
 
Det leder till stora kostnader för  
fastighetsägaren                                                                  
 
Det leder till att bostadsområden förfulas                                                            
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar får  
dåligt rykte                                                                                                            
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar blir  
mindre attraktiv att bo i                                                                                          
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar blir  
mindre attraktiv att vistas i                                                                          
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar 
känns otrygg att bo i                                                                                  
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar 
blir konstnärligt utsmyckad                                                         
 
Det leder till en känsla av liv och rörelse 
i bostadsområdet/stadsdelen                                                                      
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
_______________________________________________________  
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23 Vilka konsekvenser ger graffitimålning? 
      Ta ställning till samtliga påståenden                 
                  
    Instämmer 
         i någon      till stor    helt och 
          inte alls      mån           del           hållet 
     _________________________________ 
Det leder till stora kostnader för kommunen                                                                   
 
Det leder till stora kostnader för  
fastighetsägaren                                                                      
 
Det leder till att bostadsområden förfulas                                                                
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar får  
dåligt rykte                                                                                                                
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar blir  
mindre attraktiv att bo i                                                                                            
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar blir  
mindre attraktiv att vistas i                                                                            
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar 
känns otrygg att bo i                                                                                  
 
Det leder till att bostadsområden/stadsdelar 
blir konstnärligt utsmyckad                                                           
 
Det leder till en känsla av liv och rörelse 
i bostadsområdet/stadsdelen                                                                        
 
Annat………………................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
_______________________________________________________ 
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24 Vilka konsekvenser kan klotter få för klottrarna? 
     Ta ställning till samtliga påståenden   
                       ja     nej      vet ej              
      ____________ 
 
Upptäckta klottrare får bötesstraff                                                             
       
Upptäckta klottrare får fängelsestraff                              
  
Att klottra kan vara en inkörsport till missbruk                                     
 
Att klottra kan vara en inkörsport till grövre 
kriminalitet                                   
 
Att klottra kan vara en ”inkörsport” till 
konstnärlig verksamhet                                 
    
Det ger inga konsekvenser alls                                           
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
  
_________________________________________________________________ 
 
25 Vilka konsekvenser kan graffitimålning få för ungdomar? 
     Ta ställning till samtliga påståenden 
                  ja     nej     vet ej 
                                                  ____________                                
  
Upptäckta klottrare får bötesstraff                                                              
      
Upptäckta klottrare får fängelsestraff                                                                
  
Att klottra kan vara en inkörsport till missbruk                                                        
 
Att klottra kan vara en inkörsport till grövre 
kriminalitet                                                                                                          
 
Att klottra kan vara en ”inkörsport” till 
konstnärlig verksamhet                                                                                      
    
Det ger inga konsekvenser alls         
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
                

 135



26 I den mån klotter bör/skall bekämpas, vilka åtgärder tror du 
       är mest effektiva? 
      Ta ställning till samtliga påståeenden                         
          Instämmer 
     i någon     till stor     helt och 
           inte alls   mån          del            hållet 
      ____________________________ 
Att polisanmäla klottrare                                                                
 
Att vuxna nattvandrar i utsatta  
bostadsområden                                                                                                   
 
Att polisen finns i utsatta bostadsområden                                                          
 
Att kameraövervaka utsatta områden  
på nattetid                                                                                        
 
Att inom 24 timmar sanera klotter                                                                       
 
Att eliminera attraktiva klottermiljöer                  
(att försvåra för klottrare att klottra)                                                                    
 
Att låta klottrare sanera klotter                                                                            
 
Att klottrare får göra samhällstjänst                                                                    
 
Att ge klottrare fängelsestraff                                                                             
 
Att ge klottrare bötesstraff                                                                         
          
Att ge klottrares föräldrar bötesstraff                                                                 
 
Att informera skolans elever om klottrets  
konsekvenser                                                                 
 
Att skapa legala klotterväggar                                                                           
 
Att skapa graffitiskolor                                                                                      
 
Att skapa en dialog med klottrare                                                                      
 
Bekämpa inte, utan låt ungdomarna klottra                                                       
Vet ej     
 
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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27 I den mån graffitimålning bör/skall bekämpas, vilka åtgärder 
     tror du är de mest effektiva? 
     Ta ställning till samtliga påståenden           
                              Instämmer 
                         i någon     till stor     helt och 
          inte alls      mån          del           hållet 
       ____________________________ 
Att polisanmäla graffitimålare                                                                 
 
Att vuxna nattvandrar i utsatta  
bostadsområden                                                                                                    
 
Att polisen finns i utsatta bostadsområden                                                           
 
Att kameraövervaka utsatta områden  
på nattetid                                                                                         
 
Att inom 24 timmar sanera graffiti                                                                        
 
Att eliminera attraktiva graffitimiljöer                  
(att försvåra att måla graffiti)                                                                                 
 
Att låta gaffitimålare själva sanera                                                                         
 
Att graffitimålare får göra samhällstjänst                                                               
 
Att ge graffitimålare fängelsestraff                                                                         
 
Att ge graffitimålare bötesstraff                                                                              
 
Att ge graffitimålarnas  föräldrar bötesstraff                                                           
 
Att informera skolans elever om graffitins  
konsekvenser                                                                       
 
Att skapa legala väggar för graffitimålning                                                             
 
Att skapa graffitiskolor                                                                                             
 
Att skapa en dialog med graffitimålare                                                                    
 
Låt ungdomarna måla graffiti, var de vill                                                                 
 
Vet ej   
   
Annat………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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28 Hur viktigt är det att bekämpa klottret enligt Din mening? 
 
Inte alls                    Mycket 
Viktigt                    viktigt 
 
                                                                              
 
 Vet ej               
______________________________________________________ 
 
29 Hur viktigt är det att bekämpa graffitimålning enligt Din 
mening? 
 
Inte alls                   Mycket  
Viktigt                   viktigt 
 
                                                                              
 
Vet ej                              
_______________________________________________________________ 
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