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Förord

Graffiti eller klotter av Björn Jonsson är en av de första rapporterna i Luppen
individ och familjs skriftserie. Syftet med skriftserien är att publicera olika
former av kunskapsutvecklande bidrag som inte passar in i våra andra
rapportserier; FoU-rapporter och arbetsrapporter. Att Björns text blev
det första bidraget för i år är en ren tillfällighet, men när jag läser rappor-
ten är jag glad att denna text inleder årets skriftserie. Förutom att texten
är välskriven bidrar Björn på ett alldeles ypperligt sätt till att utmana tra-
ditionellt tänkande och cementerande av givna föreställningar.

Innan jag började läsa Björns text trodde jag (som arbetat med ung-
domsarbete i tjugo år) att jag visste en del om graffiti och klotter. Tidigt
i min läsning av rapporten började jag förstå att precis som många andra
har jag iakttagit och kategoriserat det som Björn väljer att kalla företeelsen
utifrån egna behov och föreställningar. Något som vi ofta inom socialt
arbete framhåller bör undvikas!

Förutom att jag har blivit fascinerad av rapportens illustrationer har
läsningen ökat min kunskap om företeelsen och jag har också igen blivit
påmind om vikten av att iaktta, vara nyfiken och fråga den eller de som
faktiskt vet!

Jönköping, augusti 2004

Thorbjörn Ahlgren
FoU-samordnare
Luppen kunskapscentrum
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Inledning

De flesta som rör sig i urbana miljöer passerar dagligen en typ av symbo-
ler som vanligtvis omtalas som klotter eller graffiti. Det kan röra sig om
en kortare kombination av bokstäver som till synes hastigt ditskrivna eller
mer genomarbetade motiv där flera färger används. Även om de enskilda
symbolerna inte är identiska så är de ändå påfallande lika till sin karaktär
oavsett om vi möter dem i Stockholm, Göteborg eller på en mindre ort.
Att företeelsen kommit att omtalas i termer av både klotter och graffiti är
något som kan ge upphov till svårigheter att tala om företeelsen. Samti-
digt ger detta dubbla omnämnande upphov till nyfikenhet. Ibland före-
faller orden användas för att avse samma sak medan de i andra fall an-
vänds som något särskiljande. Ett av denna studies huvudintressen är där-
för att närma sig hur och på vilket sätt klotter respektive graffiti utnyttjas
som begrepp.

Den moderna formen av graffiti har sitt ursprung i 70-talets New York
och kom till Sverige i mitten av 80-talet. Graffiti kan också omtalas som
Spraycan Art, Wildstyle graffiti eller Hip Hop graffiti. En annan benämning
är TTP graffiti där förkortningen TTP anknyter till graffitins tre stilvarianter
vilka är Tags, Throw ups och Pieces. Tagen är att likna vid en kodifierad
och anonymiserad namnteckning som i regel är uppbyggd av tre till fem
bokstäver. Tagen är den ursprungliga formen av graffiti och skrivs i en
enda färg, ofta svart. Tags är det som är vanligast förekommande då man
rör sig i centrala delar av städerna och som i Sverige är starkt förknippad
med klotter och skadegörelse. Throw Ups är en vidareutveckling av tagen
och kan mer liknas vid en stor bokstavsbild där bokstäverna givits en
ytterkontur.  Piecen (efter masterpiece) är en fullständigt ornamenterad
målning där bokstäver och ibland också andra motiv utgör en detaljrik
och flerfärgad bild (Jacobson, 1996).

Förekomsten av graffiti har under närmare tjugo års tid gett upphov till
en återkommande debatt. Nationalencyklopedin erbjuder följande defini-
tion av begreppet graffiti: ”...kan utgöras av text, bild eller bådadera, ristat,
skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller annans egendom
för att dekorera eller för att uttrycka åsikter och känslor. Ibland används det
svenska ordet klotter. Utövaren är i allmänhet anonym eller använder täck-
namn” (1992). Det förhållandet, att graffiti ”oftast olovligen” appliceras i
det offentliga, utgör inte oväntat en av debattens centrala frågor. Att måla
med sprayfärger är inte en olaglig handling i sig utan det olagliga består i
att utövarna gör det på platser över vilka de saknar förfoganderätt. Detta
agerande innebär att graffiti/klotter oavsett dess uttrycksform också fram-
står som ett skadegörelseproblem som sedan 1996 återfinns under den
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officiella brottskoden 1207 Klotter. Av texten ovan framgår att företeelsen
omtalas som både graffiti och klotter. Båda begreppen har också kommit
att användas i debatt och i officiella sammanhang. Justitiedepartementet
(Ds2001:43) uppehåller sig kring denna oprecisa begreppsanvändning
och skriver:

Utifrån strikt språkliga aspekter talar således en del för att använda termen graffiti
istället för klotter. Beteckningen klotter används ändå här som samlande term för
fenomenet i fråga eftersom den sedan länge är vedertagen i det officiella språkbru-
ket i Sverige. Att gå ifrån termen skulle skapa ytterligare språkförvirring. (aa: 42)

Avsaknaden av konsensus i begreppsanvändning uppfattas också som nå-
got besvärande i BRÅ-rapporten Klotter. En inventering av förebyggande
åtgärder (Hollari, 2003: 13).

Denna begreppsförvirring kan i värsta fall leda till en förvirrad och otydlig diskus-
sion. Detta kan i sin tur innebära att en risk för att förståelsen för fenomenet
minskar och att lösningen på problemet därmed försvåras. Mer funktionella be-
nämningar skulle kunna vara att kalla bilderna illegal eller olaglig graffiti.

En förklaring till varför det fortfarande efter tjugo år är svårt att nå kon-
sensus kring begreppen graffiti respektive klotter är att benämningarna
går att uppfatta som värderingar. Att välja den ena benämningen före den
andra inbegriper en värdemässig distinktion vilket bland annat uppmärk-
sammas i den ovan nämnda BRÅ-rapporten:

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

Klotter respektive graffiti framstår med andra ord inte som neutrala be-
nämningar utan ordvalet förbinder utsagor med en viss typ av förståelse
av företeelsen. Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursanalys
undersöka hur olika diskurser kring graffiti/klotter kommer till uttryck i
den politiska debatten. Frågor som ställs är hur företeelsen blir konstru-
erad som graffiti respektive klotter. Speciellt ägnas uppmärksamhet på
hur företeelsen graffiti alternativt klotter framställs och hur dess utövare
blir benämnda. Syftet med texten är vidare att undersöka hur diskursiv
förståelse också får betydelse för de sociala praktiker som sker gentemot
företeelsen.

Då orden klotter respektive graffiti går att uppfatta som en värdering av
företeelsen är de mindre lämpade att utnyttja som analytiska begrepp. I
denna framställning väljer jag därför att omtala graffiti/klotter som förete-
elsen. De som ägnar sig åt företeelsen omtalas som utövare istället för de
mer värdeladdade benämningarna klottrare respektive graffitimålare.
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Diskurs, diskursordning och
social praktik

Begreppet diskurs framstår ibland som så vedertaget att det inte längre
behöver förklaras med mer än att det relaterar till en metanivå vilken
påverkar människors föreställningar om världen. Samtidigt är begreppet
inte alldeles enkelt att närma sig och förstå då terminologin som ryms
inom traditionen/traditionerna varken framstår som enkel eller entydig.
Då min avsikt är att närma mig klotter/graffiti med diskursanalys vill jag
förklara på vilket sätt jag närmar mig begreppen. För det första är det
svårt att tala om diskursanalys som en metod då det snarare rör sig om
flera metoder som kommit att tillämpas inom en rad vetenskapliga
discipliner (Neumann, 2003; Potter & Wetherell, 2001). Winther
Jørgensen & Phillips (2000) uppmärksammar bland annat tre ”angrepps-
sätt” i sin genomgång av den diskursanalytiska traditionen vilka de be-
nämner som diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.

Vad är då en diskurs? Mats Börjesson definierar begreppet diskurs som
”en reglerad samtalsordning med institutionaliserade framställningsprocedurer
(eller praktiker)” (Börjesson, 2003:19). Börjesson erbjuder också en kor-
tare definition och förklarar att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och
förstå världen” (aa:35). En snarlik definition lämnar Winter Jørgensen och
Phillips (2000:136) då de beskriver diskurs som ett ”bestämt sätt att tolka
världen (eller delar av världen)”. Med ”ett bestämt” sätt avses att det inom
en diskurs görs artikulationer och uttalanden om hur världen ska benämnas,
tolkas och förstås där denna framställning samtidigt framstår som enty-
dig. Det ”bestämda sätt” varigenom utsagor artikuleras är det som av-
gränsar en diskurs från andra diskurser vilka erbjuder konkurrerande an-
taganden om hur samma värld ska förstås. Att ”samma värld” erbjuder
flera ”verkligheter” som var för sig gör anspråk på att vara ”sanna” anty-
der något om diskursanalysens vetenskapsteoretiska utgångspunkter.
Definitionerna är snarlika och pekar båda mot två centrala antaganden
som gäller för diskursanalys. Börjesson (2003) beskriver dem som den
”språkliga vändningen och social konstruktionism(er)”vilka han ser” som nöd-
vändiga referenser för att diskursanalys ska bli meningsfullt” (aa:26). Men
den språkliga vändningen avses problematiseringen av språk. Språk har
tidigare setts som ett förmedlande media men med ”vändningen” kom
språket (benämnandet) i sig själv att problematiserats och uppfattas som
en konstruktion och som en del av konstruktionsprocesser (aa:28). Språk
förutsätter ett kulturellt sammanhang där ord och uttalanden represente-
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rar, föreställer, verklighet och samtidigt utgör sociala handlingar i mänsk-
lig interaktion (aa:70-71). Inom ramen för social konstruktionism be-
skrivs inte världen som någon fast, sann och entydig verklighet som det
inte går att ha delade meningar eller uppfattningar om. Verklighet och
gemensam förståelse är istället något som människor ”skapar” genom
konstruktioner. De konstruktioner är då möjliga att rekonstruera för att
etablera nya ”verklighetsbeskrivningar”. Att världen, vilket även inbegriper
diskurser, är socialt konstruerad är ett viktigt antagande i diskursanalys.
Börjesson skriver: ”Diskurser föreställer eller representerar världen – samti-
digt som diskurser skapar världen genom läggandet av tyngdpunkter och gi-
vande av selektiva skildringar” (2003: 19).

I Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behaviour sam-
manfattar Potter och Wetherell utgångspunkterna för diskursanalys i sex
punkter:

1. Språk används på ett varierat sätt och på det sätt det används får
varierande konsekvenser.

2. Språk är både konstruerat och konstruerande.
3. Samma fenomen kan beskrivas på ett antal olika sätt.
4. Det kan därför förekomma åtskilliga variationer på hur ett feno-

men förklaras.
5. Det finns inget säkert sätt att handskas med denna variation eller

att urskilja förklaringar som är ”verkliga” eller ”exakta” från dem som är
retoriska eller vilseledande.

6. Det konstruerande och flexibla sätt vilket språk kommer till an-
vändning blir i sig ett centralt tema att studera (Potter & Wetherell,
2001:35, min översättning).

Då flera diskurser gör anspråk på bestämda ”sätt att tala om och förstå
världen” erbjuder de också skilda handlingsalternativ och sociala prakti-
ker. Winther Jørgensen och Phillips formulerar det som att ”diskurser pe-
kar ut vissa typer av handlingar som meningsfulla och andra som omöjliga”
(2000:184). Enligt Neuman (2003) är en av diskursanalysens uppgifter
”att undersöka på vilket sätt det existerar handlingsbetingelser för tal och
handlingar, hur vissa utsagor aktiverar eller ”utlöser” en rad sociala prak-
tiker…” (s. 158).

Formuleringar uttryckta i termer av ”social praktik” och ”handlings-
betingelser” förbinder diskurs med någon form av handling. Denna rela-
tion mellan diskurser och människors handlingar förklaras på något skilda
sätt inom de diskursteoretiska traditionerna. (Se bl.a. Winther Jørgensen
& Phillips, 2000:25-26). Oavsett skillnader kan man dock konstatera att
diskurser erbjuder var för sig bestämda sätt att förstå världen. Mot bak-
grund av denna förståelse förefaller då vissa handlingar mer rimliga än
andra. Man kan därför anta att de som uppfattar företeelsen graffiti/klot-
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ter som ett brott förordar en social praktik som skiljer sig från dem som
uppfattar företeelsen som konst.

Winther Jörgensen och Phillips (2000) uppehåller sig kring frågor hur
diskurser kan urskiljas och avgränsas i den konkreta diskursanalysen. De
förordar att det i analysen införs en diskursordning som i deras använd-
ning av begreppet ska uppfattas som en ram för analys. ”Diskursordningen
betecknar alltså olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de
kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt” (aa: 134). Diskurs-
ordningen utgör då en samlande benämning varunder de olika diskurserna
analyseras. I denna studie har jag låtit mig inspireras av boken Den hot-
fulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890 – 1970
(Lindgren, 1993). Lindgren gör där en innehållsanalys av debattartiklar
med hjälp av tolkningsramar. Meningsstrukturen i texter undersöks då både
på en rationell och på en symbolisk nivå. Lindgren förklarar att den ratio-
nella nivån avser ”en resonerande argumentation om fenomenets orsaker, kon-
sekvenser och moraliska kännetecken som de involverade aktörerna formule-
rar”. Den symboliska omfattar ”strukturerade element i form av använda
metaforer, åberopade historiska exempel, formulerade slogans, tillämpade illus-
trativa exempel samt förekommande ikoner” (1993:26). Att försöka se på
graffiti/klotterdiskussionen med hjälp av tolkningsramar har utgjort en
metod i den analys som framträder här. I första hand har tolkning skett
utifrån en rationell nivå. Frågor som ställts till texterna har varit hur före-
teelsen framställs, hur dess utövare blir benämnda och vad för slags åtgär-
der förordas för att komma till rätta med företeelsens negativa effekter.

Hur kan då diskurser avgränsas i förhållande till varandra? Winther
Jörgensen och Phillips menar att det är ett ”praktiskt problem”. Redan
när en diskursanalys påbörjas har forskaren en idé om var gränsen ska
sättas mellan en diskurs och nästa diskurs. Denna idé får bilda utgångs-
punkt för diskursavgränsning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:136).
Att den egna idén och förförståelsen har betydelse för hur diskurser av-
gränsas framhålls även av Neuman när han talar om ”vikten av tillräcklig
generell kunskap”. Med detta menar han att forskaren ska besitta en ”kul-
turell kompetens” inom det område som analysen ska genomföras för att
kunna identifiera diskursen (Neumann, 2003: 47). Winther Jörgensen
och Phillips föreslår vidare att man kan betrakta diskurs som ett analytiskt
begrepp som konstrueras. Det samma gäller för den diskursordning inom
vilka diskurserna är verksamma. ”Vi har nu byggt ett skelett som kan
bilda utgångspunkt för konkret diskursanalys: diskursordningen är den
gemensamma plattformen för olika diskurser, och diskurserna är de mer
entydiga betydelsemönstren inom diskursordningen.” (2000:138).

 Hur är då det ”skelett” skapat varpå denna studies analys konstrueras?
Inom vilken diskursordning utkämpar diskurserna sin kamp och hur ur-
skiljs olika deldiskurser? Winther Jörgensen och Phillips menar att ett sätt
att urskilja diskurser är att vända sig till sekundärlitteratur. Vad det gäller
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litteratur om företeelsen graffiti/klotter så är den samstämmig i att förete-
elsen gett upphov till en omfattande debatt. Företeelsen har kommit att
framstå som en kulturaktivitet benämnd graffiti vilken står mot en
skadegörelseaktivitet benämnd klotter (se bl.a. Jacobson, 1996; Johnson,
2001; Shannon, 2003). Inte sällan har debatten och de åtgärder som
företeelsen gett upphov till kommit att beskrivas i termer av krigsföring.
(För denna debatt, se bl.a. Barenthin Lindblad, 1999; Høigård, 2002;
Jacobson, 2003; Johnson, 2001). Två studier (Barenthin Lindblad, 1999;
Gustavsson, 2001) har med hjälp av diskursanalys undersökt hur graffiti/
klotter kommit att framställas i dagspress. Barenthin Lindblad (1999)
uppmärksammar i första hand hur graffiti/klotter kommit att framstå som
ett allt större problem samtidigt som dess utövare allt oftare beskrivs som
kriminella och socialt avvikande. Stanley Cohens (1972) begrepp mora-
lisk panik utnyttjas i analysen för att förklara uppkomsten av denna kon-
struktion av utövare och företeelse. Gustavsson (2001) uppmärksammar
i sin studie av dagspress att det finns två dominerande diskurser vilka hon
benämner som en ”försida” som står mot en ”motsida”. I analysen fram-
kommer hur de båda diskurserna utgör två i det närmaste disparata före-
ställningar om hur företeelsen ska förstås, benämnas och bemötas. Mot
bakgrund av denna förståelse av hur graffiti/klotter kommit att diskuteras
förefaller det rimligt att tala om en klotterdiskurs som står mot en graffiti-
diskurs. Den förstnämnda, klotterdiskursen, ska ses som en negativ in-
ställning till företeelsen till skillnad från graffitidiskursen vilken intar en
positiv hållning. Den diskursordning inom vilka diskurserna är verksamma
benämner jag som graffiti/klotterdebatten.
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Texter

Det empiriska material som studien utnyttjar är hämtade från riksdags-
debatter, en kommunal debatt samt fyra intervjuer. Materialet ger uttryck
för ståndpunkter som förekommer kring företeelsen. De utnyttjade
riksdagsprotokollen är:

- Protokoll 2003/04:21 10 § Åtgärder mot klotter och annan skade-
  görelse. (20031029)
- Protokoll 2002/03:22 6 § Svar på interpellation 2002/03:29 om graffiti
  – ungdomskultur. (20021122)
- Protokoll 2002/03:34 6 § Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 (20021211)
- Protokoll 2002/03:67 7 § Ungdomsfrågor. (20020306)

Vad det gäller riksdagsdebatterna valdes de initialt då de direkt eller indi-
rekt refererar till rapporten Åtgärder mot klotter (Ds2001:43). Genom att
välja riksdagsdebatter har jag sökt ett sammanhang där det förs en debatt
på en mer övergripande nivå. Man kan anta att riksdagsmännen ger ut-
tryck för såväl folkliga uppfattningar som expertutlåtanden om företeel-
sen. Värt att notera är att det rör sig om en debatt som berör flera av
riksdagens departement. I detta fall kultur-, ungdoms- och
justitieministrarnas departement och sakområden vilket antyder att före-
teelsen är komplex och svårdefinierad. De använda riksdagsdebatterna
utgörs av riksdagsprotokoll vilka finns tillgängliga på riksdagens hemsida
www.riksdagen.se.

Tanken med att tillföra empiri från en specifik kommun är att studera
hur den diskursiva nivån får betydelse för hur företeelsen hanteras i prak-
tiken. Att Jönköping är intressant beror på att det där relativt nyligen
fattades ett beslut om att erbjuda legala möjligheter att utöva företeelsen.
Det empiriska materialet består av en fullmäktigedebatt:

- Fullmäktigedebatt Jönköpings kommun. (20020131)

Därtill utnyttjas fyra intervjuer med personer som ingår i den lokala graffiti-
gruppen. De intervjuade har det gemensamt att de genom sin professions-
utövning kommer i kontakt med företeelsen i kommunen. Fullmäktige-
debatten och intervjuerna finns tillgängliga på bandupptagningar vilka
ordagrant har transkriberats till skriven text.
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Klotterdiskursen

Klotterdiskursen utmärks av att företeelsen genomgående uppfattas som
ett skadegörelsebrott och som sådant benämns som klotter.

Skadegörelse både i form av klotter och i andra former är ett stort samhällspro-
blem. De ekonomiska konsekvenserna av skadegörelse på allmänna platser, privata
fastigheter och gemensamma färdmedel är oerhört kännbara. Men det är också
kränkande. Det skapar en känsla av otrygghet och otrivsel för oss som dagligen
passerar, arbetar eller bor i dessa områden.1

I ovanstående anförande framkommer några av diskursen centrala utgångs-
punkter. Klotter är ett skadegörelsebrott som tillsammans med andra
former av skadegörelse utgör ett stort samhällsproblem. Dess konse-
kvenser leder till stora ekonomiska kostnader för enskilda som för sam-
hället som helhet. Klotterhandlingen är förfulande och kränkande vilket
kan skapa en känsla av otrygghet som drabbar alla. Förekomst av klot-
ter får också fler oönskade konsekvenser då människor undviker att be-
söka vissa platser och utnyttja sig av servicefunktioner avsedda för all-
mänheten.

Jag själv fick en väldigt stark upplevelse av det negativa slaget när jag tillbringade
en dag med tunnelbanepolisen här i Stockholm och SL. Vi var några politiker som
åkte runt på en så kallad klottersafari i innerstaden och förorterna. Det vi upplevde
var en skrämmande förslumning i form av skadegörelse på husfasader, bro-
fundament, gång- och vägtunnlar, trafikmärken - ja, allt man över huvud taget kan
tänka sig var nedsprejat.2

I denna ögonvittnesskildring beskrivs hur klottret förslummar staden och
hur ”allt man kan tänka sig” täcks med klotter. Klotter är heller inte be-
gränsat till vissa orter utan problemet har en nationell räckvidd.

Det är tyvärr inte bara i Stockholm som klottret har blivit ett mycket större och
allvarligare problem utan överallt i vårt samhälle.3

Att klotter skulle kunna vara en företeelse som också skulle kunna gå att
uppfatta som en konstform ifrågasätts starkt. Det rör sig inte om konst-
närliga uttryck utan handlingen ska ses som ett kriminellt agerande.

1 Protokoll 2003/04:21, Anf. 81 KERSTIN ANDERSSON (s)
2 Protokoll 2003/04:21, Anf. 86 HILLEVI ENGSTRÖM (m)
3 Protokoll 2003/04:21, Anf. 86 HILLEVI ENGSTRÖM (m)
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Men när det gäller graffiti, eller klotter som det mestadels handlar om, har vi
moderater en annan uppfattning. Vi har svårt att se det som kultur, än mindre
som god kultur, såvida man inte betraktar all mänsklig verksamhet, till exempel
också vit-makt-musik, som kultur.4

Att det finns enskilda individer bland klottrarna som besitter en skicklig-
het i estetisk gestaltning förnekas inte helt. Men de är då få till antalet och
bör uppfattas som undantag.

Det är ett litet, litet fåtal klottrare som utvecklas till skickliga målare och som får
en chans att ställa ut i de fina salongerna på Östermalm.5

Det förhåller sig dessutom så att det fåtal som har tillägnat sig denna
konstnärliga skicklighet har gjort det genom omfattande övning på otil-
låtna platser. I diskursen ses klotter och graffiti som varandras förutsätt-
ningar.

Den här frågan har debatterats förr inte bara i detta utskott utan även i andra.
Trots att propositionen talar om klotter och annan skadegörelse handlar det också
mycket om graffiti. Klotter och graffiti är varandras förutsättningar. Inte alla klott-
rare målar graffiti, men alla graffitimålare har klottrat.6

I de fall graffitimålare träder fram i debatten och argumenterar för att
graffiti ska ses som en konstform rör det sig inte alltid om de klottrare
som debatten avser.

De som för debatten är inte alltid de personer vars verk, om jag får kalla dem så,
upprör människor. Flera av även de mest entusiastiska målarna medger också mel-
lan skål och vägg att det finns en hel del sociala problem förknippade med det vi
kallar graffiti eller klotter.7

Företeelsen och dess utövare har inte så mycket att göra med kulturell
aktivitet utan ska ses som en social fråga.

Det är i mycket en social fråga, något som inte är frikopplat från annan brottslig-
het som egendomsbrott i övrigt, drogmissbruk och så vidare. Det var jag också
inne på tidigare. Dessa saker hänger faktiskt ihop, och det är ganska tydligt. 8

4 Protokoll 2002/03:67, Anf.  112  LENA ADELSOHN LILJEROTH (m)
5 Protokoll 2002/03:67, Anf.  112  LENA ADELSOHN LILJEROTH (m)
6 Protokoll 2003/04:21, Anf. 89 LENA ADELSOHN LILJEROTH (m)
7 Protokoll 2003/04:21, Anf. 89 LENA ADELSOHN LILJEROTH (m)
8 Protokoll 2003/04:21, Anf. 87 JOHAN PEHRSON (fp)
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Att klottret har beröringspunkter med annat kriminellt agerande beläggs
med hjälp av forskningsresultat9 på området. Det visar sig att klottrarna
själva även är mer aktiva i andra kriminella sammanhang än deras jämn-
åriga kamrater.

Av slutsatserna i rapporten framgår också att klottrarna som grupp är avsevärt
mer kriminella än övriga elever. Det gäller alla typer av brott, mängden brott,
andel som debuterar tidigt med brottslighet och andel som åker fast för polisen.
[…] De är dessutom i högre utsträckning än andra högkonsumenter av tobak,
alkohol, lösningsmedel, narkotika och dopning. De har på grund av sitt missbruk
i högre utsträckning än andra haft professionella kontakter med Maria Ungdom,
socialtjänsten, ungdomsmottagningarna och sjukvården. De trivs något sämre i
skolan, upplever sig ha mindre kontroll över sin situation i skolan, har mindre
uthållighet, är oftare arga och irriterade, skolkar och fuskar oftare i skolan samt
mobbar andra och blir själva ofta mobbade. 10

Det framkommer att klottraren för egen del inte bara är att betrakta som
en förövare utan också bör uppfattas som ett offer med en social proble-
matik.

Egentligen är det oerhört sorgligt alltihop, för det handlar ju om en vilja att bli
sedd och lyssnad till, om man nu inte blir det i skolan, hemma eller bland kompi-
sar. Lösningen ligger här, som i så många andra fall, i förebyggande arbete. Det
handlar om social verksamhet, inte så mycket om kultur.11

Ett engagemang i klottersammanhang kan ses som ett led i kriminell kar-
riär med risk för fortsatt kriminalitet och social problematik. Att förhin-
dra ungdomar från att befinna sig i sådana negativa sammanhang blir en
viktig uppgift.

9 Hänvisningen avser rapporten Stockholmsungdomar som klottrar. (Sundell, Löfholm,
& Shannon, 2002)
10 Protokoll 2003/04:21, Anf. 89 LENA ADELSOHN LILJEROTH (m)
11 Protokoll 2002/03:67, Anf. 112 LENA ADELSOHN LILJEROTH (m)



16

Ill
us

tr
at

io
n:

 S
O

R
G



17

Graffitidiskursen

I graffitidiskursen uppfattas graffiti i första hand som ett kulturellt ut-
tryck skapat av ungdomar.

Det är fråga om konstnärlig förnyelse och även kvalitet. Det är fråga om att fylla
upp begreppet ”mångfald” och om att motverka kommersialismens negativa verk-
ningar. Och det är fråga om att ge en av de grupper som annars är sämst ställd när
det gäller yttrandefrihet och eget kulturutövande möjligheten till just yttrandefri-
het och eget kulturutövande, nämligen ungdomar, och i en hel del fall ungdomar
som lever i en strulig tillvaro och riskerar att hamna snett i samhället.12

I anförandet går det att urskilja flera av de antaganden som görs inom
diskursen. Till att börja med beskrivs graffiti som en kulturform som
utgör en konstnärlig förnyelse. Konstformen går dessutom att uppfatta
som en radikal motkraft mot ”kommersialismens negativa verkningar”.
Graffiti ses också som en resurs för röstsvaga grupper, i detta fall ungdo-
mar, då det stärker deras möjligheter att utnyttja sin yttrandefrihet och
vara delaktiga. Att det i graffitisammanhang finns ungdomar som ”lever
i en strulig tillvaro och riskerar att hamna snett” framhålls även i detta
anförande. Här ses dock inte ett engagemang i graffitisammanhang som
ett kriminellt riskbeteende utan snarare som en social resurs. Att det bland
graffitimålare finns ungdomar som har en social problematik innebär dock
inte att man kan generalisera det till att gälla hela gruppen graffitimålare.

Jag tycker att det är trist när Lena Adelsohn Liljeroth försöker slänga in graffiti-
målare i ett fack och säger att de är kriminella, knarkare, sniffare eller något annat.
Det finns väldigt många graffitimålare, och som jag sade tidigare finns det lika
många skäl till varför man målar graffiti. De ungdomar jag har mött har bett mig
att kämpa för lagliga väggar därför att de vill ha en plats att måla på. De är varken
knarkare eller kriminella. De blir stämplade som kriminella därför att deras behov
av att måla är så stort.13

Genom att hänvisa till de egna erfarenheterna av att möta graffitimålare
beskrivs graffitimålarna som en mycket heterogen grupp av ungdomar
som förenas i ett gemensamt intresse – behovet av att måla graffiti. Graf-
fiti som kulturskapande aktivitet ses heller inte enbart som en positiv an-
gelägenhet för utövarna själva, utan samhället som helhet kan utvecklas
av dess berikande och vitaliserande uttryck.

12 Protokoll 2002/03:67, Anf.114 ROSSANA DINAMARCA (v)
13 Protokoll 2002/03:67, Anf.116 ROSSANA DINAMARCA (v)
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Att ge möjlighet och plats för unga människor att utöva den här kulturyttringen
är, som vi ser det, ett bra sätt att från samhällets sida bidra till att göra kulturen till
en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.14

Det är viktigt att kulturformen bemöts med respekt från vuxna som i
dialog med ungdomarna ger dem möjligheter att uttrycka sin kultur. Att
graffiti i hög grad kommit att förknippas med skadegörelse förklaras inte
av att graffiti i sig själv skulle utgöra en skadegörelseform. Orsaken står
snarare att söka i att kulturformen som sådan blivit motarbetad och inte
bemött med den respekt den förtjänar.

Vi vet att om unga, som i dag, hela tiden aktivt motarbetas leder det till frustration
och ett ställningstagande mot samhället – ett samhälle som man menar sig varken
få eller vilja tillhöra. Det är när möjligheterna att uttrycka sig och bygga sig en
meningsfull fritid beskärs eller bemöts med förakt som ungdomskulturen drar sig
tillbaka och ibland bildar grogrund för motsättningar.15

Det är bland annat i detta motarbetande och brist på förståelse av graffiti-
kulturen som det går att söka förklaringar till att graffiti har kommit att
förknippas med skadegörelse. I brist på legala möjligheter att måla graf-
fiti och i protest mot avsaknaden av de möjligheterna har ungdomarna
ändå valt att måla graffiti.

Jag anser inte att man har visat de unga människor som vill måla graffiti den
respekten. Då kan man inte heller förvänta sig att man får respekt tillbaka.16

Graffiti uppfattas även som ett skadegörelseproblem inom graffitidiskursen.
När graffiti omtalas i samband med skadegörelse betraktas det likväl som
graffiti och blir benämnt som ”illegal graffiti” eller ”oönskad graffiti”.

När vi nu debatterar betänkandet Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
vill jag säga att skadegörelse, bland annat i form av klotter och oönskad graffiti, är
ett allvarligt problem. Det kostar både samhället och enskilda personer pengar.
Och det är givetvis något som kan skapa otrivsel i vår närmiljö. Vi är helt eniga om
att det här är någonting som vi faktiskt måste kunna bekämpa gemensamt, och vi
måste få redskap för att förhindra det.17

Debattören ansluter här till att konsekvenserna av skadegörelse medför
ekonomiska kostnader, kan skapa otrivsel och att problemet är något som
föranleder åtgärder från samhällets sida.

14 Protokoll 2002/03:67, Anf.114 ROSSANA DINAMARCA (v)
15 Protokoll 2002/03:67, Anf.114 ROSSANA DINAMARCA (v)
16 Protokoll 2002/03:67, Anf.118 ROSSANA DINAMARCA (v)
17 Protokoll 2003/04:21, Anf. 80 ALICE ÅSTRÖM (v)
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Vi kan dock förstå att den oönskade graffitin väcker upprörda känslor. Då gäller
det att hitta konstruktiva lösningar. Att bemöta graffitimålare med förbud och
repression är inte svaret. Givetvis behöver man jobba med sanering när offentliga
byggnader och dylikt förstörs, men lika viktigt är det att jobba förebyggande och
fånga upp unga målare och hjälpa dem in i samhället. Vi ska ha med oss i bak-
huvudet att den oönskade graffitin är effekten av ett större socialt problem, som
handlar om hur samhället i stort behandlar sina invånare och unga medborgare.18

I detta inlägg artikuleras behovet av åtgärder i form av sanering av den
”oönskade graffitin”. Problemet med ”oönskad graffiti” ska dock inte för-
stås som ett problem som bottnar i avvikande beteende hos enskilda indi-
vider. Problemet med ”oönskad” graffiti ska istället förstås som ett resul-
tat av problem på en samhällelig nivå; som en effekt av hur samhället
behandlar sina medborgare och då i synnerhet ungdomar. I likhet med
klotterdiskursen som menar att vi alla är drabbade av klottrarnas fram-
fart, omfattar också graffitidiskursen att vi alla är drabbade. Men nu av en
repressiv och intolerant politik, vilken drabbar alla alternativa och utma-
nande yttringar. Till skillnad från klotterdiskursen som framhåller att sam-
hället och dess medborgare är drabbade av klotter framstår snarare graffiti-
målarna vara den drabbade parten. Om graffitimålare inte hade mötts
med en repressiv politik skulle inte deras graffitiintresse ta sig ett så om-
fattande illegalt uttryck. Att ”bekämpa” den oönskade graffitin blir i
hög grad synonymt med att ge graffiti legala möjligheter att komma till
uttryck. Genom ökad legalisering och fler legala möjligheter att måla graffiti
kan den graffiti som uppmärksammas som skadegörelse minska.

18 Protokoll 2002/03:67, Anf. 114 ROSSANA DINAMARCA (v)
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Benämnande av företeelse
och utövare

Man kan konstatera att diskurserna lämnar konkurrerande bidrag till hur
företeelsen ska förstås. Det visar sig bland annat ske genom att termino-
login varierar mellan diskurserna då de särskiljer sig genom att benämna
företeelsen och dess utövare på skilda sätt. Denna konstruktion av ut-
övarna i kategorierna klottrare respektive graffitimålare kan liknas vid
gruppbildningar där tillslutningen exkluderar andra alternativa tolkningar.
På så sätt framträder företeelsen omtalad som klotter respektive graffiti
som varandras ”alternativa stereotyper” (Neumann, 2003: 108). Sådana
gruppbildningar ”måste uppfattas som en reducering av möjligheter.
Människor konstitueras som grupp genom att vissa identitetsmöjligheter
framhävs som relevanta medan andra ignoreras. Denna process sker ge-
nom etablering av ekvivalenskedjor” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:
51-52). Genom att vidhålla benämningen klotter tillbakavisas att förete-
elsen vid sidan av att vara skadegörelse också skulle gå att uppfatta som
konst. Klottraren kan då heller inte vara konstnär och om denne undan-
tagsvis skulle besitta estetiskt handlag så är det erövrat genom upprepad
illegal aktivitet. På så vis förbinds klotter – klottrare – skadegörelse till en
ekvivalenskedja. Benämningarna graffiti och graffitimålare konstituerar
på motsvarande sätt graffitidiskursen där graffiti – graffitimålare – kultur-
skapande utgör en alternativ och kontrasterande ekvivalenskedja.  Här är
graffitimålaren i första hand en kulturskapande utövare som bidrar med
positiva värden för sig själv och för andra. Inom denna diskurs förklaras
graffitimålarnas illegala aktivitet i termer av brist på legala möjligheter,
vilket är en följd av repressiv och intolerant politik. I graffitidiskursen
tillbakavisas också att utövarna skulle bestå av en homogen grupp av ung-
domar med sociala problem. Istället framhålls att utövarna ska betraktas
som en heterogen grupp vilka förenas i sitt intresse av att måla graffiti.
Att det inom denna heterogena grupp kan finnas individer som har so-
ciala problem förnekas inte, men förståelsen av deras aktivitet i graffiti-
miljön ska inte ses som negativ. Ett engagemang i graffitimiljön torde
snarast kunna liknas vid en läroprocess (Fornäs, Lindberg, & Sernhede,
1988; Ziehe, 1986) som i huvudsak ska uppfattas positiv.

Konstruktionen av gruppen klottrare respektive graffitimålare sker inte
enbart i förhållande till aktiviteten klotter/graffiti. Då utövarna också är
ungdomar innebär det att konstruktionen av dem ansluter till redan tidi-
gare gjorda antaganden om kategorin ungdom. Långt innan graffiti/klot-
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ter existerade som företeelse har ungdomar kommit att bli betraktade
både som framtidens hopp och som framtidens förfall. Ungdomar och
deras agerande har återkommande kommit att betraktas som problem
vilket har föranlett rop om åtgärder från samhällets sida (Cohen, 1972;
Frykman, 1988; Ohlsson & Swärd, 1994). I konstruktionen av klottrare
som problem förbinds klottraren med andra redan tillgängliga problem-
definitioner. Klottraren blir en person som förutom att klottra också upp-
visar en rad andra sociala avvikelser såsom missbruk, annan kriminalitet,
svåra hemförhållanden etc. När ett socialt fenomen definieras som ett
socialt problem så sker det genom samspel och växelverkan där det ”nya”
fenomenet ”struktureras i hög grad med de befintliga problem-
kategorierna” (Lindgren, 1993: 218). Här rör det sig om hur ett socialt
problem konstrueras med hjälp av andra ”befintliga problemkategorier”
men samspelet gör sig också gällande när graffitimålare konstrueras som
något positivt. I motsats till när klottrare framställs som problem utnytt-
jas istället resurser där ungdom med hjälp av befintliga kategorier fram-
står som framtidens hopp och förnyare. I kraft av sin ungdom och sina
nya perspektiv på frågor ses ungdomar och ungdomlighet som en vital
kraft i samhällsutvecklingen.

Även i synen på utövarna kan en ideologisk skillnad märkas. Klotterdis-
kursen erbjuder framförallt individuella orsaksförklaringar där klottrare
ses som avvikare vilka ska återanpassas till samhällets normsystem. Graffiti-
diskursen uppfattar istället problem med illegal graffiti som ett samhälls-
problem som är föranlett av att ungdomar, till vilka graffitimålare räknas,
utgör en kategori vilka inte ges utrymme i samhället. Att ungdomar vill
ägna sig åt graffiti uppfattas inte som något problem utan ses snarare som
en positiv tillgång. Det som orsakar problem är att uttrycket har få eller
inga legitima möjligheter att komma till uttryck.
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Beskrivning av företeelsen

Trots olikheten i hur företeelsen ska förstås framträder likheter i
argumentationsteknik mellan företrädarna i riksdagsdebatten. Debattö-
rerna framstår som initierade då de på egen hand har införskaffat sig kun-
skaper om hur företeelsen bäst ska förstås. Det kan ha skett genom samtal
med ungdomar som utför aktiviteten, samtal med personer som kommer
i kontakt eller drabbas av företeelsen, genom föreläsningar och egna iakt-
tagelser i offentlig miljö. Debattörerna framhåller också att de är förtrogna
med de olika försök som gjorts i Sverige och internationellt för att han-
tera företeelsen. Till stöd för de egna argumenten åberopas statistik och
forskningsrapporter. Argumenten vidmakthåller och förstärker de
diskursiva olikheterna om huruvida företeelsen ska uppfattas som en konst-
eller brottsform. Åtgärdsförslag som presenteras görs mot bakgrund av
denna förståelse av företeelsen. När nya åtgärdsförslag lanseras görs det
också mot bakgrund av att man från samhällets sida har misslyckats med
att hantera de problem som kan härledas till graffiti/klotterfrågan. Detta
misslyckande utnyttjas som argument för att framhålla andra typer av
åtgärdsstrategier.

Jag menar att den politik som har förts mot graffitin har visat sig vara verknings-
lös. Jag anser inte att man på ett seriöst sätt har bemött de ungdomar som uppen-
barligen vill måla graffiti. Jag tycker inte att man har bemött de ungdomarna med
den respekt som de förtjänar. Därför kommer jag att fortsätta att strida för att man
har lagliga väggar och organiserade projekt tillsammans med och för andra graffiti-
målare.19

Detta inlägg kan jämföras med nedanstående anförande som dock ser det
samhälleliga tillkortakommandet i ett annat perspektiv.

Fru talman! Vi i justitieutskottet får till och från sopa upp där andra åtgärder har
gått bet. När andra insatser har misslyckats blir det tyvärr så att det som återstår är
lagstiftning där man tycker att annat borde ha hjälpt. […] Det är någonting som
saknas och inte har satts in mot de ungdomar som har hamnat så snett.20

Argumentation där samhällets misslyckande tas som intäkt för att föreslå
andra åtgärder kan ses som en del av den process som Spector och Kitsuse
(2001(1987)) benämner som claimsmaking.  De menar att ett socialt för-
hållande etableras som ett socialt problem genom en process ”varigenom
anspråksformerarna och det de gör anspråk på ska betraktas som oönskade so-

19 Protokoll 2002/03:67, Anf. 116 ROSSANA DINAMARCA (v)
20 Protokoll 2003/04:21, Anf. 87 JOHAN PEHRSON (fp)



24

ciala förhållanden” (Spector & Kitsuse, 2001: xi, min översättning)21. När
ett fenomen vinner erkännande av att vara ett problem så ska också de
åtgärder som föreslås för att hantera det problemet legitimeras. Istället
för att fokusera på det sociala problemet rekommenderar Spector och
Kitsuse att intresset för analysen förflyttas mot den process varigenom det
sociala förhållandet blir konstruerat som ett socialt problem. Rekommen-
dationen överensstämmer i hög grad med hur man i diskuranalys ”för-
skjuter den traditionella uppmärksamheten för hur verkligenheten är, till
förmån för hur verklighet skapas” (Börjesson, 2003: 23). Att göra an-
språk på att ett problem har ökat i sin omfattning kan därför uppfattas
som ett anspråk för att legitimera nya handlingsstrategier. I argumenta-
tion för att påvisa eller avvisa åtgärdens negativa inverkan utgör officiell
statistik en särskild resurs. Då klotter sedan 1996 utgör en egen brottskod
är det idag möjligt att diskutera företeelsen i termer av att öka eller minska.
I den riksdagsdebatt som föranleddes av det nya lagförslaget om straff-
skärpning för klotterrelaterad skadegörelse gjordes följande anförande
relaterat till företeelsens skadegörande omfattning:

När det gäller anmälda klotterbrott har dessa tredubblats under åren 1996-2002.
År 2002 uppgick antalet anmälda skadegörelsebrott till 140 000. Drygt 30 % av
dem var klotterbrott.22

Denna beskrivning om det allt större skadegörelseproblemet får dock inte
stå oemotsagt.

Regeringen säger också att man inte vet om det egentligen handlar om ökad brotts-
lighet eller om det är en ökad anmälningsbenägenhet. Det är bara ett allmänt
antagande.23

Det som i det första anförandet framstår som mycket exakta statistiska
uppgifter blir här ifrågasatt. Att officiell statistik påvisar en ökning behö-
ver inte bero på att företeelsen ökat i skadegörande verkan utan kan lika
väl vara ett resultat av förändring i anmälningsbenägenhet. Att den offici-
ella statistiken inte skulle erbjuda större säkerhet än att det går att göra
”allmänna antagande” blir bemött i efterföljande replik.

Fru talman! Statistiken är tydlig. Alla kan se, Alice Åström, att kostnaderna har
ökat och att brotten har ökat. Det är sanningen.24

Här avvisas tanken om att brottsfrekvensen kan bero på andra saker. ”San-
ningen”, vilket ”alla kan se” är att ”brotten har ökat”. I denna debatt,
föranledd av det nya lagförslaget om straffskärpning av klotterbrott, kom
företeelsens allt större skadegörande inverkan att utgöra ett argument för
ny lagstiftning.
21 Begreppet anspråksformerare hämtad från Lindgren (1993)
22 Protokoll 2003/04:21, Anf. 79 SUSANNE EBERSTEIN (s)
23 Protokoll 2003/04:21, Anf. 82 ALICE ÅSTRÖM (v) replik
24 Protokoll 2003/04:21, Anf. 83 KERSTIN ANDERSSON (s) replik
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Vad bör göras?

I debatten framkommer en rad olika rekommendationer om hur företeel-
sen bäst ska hanteras och bemötas från samhällets sida. Det visar sig också
att riksdagsmän inte sällan hänvisar till lokala kommunala erfarenheter av
att hantera företeelsen då de argumenterar för sin ståndpunkt. Vilka åt-
gärder är det då som framhålls för att bemöta företeelsen?

Graffitidiskursen gör antagande att företeelsen i första hand är att be-
trakta som en kulturell aktivitet. Inom ramen för graffitidiskursen bör
samhället möta utövarna i dialog. Utövarna ska erbjudas möjligheter att
måla graffiti på legala platser. Samhället ska också ställa sig bakom graffiti-
skolor och utställningsverksamhet där graffiti kommer till estetiskt ut-
tryck i offentliga sammanhang. Förhoppningen är att utövarna föränd-
rar sitt beteende och i lägre grad ägnar sig åt illegal graffiti.

Klotterdiskursen framhåller handlingsstrategier som går ut på att skydda
och bevaka fysisk miljö från klotterangrepp samtidigt som det klotter
som förekommer mycket snabbt ska saneras. Genom ökade befogenhe-
ter för polismyndigheten ska klottrare kunna övervakas, gripas och stäl-
las till svars för sitt handlande. De rättsliga efterföljderna ska också tjäna
ett allmänpreventivt syfte och avskräcka individer från fortsatt klotter-
aktivitet. För att förhindra nyrekrytering förordas upplysnings-
kampanjer och information. De syftar till att ungdomar, deras föräldrar
och allmänheten ska upplysas om de negativa följder skadegörelseaktivitet
kan få för den som begår brottet och för samhället som helhet. Kampan-
jer av detta slag inriktar sig också mot detaljhandeln vilken ska förmås
minska tillgängligheten av sprayburkar. De ungdomar som klottrar ska
vid sidan av att göras ansvariga för sin skadegörelseaktivitet också erbju-
das ersättningsverksamheter som kan tjäna som alternativ till
skadegörelseaktiviteten. För den enskilde klottraren förordas också indi-
viduella sociala insatser som ska stödja individen att upphöra med kri-
minell aktivitet och annat negativt beteende. Önskat scenario är att före-
teelsen upphör.

I BRÅ-rapporten Klotter. En inventering av förebyggande åtgärder (Hollari,
2003) görs en genomgång av de olika typer av åtgärder som genomförts
i landets kommuner och polisdistrikt. Av rapporten kan man utläsa att
företeelsen gett upphov till en kommunal praktik som inbördes skiljer sig
mellan olika kommuner runt om i landet.  Rapporten summerar de kom-
munala åtgärderna i femton olika kategorier (aa: 30). Denna åtgärdsin-
ventering har en slående likhet med de handlingsstrategier som förordas i
den politiska debatten. Inte sällan är det just lokala kommunala erfaren-
heter som används för att exemplifiera politikers inställning till företeel-
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sen. I debatten framträder dock skillnader som kan tillskrivas en diskursiv
nivå. Då klotterdiskursen och graffitidiskursen erbjuder alternativa tolk-
ningar hur företeelsen ska uppfattas så föreslås också olika strategier för
handling.

När det gäller samhällsinsatser gentemot oönskade företeelser är det
inte ovanligt att man skiljer på situationella och sociala insatser. En sådan
uppdelning görs bland annat i rapporten Åtgärder mot klotter (Ds 2001:43).
De sociala insatserna är av sådan art att de inbegriper utövarna eller de
som uppfattas som presumtiva utövare. De situationella insatserna är fo-
kuserade på förhållanden som förhindrar att den oönskade handlingen
ska kunna utföras eller begränsar dess skadeverkan. En uppdelning i so-
ciala och situationella insatser fångar dock inte de skillnader som ryms
bakom förslagen på en diskursiv nivå. Nedan följer en sammanställning
av de åtgärder som BRÅ-rapporten uppmärksammar och de åtgärder som
förespråkas i den politiska debatten utifrån en diskursiv nivå.

Insatser gentemot företeelsens Insatser gentemot utövare,
förutsättningar att komma till faktiska som presumtiva
uttryck (situationella insatser) (sociala insatser)

 Graffitidiskurs - Lagliga väggar - Samla utövare i dialog
- Utställningsverksamhet - Graffitiskolor

 Klotterdiskurs - Snabb klottersanering - Information till
- Tekniskt klotterskydd barn/ungdomar
- Åtgärder i den fysiska miljön - Alternativa sociala
- Kartläggning av klotter aktiviteter
och/eller klottrare - Behandlande sociala
- Information till personal insatser
- Information till föräldrar
- Övervakning av polis
och vaktbolag
- Övervakning av medborgare,
t.ex. nattvandring
- Samarbete med handlare
- Effektivare lagstiftning
- Myndighetssamverkan

Även denna sammanställning blir något grov då vissa insatsförslag mycket
väl kan förekomma inom båda diskurserna. Ett exempel är ”myndighets-
samverkan” som kan rymmas inom båda diskurserna. Sammanställningen
pekar dock på att graffiti- respektive klotterdiskursen ger upphov till olika
åtgärdsrepertoarer. Grundinställningen huruvida företeelsen i första hand
ska uppfattas som kulturaktivitet eller skadegörelse vägleder vilka typer
av insatser som förespråkas.
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Äganderätt och
yttrandefrihet

Enligt Blumer ska inte sociala problem ses som ett objektivt fenomen
med en definitiv och faktisk struktur. Ett socialt problem existerar pri-
märt i termer av hur det uppfattas och definieras i ett samhälle. Sociala
problem ska därtill också förstås som ”fokuseringspunkter för olika och mot-
satta intressen och konflikter” (Ur Lindgren, 1993: 41). De ”motsatta in-
tressen och konflikter” som återfinns i graffiti/klotterdebatten innebär att
man kan uppfatta debatten även som en ”fokuseringspunkt” för ideolo-
giska ställningstaganden vilka existerar i konflikt med varandra (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000: 151). I debatten om företeelsen graffiti/klot-
ter är det bland annat två centrala rättigheter som blir berörda. Man fin-
ner att klotterdiskursen i högre grad uppehåller sig kring principer relate-
rade till den juridiska äganderätten vilken åsidosätts av företeelsens utö-
vare. Graffitidiskursen anknyter i högre grad till principer relaterade till
demokratifrågor och yttrandefrihet vilken uppfattas ha fått allt mindre
utrymme genom en tilltagande kommersialisering och privatisering av
samhället. Genom att relatera företeelsen till rätten att uttrycka sig blir
också de samhälleliga reaktionerna gentemot företeelsen en fråga om de-
mokrati, yttrandefrihet och delaktighet.

Men vill vi fortfarande ha ett samhälle där så många som möjligt är delaktiga är
det viktigt att stoppa marginaliseringen av graffitimålare. Alla som har möjlighet
att göra saker inom samhället respekterar också samhället i högre grad. Det hand-
lar om att ge utrymme och förutsättningar för unga människors eget skapande
och för den konstnärliga förnyelse som vi ju eftersträvar.25

Att argumentera för företeelsen och dess utövares möjligheter att uttrycka
sig innebär vid sidan av att stödja konstnärlig förnyelse också ett försvar
för demokratiska fri- och rättigheter. Att på detta sätt upprätta en relation
mellan företeelsen och frågor om demokrati tillbakavisas av klotterdis-
kursen. Inom klotterdiskursen uppfattas inte företeelsen som ett uttryck
för yttrandefrihet utan ses snarare som ett uttryck för åsidosättande av
demokratiska spelregler.

25 Protokoll 2002/03:67, Anf.114 ROSSANA DINAMARCA (v)
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Graffitin ställer frågan: Vem har rätt till det offentliga rummet? Det är en intres-
sant fråga, tycker jag, för när klottrarna ställs till svars heter det ofta: Storföreta-
gen får sätta upp affischer överallt, vi har också yttrandefrihet. Men den enes frihet
är ju inte mycket värd om den innebär ofrihet för andra.
Fru talman! Jag kan förstå frustrationen över all dålig och påträngande reklam
som finns just i vår offentliga miljö. Men det är att göra det lätt för sig att använda
dålig smör- eller underklädesreklam som argumentation för att själv få sabotera.
Jag menar att det här är sabotage och brist på respekt för medmänniskor.26

I detta citat handlar det inte om att se utövarna som delaktiga i ett demo-
kratiskt samhälle utan deras aktivitet är snarare att uppfatta som en un-
derminering av demokratiska spelregler. När företeelsen på detta sätt kan
relateras till frågor kring demokrati och äganderätt så framträder mer av
dess komplexitet. En stark betoning på företeelsen betraktad som brott
ger upphov till en repressiv politik där utövarnas demokratiska rättighe-
ter såsom yttrandefrihet och organisationsfrihet undertrycks och/eller lik-
ställs med organiserad brottslighet. Den expressiva dimensionen som fö-
reteelsen ger upphov till för både dess utövare och betraktaren ses då i
första hand som något ovälkommet. På motsvarande sätt leder en stark
betoning på företeelsens kulturella värden till en negligering av att förete-
elsen också ger upphov till olägenheter. Dels i form av ekonomiska kost-
nader för ägare och förvaltare av egendom men också i en mer allmän
upplevelse av att samhällets regler inte efterlevs. Det framstår därför som
att företeelsen inte låter sig reduceras till brott eller konst utan att det
också får följder som relaterar till centrala samhälleliga rättigheter som
demokrati- och äganderättsfrågor.

26 Protokoll 2002/03:67, Anf. 112 LENA ADELSOHN LILJEROTH (m)
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Hybridisering av klotter- och
graffitidiskurserna

De två diskurser som beskrivits kan liknas vid varandras stereotyper då de
var för sig erbjuder ”ett bestämt sätt” att uppfatta företeelsen. Antingen i
termer av skadegörelse eller kulturskapande. I analysen av riksdagsdebatte-
rna tycker jag mig märka att det framträder ytterligare en typ av argu-
mentering som delvis skiljer sig då den försöker överbrygga en dikotomisk
förståelse.

Det finns en för mig väldigt konstig debatt, där man är beredd att tillgripa mycket
hårda repressiva metoder mot graffitin - fast man kallar det klotter. Det där kom-
mer vi säkert att ha många fler diskussioner om. Jag vill tillägga att det naturligtvis
inte innebär att vi vill ge den minsta legitimitet åt klottret.27

Här uppfattas det som konstigt att man tillgriper repressiva metoder mot
det som måste förstås som konstformen av företeelsen. Formuleringen ”fast
man kallar det klotter” uttrycker snarare en vetskap om att de avogt in-
ställda till graffitikonst ibland benämner det i nedsättande termer som
klotter. Debattören utnyttjar därefter själv begreppet klotter i sin egen
artikulation men då i ett sammanhang som vi ska förstå som skadegörelse-
formen av företeelsen. Genom att kombinera dem och med hjälp av dem
så konstrueras en innebörd för begreppet graffiti och en annan innebörd
för begreppet klotter. På så vis erbjuds en ny och delvis annorlunda för-
ståelse av företeelsen.

Jag är också glad över att ministern poängterar att man inte får blanda ihop graffiti
och klotter, vilket tyvärr görs alltför ofta. Jag tycker också att det är väldigt tråkigt
när man ser klotter. Att gå i Gamla stan och titta på klottret på husen är tragiskt.
Men graffitin är en vacker konst.28

I ovanstående inlägg framförs att klotter kan ses som något ”tragiskt”
medan graffiti kan uppfattas som ”vacker konst”. Här rör det sig inte
längre om en företeelse utan vi har att göra med klotter och graffiti.

Man bör ge graffitikonstnärer möjlighet att utöva sin kultur, samtidigt som man
visar att det finns tydliga gränser för när lagens gränser överträds.29

27 Protokoll 2002/03:34, Anf. 84 Kulturminister MARITA ULVSKOG (s)
28 Protokoll 2002/03:34, Anf. 85  BIRGITTA SELLÉN (c)
29 Protokoll 2002/03:22, Anf. 23 Statsrådet LENA HALLENGREN (s)
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Att på detta sätt utnyttja olika diskurser som resurser i argumentation kan
liknas vid det som inom diskursanalys omtalas som hybridisering viket kan
ge upphov till nya diskurser. ”I sitt tal väljer språkanvändaren olika element
från olika diskurser… Resultatet kan bli nya hybriddiskurser” (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000: 24). Till skillnad från graffitidiskursen och
klotterdiskursen vilka inom respektive diskurs utnyttjar enhetliga benäm-
ningar, antingen graffiti eller klotter, så utnyttjas här båda benämningarna
samtidigt. Benämningarna kommer dock inte till användning för att be-
nämna en företeelse utan utnyttjas snarare för att särskilja två olika förete-
elser. Av de citerade anförandena finner man att debattörerna genomgå-
ende och i direkt anslutning till en utsaga där graffiti förespråkas som
konstform också förordar ”en tydlig gräns” mot skadegörelse. Det som
förefaller motivera användningen av orden klotter respektive graffiti ver-
kar i hög grad påverkas av huruvida symbolerna uppfattas som estetiskt
tilltalande eller inte. Den vackra graffitin är konst medan det fula klottret
är skadegörelse. Det innebär i sin förlängning att det som graffitimålare
benämner som tags oftare ses som klotter, medan det de benämner som
throw ups och pieces ses som ”riktig” graffiti. Denna särskiljning av graffitins
tre olika stilvarianter görs inte lika påtagligt inom klotter- respektive graffiti-
diskursen. I klotterdiskursen är allt klotter liktydigt med en olaglig hand-
ling. Att färgappliceringen som sådan skulle ha estetiska kvaliteter är ovid-
kommande då den likväl utgör ett lagbrott. Då graffiti och klotter ses
som varandras förutsättningar är det inte heller möjligt att uppmuntra en
viss typ av uttryck utan att även dess skadegörande karaktär också ökar.
Graffitidiskursen gör ett i det närmaste generellt antagande om att all
graffiti är att betrakta som en kulturell verksamhet varför alla tre stil-
dragen också uppfattas som graffitikultur. Frågan om dess legalitet kom-
mer snarare i uttryck genom talet om legal respektive illegal graffiti. Inom
graffitidiskursen framstår begreppet klotter snarare reserverat för inskrip-
tioner och symboler som inte räknas till graffiti. Exempel på sådant klot-
ter kan vara mer traditionella inskriptioner på träd, offentliga toaletter
eller politiska slagord.

Hur ser man då på utövarna inom ramen för detta tredje erbjudande till
förståelse av företeelsen? Finns det både graffiti och klotter så borde det
också rimligen finnas både graffitimålare och klottrare? Med stöd av kri-
minolog David Shannons forskning30 återger ungdomsminister Hallen-
gren hur utövargruppen kan uppfattas i olika undergrupper (fetstil, min
markering).

30 Den åberopade studien avser Graffiti and adolescent delinquency: an analysis of short
term career trajectories. (Shannon, 2001)
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Först är det en grupp grovt kriminella ungdomar med allvarliga sociala pro-
blem. I denna grupp är klottret sekundärt. Det är inte själva inkörsporten till
kriminalitet. De finns upptagna i polisens och socialtjänstens register för en rad
brott, också långt tidigare än när de påträffades med att klottra. För dem är klottret
precis samma sak som skadegörelse. När det gäller graffitimålarna är den ute-
slutande kriminella handlingen att de målar på illegala väggar. Det finns ingen
annan kriminell belastning i den gruppen. Det grundläggande för den gruppen
är själva konstintresset. Sedan finns det en tredje grupp som varken är grovt
kriminella eller graffitikonstnärer. Det är ”busungar” som grips på bar gärning
när de skriver sin tag eller något annat meddelande i tunnelbanan eller någon
annanstans. Enligt studien finns det alltså inget samband mellan graffitimålande
och grov eller annan kriminalitet. Jag tror att det är viktigt att alla bär med sig det
i debatten och inte blandar ihop begreppen alltför mycket. 31

Här framträder en kategorisering av utövarna som väl överensstämmer
med en konstruktion av graffiti och klotter som två åtskilda aktiviteter.
De kriminella klottrarna utgörs av en kategori vilka förutom skadegörelse-
brottet klotter också gör sig skyldiga till andra typer av brott. Vid sidan
av dem finns kategorin graffitimålarna eller graffitikonstnärerna vars grund-
läggande intresse är att utöva graffiti som en konstart. Förutom att de
målar på illegala väggar så begår de inga andra kriminella handlingar.
Värt att notera är ordvalet ”illegala väggar” vilket förstärker konstruktio-
nen av denna grupp som en annan typ av ungdom än den kriminella
klottraren. Därtill identifieras en tredje grupp bestående av ”busungar”.
Benämnda som en självständig kategori framstår de utgöra en grupp ung-
domar som varken kan ses som ”riktiga graffitimålare” eller som ”riktiga
kriminella”. Benämningen busungar förmedlar i det närmaste en bild av
att man kan uppfatta busungarnas klotteraktivitet som mer okynnes-
relaterad och av tillfälligt slag.

31 Protokoll 2002/03:22, Anf. 23 Statsrådet LENA HALLENGREN (s)
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Tre deldiskurser

Teoretiskt är det möjligt att benämna detta tredje bidrag till förståelsen av
företeelsen som en ytterligare diskurs. En diskurs som ”på ett bestämt
sätt” talar om klotter, klottrare, graffiti och graffitimålare som två olika
företeelser på ”ett bestämt sätt”. Detta särskiljer diskursen från klotter-
respektive graffitidiskursen. Analysen av riksdagsdebatten skulle då kunna
beskrivas som att företeelsen ges förståelse med hjälp av tre olika deldis-
kurser vilka erbjuder olika förståelser av företeelsen. Jag väljer här att be-
nämna dem som den bekämpande, den bemästrande och den bejakande
diskursen.

I den bekämpande diskursen ses handlingen som skadegörelse. Som
sådan har den brett ut sig över hela samhället och är idag en mycket
kostsam form av skadegörelse. Platser som utsätts för skadegörelse blir
inte bara förfulade utan kan också leda till att samhällsmedborgare undvi-
ker sådana platser då de upplever otrygghet. Skadegörelse i form av klot-
ter kan också bidra till att områden förslummas. Utövaren är i huvudsak
en ung man som vid sidan av att utföra denna form av skadegörelse också
begår andra typer av brott. I jämförelse med jämnåriga kan utövaren i
högre grad ses som en avvikande person med fler riskfyllda beteenden där
klottrande bara utgör ett av de negativa. Att befinna sig i klottermiljöer
kan därför ses som en arena för nyrekrytering och karriärväg in i krimina-
litet och avvikande beteende. Handlingen benämns genomgående som
klotter och utövaren beskrivs som en klottrare. Att handlingen ibland kan
beskrivas som estetiskt utförande förtar inte att den är utförd på olaglig
plats. De utövare som besitter estetiska kvaliteter ses också som undantag
och deras skicklighet har erövrats genom upprepad träning på illegala
platser.

Den bejakande diskursen utgör ett kontrasterande och konkurrerande
perspektiv till den bekämpande diskursen. Handlingen ses här som kultur-
skapande vilket i grunden är en positiv aktivitet för dess utövare. Förete-
elsen ses också ha ett positivt värde för samhället i stort då den vid sidan
av att estetiskt försköna också fungerar som en motkraft mot den tillta-
gande kommersialiseringen. En ytterligare positiv aspekt är att det rör sig
om en ungdomskultur som bärs upp av ungdomarnas egen aktivitet. Den
egna aktiviteten i kombination med kulturskapandet erbjuder ungdomar
en möjlighet att göra sin röst gällande i samhället. En ungdomens röst
som vanligtvis är underrepresenterad. Som kulturell handling kan uttrycket
också användas som en social resurs för unga personers identitetsutveckling.
Särskilt bra är detta för de ungdomar som för övrigt har svårigheter i
livet. Handlingen benämns genomgående som graffiti och utövarna om-
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talas som graffitimålare eller graffitikonstnärer. Att handlingen har kom-
mit att förbindas med skadegörelse förklaras till stor del bero på att sam-
hället har bemött företeelsen och utövarna med intolerans och en repres-
siv politik. Graffiti frambringad under olagliga förhållanden benämns som
”illegal graffiti” eller ”oönskad graffiti”.  Den olagliga formen avskiljs där-
med inte som en annan typ av uttryck. Även om platsen för dess utfö-
rande är illegal så rör det sig likväl om graffiti. Med hjälp av dialog och
legala platser för kulturaktiviteten görs förhoppningar om att företeelsens
skadegörande omfattning ska minska.

Den bemästrande diskursen är att se som en hybridisering då den
kombinerar de konstruktioner som de ovan beskrivna diskurserna gett
upphov till. Ett led i denna hybridisering och rekonstruktion är att förete-
elsen särskiljs som två olika handlingar vilka utförs av två olika kategorier
av utövare. I det ena fallet finns det klotter och klottrare och i det andra
fallet finns graffiti och graffitimålare. Diskursen ger möjligheter att för-
orda åtgärder för att legitimera graffiti samtidigt som man förespråkar
restriktioner mot klotter. Med undantag av handlingsstrategier som helt
vill förhindra alla uttryck av företeelsen förordas en bred handlingsrepertoar.

De tre diskurserna kan sammanfattas i följande matris:

 Diskursordning Graffiti/klotterdebatten

 Deldiskurser: Bekämpande Bemästrande Bejakande

 Benämning på Klotter Klotter Graffiti Graffiti
 företeelse:

 Företeelsen Skadegörelse Skadegörelse Konst Konst
 uppfattas som:

 Namn på illegala Klotter Klotter Illegal graffiti Illegal graffiti
 former:

 Namn på utövare: Klottrare Klottrare Graffitimålare Graffiti-
målare

 Central rättighet Äganderätt Förenar principer om Yttrande-
 som framhålls: yttrandefrihet och äganderätt frihet

 Åtskillnad utifrån Nej Ja (tags) Ja Nej
 stilvarianter TTP: (throw ups

och målningar)

 Förordar åtgärder Förhindra Förhindra Underlätta Underlätta
 som syftar till att:  och förbjuda och förbjuda och legitimera och

legitimera
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Den kommunala praktiken

Efter att ha ägnat uppmärksamhet åt hur företeelsen kan erbjuda olika
diskursiva förståelser ska nu intresset riktas mot hur företeelsen hanteras i
praktiken. Även om riksdagen och dess beslut får betydelse för hur förete-
elsen hanteras så reglerar de nationella besluten i första hand hur företeel-
sen ska hanteras utifrån en juridisk aspekt. Vad är det för typ av brott och
hur ska straffvärdet bedömas? Hur det praktiska arbetet organiseras och
kommer till uttryck är dock i hög grad en kommunal angelägenhet. När
företeelsen kommer till uttryck i det offentliga innebär det att lokala poli-
tiker, tjänstemän och flera andra aktörer börjar agera i den egna kommu-
nen.

I BRÅ-rapporten Klotter. En inventering av förebyggande åtgärder (Hollari,
2003) framkommer att kommuner kan välja skilda angreppssätt i sitt ar-
bete gentemot företeelsen. En av de åtgärdsstrategier som har varit mest
omdiskuterad är frågan om utövarna ska erbjudas legala möjligheter att
ägna sig åt företeelsen eller inte, vanligtvis under benämningen lagliga
väggar. Att kommuner kan välja olika förhållningssätt i frågan om lagliga
väggar är intressant och bakom de olika ståndpunkterna går det att skönja
något av en kamp mellan diskurser. Utifrån en ståndpunkt där företeelsen
betraktas som en kulturskapande aktivitet, bör det ges utrymme att också
framföras legalt. Inom ramen för den andra ståndpunkten, där aktiviteten
betraktas som ett brott, framstår det som orimligt att stödja en sådan
brottslig verksamhet. En laglig plats fungerar då i det närmaste som täck-
mantel och skydd för kriminell aktivitet.

En av de kommuner som erbjuder utövarna en laglig vägg är Jönköpings
kommun som år 2002 fattade beslut om att upplåta en legal plats för
företeelsen32. Bakom förslaget stod den politiska majoriteten men försla-
get tillstyrktes också av kommunalråd tillhörande den politiska opposi-
tionen. Tjänstemannaförslaget inbegrep sex förslag som kan sammanfat-
tas i följande punkter:

- Graffitiskola.
- Skriftliga överenskommelser med graffitimålare att de enbart ska måla
   legalt.
- Erbjuda två centralt belägna ytor för legal graffiti.
- Samverka med museet för att anordna graffitiutställning.

32 Den text som analyseras är den fullmäktigedebatt som 2002-01-31 föranleder
beslutet om att tillåta en legal plats för graffiti.
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- Motverka skadegörelse genom information till skolelever.
- Den legala graffitiverksamheten sker på prov och i dialog med graffiti
   utövande ungdomar.

Samlingsnamn för de sex förslagen var ”Projekt graffiti” och förslagen
tillstyrktes utan formella reservationer av fullmäktigeförsamlingen i ja-
nuari 2002. Det delförslag som tilldrog sig störst intresse i fullmäktige-
debatten var förslaget om att erbjuda två ”ytor för legal graffiti”. I debat-
ten kom fem politiker att delta. Då företeelsen erbjuder skilda tolkningar
går det också i den kommunala debatten att skönja olika grader av entusi-
asm över förslaget. Tre av politikerna gör uttalanden där de förordar för-
slaget medan två andra politiker i det närmaste intar en skeptisk hållning.
De två politiker vars uttalanden går att uppfatta som mer skeptiska eller
rent av negativa till förslaget beskriver konsekvent företeelsen som klotter
och skadegörelse. Deras argumentation ansluter väl till det som ovan be-
skrivits som en bekämpande diskurs då företeelsen är att betrakta som
omfattande, oreglerad och kostsam skadegörelse.

Jag nästan skäms när jag hör hur mycket pengar vi ska lägga ner på att ungdomar
går och förstör för privata fastighetsägare och kommunen och alla oss, för det är
faktiskt pengar det här handlar om.33

Båda de politiker som här framstår som skeptiska till förlaget gör uttalan-
den där företeelsen är att betrakta som ett brott och utövarna ses som
utövare av brottsliga handlingar. I linje med detta avvisas också tanken på
att det i företeelsen skulle kunna finnas konstnärliga värden.

Den här tunneln där har man varit ganska många gånger. Jag tror att den tillhör
vägverket, jag är inte riktigt säker. Men man har varit där flera gånger. Och där har
det varit riktig graffiti. Det som en del då likställer med konst. Jag har ju en annan
uppfattning.34

Klotter är inte likställt med konst utan beskrivs enbart som ett oönskat
och förfulande uttryck. De två politiker som delar denna grundinställning
argumenterar heller inte för förslaget om lagliga väggar. Deras argumen-
tation syftar i stället till att vinna gehör för andra typer av åtgärder för att
förhindra klotter. Exempel på sådana åtgärder som framkommer i deras
inlägg är ökad bevakning, mobilisering av grannskap, sanering, bötes-
föreläggande, kommunal samverkan och samsyn för att förhindra klotter.
Hit kan också räknas uppmaningen att föräldrar bör öka sina kunskaper
om vad deras barn sysslar med och genom det ta ett ansvar.

33 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: BARBRO ENG (m)
34 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: PETER HOLKO (s)
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Argumenten från de tre politiker som aktivt förordar förslaget uppfat-
tar jag går att hänföra till det som ovan beskrivits som en bemästrande
diskurs. Det innebär att de tillerkänner företeelsen ett kulturellt värde sam-
tidigt som de också framhåller att kommunen ska agera kraftfullt för att
komma till rätta med skadegörelse. I debattens inledningsanförande sam-
manfattas utgångspunkterna för det liggande förslaget av kommunalråds-
ordföranden:

Varje ungdomsgeneration skapar sina värderingar och sin kultur och varje ungdoms-
generations skapande upplevs som utmanande för de som blivit lite äldre. Således
anser jag att det kan anses vara en ungdomskultur och vi har många skilda ungdoms-
kulturer idag men de som kallar sig Hip Hopare, går med byxor som hänger lite
längre ner än på de flesta i fullmäktigeförsamlingen och har stora fickor och tycker
om att måla graffiti, gillar skateboard och har kepsen bak och fram ska få ha det.
Och ska få ha roligt med det. Det tycker jag är en viktig utgångspunkt. Jag tycker
också att de ska ha möjligheter att kunna utöva det de tycker är konstnärligt ska-
pande. Och värderingar när det gäller konst förflyttar sig ju alltid över tiden. Och
det ska de göra på platser där man ska skapa.35

Företeelsen ses som en form av konstnärligt skapande och är att betrakta
som en ungdomskultur. Denna ”viktiga utgångspunkt” går också att här-
leda till frågor om demokrati, yttrandefrihet och tolerans för olikhet. Att
inte acceptera kulturformen graffiti eller se den som utmanande kan ses
som ett utslag av en äldre generations oförmåga eller ovilja att ta till sig
moderna uttrycksformer. Förslaget om att erbjuda legala ytor, ”platser
där man ska skapa” är tänkt att bli platser där konstformen graffiti kan
komma till uttryck. I direkt anslutning till ovanstående citat fortsätter
kommunalrådet:

Gör man det på annan plats, privata fastigheter, offentliga miljöer, då är det inte
konst utan då är det skadegörelse. Den distinktionen är tydlig och glasklar och jag
tycker att de ungdomarna som på ett positivt sätt vill utöva olika saker, de ska inte
förhindras för att det finns en grupp ungdomar som ägnar sig åt skadegörelse. Det
är en viktig utgångspunkt.36

Med hjälp av två utgångspunkter där ”distinktionen är tydlig och glas-
klar” särskiljs företeelsen utifrån en legalitetsaspekt. Graffiti är det som
skapas på legala platser medan det som sker utanför sådana legala platser
är att betrakta och benämna som skadegörelse. Här görs den tudelning av
företeelsen som ovan beskrivits som en bemästrande diskurs. I linje med
denna diskurs kategoriseras också utövarna i två grupper. En ”grupp som
ägnar sig åt skadegörelse” och en grupp som ägnar sig åt ”konstnärligt
skapande”.

35 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: PETER PERSSON (s)
36 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: PETER PERSSON (s)
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Att företeelsen inte helt enkelt låter sig diskuteras som konstform utan
att också samtidigt diskuteras som skadegörelse blir påtagligt i samtliga
debattinlägg som görs. Man finner också att merparten av debattörerna
ägnar större uppmärksamhet åt företeelsen beskrivet i termer av skadegö-
relse än i termer av konst. Det gäller även för de tre politiker som uttryck-
ligen ställer sig bakom och argumenterar för förslaget om lagliga ytor.
Även då det blir beskrivet som kulturyttring kan det ske genom ambiva-
lenta uttalanden.

Att lära sig klottra, eller förlåt att lära sig graffiti, att måla med sprayfärg på en
vägg eller så är ju naturligtvis väldigt roligt. Och det kan vara väldigt många fina
uttryck i det och det kan alldeles säkert vara konst i det. Det förnekar jag inte, men
det är så svårt att dra gränsen.37

Det förefaller inte som att det i första hand är värnandet om företeelsen
som konstform som föranleder uppslutning bakom förslaget om lagliga
väggar. Istället är det ett annat värde som lyfts fram – värdet av demokrati
och yttrandefrihet.

Jag tycker den tradition som Jönköpings kommun har att möta varje ungdomsge-
neration med respekt för deras vilja och deras uttryck och aktiviteter; den ska vi
fortsätta med i Jönköpings kommun.38

Viljan att skapa dialog uttrycks tydligt men också frågan om svårigheten
”att dra gränsen” mellan konstform och skadegörelsebrott är återkom-
mande i inläggen bland de politiker som aktivt förespråkar förslaget. Sett
i detta perspektiv blir den lagliga väggen inte bara en plats där utövare
kan ägna sig åt företeelsen under lagliga premisser. Den blir också en plats
där yttrandefrihet och tolerans manifesteras genom kommunens vilja att
möta ungdomar ”med respekt för deras vilja och deras uttryck”. De argu-
ment som förordar en laglig vägg är i första hand att se som intimt för-
bundna med frågor om yttrandefrihet och rättigheter att få uttrycka sig.

Att en laglig vägg i sig skulle leda till minskad skadegörelse är inte något
som framhålls. Även de politiker som aktivt förordar förslaget uttrycker
sig försiktigt och med en viss osäkerhet över vilka konsekvenser en laglig
vägg kan få.

Ungdomar som tycker det här är roligt kanske egentligen tycker det är roligt där-
för att det är olovligt och då frågar man sig, vad kommer det att leda till den här
graffitiskolan eller graffitigruppen. Vad kommer den gå till? Jag hoppas att den
ska gå vägen och att ungdomar tycker det här är roligt och att de upplever någon-
ting positivt av det. Det finns dock naturligtvis en viss försiktighet. Man får vara
lite försiktig med detta.39

37 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: BENGT VON STROKIRCH (c)
38 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: PETER PERSSON (s)
39 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: BENGT VON STROKIRCH (c)



39

Av inläggen förefaller det som om det knyts få eller inga förhoppningar
till att förslaget i sig skulle minska företeelsen betraktat i termer av skade-
görelse. Trots det är det möjligt att uppfatta argumentationen för en legal
plats som ett led i en brottspreventiv strategi. Den lagliga platsen kan
tjäna som en sorteringsplats där graffitimålare skiljs från klottrare. Exis-
tensen av en laglig vägg gör det möjligt att tala om företeelsen i termer av
önskad graffiti och oönskat klotter. Då graffitimålare garanteras sina rät-
tigheter att uttrycka sin konstart legitimeras också de kommunala insatser
som för övrigt vidtas för att bekämpa klotter när det kommer till uttryck
på andra platser.
Trots den osäkerhet som finns huruvida beslutet om laglig vägg är bra
eller inte fattar fullmäktigeförsamlingen ett enhälligt beslut om att kom-
munen ska erbjuda en legal plats för graffiti. De som aktivt förordar för-
slaget argumenterar i första hand utifrån en demokratisk aspekt och min-
dre utifrån företeelsens konstnärliga värde. Att beslutet trots den osäker-
het som debatten speglar ändå i formell mening bifalls utan reservationer
kan förefalla förvånande. Att den personliga inställningen till förslaget
om laglig vägg framstår som mer tveksam framgår av följande inlägg:

Till att börja med så att det inte är någon som missuppfattar mitt budskap så yrkar
jag bifall till det här förslaget. Jag gör det egentligen inte därför att jag tycker att
förslaget är bra, utan att därför att det istället riktar sig till ungdomar och det är en
förebyggande insats och det måste vi naturligtvis försöka med. Det här är ju inte
någon generallösning [..] utan det är är ju en liten del av det, ett försök att rätta till
det.40

Formuleringen, inte är någon som missuppfattar, kan ses som ett uttryck
för att denna politiker är medveten om att hans inlägg i grund och botten
kan uppfattas som argumentation mot förslaget om en laglig vägg. Mer-
parten av inlägget ägnas också till att beskriva klotter som ett skadegörelse-
brott och de insatser som förordas för att ”rätta till” problemen är av mer
kontrollerande och situationell art. Att politikern ändå väljer att inte gå
emot vare sig fullmäktigeförslaget eller partilinjen kan snarare ses som ett
uttryck för de betingelser som gäller för samspel i ett politiskt samman-
hang. Med hänvisning till Floyd Hunter talar Goffman (1998: 81) om
enighetsprincipen. Denna princip innebär att enskilda politiker och tjänste-
män sluter upp, och förväntas sluta upp, bakom de förslag som förordas
av deras ledare. Även om den offentliga fullmäktigedebatten inte ger ut-
tryck för öppet avvisande av förslaget kan man ändå anta att det inom
partigrupperna finns viss tveksamhet. Inför sittande fullmäktigeförsam-
ling görs ett tilläggsyttrande till förslaget.

40 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: PETER HOLKO (s)
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Eftersom det varit en så stark debatt så tycker jag det är viktigt att fullmäktige får
en uppföljning. Så jag skulle vilja föreslå som en komplettering till kommun-
styrelsens förslag att vi också lägger fast, och jag föreslår då en ny att-sats: att
återrapportera projektet till kommunfullmäktige senast ett år efter projektets start.
41

Den starka debatten som här åsyftas är inte så framträdande under
fullmäktigemötet varför man kan anta att det inom partigrupperna fun-
nits viss tveksamhet och meningsskiljaktighet inför förslaget. Tilläggs-
förslaget om ”återrapportering” kan då ses som en åtgärd för att vinna en
bred uppslutning och enighet kring förslaget. Att beslut redan när de
fattas är tänkta att utvärderas innebär att de inte längre framstår som lika
definitiva och oåterkalleliga. Skulle en framtida ”återrapportering” visa
att beslutet var olämpligt finns alltid möjligheter att modifiera eller åter-
kalla det. Här kan återrapporteringsmomentet snarare ses som en politisk
praktik vilken frammanar en bild av att politikerna har fortsatt kontroll
och därmed möjligheter att övervaka beslutets eventuella negativa följder.
Huruvida ett beslut om lagliga väggar eller något annat som är relaterat
till företeelsen graffiti/klotter är bra eller inte vilar på en mer tillfällig grund.
Då det är tänkt att frågan ska behandlas på nytt innebär det att de argu-
ment som används av förslagens försvarare respektive belackare kan åter-
utnyttjas i nästkommande debatt kring ämnet. En debatt som då också
kan innebära förskjutningar till förmån för en mer uttalad bekämpar-,
bemästrar- eller bejakardiskurs. Företeelsens komplexa karaktär innebär
att argument och motargument lever sida vid sida oavsett vilken diskurs
som för tillfället har framgång i den kommunala politiken.

41 Jönköpings kommun. Fullmäktigedebatt 2002-01-31: PETER PERSSON (s)
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Den professionella praktiken

I det praktiska arbetet gentemot företeelsen blir en rad olika aktörer di-
rekt eller indirekt involverade. I Jönköpings kommun finner man bland
annat representanter från vitt skilda verksamheter och myndigheter. Bland
de kommunala förvaltningarna återfinns tjänstemän från skol-, tekniska-,
fritid-, social- och kulturförvaltningarna. Vid sidan av dem finner vi även
myndighetsrepresentanter från länsmuseet, polis-, frivårds- och
åklagarmyndigheterna. Det är dock inte enbart offentligt anställda yrkes-
grupper som agerar i förhållande till företeelsen och dess utövare då det
också finns ungdomsarbetare från ideella organisationer, kulturarbetare,
butiksinnehavare, transport- och vaktbolag. Flera av de nämnda
yrkesgrupperna känner vi igen från andra företeelser som ungdomar och
ungdomskulturer gett upphov till.

Olika professioner

Hur orienterar sig då lokala tjänstemän i förhållande till de diskurser som
kringgärdar frågan? Hur uppfattas företeelsen och vad anser de att kom-
munen bör göra åt saken? När kommunfullmäktige i Jönköping beslu-
tade om att tillåta en laglig vägg så tillskapades samtidigt en s.k. graffiti-
grupp bestående av tjänstemän från tekniska-, kultur- och fritids-
förvaltningarna. Tanken var att gruppen bland annat skulle hitta en lämp-
lig plats för laglig graffiti. Utöver kommunala representanter ingår också
representanter från länsmuseet och en större ungdomsorganisation. Dess-
utom har, åtminstone initialt, ett antal graffitimålare varit involverade i
arbetet. I samtal med tjänstemän som ingår i denna graffitigrupp är det
slående att de framför olika uppfattningar om hur de ser på företeelsen.
Rör det sig i första hand om skadegörelse eller är det att betrakta som
konstnärliga uttryck. Uppfattas den lagliga väggen som något positivt
eller är det en åtgärd man egentligen inte tror på? En kulturarbetare i
graffitigruppen menar att företeelsen i första hand är att betrakta som ett
samtidsuttryck:

För mig är det ett uttryck i samtiden för jag har lite svårt att se vad det skulle vara
ett brott för. Jag menar det offentliga rummet är ju till för alla egentligen. Idag kan
jag ju tycka att de som har tillgång till det offentliga rummet, det är ju folk med
pengar. Och vill man då ändå ha tillgång till det då tar man sig tillgång till det. Och
det upplever jag att graffitimålarna gör och det har de sin fulla rätt att göra. De är
ju medborgare som alla andra. Så varför skulle de inte få göra det?
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Ovanstående citat orienterar sig inom den diskurs som ovan har beskri-
vits som den bejakande diskursen. Kulturarbetaren talar om de synbara
tecknen av företeelsen som i kulturarbetarens ögon i första hand är att
betrakta som ett kulturellt uttryck. Här uppmärksammas också frågan
om det offentliga rummet och vem eller vilka intressen som har rätt att
göra anspråk på det offentliga. Uttalandet kan kontrasteras med ett utta-
lande av en av tekniska kontorets representanter i graffitigruppen. Denna
tekniker uppehåller sig också kring de synbara tecken av företeelsen, men
i dennes ögon är de att betrakta som ett oönskat skadegörelseproblem.

Nej, min syn är att bort med skiten så fort det går. Det är vi nog ganska överens
om, både de som håller på att sanera och jag. Det är vi nog ganska överens om, att
det ska bort så fort som möjligt.

På min direkta fråga om hur det är att vara med i en graffitigrupp när
man helst inte vill se några synbara tecken av företeelsen i kommunen
svarar samma företrädare:

Nej, jag är ju bromsen. Jag är ju bromsen. Det fattade du säkert. Jag och min
kollega från tekniska är ju broms i detta. Jag är mycket tveksam till det här men
sedan är det ju politiska beslut som är fattade och vi är ju politiskt anställda om
man säger så. […] Men jag anser fortfarande att det här är under försök.

Ovanstående citat exemplifierar väl hur olika inställningar till företeelsen
gör sig gällande även i det konkreta arbetet. I det ena fallet beskrivs före-
teelsen som en konstform som både har ett berättigande och ett positivt
värde. I det andra fallet poängterar företrädaren att den lagliga väggen
bara är ett försök. Sin egen involvering i projektet förklaras snarast i ter-
mer av att vara ”härtill nödd och tvungen” på grund av tjänstemanna-
rollen. I denna roll beskriver han sig som broms i ett projekt som han
egentligen inte har någon större tilltro till. De valda citaten påvisar att
den spännvidd som finns mellan diskurserna även får genomslag när lo-
kala samhällsaktörer ska förhålla sig till företeelsen. Båda de citerade utsa-
gorna relaterar i första hand till de synliggjorda uttrycken av företeelsen.
Vi finner dock lokala aktörer som i högre grad fokuserar på utövarna
själva än det synbara resultatet av deras aktivitet. En ungdomsarbetare
förklarar sitt engagemang kring företeelsen med:

… graffitimålarna kommer hit som en grupp som […] är vana att bli utmålade
som gangsters som är ute på nätterna. Så vi lyfter upp den här gruppen och gör
deras röst hörd. När deras röst blir hörd och de får gensvar på det så växer de som
människor och det är egentligen det som är det viktiga för oss. Inte att just lyfta
fram graffiti eller lyfta fram någonting annat. Utan det är det här att de som indi-
vider också får vara med i vårt samhälle. De är en del av samhället. De har ett udda
intresse och hur tacklar vi det?
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Ungdomsarbetarens utgångspunkt går att relatera till ett socialpedagogiskt
perspektiv där människor genom delaktighet, respekt och dialog ska växa
som samhällsmedborgare. Det är egentligen inte företeelsen som sådan
som är det viktiga för ungdomsarbetarens engagemang i graffitigruppen.
Det hade lika väl kunnat röra sig om en annan typ av ungdomsaktivitet
som gett upphov till missförstånd eller negativa reaktioner från ett omgi-
vande samhälle.

Vi har inte gått in och sagt Fy skäms, så här får ni inte göra, utan vi har sagt Hur ska
vi göra det här för att alla ska trivas? Hur ska vi göra det för att både ni som har
intresset ska kunna må bra och samhället ska kunna må bra? Och det är skillnaden,
inte att säga, så här får ni inte göra för det accepterar inte samhället utan hur ska vi
göra det [tillsammans].

Ungdomsarbetarens uttalande pekar på att denne gör två viktiga anta-
ganden. För det första ses aktiviteten som ett intresse som förtjänas att få
uttryckas och inte likställas med en helt igenom oönskad aktivitet. Det
andra viktiga antagandet är att det sätt som detta intresse utövas på, inne-
bär olägenheter för andra intressen i samhället. Att finna vägar som möj-
liggör utövarnas aktivitet samtidigt som deras aktivitet inte ska medföra
olägenheter för andra utgör en ledstjärna i ungdomsarbetarens arbete.

Vi kan föra en dialog men för att få en dialog så krävs det ju två parter. Det är ju
inte så att ungdomarna ska gå hela vägen eller att tekniska ska gå hela vägen utan
vi måste mötas någonstans på mitten.

Ungdomsarbetarens frågeställning: De har ett udda intresse och hur tacklar
vi det?, får sitt svar i att det ska ske med hjälp av dialog genom vilka
kompromisser uppnås där olika intressen kan respekteras. I detta arbete
ikläder sig ungdomsarbetaren närmast rollen av att vara medlare mellan
utövare och det omgivande samhälle som reagerar negativt på företeel-
sen. I det konkreta arbetet förskjuts uppmärksamheten från de synbara
tecknen till den konflikt som uppstår mellan de som ägnar sig åt företeel-
sen och de aktörer som vill förhindra detta utövande. Förhoppningen är
att utövarna ska ges legitima möjligheter att utöva sitt intresse samtidigt
som de negativa konsekvenserna för samhället ska minska. Det innebär
också att utgångspunkten har vissa likheter med den diskurs som ovan
har beskrivits som den bemästrande diskursen. Företeelsen ska då uppfat-
tas som legitim samtidigt som negativa konsekvenser inte kan negligeras.
I ungdomsarbetarens praktik är det med hjälp av dialog som denna ömse-
sidiga förståelse ska upprättas.

Citaten från intervjuer med graffitigruppens representanter är valda för
att fånga den spännvidd som återfinns i åsikter inom gruppen. Ingen av
de intervjuade beskriver dock företeelsen rakt igenom som antingen ska-
degörelse eller konst utan samtliga menar att företeelsen kan ses som både
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ock. Av intervjuerna framstår det dock klart att grundinställningen till
företeelsen ter sig högst olika mellan gruppens olika medlemmar.

[…] alla vet ju vilka roller vi har i detta. […] De vet ju vem jag är och vad jag står
för. Man behöver ju inte ta det på dödligt allvar. Man behöver ju inte vara ovän
personligt för det.

Rollerna går att härleda till de arbetsuppgifter och professioner som grup-
pens medlemmar har. Med tanke på sådana olikheter i yrkesroller är det
inte överraskande att en kulturarbetare just framhåller uttryckets kultu-
rella värde som sådant och då också relaterar till en mer bejakande dis-
kurs. I motsats till det uppfattar teknikern företeelsen som en ovälkom-
men skadegörelseform och relaterar till en mer bekämpande diskurs.
Ungdomsarbetaren å sin sida fokuserar i högre grad på de ungdomar
som utför företeelsen med en strävan att modifiera deras agerande till att
bli mer acceptabelt. Denna vilja till att modifiera och överbrygga en pola-
risering finner stöd i den bemästrande diskursen.

Den politiska legitimiteten

Att det finns olika diskurser kring företeelsen innebär inte självklart att de
kommer till uttryck i en social praktik. En viktig förutsättning för att
praktikerna ska kunna genomföras är att handlingarna uppfattas som le-
gitima. Den enighetsprincip (Goffman, 1998: 81) som påverkar den poli-
tiska beslutsprocessen sätter också gränser för det möjliga handlings-
utrymmet för de kommunala tjänstemännen.  De förväntas sluta upp och
vara lojala med de beslut som fattas av politikerna. I linje med detta före-
faller det knappast troligt att en tjänsteman utan politiskt stöd skulle vidta
åtgärder för att exempelvis erbjuda lagliga platser. En enskild tjänsteman
har inte sådana befogenheter. En ungdomsarbetare ger uttryck för rela-
tionen mellan de politiska besluten och den möjliga sociala praktiken en-
ligt följande:

Sedan har vi den politiska viljan. Den politiska viljeinriktningen i detta har ju varit
avgörande. Hade vi inte haft det stödet politiskt då hade jag kunnat stånga min
panna blodig.

Ungdomsarbetaren påvisar den avgörande betydelse som det politiska
beslutet har för att fler sociala praktiker kan komma till uttryck i kommu-
nen. Efter det att politikerna beslutat om att tillåta en laglig vägg legiti-
meras också den typ av sociala praktiker som uppfattar företeelsen som en
ungdomlig kulturaktivitet. Genom detta politiska beslut legitimeras också
att kommunala ungdomsarbetare och kulturarbetare engagerar sig i före-
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teelsen med sociala praktiker som i högre grad ansluter till de bemästrande
och bejakande diskurserna. I det konkreta samarbetet utnyttjar dock de
kommunala aktörerna skilda diskursiva resurser vilket tillsammans med
den egna professionstillhörigheten får genomslag på det praktiska arbe-
tet. Att det i graffitigruppen finns olika perspektiv och intressen är märk-
bart. Samordnaren för gruppens arbete som tillika är en ungdomsarbetare
säger:

Min uppgift [har] framförallt varit att samordna olika professioner […] jag får
respektera personal, mina kollegor på tekniska kontoret, för deras yrkeskunskap.
De vet vad man ska ha för ta bort-medel, de vet vad det betyder att rafsa en vägg.
[…] Men då måste de också respektera att jag är bra på ungdomar och har ett
förhållningssätt till ungdomar. […] Och det har liksom… det har varit mycket jobb
med det att få ett gemensamt synsätt på det här. Därför att det har legat mycket
prestige i detta. Mycket prestige.

Mot bakgrund av de skilda uppfattningar vilka går att härleda till konkur-
rerande diskurser och skilda arbetsuppgifter förefaller det svårt att eta-
blera ”ett gemensamt synsätt”. Representanterna i graffitigruppen före-
träder inte heller enbart sig själva utan är också att se som representanter
för de professioner, organisationer och nämnder de företräder. Nämnder
som i sin tur har olika inställningar till företeelsen som sådan.

Det finns olika nämnder. En del nämnder är väldigt positiva till det här projektet.
En del nämnder är väldigt negativt inställda. Ofta är det ju bara det här för att det
är ett politiskt beslut men man följer det motvilligt.

Även då det finns ett politiskt beslut om att erbjuda lagliga ytor framstår
ivern att frambringa de platserna olika stor bland olika aktörer, både i och
utanför graffitigruppen. I intervjuerna visar det sig att vissa förslag som
diskuteras fram i graffitigruppen behöver godkännas av andra tjänstemän
innan de kan konkretiseras. Förslagen prövas då av förvaltningskollegor
som inte ingår i gruppen och som heller inte varit involverade i gruppens
diskussioner och kompromisser. Det innebär att långt fler tjänstemän än
de som ingår i graffitigruppen ges möjligheter att påverka beslutsprocesser.
I likhet med politikerna som diskuterade och beslutade i frågan finns det
bland tjänstemännen hela tiden olika åsikter i omlopp.

Extern kunskapstillförsel

Det visar sig att de enskilda representanterna i graffitigruppen söker kun-
skap utanför den egna kommunen. Det är då inte vilken kunskap som
helst utan en kunskap som i hög grad överensstämmer med den egna
uppfattningen om hur företeelsen bör uppfattas och hanteras.
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… jag fick massvis med broschyrer ifrån tekniska kontoret och alla möjliga [om
att] i Stockholm och i Västerås funkade det inte. Så då bestämde jag mig för att
försöka hitta platser där det fungerade och […] fick höra då att i Norrköping hade
man då lyckats med det här.

Ungdomsarbetaren beskriver här hur nationella kontakter tas för att eta-
blera en motbild till andra nationella beskrivningar där lagliga väggar fram-
ställs vara av ondo. De positiva erfarenheterna från andra kommuner an-
vänds därefter för att bekräfta och vidmakthålla den egna ståndpunkten.
På motsvarande sätt har även teknikerna nationella kontakter.

Vi har ju ett antal kommuner som vi har kontakter med. Vi har lite kontakter med
Växjö, vi har lite kontakter med Halmstad, vi har kontakter i Örebro. Lite runt
omkring; Linköping, Norrköping. Vi snackar med småkommunerna runt om-
kring […]. De ringer väl ganska ofta hit och vill ventilera lite saker. Där kan ju
sådana här grejer dyka upp också så att man snackar om det. Problemen är, som
jag tolkar det, ungefär likadana överallt.

Citaten visar bland annat på två saker. För det första är det inte enbart de
lokala erfarenheterna och vad som sker i det lokala som konstruerar för-
ståelse av företeelsen och hur den bör hanteras. Enskilda aktörer inhämtar
kunskap från en vidare kontext än vad de själva agerar i. För det andra
framstår denna aktiva kunskapsinhämtning som selektiv då den kunskap
som eftersöks i första hand är avsedd att stödja de egna argumenten och
föreställningarna om företeelsen. Genom denna ”kunskapsimport” kom-
mer konkurrerande uppfattningar om företeelsen, nationella som inter-
nationella, också att återfinnas i den enskilda kommunen.

Michael Peter Smith (2001) använder sig av begreppet transnationell
för att beskriva detta komplexa mönster av interaktion och relationer mellan
det lokala och en vidare kontext. Enligt Smith kan det lokala uppfattas
som en social plats vilken inbegriper och inkluderar samspel mellan olika
praktiker från lokala, nationella, transnationella men även globala aktörer.
Det lokala blir mötesplatsen, eller korsvägen, för detta mångsidiga trans-
nationella flöde där olika nätverk, maktförhållanden och sociala praktiker
kommer till uttryck (Smith, 2001:127). Ser vi företeelsen graffiti/klotter
som ett exempel på ett transnationellt flöde kan man likna utövarna vid
intressegrupper där de utnyttjar det lokala som en mötesplats för transna-
tionell aktivitet. De applicerar snarlika symboler i västvärldens urbana
miljöer och oavsett om platsen för symbolutförandet är London, Paris,
Västerås eller Jönköping är det en snarlik social praktik som kommer till
uttryck. På motsvarande sätt kan också de sociala praktiker som praktise-
ras gentemot företeelsen också ses ingå i transnationella flöden. När de
lokala samhällsarbetarna introducerar preventions- och kontrollprogram
står dess förebilder att finna utanför den egna lokala kontexten. Då före-
teelsen är omgärdad av konkurrerande diskurser vilka ger upphov till olika
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sociala praktiker så rör det sig heller inte om en form av ”kunskapsim-
port”, utan av flera.

Professioner och diskurser

De tre diskurserna bekämpande, bemästrande och bejakande går delvis
att återfinna bland de professionella aktörerna. I arbetet gentemot förete-
elsen förordar professionella aktörer olika typer av strategier beroende på
hur företeelsen är uppmärksammad av den egna professionen. Nedan föl-
jer en illustration på hur en sådan beskrivning av relationer mellan
professionsgrupper och diskurser skulle kunna göras.

Diskurser och professioner

 Deldiskurs Bekämpande Bemästrande Bejakande

 Exempel på Förvaltare/ägare Ungdomsarbetare, Kulturarbetare
 professioner som av fysisk egendom, socialarbetare
 agerar inom vaktbolag, polis,
 diskursens saneringsfirmor
 perspektiv:

 Värnar om: Äganderätt Ungdomars väl Kulturell miljö
Fysisk miljö och ve Offentliga uttryck
Lagens upprätt-
hållande

 Vad hotas: Fysiska miljöer Ungdomars gynn- Yttrandefrihet och
Ekonomiska samma offentligt liv hotas
intressen socialisation av kontroll och
Trygghet privatisering

 Utövaren ses i Brottsling Identitetsskapande Kulturskapare
 första hand som:

 Förordar åtgärder Förhindra och förbjuda      Underlätta och legitimera
 som syftar till att:

 Önskat scenario: Uttrycket upphör Utövaren begår Uttrycket utvecklas
inga destruktiva som estetiskt
handlingar och legitimt uttryck
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Illustrationen ska ses som en teoretisk modell. Den pekar på att olika
professioner definierar företeelsen på skilda sätt, vilket får betydelse för
den egna professionella praktiken. Modellen är dock en generalisering
och ska inte läsas som att de professionella aktörernas repertoar är helt
styrd av en diskursiv nivå. Ett konkret och praktiskt arbete gentemot fö-
reteelsen kan vara överskridande då aktörer från skilda professioner i sam-
verkan kan ge upphov till praktiker som relaterar till samtliga tre deldis-
kurser. Ett sådant exempel möter vi i graffitigruppen där flera aktörer
tillsammans fått ett politiskt uppdrag att både främja företeelsen omtalad
som graffiti och motverka den omtalad som klotter.
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Avslutning

I denna text har jag genomfört en diskursanalys av politisk debatt om
graffiti/klotter för att därefter uppmärksamma hur det diskursiva också
kan relateras till en lokal social praktik. I analysen har jag genomgående
valt att benämna graffiti/klotter som företeelsen då varken graffiti eller klotter
fungerar väl som analytiska begrepp. Graffiti respektive klotter kan ses
som värdeladdade ord där val av begrepp också säger något om den talan-
des egen inställning till företeelsen. Graffiti respektive klotter utgör be-
grepp i konkurrerande diskurser och förståelsesammanhang. Den offici-
ella debatten om graffiti/klotter framstår i hög grad som en polariserad
debatt som kommer till uttryck i termer av antingen eller. Argumentering
sker i första hand utifrån om företeelsen ska uppfattas som ett brott eller
som ett kulturellt uttryck. Den nationella politiska debatten har stora lik-
heter med den kommunala. I båda fallen relaterar politiker till erfarenhe-
ter sprungna ur lokala, nationella och internationella kontexter. De erfa-
renheter som framhålls framstår dock som selektiva skildringar i den me-
ning att de väljs för att framhålla den egna ståndpunkten. Graffiti /klotter
framstår därför som en komplex företeelse som ger upphov till konkurre-
rande förståelse oavsett om företeelsen diskuteras lokalt, nationellt eller
internationellt. Företeelsen låter sig heller inte diskuteras utan att också
tangera områden som relaterar till centrala samhälleliga rättigheter såsom
äganderätt och demokratifrågor. Då denna studie uppmärksammar frå-
gor om äganderätt och demokrati är det möjligt att urskilja en nyansering
som till viss del luckrar upp en allt igenom dikotomisk förståelse av före-
teelsen graffiti/klotter. Denna nyansering har jag valt att beskriva som tre
diskurser: den bekämpande, den bemästrande och den bejakande.

I den bekämpande diskursen är det framförallt äganderättsfrågor som
påverkar hur företeelsen ska uppfattas. Då tecken blir synliggjorda i det
offentliga beskrivs de i termer av skadegörelse. Den bejakande diskursen
framhåller frågor om demokrati och yttrandefrihet. Då tecknen blir syn-
liggjorda i det offentliga ses de som expressiva uttryck. Den bemästrande
diskursen kan ses som en hybridisering av de ovan beskrivna då den för-
söker omsluta både demokrati- och äganderättsprinciper utan att de ställs
mot varandra.

Analysen har inte riktat speciell uppmärksamhet åt hur olika partigrupper
ansluter till de olika perspektiven. Ser man till politikers partitillhörighet
framstår det dock som att det i graffiti/klotterdebatten går att uppfatta
vissa partiskillnader utifrån en vänster – högerskala. Man finner att repre-
sentanter från vänsterorienterade partier i högre grad lyfter fram demokrati-
frågor och vill ge utövarna utrymme att uttrycka sitt intresse. Politiker
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från högerorienterade partier betonar istället frågor om äganderätt där
företeelsen inte kan uppfattas som annat än brottslig verksamhet. Vi fin-
ner också politiker, företrädesvis socialdemokrater och från borgerliga
mittpartier, som försöker hantera detta spänningsförhållande mellan två
samhälleliga rättigheter. De förordar att företeelsen ska ges legalt utrymme
samtidigt som dess illegala uttryck ska begränsas.

Då företeelsen graffiti/klotter ger upphov till konkreta beslut i en lokal
kontext finner man att den lokala debatten inte ”löser” frågor kring hur
företeelsen ska uppfattas. De diskursiva skiljeaktigheter som finns kring
företeelsen gör sig även gällande på en kommunal nivå. Kommunala be-
slut som fattas kring företeelsen framstår som provisoriska vilka på nytt
kommer att bli uppmärksammade i framtida debatter där argument och
motargument återigen kan utnyttjas. Talet om utvärdering och åter-
rapportering blir det som möjliggör beslutsfattande trots att förslaget i sig
kan uppfattas som kontroversiellt eller osäkert. Med hjälp av formule-
ringar som utvärdering framstår det som om politikerna har bibehållen
kontroll över frågan och därmed ges fortsatta möjligheter till framtida
modifiering eller förkastande av det ”provisoriska” beslutet.

De yrkesgrupper som agerar i förhållande till företeelsen gör det i hög
grad utifrån en rationalitet som relaterar till de egna arbetsuppgifterna.
En kulturarbetare ägnar sig åt kultur, en tekniker åt den fysiska miljön
och en ungdomsarbetare åt ungdomar. Det är därför inte förvånande att
kulturarbetaren just uppmärksammar företeelsen som kultur, teknikern
som skadegörelse medan ungdomsarbetaren i högre grad riktar sin upp-
märksamhet mot utövarna. De olika professionerna har skilda och kon-
kurrerande uppfattningar om vad det är för slags företeelse de har att
samarbeta kring och hur det bäst ska bemötas. Att det finns skilda upp-
fattningar om vilka handlingsstrategier som är lämpliga innebär dock inte
att alla handlingar är lika möjliga att praktisera. För att en handlings-
strategi ska kunna konkretiseras och leda till en social praktik, behöver
den också uppfattas som legitim. I den lokala kontexten sker denna legiti-
mering via de kommunala politikernas beslut. Politiska beslut där förete-
elsen beskrivs som såväl skadegörelse, konst och ungdomsaktivitet legiti-
merar också en rad sociala praktiker som framhåller företeelsen som ska-
degörelse, konst eller ungdomsaktivitet. Efter att ett sådant beslut är fat-
tat kan det lokala bli en plats där olika, ibland också konkurrerande
handlingsstrategier kan framträda samtidigt.

Intressant är att det inte enbart är erfarenheter sprungna ur den lokala
kontexten som vägleder de lokala professionella aktörernas handlande.
Här finns likheter mellan hur lokala tjänstemän och lokalpolitiker förhål-
ler sig till kunskap kring företeelsen. Via kollegor eller meningsfränder
som är verksamma på andra orter i landet ”importeras” kunskap om hur
man bör agera i förhållande till företeelsen. Denna importerade kunskap
relaterar till såväl lokala, nationella som internationella erfarenheter. De
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inhämtade kunskaperna framstår dock som selektiva i den mening att
kunskapssökandet sker efter intentioner om att finna argument och kon-
kreta exempel som stödjer den egna uppfattningen och handlings-
rekommendationen.

Företeelsen graffiti/klotter framstår som komplex och låter sig knappast
beskrivas på ett sätt som inte ger upphov till alternativ och konkurrerande
förståelse. Företeelsen tangerar också flera viktiga samhällsfrågor och de
åtgärder som föreslås eller introduceras ger upphov till motförslag och
motåtgärder. En politik som i hög grad syftar till att bekämpa företeelsen
graffiti/klotter kan uppfattas som inskränkningar i demokratiska rättighe-
ter där också utövarna reduceras till en kategori av brottslingar. En politik
som syftar till att framhålla det kulturella värdet av företeelsen graffiti/
klotter kan uppfattas som ett åsidosättande av den olägenhet och de kost-
nader andra parter drabbas av. Graffiti /klotter framstår därför inte som
en företeelse som kan lösas genom att det ena argumentet ”vinner” över
det andra i argumenteringen om hur företeelsen bäst ska förstås. Det fö-
refaller därför sannolikt att denna fråga kommer att ge upphov till åter-
kommande meningsskiljaktigheter så länge det finns utövare som vill ägna
sig åt företeelsen.
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