
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering av ekonomiskt stöd till 
lokalt brottsförebyggande projekt 

 
 
 
 
Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i 
landet, både som projekt och i den löpande 
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat 
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet 
dokumenteras och efter insatsen lämnas en 
slutrapport till Brå.  
 
Erfarenheterna från de olika projekten är många 
gånger intressanta för andra som arbetar med 
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå 
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.  
 
För sakuppgifter och slutsatser står respektive 
författare eller organisation. 
 
Fler rapporter finns att ladda ner på 
www.bra.se/lokaltarbete 
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Slutrapport SDF Kärra-Rödbo: Nätverksträffar 
”Ungdomar mot skadegörelse och klotter” 

 
Syftet med projektet har varit att lyssna till och förstå ungdomarnas tankar om skadegörelse, 
klotter och gemensam utomhusmiljö och att hjälpa ungdomarna att sammanställa sina åsikter 
och presentera dessa för politiker och tjänstemän från stadsdelarna. 
 
Under hösten 2008 träffades ett 15-tal ungdomar i åldern 13-16 år från stadsdelarna 
Biskopsgården, Lundby, Kärra-Rödbo, Tuve-Säve och Torslanda på Hisingen, Göteborg. En 
stadsdel från regionen saknades. 
Vid sammanlagt 5 träffar arbetade 1 processledare, 10 ungdomsledare från de olika 
stadsdelarna, 1 ungdomsbibliotekarie och 2 personer från Ung Kultur 116 (Ung kultur 116 är ett 
samverkansprojekt inom Göteborgs Stad som genom dialog med unga människor, deras föräldrar och andra 
berörda vuxna vill öka insikten och kunskapen om klotter som olaglig handling) tillsammans med 
ungdomarna.  
 
Nätverksträffarnas innehåll 
 
Nätverksträff 1: 
Det utforskades om vad som menas med gemensam utomhusmiljö. 
Det gjordes också en inventering av problem och svårigheter som finns i utomhusmiljön och 
som hindrar oss från att vara i den på det sätt vi vill.  
En problemformulering, som alla kunde känna för samt en motivering till varför problemet är 
viktigt att lösa, skapades 
Alla arbetade med visionsbilder som visar hur det skulle se ut om problemet blev löst. 
 
Nätverksträff 2: 
Det gjordes ett porträtt av problemet som hjälpte gruppen förstå vad det är som gör att 
problemet finns. 
En inventering av olika lösningsförslag gjordes 
Det arbetades i mindre grupper med handlingsplaner kring särskilt lockande lösningar. 
Det tänktes igenom vad som behövdes för att kunna presentera projektet för politiker och 
tjänstemän. 
Till sist: Var det något som behövde göras på hemmaplan till nästa träff, t ex samla in 
material som bilder el liknande. 
 
Nätverksträff 3: 
Det gjordes övningar kring att säga sin mening och vikten av att ta till vara allas perspektiv 
Det samtalades om vad politik är och politikernas roll och situation. 
Det arbetades med att sammanställa och förbereda presentationerna 
 
      
 



Nätverksträff 4: 
Vid detta tillfälle var alla nämndpolitiker, alla verksamhetschefer och nyckelpersoner från 
förvaltningarna inbjudna tillsammans med representanter från Polisen, Spårvägen, Trygg 
vacker stad och Tryggare mänskligare Göteborg. 
En broschyr, ”Money makes the stadsdel go around” med hisingsungdomarnas förslag till 
politiker och tjänstemän för att minska klotter, skadegörelse och nedskräpning, hade tryckts 
upp och delades ut till alla. Broschyren bilägges. 
Ungdomarna presenterade sina förslag på förbättringar i utemiljön på Hisingen och det blev 
en kväll med högt i tak och engagerade diskussioner kring ungdomarnas förslag. 
 
Sammanfattning av presentationen 
Ungdomarna hade många tankar och idéer att dela med sig av. 
Ett problem som en grupp ungdomar hade identifierat var att politiker och tjänstemän måste 
ut och röra sig mer på sta´n för att få veta hur utemiljön verkligen ser ut.  
De eftersökte också ett nummer till en sambandscentral som man skulle kunna ringa för att 
rapportera om man ser något som är trasigt. Det visade sig att ett sådant nummer redan fanns 
och tjänstemän samt politiker fick sig en tankeställare om hur informationen egentligen går ut 
till medborgarna. 
Vidare visade presentationerna från ungdomarna att det är enormt dåligt underhåll på de 
aktivitetsplatser som finns för ungdomar på Hisingen. De påpekade också att det finns för få 
papperskorgar och många är dessutom trasiga och överfulla, vilket leder till mer skräp 
utomhus. 
Polisen höll med om detta och uttryckte att de inte längre reagerar över att papperskorgar 
ständigt är sönderslagna och att det därför är av stor vikt att dessa lagas snabbare. Då kan man 
istället få bli förvånad varje gång man ser en papperskorg som är trasig och reagera på att 
detta är fel. 
Vidare pratade ungdomarna om vikten av att alla ungdomar måste bli sedda och att alla 
behöver få nya chanser när man gjort fel. Vuxna dömer lätt på förhand och visar för lite 
förtroende för ungdomar. En del har det jobbigt hemma och många föräldrar har inte tid att 
vara med sina barn. För att motverka detta föreslår ungdomarna att det anordnas 
föräldracirklar. Sammantaget så behövs det fler vuxna som engagerar sig och reagerar. En 
tjänsteman pekade på hur svårt det är att engagera vuxna i fältvandring, som är något som 
eftersöks mer av ungdomarna. Alla måste hjälpa till och engagera sig mer och påminna 
varandra om att vuxnas närvaro bland ungdomarna är viktig. 

Nätverksträff 5: 
Avslutning 
Fortsättingen i stadsdelarna:                                                                                                 
Alla stadsdelar har inom kort nya papperskorgar.                                                 
Biskopsgården: Ungdomarna kommer vara med på trygghetsvandring.                             
Kärra-Rödbo: Startar i slutet på januari motsvarande projekt lokalt i den egna stadsdelen.   
Fler insatser kommer i stadsdelarna men är inte färdigformulerade än.                                                               

Gerd Nordström/ Ordförande BRÅ, Kärra-Rödbo och projektledare  

Telefon 031-366 98 21 
E-post: gerd.nordstrom@karra.goteborg.se 
 


