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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Projektgruppen består av sex kvinnor som för närvarande är studenter på 
Kulturverkstan – en yrkeshögskoleutbildning som examinerar framtida internationella 
kulturprojektledare.1 Alla i gruppen har en stor passion för konst och är på ett eller 
annat sätt aktiva kulturutövare. Gemensamt för alla gruppmedlemmar är att alla 
brinner för att kultur och konst ska vara tillgänglig för alla. Under hösten har 
projektgruppen arbetat med ett projektuppdrag som är en del av kursen Det glokala 
Göteborg. Uppdraget har varit att hitta en form och ta fram ett dokumentärt innehåll 
som en förlängning av gatufestivalen HUA17, Hammarkullen Urban Art 2017. 
Uppdragsgivarna är Urban Konst, en verksamhet ägd av Göteborgs Stad.2  
 
I samråd med Urban Konst har projektgruppen valt att försöka bredda sin vy och 
införliva så många olika perspektiv som möjligt gällande verkställandet av 
arrangemanget. Gruppen har intervjuat både organisatörer, konstnärer och boende i 
området för att få ett större perspektiv av HUA17. Dessutom har ett videomaterial 
skapats som komplement till de skrivna texterna. Här har projektgruppen filmat 
konstnärer, poeter och aktivister som berättar om sina upplevelser av HUA17.  
 
Materialet som gruppen samlat in visar på att gatufestivalen HUA17 berör ämnen av 
diverse sort. Ämnena spänner från exempelvis gatukonstverkens semiotiska 
betydelse, till hur de påverkar upplevelsen av det offentliga rummet. Som en 
kedjereaktion på det ovanstående exemplet uppstår frågor gällande vem som har 
rätt till den offentliga platsen och vem konstverken egentligen representerar. 
Projektgruppen vill problematisera uppfattningen om urban konst; några anser att det 
är störande klotter, andra som ett uttryckssätt för att skapa identitet och 
meningsskapande i det offentliga rummet. Varför är det så? Dessa är enbart ett fåtal 
exempel på frågor som gruppen försöker att diskutera och lyfta fram i det material 
som håller på att ta form.  
 
1.2 Urban Konst 
 
Urban Konst är en verksamheten som vill skapa förutsättningar för människor att 
skapa konst i offentliga miljöer, samt sprida kunskap om detta. Deras mål är att 
genom uttrycksformen urban konst utforma fler konstnärliga rum i staden. Uttrycket 
urban konst är ett samlingsnamn för ett antal olika konstformer däribland graffiti, 
gatukonst och muralmåleri.3 
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Urban Konst var huvudaktören som stod bakom gatukonstfestivalen Hammarkullen 
Urban Art sommaren 2017. Detta var ett samarbete med Hammarkullen 365, en 
kulturorganisation som arbetar för lokal förankring samt 
Hyresgästföreningen(Angered, Sandeslätt, Hammarkulletorget och 
Gropensgård),bostadsbolaget Göteborg, Trygg vacker stad och Göteborgs 
400-årsjubileum 2021. 
 
Sju konstnärer från Mexiko, Chile, Spanien och Sverige bodde under festival 
perioden i Hammarkullen, bekantade sig med området och skapade därefter 
storskaliga gatukonstverk i stadsdelen. Förutom detta arrangerades workshops, 
paneldebatter och konstnärssamtal. Dessutom skapades ett kollektivt konstverk av 
alla som ville vara med.  
 
Andra samarbetspartners som gjorde festivalen möjlig var: Street Corner, Sätt Färg 
På, Trygg, Blå Stället, Kultur i Väst, Hammarkullens Folketshus, Västra 
Götalandsregionen och SDF Angered.4 
 
1.3 Mål och Syfte 
 
Målet med projektet är att lämna in ett underlag och innehåll till en framtida 
publikation som dokumenterar HUA17. Materialet har sorterats i mappar tillsammans 
med bilder och videoinspelningar, och överlämnas till uppdragsgivaren Urban Konst. 
 
Syftet med projektet är att sprida kunskap om urban konst, och på så sätt belysa 
vikten av deltagande processer i samhället och det fria ordet. 

 
2. Metod 
 
2.1 Metod 
 
Projektgruppen har använt sig av olika metoder för att få inspiration, skaffa material 
och hantera det som har har samlats in. Gruppens material består av beställda 
texter, intervjuer, fotografier, teckningar, videoinspelningar och workshop-resultat. 
Allt material sorteras in i mappar. Dessa läggs in under en gemensam mapp på 
Google Drive som projektgruppen delar med sig av till Urban Konst.  
 
2.2 Konstvandringen 
 
Projektgruppen har ett flertal gånger besökt Hammarkullen. Under konstvandringar 
som anordnades av Urban Konst fick gruppen inspiration, som på många olika sätt 
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haft stor betydelse för projektets utformning. Många ideér har uppkommit genom att 
vara på platsen. Konstvandringen bidrog till att projektgruppen kom i kontakt med en 
skolklass som senare resulterade i en workshop.  
 
En idé om en röd tråd föddes ur upplevelsen av konstvandringen. Den röda tråden i 
projektgruppens arbete är vandring, både visuellt och konceptuellt. Projektgruppen 
vill både hålla ihop innehållet, skapa en stämning, samt öppna upp för reflektion. 
Vandringen används som metafor, som kopplas till olika berättelser i det samlade 
materialet. Olika livshistorier, politiska vandringar, konstnärliga vandringar, historiska 
vandringar, geografiska förflyttningar och själsligt sökande är exempel på några av 
dessa perspektiv som fångar upp den röda tråden. Gruppen förstärker sin vision av 
den röda tråden genom att föreslå visuella idéer i överlämnat material. 
  
2.3 Text/Bild 
 
Projektgruppen har beställt texter utifrån specifika teman. Andra texter har skrivits 
utifrån intervjuer. Tillsammans utvecklade gruppen ett underlag av intervjufrågor för 
att kunna skapa en gemensam ingång (se bilaga 4). I några av texterna har 
projektgruppen samarbetat med intervjupersonen och skrivit texten tillsammans.  
 
Foton är tagna av fotografer som varit på plats under HUA17. Projektgruppen har 
valt ut några bilder som passar till texterna och innehållet. Fotografierna 
dokumenterar händelseförloppet under festivalen, bl.a. hur konstverken kom till.  
 
Projektgruppen har även bidragit med egna skisser och teckningar. 
 
2.4 Videoklipp 
 
Genom att filma intervjuer, spokenword och poesiframträdanden, samlade 
projektgruppen in ett videomaterial. Projektgruppen fick extern hjälp av en 
professionell filmare. Klippning och redigering av materialet har gjorts i programmen 
IMovie och Final Cut Pro7. 
 
Videoklippens huvudsakliga uppgift är att förstärka det skrivna materialet. Dessutom 
skapar det förutsättningar till en bredare spridning och adderar en annan typ av 
uttrycksform till publikationen. En av anledningarna till video materialets 
ursprungsidé var förankrad i att öka tillgängligheten och att förlänga det skriftliga för 
att ge plats åt en publik som av olika anledningar inte föredrar att läsa. 
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2.5 Workshop 
 
Idén om att hålla en workshop föddes när projektgruppen mötte en klass från Nya 
Lundenskolan under en konstvandring i Hammarkullen. Klassen arbetade redan med 
en uppgift som handlade om att skriva om sitt bostadsområde. Projektgruppen 
utvecklade därför en bilduppgift som en förlängning av detta, där eleverna skulle 
tänka på en plats i sina områden som de själva skulle vilja förändra. De skulle sedan 
måla hur platsen istället borde se ut, med inspiration från vad de hade sett under 
konstvandringen. Projektgruppen lät ett bildspel rulla under hela lektionen, som 
visade bilder på muralmålningarna från HUA17. Det bildmaterial som samlats in har 
fotograferats. 
 
Projektgruppen genomförde även en workshop på Tre Stiftelsers äldreboende. Där 
berättade gruppen först om festivalen, visade bilder, och lät sedan de boende med 
fria ramar skapa ett gemensamt konstverk.  
 

3. Resultat  
 
3.1 Resultat 
 
I och med att projektgruppen överlämnar materialet till uppdragsgivarna Urban Konst 
i januari kan resultatet komma att förändras. Det kan också bli aktuellt att text- och 
filmmaterialet används till en dokumentär om festivalen HUA17, som i dagsläget 
bearbetas. Gruppen har samlat ihop material till den framtida boken och sorterat in 
allt i mappar. De texter som i dagsläget är skrivna på spanska och engelska, ska 
senare översättas till svenska av Urban Konst. Dikterna ska dock vara på 
originalspråk.  
 
3.2 Text och bild 
 
I en av mapparna presenterar projektgruppen det så kallade råmaterialet; intervjuer 
och artiklar, och i en annan de redigerade och förkortade versionerna av texterna. 
Respektive text har en rubrik som refererar till den röda tråden. Ämnen som 
behandlas är erfarenheter från HUA17, gentrifiering och 
samhällsutvecklingsprocesser etc. Dessutom läggs stort fokus på den urbana 
konstens roll i det offentliga rummet. Gatukonsten kan uppfattas olika – den kan vara 
identitetsskapande för en grupp, samtidigt som den kan möta motstånd av en annan. 
Detta påvisar att konst som skapas i det offentliga rummet alltid bär på en politisk 
dimension. Konst och politik sammanvävs i det offentliga rummet.  
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En mapp består av ett tiotal bilder som projektgruppen har valt ut från Urban Konst 
redan befintliga bildarkiv. Poesin som har samlats in under projektets gång ligger 
också i en egen mapp, allt i originalspråk.  
 
Projektgruppen har också en mapp som innehåller förslag på en möjlig struktur och 
placering av texterna. Texterna är här numrerade och förtydligas med en storyboard 
samt förslag på visuella idéer. De visuella idéerna är teckningar av fotspår, 
spårvagnsräls och en karta över HUA17; något som gruppen hoppas illustrerar och 
förstärker visionen kring den röda tråden. Även projektrapporten med bilagor 
överlämnas. Detta är väldigt viktigt i projektet då någon annan ska ta över materialet. 
Därför har gruppen också skrivit texter som beskriver och behandlar temat vandring 
på olika sätt, i hopp om att den röda tråden består i utvecklingen av publikationen. 
 
3.3 Video 
 
Videomaterialet har tillsammans med en text som beskriver videoklippens relation till 
projektet, samlats i en mapp. Arbetet med videoinspelningarna har skett parallellt 
med textarbetet. Materialet består av intervjuer med tre av de konstnärer som 
medverkade under HUA17 samt poesi- och spokenwordframträdanden av lokala 
aktörer. Materialet har samlats i en mapp och kommer att överlämnas till Urban 
Konst som kommer att avgöra videoklippens publicering. 
 
Det har diskuterats om att använda delar av materialet i en redan befintlig 
dokumentär som i dagsläget produceras.  
 
3.4 Workshop 
 
En mapp består av bildmaterial från workshoparna samt en kortare text om dessa.  
 
Genom workshopen på Nya Lundenskolan, har projektgruppen kunnat samla in ett 
bildmaterial som visar hur eleverna har reflekterat kring festivalen och sina egna 
områden. Detta bildmaterial fungerar på så sätt som en ytterligare förlängning av 
festivalen, något som gruppen förklarar i texten under samma mapp. Projektgruppen 
hoppas att detta material kan få utrymme i publikationen alternativt fungera som 
underlag i utbildningssyfte.  
 
Workshopen på äldreboendet blev inte lika resultatorienterad för 
materialinsamlingen, utan mer som en möjlighet till att sprida kunskap om vad 
projektgruppen gör och om HUA17.  
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4. Slutsatser och förslag 
 
4.1 Arbetsprocess 
 
Det har skett många omvälvande förändringar under projektets gång. De mest 
signifikanta ändringarna har bidragit till en omfördelning av arbetsrollerna och en ny 
arbetsprocess gällande form och struktur. Inledningsvis var det tänkt att 
projektgruppen skulle samla in material som sedan skulle bearbetas och framställas 
som en prototyp av en bok. Gruppens ursprungliga idé var då att skapa en utarbetad 
layout, där text och bild hade en sammanhängande ordning och visuell form.  
 
Det uppstod ganska omgående problem kring idén. Både från projektgruppens sida 
och från uppdragsgivaren. Från gruppens sida handlade det främst om att tiden inte 
räckte till och att begränsningar var nödvändiga. Urban Konst fick direktiv från sina 
chefer inom Göteborgs stad, och dessa menade att designansvaret skulle delegeras 
vid ett senare skede. Detta beslut resulterade i att gruppen fick bearbeta och 
omformulera sina mål.  
 
Ursprungligen var tanken att publikationen skulle vända sig till personer med konst 
och kulturintresse. Målgruppen inkluderade även personer inom den offentliga 
sektorn. Allteftersom bestämde gruppen, i samråd med Urban Konst, att texternas 
innehåll skulle inbegripa mer politiska och sociala dimensioner. Detta beslut gjordes 
främst för att påvisa att urban konst är en konstform som bör vara till för alla, samt 
synliggöra de sakfrågor som finns i området. Från att främst ha fokuserat på 
konsten, har tyngdpunkten i texterna förflyttats till en mer sociopolitisk aspekt. 
 
Istället för att utforma materialet hela vägen – från idé till färdig produkt, är gruppens 
fokus istället textens innehåll och korrigering. Materialet som överlämnas till Urban 
Konst ska belysa och öppna upp för nya synvinklar och idéer, som i sin tur kan 
användas i en framtida publikation. 
 
Insamlingen av material pågår ännu och är en organisk process. Nya perspektiv och 
uppdateringar tillkommer löpande, vilket påverkar utformandet av intervjuerna och 
texterna. Projektgruppen har t.ex. nyligen fått information av uppdragsgivaren om att 
två av HUA17:s konstverk planeras att tas bort på grund av myndigheternas kritik av 
motivens budskap (se bilaga 5). Gruppen försöker därför hela tiden aktualisera sina 
texter utifrån vad som sker i Hammarkullen och i samhället. 
 
En annan mycket viktig aspekt som ändrats under projektets gång är valet av språk. 
Till en början ville Urban Konst att det insamlade materialet skulle vara på engelska 
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och på så sätt bli tillgängligt för en bredare publik. Nyligen fick gruppen dock ett nytt 
besked, där de nya anvisningarna var att texterna skulle publiceras på svenska. 
 
Arbetsprocessen har präglats av att projektgruppen arbetat mot ett överlämnande av 
material till Urban Konst. Det har därför varit en aktiv diskussion om vad 
uppdragsgivarna faktiskt ville ha och vad de i framtiden ska jobba vidare med. 
Otydliga mål, en oerfaren projektgrupp samt tidsbrist har försvårat arbetet. Detta har 
begränsat gruppen, vilket har skapat missnöje och konflikter kring innehållet.  
 
Uppdragsgivarens önskan om ett mer politiskt projekt har förstärkts under arbetets 
gång. En tydlig vändpunkt var när Urban Konst uppmärksammade hur en diskussion 
satts igång gällande borttagningen av två av HUA17:s muralmålningar. Konstverken 
har fått kritik från Bostadsbolaget och Stadsdelsfövaltningen för att innehålla ett 
starkt symboliskt värde. Bilder på de två konstverken finns under bilaga 5. 
Projektmålet har på så sätt fått en mer politisk riktning. 
 
Eftersom målet förändrats från att göra en färdig bok till ett insamlande av material, 
har projektgruppen haft svårt att förhålla sig till sin roll i arbetet. Den kreativa 
bearbetningen av texten har ibland hamnat i konflikt med faktumet att gruppen inte 
vet vad som kommer att hända med resultatet.  
 
Eftersom materialet ska överlämnas kan projektgruppen inte uttala sig om vad som 
kommer att hända med publikationen och resultatet av den. Istället har det utarbetats 
ett avsnitt med reflektioner och förslag (se avsnitt 5.2). 
 
4.2 Förslag  
 
Konkreta förslag till texterna och en innehållsöversikt med statistik adderas som sex 
stycken bilagor ämnat för de som tar över materialet.  
  
Projektgruppen har framfört ett flertal idéer till boken. Ett av dessa exempel är 
faktarutor. Det kan bidra till en mer överskådlig och förenklad text. Exempel på vad 
dessa kan innehålla är arbetsmetod och materialförbrukning. Faktarutorna ska 
samverka och komplettera de befintliga texterna gällande konstnärernas 
arbetsprocesser. (se bilaga 4). 
 
Innehållet består av tjugo texter, där hälften skapats utifrån intervjuer. Tre stycken 
utgörs av poesi, som skapats av två personer från Hammarkullen. Antal kvinnor som 
finns representerade är fem, antal män fjorton. Med detta sagt vill gruppen 
uppmärksamma att det existerar en viss obalans kring representationen i innehållet. 
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Projektgruppen hoppas att den som tar över arbetet kan vara medveten om detta när 
de går vidare med utvecklingen av publikationen (se bilaga 2). 
 
Urban Konst har framfört ett starkt intresse av att lyfta fram poesin som uttrycksform. 
Det finns ett starkt intresse för poesi i Hammarkullen och detta bör synliggöras. 
Gruppen har i nuläget både beställt dikter och filmat spoken word-framträdanden 
med utgångspunk från muralmålningarna som skapades under HUA17. I samråd 
med Urban Konst har gruppen valt att inte översätta poesin, och i dagsläget finns 
dikter skrivna på både svenska och spanska. Projektgruppen har föreslagit till Urban 
Konst, att fler språk bör inkluderas för att kasta ljus över den mångfald av kulturer 
som finns i Hammarkullen. Gruppen har även lagt fram idén om att poesin kan vara 
en metod för att främja yttrandefriheten, eller det fria ordet.  
 
HUA17 har delvis handlat om att göra det lokala samhället delaktiga i processen att 
få uttrycka sig på platsen. Något som inte nämns i texterna är hur processen kring 
legaliserandet av ytor går till, i detta fall i relation till den gemensamma väggen under 
festivalen. En intressant infallsvinkel skulle vara att förklara hur detta gick till och på 
så sätt synliggöra vilka strukturer och maktorgan som styr staden.  
 
I många av de intervjuer som utformats under arbetet, problematiseras frågan om 
lokalsamhällets påverkan på platsen. Många intervjuer lyfter frågor kring mobilisering 
av lokala krafter och hur lokalt missnöje bemöts av ett ointresse från kommunen. 
Projektgruppen anser att en sociopolitisk aspekt är av yttersta vikt för att materialet 
ska uppnå bästa möjliga resultat. Det är därför nödvändigt att behandla frågor som 
rör t.ex samhällsstrukturer, maktfördelningar och stadsplanering. 
 
Projektgruppen har gått på en föreläsning som hölls av Peter Bengtsen som 
handlade om offentlig konst och Street Art. Föreläsningen var mycket givande för att 
förstå paraplybegreppet Street Art och de kontraster som inryms i detta begrepp, 
däribland urban konst och graffiti. Peter Bengtsen är en av Sveriges ledande 
forskare på området gällande Street Art. Efter föreläsningen tog gruppen kontakt 
med honom och ställde frågor gällande gatukonstfestivaler. Gruppens förslag till 
Urban Konst blir därmed att föreslå Peter Bengtsen som en ytterligare person att 
beställa text från.  
 
De personer som kontaktats och som fått ta plats i innehållet bygger främst på Urban 
Konsts förslag och önskemål. Projektgruppen anser dock att materialet bör lägga 
mer fokus på kontakten med lokalbefolkningen, i detta fall Hammarkullsborna. På så 
sätt kan det lokala perspektivet stärkas i publikationen. 
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5. Källförteckning  
 
Hemsidor: 
 

1. http://www.natverkstan.net/avdelning/kulturverkstan/, hämtad 2017-12-07 
2. http://www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/urban-konst/om-urban-konst, 

hämtad 2017-12-07 
3. http://www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/urban-konst/vara-projekt/hamm

arkullen-urban-art-2017/, hämtad 2017-12-09 
4. http://scenkonstguiden.se/events/hammarkullen-urban-art-2017/, hämtad 

2017-12-15  
 
Text: 
 
PM Projektuppdrag KV17 HT 2017, Det glokala Göteborg - Beskrivning av 
projektuppdrag, s.7  
Tillgänglig: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GHUKnWGr_1VXRWSHY1ek16T3M 
Hämtad den 2017-12-11 
 
Muntliga källor: 
 
Peter Bengtsen, Street Art - an introduction,  2017-12-08 
 
Övriga källor: 
 
Konstvandring, 2017-10-25 
 
Workshop Lundenskolan, 2017-11-07 
 
Workshop Tre Stiftelser, 2017-11-24 
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6. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Mappfördelning 
 
1. Mapp Text, råmaterial 
2. Mapp Text, bearbetat 
3. Mapp Bilder 
4. Mapp Poesi 
5. Mapp Workshop  
6. Mapp Video 
7. Mapp Struktur/Form  
8. Mapp Vandring 
9. Mapp Projektrapport m. bilagor 
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Bilaga 2 
 
Statistik 
 
Totalt antal texter överlämnade: 20 st. 
antal intervjuer: 10 st 
antal texter: 7 st 
antal poesitexter: 3 
Antal sidor: ca 40 sidor 
 
Antal personer inkluderade i texterna: 19 st 
kvinnor: 5 st 
män: 14 st 
 
Antal texter av konstnärerna och personer involverade i festivalen: 10 st 
Intervjuer med personer bosatta i området: 3 st 
Poesi av personer från området: 2 st 
Antal texter av personer utanför festivalen: 6 st  
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Bilaga 3 
 
Innehållsöversikt  
 
Stadsplanering och Utbildning 
Emilio Da Cruz Brandao (Lärare och arkitekt) 
 
Hammarkullens historia. Utförandet av festivalen. 
Gloria Esteban (arrangör av HUA17) 
 
Det lokala inflytandet. Vikten av förebilder. 
Hussein Al Saidan (Skådespelare) 
 
Politiska förändringar och mobilisering.  
Kristofer Lundberg (Ordförande för Hyresgästföreningen Angered) 
 
Konstens roll i samhället. Vikten av möten. 
Rob Macdonald (Konstnär) 
 
Konstnärlig process. 
Charquipunk (Konstnär) 
 
Livsförändring. Sökande. 
Niño de Cobre (Dansare) 
 
Konstnärlig process. Migration. 
Sens (Konstnär) 
 
Identitet. 
José Romero (Poet) 
 
Rättvisa. Kamp. 
Segal Mohamadi (Spokenword-poet och skådespelerska)  
 
Offentliga ytor. Offentlig konst. 
Iman Hussein (Konstnär) 
 
Arkitektur. Konsten som kommunikationsmedel. 
Cesar Burgos (Konstnär och curator) 
 
Skillnad mellan Sverige och Sydamerika. 
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Futuro Berg (Fotograf och filmare) 
 
Miljonprogrammet. Flykt. Solidaritet. 
Himed & Reyben (Konstnärer och poeter) 
 
Beställda texter: 
 
Alex Rodallec (Chefredaktör för förorts-kulturtidskriften DĪN) 
 
Pantrarna (Medlemsförening) 
 
Nabila Fattah (Konstnär) 
 
Mikael Rickman (Konstnär) 
 
Daniel Terres (Uppdragsgivare och arrangör) 
 
Operativa gruppen (gemensam text av arrangörerna bakom HUA17) 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor 
 
Grundfrågor: 

 

• Vem är du? 

• Berätta om ditt konstnärsnamn/alias. Varför kallas du så? 

• Vilket var ditt bidrag till HUA17? 

• Varför har du valt just detta motiv i din muralmålning? Budskap? 

• Hur såg din förberedelse ut inför HUA17? Hur såg din arbetsprocess ut? 

• Vad var ditt intryck av platsen Hammarkullen? 

• Vad fick du för reaktioner av folket i omgivningen? 

• Vad blev du mest inspirerad av under festivalen? 

• Vad tog du med dig från HUA17? 

• Vad har HUA17 betytt för din utveckling som konstnär? 

• Vad fick dig att börja med urban konst? Vad är din drivkraft och relation till denna 

konstform och till gatan som galleri? 

• Vilka platser har du målat på förutom Hammarkullen? 

• Har har du kunnat leva på din konst? 

• Vad tror du om framtiden? 

 

Faktarutsfrågor: 

 

● Hur många liter färg förbrukades? Vilken färg? Metod? 

● Hur lång tid tog dina förberedelser? 

● Hur många arbetsdagar var regniga? 

● Fick du hjälp? Hur då? 
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Bilaga 5 
 

Nabilas konstverk 
 

Den kollektiva väggen 
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Bilaga 6 
 
Förslag på framtida texter och resonemang: 
 
Textförslag: 
 
En text om urban konst som konstform. Ex. Peter Bengtsen (forskare inom området 
Street Art). 
 
Att omvandla videomaterialet till textmaterial. 
 
Resonemang: 
 
Hur kan den offentliga konsten påverkas av politiska förändringar? 
 
Komplexiteten kring konstnärligt värde. 
 
Projektgruppen har sökt kommentarer från Bostadsbolaget och 
Stadsdelsförvaltningen, som ansvarar(?) för det protokoll där önskemålet om 
borttagningen av de två konstverken uttrycks, men utan resultat. Detta tror vi skulle 
vara intressant att gå vidare med. 
 
I många av dem intervjuer som utformats under arbetet problematiseras frågan om 
lokalsamhällets påverkan på platsen. Vad som saknas i texterna är en bredare 
förklaring till hur och varför organisationerna och föreningarnas roll är viktiga för 
platsen och vad det innebär för dem om de inte har platser att vara på eller kommer 
sakna ytor i och med det aktivitetshus som kommer byggas men som inte planeras 
ha tillräckligt mycket utrymme för denna grupp. Förslaget är att på något sätt 
inkludera de lokala organisationerna och föreningarna egna perspektiv i en 
fristående text.  
 
Det är intressant att se närmre på hur den digitala utvecklingen har 
gynnat/missgynnat gatukonsten som uttrycksform och konstnärernas arbete och 
villkor. Den teknologiska utvecklingen bidrar dessutom inte enbart till spridningen av 
konstverken, utan uppmärksammar även de platser de besitter (Charquipunk pratar 
om detta i sin intervju). 
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