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ABSTRACT:
Utställningsrummet för gatukonst växte fram långsamt på Kronobergsgatan 35. Genom att följa
utvecklingsprocessen, platsen och verken som visats undersöker jag hur väggen växer fram till en
hybrid som inte bara är ett utställningsrum. Det är även centrum för urban konst i Stockholms
offentliga rum. Utställningsrummet är ett ovanligt inslag i en stad som fortsatt är präglad från en
långvarig nolltolerans. Curering av väggen återspeglar ett utbildningssyfte för att visa att graffiti är
mer än klotter. Jag undersöker vilka aktörer som är inblandade och deras mål med väggen utifrån
curating teori. Väggen har flera intressenter. Kollektivet Livet som curerar väggen har en bakgrund
inom graffiti och i sitt arbete att etablera konstformen kommer de även närmare att institutionalisera
den, något som går emot dess historiska roll som subkultur. I mitt arbete studerar jag var
utställningsrummet placerar sig i förhållande till graffitikulturen kontra konstinstitutionen.
Fastighetsägaren står för resurserna och ser mot förmodan en slags vinst i sin investering, jag har
döpt denne till konsthandlaren som förmedlar konsten till betraktaren. Att konsthandlaren associerar
företaget till kulturella åtaganden gynnar företagsprofilen i ansamlande av kulturellt kapital.
Utställningsrummet är även starkt påverkat av dess position i Stockholms centrala offentliga
rum. Det skapar debatt om vem som får ta plats i stadsrummet och vilken konst som bör finnas, en
debatt som curatorn välkomnar. Det är en debatt som potentiellt involverar hela staden, där alla är
potentiella konstkritiker. Görandet av plats skapas i samverkan mellan tjänstemännen som formar
stadsrummet och aktörerna som verkar i det. Jag undersöker denna samverkan och hur de förhåller
sig till sina motsättningar.

Nyckelord: Curating, Gatukonst, Graffiti, Entreprenörsurbanism, Institutionalisering, Kulturellt
kapital, Offentlig konst, Street art, Urban konst, Utställningsrum
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INLEDNING
Väggen på Kronobergsgatan är en besynnerlig kanvas. Med en höjd som sträcker sig över fem
våningar men samtidigt inte mer än ett par meter i bredd är den inte uppenbart idealisk för konst.
Sedan 2009 har Kronobergsgatan 35 trots det gett grafitti- och gatukonstnärer en möjlighet att visa
upp sig i ett Stockholm delvis präglat av nolltolerans. Genom att kringgå lagar och med insats av
eget kapital samt hårt kroppsarbete ifrågasätts en fastställd samhällsidé över vilken konst som får ta
plats och kan accepteras i vår stad. Allteftersom har arbetet med väggen formaliserats. Bakom
fasaden finns en process som alltmer går att liknas vid utställningsarbeten i gallerier och museer.
Konstnärer väljs ut av en curator och det finns en ambition att visa ett nytt konstverk, alternativt
skapa en ny utställning, ett par gånger per år.
Tidigare i år lanserades kronobergsgatan.com som fungerar som en kommunikativ portal för
den intresserade. Här dokumenteras och bevaras tidigare verk, frågor besvaras och information
kring verksamheten sprids. När Carolina Falkholts verk Fuck the world visades våren 2018 utbröt
en mediastorm som gjorde hemsidans närvaro önskvärd för framtiden. En stor del av den mediala
diskussionen kring verket finns på hemsidan.1 Samtidigt talar sidan möjligtvis för en ambition att
synas i världen utanför sitt kvarter. Det är en slags institutionalisering av en konstform som tidigare
ifrågasatts för sin legitimitet och som ofta har kategoriserats som subkultur. Här blir det intressant
att undersöka hur legitimeringsprocessen fungerar, vilka delar av subkulturen som finns kvar och
vad som anpassas efter konstvärldens dogma.
Syfte
Jag vill i min studie undersöka en tilltagande institutionalisering av gatukonst och dess aktörer.
Genom att studera utställningsrummet Kronobergsgatan 35 och hur dess koncept utvecklas vill jag
förstå de bakomliggande drivkrafterna och den konst de vill framhäva. Genom att följa hur väggen
har utvecklats får jag en inblick i hur en slags institutionalisering växt fram. Jag ser väggen på
Kronobergsgatan som ett utställningsrum och vill undersöka curator, konstnärer och konstverk. Mitt
syfte är att analysera processen från brandgavel till utställningsrum.
Fastighetsägaren, Atrium Ljungberg, har möjliggjort väggens existens. Det blir relevant att
undersöka deras roll djupare och varför de valt att investera sitt intresse i gatukonst. Jag vill veta
mer om hur väggen fungerar som en kloss att bygga kulturellt kapital.
Frågeställningar
• Hur fungerar väggen som utställningsrum och hur har dess utveckling sett ut?
• Hur ser cureringsarbetet ut? Hur återspeglas det i verken som visats?
• Vilken är Atrium Ljungbergs roll och vilka fördelar ser de?
• Vilken roll spelar Kronobergsgatan 35 som en del av Stockholms offentliga rum?

1

Kronobergsgatan 35, http://kronobergsgatan35.com/portfolio_page/fuck-the-world/ (2018-12-18)
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Material
Det material jag kommer att använda hämtas i huvudsak från tre olika källor. Först genom att
besöka och intervjua Kollektivet Livet, som ansvarar för att curera väggen. Jag anser att det är
genom att tala med curatorn själv som jag på bästa sätt får inblick i deras organisation och tankesätt.
Den information jag får fram kan jag sedan jämföra med mina analyser av övrigt källmaterial. Jag
kommer även att undersöka utställningsrummet på plats samt de konstverk som visats. Dessa når
jag via deras hemsida kronobergsgatan35.com. För att få reda på Atrium Ljungbergs möjliga
vinning i att investera i denna vägg för konst behöver jag undersöka hur de lyfter sitt samarbete med
Kollektivet Livet via pressmeddelanden och på sin hemsida atriumljungberg.com.
Det är även relevant att se till det urval av laglig graffiti som existerar i Stockholm. Jag
besöker Stockholm konsts hemsida, stockholmkonst.se, samt relevanta artiklar och diskussioner i
media. Tillsammans ger mitt material en helhetsbild utifrån vilken jag kan bygga en analys.
Teori
Ambitionen är att undersöka hur väggen fungerar som utställningsrum relaterat till cureringsteori.
För att studera Kronobergsgatan 35 och dess utveckling som utställningsrum behöver jag se till vad
som definierar ett utställningsrum i institutionella praktiker.
Jan Verwoert undersöker förhållandet mellan institutionen och de aktörer som är en del av
institutionen och vilka som står utanför. Verwoert pekar ut konstinstitutionens fem pelare; curator,
konstnär, konstkritiker, konsthandlare och betraktare.2 Jag tolkar de aktörer som är inblandade i
Kronobergsgatan 35 som dessa fem pelare. Jag behöver delvis anpassa dessa begrepp för att
överensstämma med min studie. Jag ser Kollektivet Livet som curator. Det är benämningen de givit
sig själva, deras arbete liknar även starkt den yrkesroll en curator skulle ha på ett museum eller
utställningsrum. Konstnärerna är de som har fått möjligheten att arbeta med kreativt uttryck för att
utforma väggen. Konsthandlaren är i min mening Atrium Ljungberg. Det är de som investerat i
konsten som har resurserna. Det är en privat aktör som förmodligen har ett kapital att vinna i denna
investering. Det går även att se från konstnärernas synvinkel att det är Atrium Ljungberg som lagt in
medel för deras konstnärliga praktik. Verwoert skriver på engelska och använder ordet ’dealer’ och
konsthandlare som översättning blir inte lika innefattande. Verwoert förklarar att det är de som har
kommit att introducera ny konst för samlare eftersom kritikerna inte hinner skriva om den först.3
Detta liknar starkt Kronobergsgatan 35 då konsumenterna är stadens befolkning och det är de som
rör sig i det offentliga rummet som först får möta utställningen. Konstkritiker och betraktare har ett
liknande förhållande till konsten. De kan båda symboliskt exkludera sig själva från institutionen och
betrakta konsten från ett utifrånperspektiv.4 Eftersom Kronobergsgatan 35 är ett utställningsrum i
offentligheten är fallet här möjligtvis mer så. Utställningsrummet betraktas inte endast av de som
väljer att besöka det, det är en del av allmänheten. Verwoert menar att förhållandet mellan dessa
Jan Verwoert, On the practical Ties and symbolic differences between the Agency of the Art Institution and
the work of those on its outside (2006) sid 132
2

3

Verwoert (2006) sid 134

4

Verwoert (2006) sid 138
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pelare är i en konstant maktbalans om vem som bestämmer vad konst är eller bör vara. Det är en
omöjlig fråga att besvara men alltid aktuell då svaret är det symboliska värdet av kreativitet.5
I min mening är arbetet med Kronobergsgatan 35 inte en institutionell verksamhet men
genom att applicera Verwoerts teorier på arbetet kring utställningsrummet vill jag påvisa
processernas likheter. Det är en tankegång inom institutionell kritik Verwoert tar upp. Kritiken mot
institutionen arbetar inte direkt emot den, istället verkar den för att expandera fältet som
inkluderas.6
Kronobergsgatan 35 är ett utställningsrum för gatukonst, men det är även ett offentligt
utställningsrum i Stockholms stadskärna. Utställningsrummets ideologi speglas i dess bakgrund
inom graffitivärlden. I sin avhandling Göra plats - graffiti, kommunal förvaltning och plats som
relationell effekt (2016) studerar Emma Paulsson förhållandet mellan de som styr förvaltningspraktikerna med de som brukar staden i förhållande till platsskapande. Fokus för undersökningen är
graffitipraktiker och de lagliga väggarna som uppkommit i Malmö. Denna avhandling fungerar
både som teori och tidigare forskning i min studie. I teori kommer jag att använda mig av Paulssons
platsbegrepp. Paulsson argumenterar att det inte finns fria eller oberoende användningar av plats.
Förvaltningspraktiker i kommunen influerar hur aktiviteter ska utföras genom att indirekt styra
platsens användningsområden.7 Brukare av staden är inte bundna att följa stadsmiljöns uttänka
koreografi, en cyklist kan exempelvis välja att gena genom torget istället för att följa cykelvägen.
Brukarna har därigenom en potential att själva utforma staden.8 I avhandlingen studeras graffiti som
användning av plats. Plats och görandet av plats beror här av olika nätverk med olika
subjektpositioner. Detta medför att förståelsen av plats blir multipla, delvis åtskilda och delvis
sammanhängande. Denna förståelse av plats innebär vidare att både enhetlighet och multiplicitet är
något som görs genom utövandet av olika praktiker.9 I fallet Kronobergsgatan 35 behandlas här
förhållandet mellan Stockholm stad och Kollektivet Livet. Kollektivet Livet ser sig själva som en
aktör som utmanar Stockholm stad som förvaltare av det offentliga rummet. Med Paulsson
avhandling som stöd vill jag bygga min bild av detta förhållande.
Stad till salu - entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (2016) diskuterar
det offentliga rummets värde och hur dess demokratiska funktion trängs undan för exempelvis
ekonomiska syften. Staden blir en resurs, ett varumärke, som är till salu. Dessa försök att sälja
staden kallar de entreprenörsurbanism.10 I min studie kommer jag att använda mig av detta begrepp
och applicera det på när marknadssyften styr beslut som tas angående det offentliga rummet, samt

5

Verwoert (2006) sid 140

6

Verwoert (2006) Sid 133

Emma Paulsson, Göra plats - graffiti, kommunal förvaltning och plats som relationell effekt (2016) sid
249-250
7

8

Paulsson (2016) sid 54

9

Paulsson (2016) sid 47-48

Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn, Stad till salu - entreprenörsurbanismen och det
offentliga rummets värde (2016) sid 8
10
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föra en diskussion kring vilken typ av vinst dessa aktörer ser. Boken listar sex iakttagelser om
nolltoleransen, entreprenörsurbanismen och det offentliga rummet som jag kommer förhålla mig till
i min studie av aktörers metoder för att bygga ett varumärke av kulturellt kapital. Det är punkt fem
och framförallt sex som är relevanta då de riktar sig till hur man genom graffiti gör en stad
attraktiv.11 Franzén, Hertting och Thörn beskriver här hur omtolkningen av graffiti kan ses som
varumärkesbyggande där man lyfter kulturen och det kreativa och hur det använts bland företag
tidigare, kanske särskilt de som riktar sig till en yngre publik.12 På liknande sätt argumenterar jag att
Atrium Ljungberg kan använda Kronobergsgatan 35 för att etablera sig själva som kreativt och
kulturellt medvetna och som en innovativ utformare av städer. Även denna text kommer att fungera
dubbelt som teori och tidigare forskning i min studie.
Metod
I inledningsfasen har jag kontaktat Kollektivet Livet för intervjun. Denna hålls 30/11/2018 med
Andreas Blom och Alexander Culafic. Det material jag utvinner används för att korrespondera med
mina egna analyser av utställningsrummet och dess historik. Intervjuer sker efter Steinar Kvales
semi-strukturerade intervjumetod. Jag har med godkännande av medverkande personer
dokumenterat intervjun som ljudfil i förståelse att den endast används i mitt arbete med denna
undersökning. Kvale beskriver den semi-strukturerade intervjumetoden som fokuserad. Ett
mellanläge som inte är strängt strukturerad men samtidigt inte helt ostrukturerad. Det är viktigt att
styra att intervjun håller sig inom mitt tema samtidigt som jag är öppen för att ta in de eventuella
nya tankegångar som uppkommer vid samtalet. Intervjun är ett samspel mellan två personer och det
är viktigt att ta hänsyn till den mänskliga faktorn.13
I min analys av hemsidan och utställningsrummet studerar jag vilka konstnärer som
representerats på väggen, vilka verk som visats och hur de har beskrivits på hemsidan. Jag ser detta
i huvudsak som en konstutställning, men det är samtidigt en del av offentligheten. Två verk jag
anser vara betydande för nya inflytanden i utställningsfilosofi ges en mer djupgående analys.
Verken, Om bara några minuter börjar mitt drömliv och Sthlm 5 Pointz visar båda nya steg
utställningsrummet har tagit i sin process och jag kommer att argumentera för varför. Jag kommer
även att besöka Kronobergsgatan 35 för att betrakta miljön som utställning men även som en del av
det offentliga rummet. Verken som tidigare dekorerat väggen når jag via utställningsrummets
officiella hemsida.14
Vidare analyserar jag Atrium Ljungbergs kommunikation utåt angående Kronobergsgatan
35. Jag kommer att undersöka deras pressmeddelanden och besöka deras hemsida,
atriumljungberg.com. Här studerar jag endast det material som direkt relaterar till Kronobergsgatan.

11

Franzén, Hertting och Thörn (2016) sid 361-363

12

Franzén, Hertting och Thörn (2016) sid 362

13

Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 1997, s 34-41

14

Kronobergsgatan 35, kronobergsgatan35.com (hämtad 2018-12-12)
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Forskningsöversikt
Min undersökning har ett antal beröringsområden. Det är en vägg för graffiti och gatukonst som
med tiden övergått till att kalla sig utställningsrum. Samtidigt är det även en vägg i Stockholms
offentliga rum och har därför en annan tillgänglighet än ett traditionellt galleri. Konstformen är
relativt nyetablerad och ett antal forskare har argumenterat för dess legitimitet. Tindra Thor (2018)
redogör för hur graffiti och gatukonst relaterar till ett antal etablerade konströrelser och var de
placerar sig i konsthistorien.15 Thor undersöker hur konstformen förhåller sig till staden och
samhället som social kritik samt hur dess utövares praktiker ser ut.16 I min egen studie kommer jag
se premissen att gatukonst är en legitim konstform som given och bevisad. Istället fokuserar jag på
dess varierade roller i konstsammanhang. Dels som en del av en konstutställning, dels som en del av
offentligheten och dels som en del av sitt arv. Mål och praktiker i den urbana konstens utövare är
något jag kommer att återkomma till i min undersökning.
Betydande forskning inom konstvetenskap har gjorts av bland annat Jacob Kimvall och
Peter Bengtsen. Båda kommer att ha betydande roll för min undersökning. Peter Bengtsen talar
starkt om att bevara gatukonstens ursprung och historia. I sin studie The Street Art World (2014) tar
han ställning emot kommersialiseringen av gatukonst. Han har tesen att allteftersom gatukonst
etableras i konstvärlden med dess institutioner och kommersiella agendor förloras en essentiell del
som inte går att återfå i ett museum. När ett konstverk flyttas från gatan till utställningsrummet har
dess fulla mening och kontext blivit stulen.17 Här utforskar han bland annat hur gatukonst kom att
etableras i de institutionella konstkretsarna. Relevant för mina studier är även Bengtsens artikel
Beyond the public art machine (2013). Bengtsen diskuterar gatukonstens roll framförallt i
offentligheten men även breda drag av den offentliga konst som skapas idag och argumenterar för
förändringar. Bengtsen vill se gatukonst som en kategori av offentlig konst som inte styrs av
sanktioner och byråkrati.18
Jacob Kimvall skrev 2012 om nolltoleransens roll i Stockholm, denna bakgrund kommer att
ha stor betydelse framförallt i mitt inledande kapitel. Kronobergsgatan 35 växte fram under
nolltoleransen och det blev viktigt att hålla sig inom denna policy. Nolltoleransen innefattade dels
att satsa ekonomiska resurser för att sanera graffiti på privat och offentlig mark och att dels satsa på
hårdare lagföring av skadegörelse i form av graffiti, men även att försöka förbjuda laglig graffiti
som väggmålningar, utställningar eller undervisning i skolan. Nolltoleransen innebar även att aktivt
propagera mot uttrycksformen.19 2014 avvecklades nolltoleransen mot graffiti i Stockholm, något
som Franzén, Hertting och Thörn tolkar har sin grund i kommersiella syften. De menar att en stad
med skadegörelse och/eller kränkning av äganderättsprinciper varit svårt att sälja i en internationell

Tindra Thor, Painting the city - performative cosmopolitanism and politics of space and art (2018) sid
36-42
15

16

Thor (2018) sid 200-203

17

Peter Bengtsen, The Street Art World (2014) sid 100-101

18

Peter Bengtsen, Beyond the public art machine (2013) sid 78

19

Jacob Kimvall, Noll tolerans, kampen mot graffiti (2012) sid 21-22
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konkurrens, men att denna bild har bytts till att istället se kreativiteten hos invånarna som en
tillgång i syftet att sälja staden.20
Jacob Kimvall har även studerat graffitins roll i konstvärlden och paradoxen mellan konst
och vandalism. Kimvall beskriver graffiti som uppbyggd av en subkulturell social och diskursiv
struktur. Denna kan dels studeras utifrån konsthistoriska parametrar såsom stilistisk utveckling och i
relation till andra konstformer, men även som en oförstådd del av konsten som ofta associerats till
vandalism och kriminalitet.21 Kimvall beskriver även hur graffiti kan förstås ur ett subkulturellt
perspektiv och likheter till hiphop. Kimvall återkommer till denna liknelse dels i sin avhandling, där
han relaterar graffiti som en del av en vidare hip-hopkultur.22 Han har vid annat tillfälle mer
djupgående relaterat denna relation där graffiti är en mindre del av subkulturen hip-hop. En
subkultur som allt mer kommit att ingå i kapitalistiska strukturer. Begreppet hip-hop får två
betydelser; den historiska betydelsen som vilar på subkulturen och en idealistisk grund, och den
samtida beteckningen som musikgenre vars ursprung är materialistisk.23 Kimvall refererar tanken
om kommersialism och anti-kommersialism till Joseph Schloss. Schloss ska ha påpekat hur hiphop
inte bör ses som anti-kommersiell eftersom utövare gärna skulle försörja sig på sin konst, men att
möjligheterna är ytterst små. Istället använder han begreppet icke-kommersiell.24
Emma Paulsson används i perspektiv forskningsöversikt i hur graffiti som icke-sanktionerat
verk uppstår. Paulsson studerar graffitivärldens ideologier och hur de arbetar. Hon framställer en
bild av graffitikonstnärer och andra som på olika sätt bryter normer och sanktionerade uttryck i
staden som risktagare. Antingen handlar det om risk för fysisk skada eller risk att bli dömd för brott.
Hon påtalar hur forskning visat att detta risktagande medför att utövare av dessa praktiker främst är
unga män. Dels är risktagandet en del av ett manligt identitetsskapande, dels har de ofta även den
fysiska styrkan som krävs och dels har de ofta inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller har familj
att ta hand om.25
I Patricia Philips artikel Out of ordet: the public art machine (1988) behandlas ämnet
offentlig konst och vem den egentligen är till för. Philips poängterar att den offentliga konsten som
produceras saknar mening då den strävar efter enhetlig acceptans. Beslutsfattare bör inte vara rädda
för att sätta upp verk som skapar diskussion och även oenighet.26

20

Franzén, Hertting och Thörn (2016) sid 359

Jacob Kimvall, The G-word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti (2014a) sid
37-47
21

22

Kimvall (2014a) sid 30

23

Jacob Kimvall, Så mycket mer än musiken, hiphop bortom beats och bars (2014b) sid 229

24

Kimvall (2014b) sid 225

25

Paulsson (2016) sid 239

26

Patricia Philips, Out of ordet: the public art machine (1988) sid 96
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UPPKOMST OCH UTVECKLING AV ETT UTSTÄLLNINGSRUM
Kronobergsgatan 35
Louise Drubigny skulle bli den första som prydde den brandgavel som kom att bli Kronobergsgatan
35. Hon var vän med Kollektivet Livet och behövde en vägg för ett konstverk i Stockholm år 2009.
Väggen ägs och doneras av Atrium Ljungberg. Uppgiften att curera väggen har getts till Kollektivet
Livet och de har, enligt avtalet, frihet i val av konstnär och verk. Det förutbestämda målet som med
tiden formaliserats är att byta konstverk varje höst och vår.
Starten och nolltoleransen
Som tidigare nämnt var det med Louise Drubigny det hela började med verket Papers (Bild 1). Det
var en del av en utställning på restaurang Allmänna Galleriet. Restaurangen var belägen på samma
gata och ställde vid tillfällen ut konst. I samarbete med fastighetsvärden sattes verket upp på deras
fasad. När utställningen var över fortsatte samarbetet mellan fastighetsägaren och curatorn.

Bild 1. Louise Drubigny,
Papers, 2009

Bild visas ej på grund av
upphovsrättsliga skäl.

Kollektivet Livet beskriver de nästkommande åren som styrda av nepotism. Väggen fanns
tillgänglig i samarbetet med Atrium Ljungberg men staden satte begränsningar. Nolltoleransen
innebar att det inte gick att söka bygglov eller ekonomisk finansiering. Följden blev att väldigt höga
krav ställdes på den konstnär som ville använda sig av väggen. Främst handlade det om personer
som existerade i konstkollektivets närhet och som var villiga att slita och lägga ner stora
ekonomiska resurser på exempelvis material och skylift.27 Anledningen att ta sig an denna uppgift
skiljer sig säkerligen från konstnär till konstnär men inom den urbana konstkulturen finns en vilja
27
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att göra sitt eget avtryck på staden. De ser byråkrati som ett hinder i deras brukande av plats.28
Bengtsen beskriver graffitikulturen som socialt autonom och med en vilja att både utmana och
försvara de kontexter där de verkar. Både i och utanför konstvärlden.29 Vad gäller kommunala
förvaltningars hantering av graffiti och gatukonst diskuterar den akademiska litteraturen utifrån två
huvudsakliga diskurser. Antingen som vandalism, kriminella handlingar som behöver bekämpas,
eller där synen på graffiti och gatukonst är en resurs med kreativa och innovativa praktiker som
vitaliserar och berikar det offentliga rummet.30 Under nolltoleransen var det den förra som styrde
Stockholm stads handlingar. Nolltoleransen var en policy som slog starkt specifikt mot graffiti.
Kimvall redogör utförligt detta i Noll tolerans - kampen mot graffiti. Nolltoleransens start och
avveckling tydliggör förändringen i synsätt då den började verka då Stockholm ökade sin satsning
på turism och planerade att söka sommar-OS evenemang. Det handlar om en estetisering av det
offentliga rummet.31 För att sedan avvecklas då graffiti etablerar sig som konstform. Ett av de mer
välkända exempel då nolltoleransen slog till mot graffiti är när Riksteaterns reklamaffischer för
konventet Art of the streets förbjuds. Detta skapar en stor debatt om huruvida kommunala
tjänstemän bör fatta beslut om konstnärligt innehåll.32 Att censurera graffiti och offentlig konst
skapar man ett samhälle som inte bjuder in till dialog. Anledningen till att nolltoleransen varade så
pass länge, menar Kimvall, var inte för att den var effektiv eller rättvis. Det bottnade i att förhindra
klotter på privat egendom och en tro att referenser till graffiti skulle minimera klotter.33
I Stockholms söderort Rågsved ligger Snösätra, som är ett undandag mot nolltoleransen.
Industriområdets fasader har under många år prytts av den kontroversiella konstformen.34 I Snösätra
finns dels en så kallad Wall of fame där utvalda konstnärer får måla men även väggar som är till för
alla. Det gör skillnad i vem som har tillgång till färgen, liksom på Kronobergsgatan är utvalt
utrymme till en ”elit". Paulsson påtalar att även inom graffitivärlden finns hierarkier.35 En väsentlig
skillnad är att Snösätra främst är tillgängligt för de som aktivt söker sig dit, vilket skiljer sig från
Kronobergsgatan 35 och dess centrala position. Synen på graffiti och gatukonst har förändrats och
när man idag talar om gatukonst är det oftare sett som en resurs.
Den nya eran
Hösten 2014 slopades Stockholms nolltolerans mot gatukonst och graffiti. Detta inledde en ny era i
väggens historia. Kollektivet Livet såg möjligheterna och de inledde ett projekt att utbilda

28
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Bild 2. Max Solca,
Om bara några
minuter börjar mitt
drömliv, 2014

Bild visas ej på grund av upphovsrättsliga skäl.

stockholmaren vad gatukonst kan vara. De beskriver det själva som ett nöje att kunna visa bredden
på graffiti, det är något som de anser att invånarna har en felaktig bild om på grund av den censur
som funnits under en längre period.36
När Max Solcas konstverk (Bild 2) introducerades hölls ett vernissage i parkeringsgaraget
för att fira verket som presenteras som Stockholms första lagliga gatukonstverk.37 Verket föreställer
en kvällsrutin i estetiken av en serietidning. I svart, vitt och monokroma röda nyanser visar varje
ruta en bild av ett helt vanligt vardagsmoment. Moment i våra liv som sker utan att vi tänker över
dem, moment som sker av vana, vårt vardagslivs invanda mönster. Följetången består av fyra bilder
som efterföljes av en illusorisk text ”om bara några minuter börjar mitt drömliv” i stora vita
bokstäver som träder fram mot svart bakgrund. Första bilden är en närbild på en öppen mun,
personen bortsar tänderna och tandkräm droppar gradvis nedför läppen. Andra bilden är av en
person som står framför en säng med ryggen mot betraktaren och, tillsynes ansträngt klär hen av
sig. Tredje bilden är en närbild av trötta fötter som sticker ut utanför sängen. Den fjärde är en bild
av ett finger på ljusknappen till en nattlampa. Bakgrunden är ett mörkt bostadsområde. Det situerar
oss nattetid hemma hos en person som kan vara både man och kvinna. Det finns en slags ensamhet i
bilden, det är en person som monotont gör som hen brukar för att ensamt gå och lägga sig. Drömliv
är en dubbeltydig bemärkelse i sammanhanget, dels är det en person som ska sova och därför
möjligtvis drömma, dels spelar det även på en dröm om ett verkligt liv vi kanske inte lever.
Personen i bilden längtar till drömmen. Det illustrerar en allmängiltig idé, för vilken människa kan
inte relatera till att drömma sig bort från verklighetens krav och skyldigheter.
Den inställsamma välviljan är tydlig i verket. Samtidigt är det även en komplex tankegång
som sätter igång om man tänker igenom bildens alla delar. Att slopa nolltoleransen har varit ett
viktigt steg för konstkollektivet. De är nu fria att producera den konst de brinner för utan att ses som
36
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vandaler och kriminella. De strukturella begränsningarna är lättade men de vet samtidigt att den
okunniga massan måste introduceras långsamt till denna konstform. De vill göra ett verk som
invånarna i Stockholm kommer att uppskatta. Kollektivet Livet förklarar att de är medvetna om att
tolerans inte kommer att ske över natt, de behöver därför välja konstverk som kan uppskattas av
många, som en slags introduktion till vad graffiti kan vara.38 Max Solca är, utöver graffitikonstnär,
även serietecknare och använder sig här av ett medium han känner till mycket väl.
Serietidningsestetiken är även en estetik som är bekant för många betraktare som populärkulturell
referens. Samtidigt är serietidningsestetiken erkänd som konstnärligt uttryck, kanske främst inom
popkonst. Thor beskriver kopplingen mellan graffiti och serietidningsformatet, kanske främst pop
art.39 En sådan erkänd konstnär i etablerade kretsar är Roy Liechtenstein som genom flera
framstående verk lyft fram denna typ av estetik. Genom att jobba med referenser kända inom såväl
konstetablissemanget och populärkultur lyfter de bilden av sitt eget uttryck. Det är nytt men
samtidigt välkänt, och erkänt. Genom att använda sig av graffitikulturens bildvärld gör de detta utan
att undankasta sig sitt eget arv och estetik.
Det är här Kollektivet Livets roll som curator tar form. Till skillnad från innan har de nu
möjlighet att göra aktiva val i väggens utformning. När curatorn kan göra aktiva val betyder det
även att en selektionsprocess är befintlig. Här lyfts vissa konstnärer och verk över andra. Detta är
ordinärt utställningsarbete men det går att argumentera för att selektionsprocessen går emot graffitin
och gatukonstens arv och kultur. Peter Bengtsen hävdar så när han skriver det essentiella i gatukonst
förloras när det hanteras av curatorer och institutionella arbeten.40 Bengtsen har även uttalat sig om
gatukonstens betydelse i det offentliga rummet utan en beslutsfattare bakom sig. Här blir allt
omkring vitalt för verket, social och politisk kontext, som försvinner när du i stället placerar samma
verk i ett galleri.41 Kronobergsgatan 35 är samtidigt inte ett traditionellt utställningsrum, konsten
finns fortfarande på gatan och har inte flyttats in i ett galleri. Galleriet har flyttat ut. Bengtsen
skriver vidare om hur institutioner som visar gatukonst fokuserar på ett litet urval konstnärer vilket
han argumenterar blir på bekostnad av gatukonst som helhet. Samtidigt sätter det gatukonst på
kartan för kommersiella marknader.42 Då Bengtsen är kritiskt inställd mot institutioner och
kommersialism inom gatukonst får jag intrycket att han skulle misstycka. Kollektivet Livet är inte
någon institution men det går att argumentera för att de har liknande syften. Att utbilda och
informera i vad gatukonst är och kan vara. Kronobergsgatan 35 är fortsatt en idéell verksamhet utan
uppenbara kommersiella syften, väggen styrs inte av någon etablerad konstinstitution. Däremot är
väggen beroende av fastighetsägaren, som med stor sannolikhet ser någon form av vinst som
motiverar deras förmedling av konst, något som kommer behandlas i nästkommande kapitel.
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Kollektivet Livet upplever trots att reglerna kring nolltoleransen lättats, att det fortsatt finns
svårigheter att utföra denna typ av muralmålning i Stockholm. På Hagagatan i Vasastan finns en
muralmålning av en djungel som överklagades flertalet gånger innan de fick grönt ljus, trots att
platsen var en tidigare vägg för konst. Det finns även en oro att nolltoleransen kommer att
återupptas i samband med maktskifte.43 Jag tolkar det som att Stockholm Stad fortsatt vill sätta en
begränsning i vem som bör utforma staden. Med den makt de besitter har de möjlighet att forma
staden efter officiella riktlinjer, såsom att skapa en estetiskt vacker stad som turister vill besöka och
som företag vill investera i. Att överlämna en del av ansvaret till andra aktörer med skilda
uppfattningar kan ses som ett risktagande. Paulsson har utgångspunkten att görandet av plats
uppkommer när förvaltarnas och brukarnas praktiker samverkar. Inom gatukonst och graffiti blir
plats offentlig i människors interaktion med den. Medan det hos tjänstemännen finns en vilja att
vara tillåtande samtidigt som de har ett ansvar för staden, invånarna och säkerheten.44
Sedan nolltoleransen slopades har Stockholm stad varit involverade i flera graffitiprojekt.
Stockholm konst var inblandade i Slussen-rivningen i projektet Omstart år 2015.45 Det finns även
två permanenta muralmålningar på södermalm, Os Gemenos på Fiskargatan46 och Amara Por Dios
på Ragvaldsgatan.47 Det är byråkratin som sätter käppar i hjulet, inte konstformen i sig.
Muralmålningarna är till skillnad från mycket street art och graffiti inte utbytbar med jämna
mellanrum. De fungerar därigenom mer som traditionell offentlig konst snarare än graffiti trots att
de är målade med sprayfärg. Kanske kan det förklaras som att man vill komma åt det innovativa
och den cred som konstformen bär utan att släppa på de byråkratiska regelverk som styr Stockholm
stad som institution. Det offentliga rummet fungerar demokratiskt när balansen mellan många olika
användningar av rummet förhålls till dess många varierade användare. Ifall att sälja staden blir det
huvudsakliga syftet undermineras det offentliga rummets demokratiska funktion.48
Konstfilosofi
Själva vill Kollektivet Livet kalla sin nisch obeställd konst i det offentliga rummet. Det kan ses som
en gåva, eller som provokation eller skadegörelse. Vilken roll det har i samhället är öppen för
diskussion och det är något människor alltid kommer att ha olika uppfattning om, men det är en
diskussion Kollektivet Livet vill hålla öppen. Den urbana kulturen eller graffitikulturen har hela
tiden varit i fokus.49
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Obeställd konst i det offentliga rummet
Egentligen beskriver begreppet exakt vad det är, obeställd konst i det offentliga rummet, samtidigt
kan det vara givande att ha i åtanke vad detta implicerar. Kollektivet Livet vill göra en distinktion i
att den är obeställd. Därigenom inte en del av den traditionella offentliga konsten, så som
monument, skulpturer et cetera. Det är konst oberoende av stadens byråkrati. Offentlig konst
kommer med villkor, det finns ett ramverk att förhålla sig till, och regler konstnären behöver följa.
Det skiljer sig från Kollektivet Livets jobb menar de.50 Samtidigt är det ju uppenbart beställt, fast av
Kollektivet Livet istället för en officiell institution såsom Stockholm Stad. Genom att samarbeta
med Atrium Ljungberg, en slags konsthandlare, har de gjort sig själva till en beslutsfattande aktör.
Det blir uppenbart att subkultur och institution inte bör förstås som två distinkta polariteter. I
området för dans inom hiphopkulturen, så kallat b-boying, finns bland utövare i huvudsak inte en
anti-kommersialism. Det finns en vilja att leva på sin kreativitet men chanserna att det ska hända är
mycket små. Även om uttryckssättet använts ur kommersiella perspektiv ligger ideologin långt ifrån
ekonomiska syften.51 Anledningen att utöva konstformen är en annan, liknande synsätt går att hitta i
graffitikulturen. Kollektivet Livet är medvetna om att kommersialism existerar, det är ingenting de
ifrågasätter eller tar avstånd ifrån. Alla bygger vi ett varumärke menar de. Kommersiella budskap i
offentlig miljö är accepterat men de undrar vad som egentligen är skillnaden, förutom reklamens
uppenbara kommersiella syften. Reklam diskuteras utifrån sitt innehåll, men inte om den ska vara
där eller inte. Det skiljer sig från diskursen kring graffiti och gatukonst.52 Den möjliga vinst ett
företag ser när de satsar på ett konstverk är troligtvis inte lika uppenbar som summan pengar ett
företag är villiga att betala för att sätta upp ett reklambudskap. Mitt intryck är inte att Kollektivet
Livet är intresserade av pengar, mer att de sörjer att pengar har så stark inverkan och betydelse.
Kollektivet Livet har sedan starten varit fria, i vilket fall utåt sett, att använda väggen till den
konst de vill visa. Det är en vägg för urban konst men det är inte en vägg som fungerar efter
graffitikonstens alla regler. Det är inte det ramverk de föreställer sig att kommunens konst har men
det finns en formalia som följs, som de själva har upprättat. Jan Verwoert menar att curatorns roll
som självständig agent i konsten härstammar ur 60-talets konceptkonst. Genom att utforska media
och tankegångar utanför ett konstobjekts materialitet har konstens konventioner utvecklats i hur det
produceras och presenteras för betraktare.53 Curatorns roll blir därigenom som en slags kreativ
producent av konst där selektionsprocessen och utställningsprocessen är kreativa handlingar.
Cureringsprocessen
Kollektivet Livet ser sin curering av väggen som ett ansvar. Varje verk sedan nolltoleransen har
handlat om väggen. De har under flera år haft en stor plats i det offentliga rummet som de kan ge
och dela med sig av. Det är viktigt att diskutera vem som får ta plats och synas i staden. Ett viktigt
50
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mål är att öppna upp demokratidebatten. Vem är det som bestämmer hur konsten i vårt stadsrum ska
se ut? Mer abstrakta tankar kring konst existerar också. Vad är konst? När blir konst provocerande?
De känner att det inte nödvändigtvis finns en naturlig följetång mellan de olika verken, de startar
alltid på ny kula.54 Väggen har sedan starten på ett sätt utmanat vilken konst som ska vara synlig
genom att visa konst av konstnärer som kanske i första hand inte får offentliga uppdrag. Viljan att
dela med sig menar Thor är en essentiell del av graffitikulturen. Hon använder begreppet sharing
space, där en heterogen samling människor möts i ett delat intresse.55 Idén om att samexistera
återspeglas i curatorns namn; Kollektivet Livet. Det är människor som delar livet och konsten.
Valet av konstnär är både fritt och begränsat. Det är många som vill använda väggen men
det är fortsatt en ideell förening. Individer hör av sig och vill betala för att använda väggen eller
använda den för kommersiella budskap, men det är inget Kollektivet Livet har velat.56 Målet är att
sätta upp en ny utställning var sjätte månad. De skulle gärna byta oftare, men av praktiska och
ekonomiska anledningar kändes det naturligt att presentera något nytt varje vår/höst. Det är svårt,
om inte omöjligt, att måla i Stockholm på vintern. Det är även möjligt att göra något större med de
konstnärer de vill samarbeta med om det finns för planering. Det handlar om synergier.57 Verwoert
menar att det inom konstvärlden finns ett symboliskt kontrakt mellan konstnären och institutionen.
Institutionen står utanför skapandet av konsten medan konstnären ställer sig i ett utifrånperspektiv
när konstverket placeras i utställningsrummet.58 Här är förhållandet inte helt så eftersom konstnären
skapar ett verk enbart för denna utställning. Det är ett unikt verk och konstnären är medveten om i
vilket rum och på vilket sätt konstverket visas och på så sätt kan de behålla kontrollen på verket.
Kollektivet Livet jobbar tätt med konstnären i skapandet av verket. Som curator görs ett val av
konstnär, men sedan är de fria att skapa och göra det de vill av väggen. De första verken efter
nolltoleransen var styrda av bygglovet och de fick inte frångå sina tidiga skisser.59 Verwoert menar
att det nära samarbetet är ett försök att ändra relationen mellan konstnär och institution. Curatorn
verkar genom det nära samarbetet med konstnären närmare den kreativa processen och gör ett
försök att skilja sig från institutionen. Curatorn är här antingen aktiv medskapare eller i dialog med
konstnären. Det är ibland svårt att särskilja deras separata roller, men det menar Verwoert endast
betyder att arbetet inte sker på ett normativt sätt.60 Att ge den konstnärliga friheten är därigenom en
slags symbolisk gest mot institutionens konventioner.
Kollektivet Livet menar att de agerar som producenter; de roddar och hjälper till att måla
och producera på plats. Deras erfarenhet av platsen är viktig på grund av läget. Det går inte att
stänga av verksamheten runt gatan och de vet hur arbetet styrs effektivt, men de styr inte på samma
54
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Bild 3. Shai
Dahan, The
royal graff
guard, 2012

Bild 4.
Amara Por
Dios,
Totem, 2016

Bild visas ej på grund av
upphovsrättsliga skäl.

Bild visas ej på grund av
upphovsrättsliga skäl.

sätt som offentlig konst styrs.61 Det finns en praktisk begränsning i väggens utformning, det är inte
en traditionell målarduk. Det är upp till konstnärerna att arbeta med denna begränsning och skapa
något som passar i sammanhanget. Shai Dahan (Bild 3) arbetade inom sin repertoar genom att måla
sin livvakt istället för de hästar han är känd för, medan Amara Por Dios (Bild 4) målade sin
totempåle istället för det djungelmotiv som också är en del av hennes signum.62 Meningen
Kollektivet Livet vill göra är att konstnärerna har hållit sig sanna till sin egen estetik. Det är inte
Kollektivet Livet som sagt vad de ska måla, men samtidigt har de genom ett urval valt ut dessa
konstnärer, eftersom de vet vad de kommer få. Det finns en ambition att styra vilka verk som ska
ställas ut på väggen. Allt eftersom väggen etablerats har Kollektivet Livet blivit kontaktade av olika
individer och aktörer som vill göra något på väggen. De har då möjlighet att göra mer aktiva val.63
Shai Dahans verk ställdes ut 2012 och är en tydlig kritik mot nolltoleransen, och därigenom i tydlig
linje med curatorns agenda. Han är högvakten som förvarar graffitivärlden mot nolltoleransen.64
Vi har tidigare kommit in på att arbetet med väggen innebär en sorts selektionsprocess. Att
bli utvald är en validering av ett konstnärsskap. Verwoert diskuterar curatorns roll, är denne
konstinstitutionens agent eller en självständig sådan? Om curatorn förstås som en självständig agent
öppnar det upp för praktiska möjligheter. Curatorns liknar därigenom konceptkonstnärens. Med
uppgift att adressera och förändra konstfältet och dess utställningar.65
Paulsson diskuterar hur graffitikulturen i sin natur exkluderar kvinnliga utövare, eller kanske
framförallt främst lockar manliga-i sin emfasis på risk och fysisk styrka.66 Även Thor diskuterar
grafftitvärldens sociala kontext och varför färre kvinnor är graffitimålare. Hon frågar sig om det är
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hårdheten, inte bara i estetiken utan i graffitikulturen som helhet. En kultur som speglas av att våga
ta plats när det inte är någon som gett dig den. Samtidigt menar hon att detta inte är något som
präglar just graffiti utan samhället som helhet.67 Kollektivet Livet svarar på frågan om genustänk
och representation att det tyvärr är fler män som varit på väggen. Det har varit enklare att styra efter
att nolltoleransen slopades och de hade ett större urval vad gäller konstnär. De menar att de inte kan
svara på hur representationen ser ut i graffitivärlden men att deras nätverk inte känns dominerat av
män.68 Ser man till dess historik har flera kvinnliga konstnärer ändå fått dekorera väggen. Hittills
har tre namn kommit på tal i denna text; Carolina Falkholt, Louise Dubrigny och Amara Por Dios.
Sett till hur konstvärlden ser ut, exemplifierat av Guerilla girls kända verk Do women have to be
naked to get into the Met-museum?69 Året var 1989, det illustrerar hur konstvärlden är snedvriden
vad gäller genus och representation. Det är möjligt att, när den del av graffitivärlden som innebär
risk, brottslighet och fysik inte är relevanta att det blir enklare för kvinnor att etablera sig. Som
relativt nyetablerad konstuttryck går det att argumentera för att kvinnor snabbare kommer ikapp den
klyftan som existerar mellan manliga och kvinnliga representanter och att graffiti därigenom har
potential att bli en av de mer jämlika konstformerna.
Väggen som utställningsrum
Ett offentligt utställningsrum kommer att påverkas av dels sin plats och dels de konstverk som
visas. Kollektivet Livet menar att de arbetar i sin nisch men kommer alltid med nya motiv och
variation på material. Till skillnad från institutioner finns ingen röd tråd, det är publikt och finns i
offentligheten, men är någonting annorlunda. Det de gör är inte lika gammalt och de tycker det
känns förlösande att arbeta utanför Europas stilistiska krav.70 Verwoert menar att progressiv konst
frångår konventioner genom att lägga vikten på produktionen och skapandeprocessen över det
faktiska objektet. Således blir konstproduktionen en egen slags konstform, i att vara en intensiv
kreativ process. Curatorn blir då en slags producent av kultur.71
Platsen
Kronobergsgatan är en mindre tvärgata till Fleminggatan ett stenkast från Fridhemsplan i centrala
Stockholm. Området består i huvudsak av kontor och bostadsrätter. På Fleminggatan ligger butiker
och restauranger och ett kvarter längre ner på gatan finns Västermalmsgallerian. I området ligger
även en mindre park, Kronobergsparken. Väggen må vara okonventionell som målarduk, men dess
höjd gör att den syns och blir påtaglig i kvarteret. Kungsholmen är inte känt som en kulturell
stadsdel i Stockholm. Här finns inga museum eller etablerade utställningsrum. Mängden graffiti
eller alternativ konst är inte mer än i någon annan del av Stockholms innerstad. I området kring
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Fridhemsplan bor medel till höginkomsttagare och många företag, restauranger och butiker finns
här. Det är alltid rörelse i området och Kronobergsgatan 35 är fullt synlig för allmänheten, för de
som bor här och för de som har ärenden här. Jag har nämt hur Kollektivet Livet såg väggen som ett
ansvar, att de kände ett behov av att dela med sig av den centrala plats de blivit givna och använda
den för att sprida ett budskap. Detta budskap relaterar starkt till konsten och offentligheten. En
tanke om demokrati, om vem som har rätt att göra sig synlig. Det är ett budskap som förhåller sig
kritiskt till nuvarande situation där kommunala beslutsfattare har mandat på stadsrummets
utformning. Paulsson beskriver risken att förvaltningspraktiker blir ett hegemoniskt förtryck där
görandet av plats styrs av ett fåtal individer. Med ansvar att styra finns också en förutsättning att
motarbeta exkluderande offentliga rum. Genom att förstå görandet av plats kan tjänstemän bidra
med en mer jämlik användning av plats.72
Genom Kollektivet Livets användning av brandgaveln till konst blir Fridhemsplan en
kulturell plats för konst. Detta, för att återgå till Paulsson, genom brukarnas aktioner och hur de
använder den utformade miljön. Kollektivet Livet förhåller sig kritiskt till de sanktioner som finns
mot gatukonst och vill genom den konst de visar ifrågasätta fastställda principer. Verwoert påtalar
att utvecklingen som varit där curator och konstnär tar sig an rollen som kritiker utesluter till viss
del konstkritikerns plats. När utställningar och konstverk utformas för att skapa debatt och
ifrågasätta förutbestämda regler suddar de ut den symboliska uppdelningen av vad som är och inte
är konst.73 Detta tänker jag även går att applicera på vad som är och inte är passande konst i utvalda
situationer och miljöer. Vilket är en diskussion Kollektivet Livet vill hålla öppen.
Konsten
När detta arbete skrivs är pågående utställning Sthlm 5 Pointz (Bild 5). Verket är ett steg bort från
vad de gjort tidigare i och med att den illustrerar vad gemene man kanske skulle kalla klotter. Här
lyfts det istället upp som konst. Kollektivet Livet är väl medvetna om att verket kan provocera. Den
är väldigt ’graffig’. Även de som inte har kunskap om graffiti kan möjligtvis börja betrakta
uttrycket som mer än klotter. Att de stannar upp och märker att det faktiskt är bokstäver och
symboler. Att de betraktar och ser verket som något nytt.74 24 olika konstnärer ska ha arbetat med
väggen. Mot en mörkgrå bakgrund har de målat varsin throw-up, inom graffitivärlden en slags
signatur. Verket är inte något nytt för betraktaren, det har setts förut men i andra sammanhang, i
tunnlar, under broar och undangömda väggar. På Kronobergsgatan 35 får vi betrakta konstformen i
ljuset, förstorad och tydlig. Den grå bakgrunden stämmer överens med det material, exempelvis
cement och betong, vi ofta ser i detta uttryck. Det är en blandning av tecken och bilder i varierade
stilar som tillsammans blir en helhet. Vissa texter, exempelvis ’dumpa din kille’ syns på varierade
ställen runt om i staden, lyktstolpar et cetera vilket ger en koppling till gatukonst som stadens konst.
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Bild 5. Samarbete
mellan 24 konstnärer,
STHLM 5 POINTZ,
2018

Bild visas ej på grund av
upphovsrättsliga skäl.

Vi ser en koppling mellan det ’klotter’ som vi ser på gatan till den konst som visas upp vilket kan
leda betraktare till att tänka annorlunda när de ser detta uttryck i osanktionerade sammanhang.
Kollektivet Livet hade, inför verket, bjudit in alla konstnärer som tidigare jobbat med
väggen. Utöver dem som ville medverka bjöd de även in vad de kallar ”framtidens namn”.75
Konstverket är i den meningen ett retroperspektiv, en tillbakablick över väggens historik. Det är en
dubbelsidig process där väggen tar ett steg framåt i utvecklingen som utställningsrum och samtidigt
ser tillbaka och hyllar sitt ursprung och utställningsrummets historia.
Konstnärerna fick i uppgift att måla en throw-up i ett visst utrymme, de fick ett max antal
färger och en tidsbegränsning. Det var många som bröt mot dessa regler och det var ok, beskriver
curatorn.76 Det finns en struktur men det är samtidigt välkommet för konstnärerna att bryta mot
dessa. Det återspeglar en idé om den fria konsten och relaterar till Kollektivet Livets tanke om det
fria stadsrummet. Samma genomgående tankar återfinns i många progressiva konstuttryck, att bryta
mot reglerna och tänka utanför boxen. Kanske framförallt anknutet till konceptkonst. Curatorn talar
om hur ett uttryckssätt som fortfarande av många betraktas som klotter och vandalism nu kan
betraktas som konst.77 Namnet på verket anspelar på 5 Pointz i New York, legendarisk mark bland
graffitimålare världen över. 2017 vann graffitimålarna i Queens en historisk seger över
kapitalismen. Fastighetsägaren Jerry Wolkoff lät 2013 måla över den graffiti som blivit historisk på
väggarna. 21 graffitikonstnärer stämde Wolkoff och vann. Det var första gången graffiti skyddats
under nationell lagstiftning i USA. Vinsten var en symbolisk seger för hela graffitivärlden78 Sthlm 5
Pointz är inte bara en hyllning till graffitins historik. Det är en koppling mellan Kronobergsgatan
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35s legitimitet som utställningsrum och graffitins legitimitet som en konstform värd att skydda. Det
är en kosthistoria värd att bevara.
Varje konstnär som har prytt väggen på Kronobergsgatan har en bakgrund inom graffiti eller
att graffiti har inspirerat deras konstnärliga val. Att lägga en throw-up är en slags grundsten och
något de alla har gjort. Kollektivet Livet vill lyfta fram deras bakgrund och visa var de kommer
ifrån. På ett sätt legitimerar de en konstform, säger Kollektivet Livet och tillägger ett ’tyvärr’.79 Det
finns en slags ambivalens till arbetet, det är tydligt att de inte vill att konstformen ska bli alltför
tillgänglig. Paulsson skriver om skillnaden på gatukonst och graffiti, där gatukonsten upplevs mer
lättillgänglig för en bredare publik och graffiti är mer kodad med subkulturella regler.80 Kollektivet
Livet kommer från en graffitibakgrund och vill att det ska finnas en plats för konstformen. Att starta
och styra debatt har blivit en del av både curatorn och konstnärens roll. I detta intar de rollen som
konstkritiker.81
Allteftersom nya uttryck etablerar sig anpassar sig institutionen. Verwoert menar att detta
gör att konstinstitutionerna blir mer flexibla, men också att den kritiska diskursen inom institutionen
avtar. Eftersom avgränsningen mellan vilka som är en del av institutionen och vilka som är utanför
suddas ut.82 Här blir det intressant att ställa sig frågan vad som blir kvar av subkulturen när den
anpassar sig efter institutionens konventioner? Bengtsen argumenterar att gatukonst i sin natur är
öppen och att faran med att bli accepterad av institutionen är, oavsett curatorns intentioner, att vissa
verk och artister kanoniseras medan resten (de osanktionerade verken) inte ses som konst alls.83
Samtidigt har flertalet konstformer setts som icke-institutionella och anti-akademiska innan men är
idag en självklar del av historieskrivningen. Här kan vi exempelvis jämföra med det sena 1800talets avant garde. Genom att ge en varierad bild av vilka uttryck som finns behöver inte
utställningsrummet limitera vilken gatukonst som lyfts. Bengtsen ser en risk i att endast den konst
som är sanktionerad möter stadens betraktare och debatteras, offentligheten får endast utvärdera de
verk som filtrerats genom curatorns praktiker.84 Att Kollektivet Livet säger ”tyvärr” visar på hur de
till viss del delar Bengtsens mening om att bevara gatukonstens anda, men att de ändå är villiga att
anpassa sig. Det är också möjligt att man genom att lyfta en viss sorts uttryck i mer uppenbara
konstsammanhang också känner igen liknande uttryck i icke-sanktionerade sammanhang.
Vi känner igen offentlig konst på grund av att dess utformning är något vi kan relatera till.
Vi kan ha åsikter om dess utformning men dess plats i staden är sällan något som ifrågasätts.
Patricia Philips menar att offentlig konst borde provocera mer. Offentliga konstverk går igenom en
lång rad byråkratier med ambition att vara så allmängiltigt att det blir helt ointressant. Den publika
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konsten är på så sätt helt frånkopplat sin publik.85 Kanske kan gatukonst fylla det vacuum som som
saknas och även genom samexistens med offentlig konst skapa ett offentligt rum som är mer
spännande.
Utvecklingen och framtiden
Uppkomsten av utställningsrummet känns närmast slumpartat. Kollektivet Livet fann i Atrium
Ljungberg en samarbetspartner som var villiga att ge dem fria tyglar att skapa något. Som curator
har Kollektivet Livet fört en utbildningskampanj med Stockholms invånare. Utställningsrummet har
framförallt sedan nolltoleransen slopades haft en stadig utveckling som utställningsrum. En
utveckling som har bottnat i en stark vilja att skapa något kreativt och visa sig i staden där man bor
och verkar. Från att nolltoleransen slopades har Kollektivet Livet haft en ambition att visa graffitins
variation och sakta men säkert normalisera konstformen för den ovane betraktaren. Med det senaste
verket hösten 2018 har de tagit ytterligare ett steg och visar något många kanske hade kallat klotter
som konst. På så sätt tar Kollektivet Livet sig an den curator-roll Verwoert liknat vid konceptkonstnären. Curatorn har en ambition att genom verken som ställs ut utmana fastställda normer som
ska få betraktaren att tänka om. Därigenom agerar de även delvis som konstkritiker. Genom att
sudda ut gränsen mellan konstnär, curator, konstkritiker, konsthandlare och betraktare skapar det
enligt Verwoert en konflikt om vem som står i framkant som kreativ och innovativ maktfaktor i
konstvärlden.86 Detta kapitel har fokuserat främst på curatorn men övriga pelare är likväl relevanta i
detta påstående. Konstnärerna som medverkat har med största sannolikhet en liknande ambition och
konstkritiker och betraktare är essentiella för konceptets genomslagskraft. Konsthandlaren har i sin
tur egna ambitioner i sin investering och deras roll kommer jag återkomma till i nästa kapitel.
Verwoert frågar sig på vilket sätt institutionen förstår sig själv som katalysator till förändring och
hur förhållandet ser ut mellan vilka som inkluderas och vilka som står utanför.87 Kollektivet Livet
ser sig själva som utomstående från institutionen, något som diskuterats utifrån den progressiva
curatorn. Samtidigt som Kollektivet Livet inte är en institution finns likheter, framförallt i hur
arbetet ser ut. De har en stark roll i att lyfta vissa konstnärer över andra och har en institutionell
curatorisk funktion. Det är ett utställningsrum som inte är toppstyrt, som majoriteten av museum
och konstinstitutioner, istället har det växt fram underifrån i en organisk process.
I december 2018 går fastighetskontraktet Atrium Ljungberg har över till Folksam. I
intervjun med Kollektivet Livet den 30 november är det fortsatt oklart hur arbetet med väggen
kommer att fortskrida. Tillsvidare har de fortsatta planer på vad de vill uttrycka, exempelvis en bild
som är universellt accepterad.88 Diskussionen fortsätter om sambandet mellan konsten, staden och
det demokratiska rummet.
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KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
Det senaste verket som lanserades under hösten, Sthlm 5 Pointz, skiljet sig från övriga på flera sätt.
När verket lanserades fanns även en officiell hemsida till utställningsrummet med förklarande
texter, bilder som visar skapandeprocessen Tillsammans blir helheten en mångfacetterad hyllning
till utställningsrummets historia, de konstnärer som medverkat och den fria skaparglädjen. Via
hemsidan kommuniceras:
Väggen och konsten är ett resultat av ett samarbete som fått växa fram i organisk takt. Olika samarbeten
har testats och som enda stora platsen för fri icke kommersiell konst har den fått en ikonisk status och
blivit ett landmärke för många.89

Citatet ger en bild av utställningsrummet som dels unik och dels kommersiellt fri, båda etablerar
Kronobergsgatan 35 i ett kulturellt sammanhang. Att de är unika signalerar att vad de gör är något
nytt och innovativt. Fri och icke-kommersiell har flera och mångtydiga konnotationer men kopplar
tillbaka till de diskussioner som förts i tidigare kapitel om den obeställda konsten och vilken roll
Kollektivet Livet vill spela i staden. Samtidigt går det att argumentera för att väggen inte är ickekommersiell. I stället styrs den potentiellt av flera kommersiella syften, kanske främst från den jag
kallar konsthandlaren - adressens fastighetsägare.
Hemsidan som arkiv och mer därtill
Via hemsidan får besökaren information om väggen och dess historia, det finns en längre
beskrivning av nuvarande verk och även ett arkiv över de verk som prytt väggen tidigare. Här finns
även pressuppgifter och kontaktuppgifter. Det är i gatukonstens natur att den inte är evig. Genom
fotografier och dokumentation kan konsten leva vidare. Samtidigt går det att via hemsidan följa
cureringsprocessen till ett sammansatt sammanhang av vad de vill uttrycka.
Kommunikationsportal
Tanken är att när de byter verk kommer de som är intresserade att hitta dit. Där har de sin egen röst,
konstnärerna kan beskriva och visa vad de vill med verket. Man erbjuder konstnären en officiell
plattform. Platsen har en egen distrubitionskanal där verket och konstnären visas upp. Vilket kan
vara positivt även om de större mer etablerade konstnärerna även kommer att ha sin egen plattform.
En plats utanför media när de inte kan misrepresenteras. Även om det inte är så många som hittar
till hemsidan anser de att det är en principiell skillnad att ha en egen röst, att de som är nyfikna och
söker kommer att hitta den. En journalist ska kunna besöka hemsidan och bli nöjd, en granne ska
kunna hitta information och bli nöjd.90
Det var en vilja att få sin röst hörd i mediebruset som fick Kollektivet Livet att, i samarbete
med Atrium Ljungberg, bestämma att det skulle vara värt att ha en kommunikativ portal. Begäret
uppstod när den kontroversiella konstnären Carolina Falkholts verk (Bild 6) fick fylla brandgaveln
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Bild 6.
Carolina
Falkholt,
Fuck the
world,
2018
Bild visas ej på grund av upphovsrättsliga skäl.

på Kronobergsgatan. Egentligen har samma diskussion uppkommit kring alla verk. Varför har ni
gjort det här? Men i Carolinas fall blev debatten stor, det var en klickvänlig headline och alla ville
skriva något kul om penisen på Kronobergsgatan. Egentligen är den i sin helhet en riktigt bra och
välgjord graffiti. Genom att ha en egen hemsida kommer de i framtiden att ha en egen röst i
debatten. Likt vilket galleri som helst.91 Konstverket blir kvar i en vecka, när verket målas över gör
det efter dess konturer och censuren är tydlig. Det censurerade konstverket syns i ett halvår i staden,
vilket gör det till ett konstverk i sig, ett verk som visar vilken konst som inte accepterades.
Kollektivet Livet påpekar att de sköter hemsidan men de har ingen agenda. Hemsidan är ett
dokument.92 Det finns därigenom ingen värdering över vilken av konstnärerna som varit de stora
namnen. Att ett konstverk är mer omskrivet på sidan beror av dennes egen vilja inte curatorns
initiativ. I arkivet ses ingen tidslinje och även om bilderna varierar storleksmässigt saknas, enligt
mig, en intern värdering.
Att skapa ett större perspektiv
Den historik hemsidan visar skapar ett helhetsperspektiv.93 Det blir ett galleri i sig, som bygger en
sammanhängande berättelse om väggens idéologi. Genom att förstå varje konstverk som en
följetång blir de värderingar och ändamål Kollektivet Livet uttryckt allt tydligare. Det finns en
mening att utbilda kring graffitikulturen och att visa på den variation gatukonst och graffiti har.
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Innan hemsidan lanserades hade de primärt den faktiska platsen som tillgänglig portal för
sin konst. Den var till största delen tillgänglig för kungsholmare och stockholmare, men finns nu för
hela världen. Kollektivet Livet påpekar detta. ”Det var inte omöjligt att nå oss förut men nu är det
mer praktiskt och enkelt.”94 Att vara tillgänglig harmoniserar med deras mening att utbilda då det
man vill utbilda om också behöver vara tillgängligt för en publik. Att utbilda är ett viktigt syfte
menar Kollektivet Livet. De är intresserade av debatt om fri konst i den offentliga miljön och
hoppas kunna styra en sådan diskussion till hemsidan.95
När hemsidan lanserades öppnades även möjligheten att ge information om konstverken.
Sthlm 5 Pointz prydde utställningsrummet i samband med att hemsidan släpptes hösten 2018. På
hemsidan finns utbildande text om graffiti, förklarande språk, samtliga konstnärers namn och bilder
från skapandeprocessen.96 Informationen hittas under nuvarande utställning och liknar den
information man ibland får om konstverk på museum, exempelvis vad konstverket handlar om och
vad konstnären vill kommunicera. Fotografierna från skapandeprocessen förstärker bilden av
Kollektivet Livet och graffitikulturen som välkomnande och med stark gemenskap och
skaparglädje. Det finns en mening med att ställa ut ett verk som för gemene man är svårare att
relatera till i samband med att hemsidan släpps. Det finns möjlighet att förtydliga verket och ge det
en ytterligare dimension. De kunde kommunicera sina curatoriska val. Verwoert talar om minnets
betydelse för betraktaren och kritikern. Att möta ett konstverk flera gånger bygger upp en distans
som går att ta hänsyn till i en analys. För att minnas en utställning eller ett konstverk behöver de ha
möjlighet att återgå till verket.97 I graffitivärlden, där ingenting är evigt, finns möjligheten att återgå
till verken genom hemsidan. Kimvall talar om hur det länge har funnits en ambition att
dokumentera och spara graffiti, ofta genom att fotografera verk. Utöver möjligheten att minnas och
dela konstverk finns även en vilja att analysera kronologisk stilutveckling ur ett konsthistoriskt
perspektiv.98
Kollektivet Livet ser detta verk som ett bra sätt att tvätta arket rent från tidigare (Carolina
Falkholt) och att nästa verk inte har en förväntan mot vart det ska gå. Nästa verk kan vara lite vad
som helst och de tycker att det är spännande förutsättningar. Egentligen är det samma diskussion
som uppkommit kring alla verk men i Falkholts fall gjorde den mediala uppmärksamheten debatten
betydligt större. ’Varför har ni målat en stor blå penis?’var mer medialt tacksamt än ’varför har ni
målat en stor blå högvakt?’.99 Verwoert menar att kritikerns och betraktarens roll baseras på att de
symboliskt kan exkludera sig själva från institutionen. De möter konsten så för att förstå konsten
från ett utanförperspektiv, inte som en del av institutionens processer av skapande.100
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En ytterligare dimension är den historiska översikten. Då det är möjligt att få en överblick av
samtliga verk som prytt väggen får vi en helhetsbild av Kronobergsgatan 35 som utställningsrum.
Den här funktionen kan kanske liknas vid en utställningskatalog. Här får vi inte bara information
om enskilda verk, vi kan även fundera över den gemensamma nämnaren och verkens relation till
varandra.
”Konsthandlaren”
Från starten 2009 fram tills december 2018 är det Atrium Ljungberg som ansvarat för förvaltningen
av Kronobergsgatan 35. Under denna tid har de gett Kollektivet Livet konstnärlig frihet att curera
väggen som de önskar. Samarbetet har inte inneburit några stora ekonomiska satsningar. När det
senaste konstverket skulle sättas upp finansierade Atrium Ljungberg en skylift. I övrigt är det bruket
av väggen som varit resursen.101 Atrium Ljungberg är tydliga med att de inte beställer konst och att
Kollektivet Livet är fria i sina konstnärliga val. På detta sätt etablerar sig Atrium Ljungberg som en
förmedlare av konst. Verwoert menar att konsthandlaren har kommit att ta en del av konstkritikerns
roll som förmedlare av konst. Konstmarknadens stora tillväxt medför att betraktare kommer i
kontakt med ny konst genom konsthandlaren innan kritikern hunnit skriva om den.102 Som en del av
det offentliga rummet har inte någon kritiker i officiell kapacitet tillgång till konstverken och
utställningarna innan hela staden har det, även om det fortsatt är möjligt att få reda på vad som
händer i utställningsrummet av någon som kommenterat och skrivit om det.
Skapande av kulturellt kapital
Det är viktigt att vara uppmärksamma mot dem som önskar stänga våra offentliga rum.
Offentligheten är en plats där samhällets konflikter och ojämlikheter synliggörs. Men det är likväl
en plats för kommersialism. Stadens rum ses som en resurs för att sälja staden utåt i en global
konkurrens. Detta gäller för privata och offentliga sektorn.103 På Atrium Ljungbergs hemsida finns
en direktlänk med titeln stadsinnovation som leder till de kulturella samarbeten Atrium Ljungberg
sponsor inom exempelvis konst och musik.104 Samarbetet med Kollektivet Livet finns refererat till
på sidan.105 Inget samarbete har något uppenbart ekonomiskt syfte, det finns dock god chans att tro
fastighetsbolaget vinner en del på att koppla sin företagsprofil till kulturella satsningar. Graffiti är
idag en tillgång och ett uttryck för kreativitet. Det har visat sig att genom att profilera sig inom
graffiti och gatukonst attraherar man potentiella köpare och att associeras till detta kan för ett
företag vara en tillgång.106 Kollektivet Livet menar att de är medvetna om hur Atrium Ljungberg
lyfter fram sin koppling till Kronobergsgatan 35 i sina kanaler. De förstår att det handlar om att
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bygga ett varumärke och att det är något alla gör i dagens samhälle. Det är naturligt att de vill ha
något tillbaka efter att de låter dem bruka väggen som de önskar.107
Via hemsidan har två pressmeddelanden släppts med speciell hänsyn till Kronobergsgatan
35 och samarbetet med Kollektivet Livet. Det första sökbara pressmeddelandet gället Carolina
Falkholmts verk Fuck the world. Meddelandet påtalar Atrium Ljungbergs långa samarbete med
Kollektivet Livet och uppmärksammar den kritik som uppkommit kring verket. De nämner verket
och konstnären, den tidigare kontroversen kring liknande verk utan att själva lägga en värdering i
detta;
Vissa är positiva till verket och tycker att det fyller en viktig del i debatten om sexualitet, kropp och
kön. Andra, i synnerhet grannar, har mottagit verket mindre väl och uppfattar det som stötande.108

Pressmeddelandet fortsätter uttrycka vikten i konstnärlig frihet och att verket kommer att sitta uppe
i en vecka med hänsyn till de grannar som finner den stötande samtidigt som den intresserade
allmänheten har tid att ta sig dit och uppleva verket. De påtalar även att verken på väggen inte är
permanenta.109 De är tydliga med att inte ge sin egen bild av konstverket samtidigt som de lyfter en
positiv reflektion kring verket. Kanske kan man säga att de är försiktigt positiva utan att vilja
förarga de som bär starka negativa åsikter om verket. Verket blir kvar i en vecka så att de som är
intresserade kan besöka och uppleva det på plats. Draget att låta verket sitta kvar i en vecka är en
kompromiss där Atrium Ljungberg försäkrar grannarna om att de inte behöver se verket länge till
och de konstintresserade och allmänt positivt inställda betraktarens hinner besöka platsen.
Det andra pressmeddelandet släpps i samband med att den censurerade väggen blir ett nytt
konstverk. Nu har även hemsidan lanserats. Fortsatt talar Atrium Ljungberg om sig själva som
förmedlare av den fria konsten och trycker sitt eget bidrag i väggens existerande. De säger ”Atrium
Ljungberg inviger…” och ”Atrium Ljungberg har givit Kollektivet Livet möjlighet…”.110 Carolina
Falkholts verk förmedlas nu ur en mer positiv bemärkelse, att hennes verk har väckt stort intresse
både i Sverige och internationellt. Ett citat från Kollektivet Livet finns med där de förklarar det nya
verkets (Sthlm 5 Pointz) mening, och att verket är en hyllning.111 Det är möjligt att den navigering
de behövde göra i samband med Falkholts målning lyckades och att publiciteten gynnade företaget.
Därför kommunicerar de nu en tydligare koppling till sin egen roll i skapandet. Deras roll som
förmedlare av konst i Stockholm är nu mer betydelsefull. Precis som på hemsidan lägger Atrium
Ljungberg in en förklaring till vad verket betyder i sitt pressmeddelande. Det visar återigen att de
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inte tror att verket kan tala för sig själv till betraktarna. Alltså stadens invånare, men även
hemsidans besökare. I uttalandet lanseras hemsidan och planer för framtiden.
På www.kronobergsgatan35.com kommer det på sikt även att finnas möjlighet att beställa produkter som till
exempel t-shirts och prints av utvalda konstverk. Allt överskott från försäljningen går till utvecklingen av
husgavelns konst.112

Atrium Ljungberg öppnar för ett utökat samarbete och försäljning av kommersiella produkter.
Produkterna kommer inte ge någon ekonomisk vinst men de ger inte heller någon större ekonomisk
risk eftersom endast överskottet ges till utställningsrummet. Det kan tänkas att den ökade
synligheten genom t-shirts och dylikt ökar kännedomen om utställningsrummet och Atrium
Ljungbergs roll som förmedlare av konst. Det finns anledning att tro att de som företag tjänar på
etableringen av kulturellt kapital. Omtolkningen av graffiti kan ses som varumärkesbyggande där
man lyfter kulturen och det kreativa för att fånga framförallt en yngre publik.113
Avslutningsvis staterar Atrium Ljungberg kultur och konst som en viktig del att forma
intressanta stadsmiljöer. De vill att kulturen ska breda ut sig och ta plats, men menar att långsiktiga
samarbetspartners är en förutsättning för att denna sorts konst ska kunna existera. Genom
samarbetet med Kollektivet Livet vill de fortsatt förmedla konst och hoppas att de som lever och
bor i städerna uppskattar den.114
Att etablera kulturellt kapital i relation till andra aktörer i fältet
Atrium Ljungberg etablerar sig som ett generöst företag som förmedlar kulturella upplevelser och
innovation till de fyra städer där de verkar. I att återkoppla till Kollektivet Livet är det inte ett långt
hopp att förutsätta att curatorn av väggen får något i gengäld. Att Atrium Ljungberg möjligtvis
förmedlar en slags legitimitet till Kollektivet Livet som curator när de hänvisar till deras arbete i
sina kanaler. Genom att själva etablera sig inom den kulturella sektorn är det även möjligt att de ger
ett kulturellt kapital tillbaka i form av ett förtroende i deras arbete som skapare av kultur.
Kollektivet Livet är situerade tillsammans med andra kulturella aktörer under stadsinnovation och
det är tänkbart att de genom att synas tillsammans höjer sitt enskilda värde. Genom samarbetet
stärks därigenom båda aktörerna som en essentiell del av den innovativa staden och en del av
konstvärlden.
Framtiden är fortsatt oviss för Kronobergsgatan 35, i december 2018 tar Folksam över
fastighetskontraktet. Kollektivet Livet är fortsatt beredda att arbeta med väggen och förhandlar med
företaget om utställningsrummets möjligheter. Som boende på Kungsholmen hoppas jag själv att
väggen blir kvar och fortsätter skapa en kreativ föränderlighet i stadsrummet.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
I min undersökning av Kronobergsgatan 35 och dess utveckling som utställningsrum har jag
studerat de kringliggande processerna för ett offentligt utställningsrum och de involverade
aktörerna. Utställningsrummet och dess utveckling har jag angripit genom konstinstitutionens fem
pelare; curatorn, konstnären, konsthandlaren, konstkritikern och betraktaren. Dessa pelare har jag
applicerat på involverade aktörer i Kronobergsgatan 35 för att förstå hur den verkar, dels som en del
av institutionen och dels utifrån betraktarens perspektiv. Jag har studerat de aktiva aktörernas
ambitioner och vilka fördelar de ser i arbetet med väggen genom begreppet entreprenörsurbanism.
Detta för att beröra begreppet att sälja staden för kommersiella syften och i anskaffande av
kulturellt kapital.
Jag har även berört utställningsrummets sociala förutsättningar i relation till stad och plats,
samt hur görandet av plats uppstår när brukare och förvaltare samverkar. Kollektivet Livet har, som
del av en större graffitikultur, en vilja att se brukare ha mer makt i utformningen av det offentliga
rummet. Då majoriteten av mitt material relaterar till curatorn och de konstverk som ställts ut har
det varit relevant att gå djupare på vad som motiverar deras arbete. Med en central och omtalad
utställningsvägg har de etablerat sig som skapare av debatt och diskurs.
Utöver det arbete som är utfört hade jag gärna kompletterat med en etnologisk fältstudie där
jag kunde observera utställningsrummet på plats och på vilket sätt människorna i staden
interagerade/inte interagerade med konsten. Min undersökning faller dock in i den nordiska vintern,
dagarna är korta och mörka. Det är inte lika mycket människor som rör sig i staden som på
sommaren och därför är det osäkert om en sådan undersökning skulle ge en rättvis bild. Det är
heller inte någon ny utställning som får ett utökat intresse i och med nyhetens behag och en
föränderlighet i stadsbilden. För att avgränsa arbetet lades denna ambition åt sidan.
Utställningsrummet
Det var av en händelse som utställningsrummet på Kronobergsgatan blev till, nu närmar den sitt 10årsjubileum. Den första tiden var starkt präglad och strypt av nolltoleransen vilket satte höga krav
på konstutövarens dedikering till sin konst. Kronobergsgatan 35 har under en flerårig tillväxtprocess
utvecklats till ett offentligt utställningsrum för graffiti och gatukonst. Arbetet inleddes 2009, då var
Stockholm präglat av en sträng policy som inte bara förbjöd graffiti utan också aktivt förtryckte
hela konstformen. Det har argumenterats för att nolltoleransens existens är beroende av ett syfte att
estetisera och sälja staden. När graffiti och gatukonst ses som en tillgång är den välkommen, men
fortsatt finns försiktighet och restriktioner.
Som graffitimålare är det naturligt att Kollektivet Livet ser Stockholm stad som en
antagonist. För dem är kommunen byråkrater med mandat i det offentliga rummet. Kollektivet Livet
ser cureringen av väggen som gåva de vill dela med sig av. De har fått ett stort utrymme i det
offentliga rummet som de vill använda som en språngbräda till att skapa diskussioner om vem som
får synas och verka i staden. När nolltoleransen slopades inledde Kollektivet Livet en
utbildningsfas, att utmana det offentliga rummets premisser och visa den okunnige stockholmaren
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vad gatukonst och graffiti kan vara. Curering av väggen är en selektiv process med paralleller till
etablerade utställningsrum och museum. Curatorn agerar dels som en del av kritikerrollen och dels
som konceptkonstnär, som genom konstverken i utställningsrummet kritiserar fastställda idéer.
Kollektivet Livet använder sin position för att lyfta demokratisering av det offentliga rummet, att
konst som är osanktionerad och obeställd är värdefull och har en plats i samhället. Det kan ses som
en gåva, alternativt provokation eller skadegörelse, men det innebär inte att det inte har en plats i
samhället. Agerandet som curator blir en kreativ process i sig självt. Konstnärernas process är inte
styrd, men urvalet av en specifik konstnär har ett medvetet val. Det finns en motivering i valet som
styrs av utställningsrummets tänkta syfte.
År 2014, i samband med att nolltoleransen slopades, premierades Stockholms första legala
gatukonstverk med ett vernissage på Kronobergsgatan 35. Max Solcas verk är på ett sätt
allmängiltigt i sin användning av populärkulturella referenser och är ett motiv många kan relatera
till. Men det är också tankeväckande att det i det dubbeltydiga budskapet finns referenser till erkänd
finkultur. Det är ett innovativt verk i Stockholms offentliga rum och något många inte hade sett
förut i just denna kontext. Efterföljande verk visade på en variation men delade viljan att vara till
lags. Konsten på utställningsrummet har med tiden blivit mer provocerande och Kollektivet Livet
har blivit allt modigare i sina val. Med Carolina Falkholts verk, som är betydligt mer uppenbart
politiserande, finns en väldigt tydlig utmaning till den offentliga konstens utformning. Eftersom
galleriet är offentligt blir många involverade och med dagens sociala förutsättningar är samtliga
betraktare möjliga kritiker. Det här är inte ett utställningsrum de väljer att möta och detta kan leda
till en konfrontation där värderingar ställs mot varandra.
Efter mediastormen runt Falkholts verk fanns anledning att skapa en officiell plattform för
utställningsrummet. Hösten 2018, i samband med presentationen av ett nytt verk, lanserades även
en hemsida. Verket som presenterades är Sthlm 5 Pointz, en hyllning till sin namnlike i New York.
Året innan, 2017, vann 5 Pointz en historisk rättegång mot en fastighetsägare som målade över
deras verk. Vinsten var symbolisk då den validerade graffitins värde och graffitikulturens del i
historien. Sthlm 5 Pointz är en mångfasetterad hyllning; en hyllning till graffiti, till deras egen
bakgrund, till Kronobergsgatan 35 och till det långa samarbetet med Atrium Ljungberg som snart
blir 10 år. Samtidigt som konstverket blickar tillbaka i historien är detta verk ett steg framåt i
Kronobergsgatan 35s utveckling. Verkets motiv skulle många kunna se som klotter. Den är inte lika
tydligt figurativ, även om den inkluderar figurativa element utöver texten. Det är passande att
presentera verket i samband med lansering av hemsidan. Genom sin portal har de möjlighet att
redogöra för sina kreativa val. Med en tydlig presentationen, som är ovanlig inom graffitikulturen,
kan de visa ytterligare sidor av sin värld. Det är en stark känsla av samhörighet och skaparglädje
som kommuniceras i bilderna vilket reflekterar deras egen bild av graffitikulturen. Hemsidan
möjliggör för verket att bli något större, att se in i en värld inte alla är en del av och som det finns
förutfattade meningar om. Tidigare verk har fått tala för sig själva och tolkas då av de som
uppmärksammar dem.
Hemsidan har dels en kommunikativ roll, en roll som arkiv och en roll som institutionell
portal. Med det menar jag att platsen blir automatiskt mer officiell när den går att koppla till en
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domän. Likt andra gallerier och utställningsrum är de sökbara och kan kommunicera sina
konstnärliga val. Tidigare verk finns som ett galleri där uppställningen blir ett utställningsrum i sig.
När alla verk presenteras tillsammans ger det en representation av Kronobergsgatan 35 och dess
ideologi. Att allt fler söker sig till att synas på väggen talar för att graffiti- och gatukonstnärer också
dras till denna mer formaliserade struktur.
De säger själva att de valt inställsamma objekt för att vänja Stockholmaren vid graffiti. Det
är inte diskussionen om konstverket i sig som verkar viktigt för kollektivet utan en större diskussion
om graffiti som konstform. Kollektivet Livet ställer sig inte emot vare sig konstinstitution eller
kommersialism och de ställer sig emot de kommunala regelverk som styr offentlig konst, det är
Stockholm stad som är fiende-institutionen.
Fastighetsägarens, som jag har benämnt som konsthandlaren, har varit vital för
möjliggörandet av detta utställningsrum. Det har varit värt att undersöka vilka drivkrafter som
motiverar denna investering, utöver den välvilliga intentionen. Att bära ett kulturellt kapital kan
vara givande för en företagsprofil, kanske framförallt i relation till dess konkurrenter. I vilket fall får
Atrium Ljungberg, genom samarbeten, ut sitt namn i press och media. Kultur är något de
uppenbarligen vill associera sig själva till. Jag anser att det inte endast är Atrium Ljungberg som
etablerar ett kulturellt kapital genom samarbetet. Kollektivet Livet får en validering i att ett så pass
stort företag investerar i deras konst. De blir även sammankopplade till andra kulturella samarbeten
vilken kan medföra att de lyfter varandra. Entreprenörsurbanismen behöver kanske inte ses som
något negativt i detta fall. Att sälja staden framstår som enhetligt negativt, där företag och
institutioner ger vika för ekonomiska syften. Men det går att argementera att denna anskaffning av
kulturellt kapital i stället bidrar till stadens demokratisering, där fler aktörer får synas i stadens rum.
Det verkar finnas en oenighet i graffitivärlden hur man ska förhålla sig till kommersialism.
Jag har i min analys gått igenom skilda meningar från forskare där Kollektivet Livet verkar förhålla
sig bäst till det icke-kommersiella perspektivet. Det finns en medvetenhet om varumärkesbildning
och,som jag påvisade i kapitlet om kulturellt kapital, finns en idé om att möjligtvis sälja
merchendise. Att börja sälja konstverken kan ses som en vändpunkt där institutionen tar över
makten och konstnärerna tappar greppet om deras verk. Konstnären blir en utomstående betraktare
till institutionens arbete med deras konst.
En fortsatt institutionalisering av utställningsrummet och normalisering av graffiti innebär
att de på sätt och vis lämnar sin historiska roll som subkultur eftersom de frångår dess definition.
Graffiti och gatukonst blir istället en del av den kulturella normen. Kronobergsgatan 35 är inte ett
toppstyrt utställningsrum. I stället har det växt fram i en organisk process. Kronobergsgatan 35
arbetar inte för en institution. I stället har deras val fått följden att de alltmer liknar en. Detta är
möjligtvis en omedveten utveckling, där ambitionen att motarbeta institutionen gör att de själva blir
uppätna av den. Kollektivet Livets arbete är som frilansande curator, utan en fast bas i en etablerad
institution. Vad blir kvar av subkulturen vid syfte att lyfta formen som en folklig kultur?
Kronobergsgatan 35 blir en slags hybrid med inofficiell offentlig konst och officiellt utställningsrum
för gatukonst och graffiti. Det är en dynamik är institution står mot subkultur och en realisation att
de inte alltid står långt ifrån varandra och kan som motpartens samexistera.
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Finns det plats för obeställd oﬀentlig konst i Stockholm?
Kollektivet Livet vill inte använda ordet gatukonst, istället säger de obeställd konst i det offentliga
rummet. Det är möjligt att detta beror på distinktionen mellan gatukonst och graffiti. Gatukonst
skulle då vara den som är mer lättillgänglig för en bredare publik och graffiti en del av subkulturens
hiphop. Genom att använda ett tredje begrepp samlar de både gatukonst och graffiti under samma
paraply. Konsten på Kronobergsgatan 35 är inte obeställd, den är curerad av Kollektivet Livet men
den urbana konsten är vad som representeras i utställningsrummet. Därför inom den genre de
presenterar som obeställd konst i det offentliga rummet.
Utställningsrummets offentlighet kan ställas i relation till officiell offentlig konst. De
senaste åren har Stockholm stad satsat på graffiti och muralmålningar som konstform, men det
betyder inte att det är folkets konst. Kollektivet Livet, som fortfarande har beställt konsten, känns
betydligt närmare brukarna än tjänstemännen. Relationen mellan beslutsfattare och brukare vill
Kollektivet Livet förändra genom att själva etablera sig som utformare av det offentliga rummet. En
vital differens mellan utställningsrummet och beställd konst av Stockholm stad är att det inte är
toppstyrt eller förhåller sig till byråkratiska stadgar. Detta är en logisk följd oavsett att fler
beslutsfattare medför en mer varierad stadsbild. Vad de placerar på väggen styrs inte av formella
byråkratiska beslut. För Kollektivet Livet är Stockholm stad antagonisten. Tjänstemännen har en
viktig skyldighet som makthavare, att bereda väg för ett demokratiskt offentligt rum. Att censurera
graffiti och offentlig konst skapar ett samhälle som inte bjuder in till dialog, därigenom också
demokratiskt oförsvarbart. Det känns fel att kalla Max Solcas verk är det första lagliga
gatukonstverket, för jag vet inte vad det säger om tidigare verk. De refererar till att det var första
gången de fått ett godkänt bygglov att kunna måla, under ungefär fem år hade konstverk suttit på
väggarna, men Kollektivet Livet ser epitetet som en bedrift. Det var en vinst över det förtryck som
de själva upplever att de som graffitikonstnärer i Stockholm levt under.
Det är värt att öppna upp en diskussion gällande vilken konst som bör existera i vår stad.
Det finns en risk att val av alltför allmängiltiga offentliga konstverk gör staden ointressant och att
det skapar en diskrepans där staden inte reflekterar människorna som bor i den. Kronobergsgatan 35
fungerar mer som ett galleri, konstverken är utbytbara och Kollektivet Livet är en frilansande
curator som följer sin egna kreativa idé. Deras syfte skiljer sig från Stockholm stad i att de inte vill
skapa den homogena miljön. Kollektivet Livets röda tråd är just utbildningssyfte, ett syfte som i
processen normaliserar synen på graffiti men underminerar också dess status som subkultur. Det är
en värdig uppoffring om det kan lede till ett öppnare klimat för alternativ konst i stadsrummet.
Det är ett galleri där personer inte väljer att träda in. Där förhåller de sig närmare den
offentliga konsten. Den offentliga konsten har byråkratiska regler i förhoppning av att inte störa
stadsbilden, men när endast ett fåtal har makten är det många som glöms bort eller kanske till och
med aktivt väljs bort. Det är i detta hålrum den urbana konsten har bott. I Stockholm har det varit
den oönskade konsten som under nästan 20 år förtryckts under nolltoleransen.
Genom att ha ett öppet galleri i offentligheten, som inte styrs av kommersiella syften, får
Stockholm se en ny konst. Konsten är kanske inte alltid önskad, men vilken konst är egentligen det,
men den skapar debatt och öppnar upp diskussioner. I och med att konsten inte är permanent har de
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möjlighet att tänka över hur vi vill att vårt offentliga rum ska utformas. Att ha konst som skapar
debatter får oss att reagera och tänka till, att konstverket sedan målas över för att bygga något nytt.
Det gamla som varit försvinner inte, det stannar kvar någonstans i vårt sätt att betrakta konsten,
staden och världen. Att Falkholts målning av en stor blå penis målades över är inte nödvändigtvis en
förlust. Under en vecka hade intresserade av konstverket möjlighet att gå förbi och betrakta verket,
sedan censurerades väggen, men konturerna fanns kvar och censuren var tydlig. Det stora problemet
om man censurerar offentlig konst är att man också skapar ett samhälle som inte bjuder in till
dialog. Så var det under nolltoleransen. Detta skiljer sig från censuren i Falkholts verk. I Falkholts
fall blir det censurerade verket ett konstverk i sig. Det gav ett tydligt svar på vad många inte ville ha
i sin stad och detta satt då kvar under ungefär ett halvår. Diskussionen om vem som bestämmer över
konsten i Stockholm stad är fortsatt öppen. Detta är en diskussion Kollektivet Livet vill föra.
Var går gränsen, behövs det en institution alternativt en institutionaliserad arbetsmetod för
att få sätta färg och kunna synas i den stad vi lever i. Kollektivet Livets mål är inte att bygga en
institution för gatukonst, det är en följd av den normaliseringsprocess de har inlett. De vill se ett
större utbud av konst i Stockholms offentliga rum och vill inte att denna process ska styras av
byråkrater som inte förstår konst. För att erbjuda denna variation har de velat utbilda Stockholm i de
många uttryck graffiti- och gatukonstvärlden har att erbjuda. De beställer konsten men de har
samtidigt ett intresse av att visa konst från ett annat perspektiv än vad de anser att Stockholm har att
erbjuda. Oavsett ger det mer variation då två aktörer beslutar om konsten i Stockholm, och öppnar
dörrar för fler att ansluta i processen.
En viktig förutsättning för graffiti och gatukonst att existera är just att ta plats, inte alltid
vänta på att den blir given. Det handlar om att bryta den planerade koreografin i staden och göra
den sin egen. Jag har talat om hur konstvärlden är dominerad av män och så även graffitikulturen.
Det är osäkert vad anledningen till detta är men kanske handlar det just om att kvinnor är mer
försiktiga när det gäller att ta plats. Relationen till staden är essentiell för graffitimålare och konsten
är en symbol för konstnärens förhållande till staden.
Kollektivet Livet har varit beroende av fastighetsvärden och deras donering av brandgaveln
sedan starten. Även om de till synes inte lagt ner något stort ekonomiskt kapital har de möjliggjort
en kulturell mötesplats och etablerat sig själva som förmedlare av kultur. När fastighetskontraktet
byter ägare och Folksam tar över hoppas jag själv att arbetet kommer att fortskrida. Min åsikt är att
det finns mycket att vinna utan att allokera stora resurser, för företaget, för Stockholm som stad och
för oss som bor här, att denna typ av platser existerar. Avslutar med en förhoppning att i framtiden
se fler brandgavlar som utställningsrum.
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