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Abstract 
 

”Roe deer and Rockets. Street Art as creative practice and aesthetic produc-
tion in the public space”. 
 
The purpose of this thesis is to describe and analyse the visual expressions 
of Street Art that occurs in the public space, and by doing so, to study this 
specific practice, and also elucidate the relation between public space as a 
democratic idea, a place for freedom of speech and as a planned, aestheti-
cally shaped place. The intention is to throw light upon a central part of 
many young peoples lives in a didactic aspect. In this thesis I discuss Street 
Art as an informal image making in public space that young people use as 
tools to make meaning, but also as a form of resistance. The methodologies 
used in the study are ethnography and visual ethnography, where observa-
tional studies of Street Art as practice, interviews and interpretation of pho-
tographs (my own, and my informants) are performed and analysed. Theo-
retically, the study has a didactic and semiotic approach but I also rely on 
Cultural Studies as a research field in order to be able to pick up different 
kinds of theories. From three platforms; public space and public place and 
places for Street Art, aesthetic learning processes within this specific prac-
tice, and finally the expanded field of Art and the similarities and differ-
ences between formal Art and Street Art I have outlined four themes; 
ephemerality, the criteria for Street Art practice, how the work is being 
done, as a collective and individual practice, the struggle of space in public 
space, and finally high and low in Art and culture. By describing and ana-
lysing this informal image making light is thrown upon the aesthetic learn-
ing process that occurs, the didactic aspect of this practice and the commu-
nication that the images articulate. As a result, the study shows that Street 
Art, in spite of its illegal mark, points out that it is an aesthetic production 
and a creative practice that consists of resistance, meaning making, achiev-
ing knowledge through practice, and above all a way to use the city, to be-
come a part of the city. The thesis contributes with the suggestion that this 
informal aesthetic learning process is a way to form identity, make mean-
ing, take part of public space, and through symbolic resistance demand 
ones rights of expression.  
Key words:  informal image making, learning, creative practice, aesthetic 
production, struggle, ephemerality, high and low, art and aesthetic learning 
processes. 
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The doctoral program “Aesthetic Learning Processes” 
The doctoral program “Aesthetic Learning Processes” started as a joint pro-
ject between eight institutes/university departments in the Stockholm regi-
on, financed by the Swedish Research Council (Committee for Educational 
Science): Department of Education at the University of Stockholm, Interac-
tiveInstitute, Royal College of Music in Stockholm, Stockholm Institute of 
Education, University College of Arts, Crafts and Design, University Col-
lege of Dance, University College of Film, Radio, Television and Theatre 
and University College of Physical Education and Sports. Along the way 
also other interested parties became involved: Cinema Studies and Musico-
logy at the University of Stockholm, History of Ideas and Theory of Scien-
ce at the University of Gothenburg and NADA at The Royal Institute of 
Technology in Stockholm. 

The doctoral program was organized through a common course of 
study, special courses and recurrent seminars (reaching from half a day to 
two days each). Researchers from closely related fields have been invited 
as lecturers. Aside these activities, the doctoral students have been working 
at their “home-“ departments. The program was in terms of content led by a 
joint group of supervisors/teaching staff and in terms of organization by a 
formal management group, where the students have been represented. 
The common knowledge orientation has been towards aesthetic processes, 
formal and informal learning and design of knowledge (shape, creation, 
configuration, interpretation), in the borderland or interface between re-
search and artistic work. It is the process as such rather than its products 
that has been in focus of our interest. The present dissertation by Cecilia 
Andersson – Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk produktion och 
kreativ praktik i det offentliga rummet (”Roe deer and Rockets. Street Art 
as creative practice and aesthetic production in the public space”) – is the 
fifth that has been produced within the doctoral program. Earlier disserta-
tions have been: 

 
Lundvall, Suzanne (and Jane Mekbach, 2003). Ett ämne i rörelse. Gymnastik för 

kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/ Gym-
nastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992. [Motion, movements 
and gestures as physical culture for men and women 1944 – 1992]. GIH (Uni-
versity College of Physical Education and Sports) 

Bäckström. Åsa (2005). Spår – om brädsportskultur, informella lärprocesser och 
identitet [Traces – skateboard culture, informal learning processes and identiti-
es]. GIH (University College of Physical Education and Sports) 



 

  

Jin Moen (2006). KinAesthetic Movement Interaction. Designing for the pleasure 
of motion. KTH, Computer Science and Communication. 

Lindstrand Fredrik (2006). Att göra skillnad. Representation, identitet och 
lärande i ungdomars arbete och berättande med film. LHS (Stockholm Insti-
tute of Education. 

 
Within the frame of the program, tutors and students have published arti-
cles and have been lecturing at different conferences and seminars. More 
information about the program can be found at www.estetiska.nu. 
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Professor and coordinator 
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Förord 

Sommaren 1985 var jag med om att uppföra en muralmålning som målades 
på en gammal brandvägg i Svartöstaden i Luleå. Initiativtagare var en bro-
kig skara entusiaster som bodde i den slitna stadsdelen som ligger granne 
med järnverket. Vi hade som mål att stärka stadsdelens identitet, och att 
tillsammans göra någonting fint för de boende. Luleå Kommun ställde upp 
med tillstånd, färg och byggnadsställning. Vi delade upp arbetet mellan oss 
och jobbade några veckor. Målningen hade som förlaga ett gammalt foto-
grafi av några barn som bodde i stadsdelen på 1930-talet. Den blev väldigt 
uppskattad av de boende i området och av besökare. För min del vaknade 
intresset för muralmåleri och väggmålningar. Senare samma höst reste jag 
via USA till Mexico med ambitionen att fotografera och studera ämnet i ett 
land där denna konstform är stor och har lång tradition. Denna resa blev 
dock kortare än jag planerat. Efter bara några veckor insjuknade jag i hjärn-
hinneinflammation och fick avbryta min resa. Med mig hem hade jag, för-
utom konsekvenserna av hjärnhinneinflammationen vilket resulterade i en 
permanent skada i ett ben, endast några foton på ett par väggmålningar i 
Los Angeles och ett par böcker om mexikanska muralmålare.  

Nästan tjugo år senare, efter att sent omsider ha utbildat mig till bildlära-
re, arbetade jag på en grundskola i en av Stockholms förorter och upptäckte 
graffitin. Många av mina unga elever var mycket intresserade av graffiti 
trots, eller på grund av, skolans, och Stockholms stads, rådande nolltole-
rans. Som bildlärare förbjöds jag att ha tjocka tuschpennor åtkomliga för 
eleverna och allt som liknade graffiti skulle stoppas, även det som utfördes 
på ett A4-papper med blyertspenna. Detta var en omöjlig uppgift, heller 
ingen jag fann önskvärd att följa. Istället försökte jag börja från en annan 
ände. Jag visade bilder på konst med plats i det offentliga rummet; mural-
måleri av bland annat Diego Rivera, verk av Keith Haring och Jean-Michel 
Basquiat. Mina böcker från Mexico och USA kom att spricka i ryggarna på 
grund av elevernas intresse. Jag tog även med mig de elever som ville på 
utställningar på Lava, och på den så omtalade Stockholm Underground 
(2002) graffitiutställningen i bergrummet under Sofia kyrka. Jag började 
förstå vilket sug graffitin/gatukonsten har, på gott och ont, som identitets-
markör, som kreativ handling, som meningsskapande symbol och som ett 
sätt att synas, vara, och skapa i det offentliga rummet.  

Som nybliven vinglig doktorandkalv startade jag egentligen med ett helt 
annat projekt där jag ville undersöka den samtida konstens potential som 
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pedagogiskt verktyg i marginaliserade områden (vissa Stockholmsförorter), 
vilket jag redan under bildlärarutbildningen intresserat mig för och nu ville 
utveckla. Efter mitt första år på forskarutbildningen, när jag var på en stu-
dieresa i Venedig för att låta mig inspireras av konstbiennalen, upptäckte 
jag att det jag tittade efter och dokumenterade var gatukonst. Jag blev över-
raskad när jag i denna kulturhistoriska högborg upptäckte uppkäftiga bilder 
i stadens snåriga gränder. Jag var glad över att få se den samtida konsten i 
all sin prakt på biennalen, men jag blev ännu gladare när jag såg samtida 
uttryck, utanför institutionernas ramar, på gatorna. Jag insåg då att detta 
ämne upptog mina tankar på ett sätt som bara skulle vara slöseri om jag inte 
tog chansen och gjorde det jag nu hade ett exklusivt tillfälle att göra; skriva 
en avhandling om gatukonst!  

Nu började det roliga – och det svåra. Hur ringa in ämnet? Hur få till-
gång till fält och informanter? På vilket sätt skulle jag gå till väga? Vad jag 
från början hade klart för mig var att jag ville bygga avhandlingen kring det 
visuella. Bilderna skulle vara det viktiga. Utövarnas bilder, mina bilder av 
utövarnas bilder. Bilder på hur utövarna skapar sina bilder. Jag ville följa 
en eller flera utövare under en process, från ax till limpa. Jag ville veta var-
för, var och på vilka sätt man utövade gatukonst. Och utifrån dessa frågor 
började mitt arbete. Här vill jag passa på att inflika att jag inte följt den 
gängse bilden av hur en doktorand ska vara, där själva doktorerandet är ett 
sätt att leva och där dygnets alla timmar ska vigas åt avhandlingsämnet. 
Istället har jag valt att ha en reglerad arbetstid för att kunna fungera som 
ensamstående mamma, där min fritid är min fria tid; där jag träffar vänner, 
min älskade, min familj, arbetar med båten, ser på TV, läser skönlitteratur, 
och då och då ägnar mig åt mitt måleri.  

Den vedertagna bilden av forskning och doktorerande känner jag igen 
från konstnärsmyten; eldsjälen som viger sitt liv åt konsten och lämnar allt 
annat (till exempel sociala och ekonomiska aspekter) därhän. Jag reserverar 
mig mot det underförstådda och ibland uttalade konceptet ”att doktorera är 
en livsstil”, då detta koncept innebär att vidmakthålla och även underblåsa 
en redan svag position akademiskt och framförallt ekonomiskt. Jag kan 
dock inte förneka att mitt val av ämne präglat min vardag, och att det mes-
tadels varit njutningsfullt att få löpa linan ut och fokusera så totalt på ett 
projekt.  

Mycket har hänt sedan detta avhandlingsarbete påbörjades. Den allmän-
na synen på gatukonst vad gäller Street Art-genren har mjukats upp och 
populariserats. Paradoxalt nog har samtidigt synen på ”klotter” blivit än 
mer negativ. Numer har Stockholms Stadsmuseum gatukonstvandringar 
med en auktoriserad guide och dagspressen skriver i positiva ordalag om 
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nya alster att upptäcka i stadsrummet. Det är en fantastisk känsla att genom 
detta arbete där jag belyser ämnet i ett vetenskapligt perspektiv få vara med 
i en dylik utvecklingsprocess av ett samtida kulturfenomen. Dock är jag 
glad att jag inte förutsåg denna utveckling, även om jag förutspår och ar-
gumenterar för den i avhandlingen, då lockelsen och nyfikenheten nog inte 
hade varit lika stark; som doktorand vill man gärna tro att man ensam ska 
utforska och upptäcka ett nytt universum för att sedan ge detta som den 
finaste present – till hela världen. 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan inflytande, stöd och hjälp av en 
rad personer. Jag vill börja med att tacka min handledare Karin Becker, 
som med osviklig optimism knuffat mig framåt, som hela tiden trott på mitt 
projekt och varit minst lika nyfiken på ämnet som jag. Karin har alltid sett 
potentialen i mig och mitt arbete när jag själv har vacklat. Du har varit ett 
fantastiskt stöd. Tack Karin! 

Tack också till Forskarskolan Estetiska Lärprocesser; Staffan Selander 
som funnit lösningar på problem som ingen kunnat förutse, som envist trott 
på forskarskolan och doktorandernas projekt, alla handledare från olika 
ämnesområden med gedigna kunskaper som engagerat sig utöver sina för-
pliktelser. Ett stort och varmt tack vill jag rikta till doktoranderna i fors-
karskolan, vilka blivit mina vänner som stöttat och inspirerat, ifrågasatt och 
krånglat till det under de ibland turbulenta åren. Tack också till Institutio-
nen för bildpedagogik vid Konstfack och mina vänner där, vilka ansträngt 
sig för att skapa rum och förutsättningar för mig.  

De kloka läsarna vid läsgruppseminariet, Åsa Bäckström, Tore West och 
Anette Göthlund gav konstruktiv kritik och inspirerande synpunkter på ett 
arbete mitt i processen, förstörde mina chanser till semester, fick mig att 
arbeta hårdare än jag trodde var möjligt – tack vare er har jag lyckats fär-
digställa avhandlingen! Tack till Gull-Britt Larsson som tog mig och mitt 
manus under sina vingar i slutfasen, du är en pärla! Tack också till Eva 
Spångberg på HLS Förlag.  

Ett särskilt tack till informanterna, utan vars otroliga kunskaper, bilder, 
öppenhjärtighet detta arbete gått om intet.  

Arbetets energislukande karaktär, och krav på nästan total uppmärksam-
het från mig så här i slutskedet fordrar ett stort och innerligt tack till vänner 
och familj. Lena och Åsa, som funnits där och trott på mig, gett mig råd 
och stöd och värme. Thank you Richard! Min kära mamma som alltid stått 
bakom mig genom hela mitt liv som ett självklart orubbligt urberg, min 
allra käraste syster och familj, tack! Tack Malin! Bonusbarnen, som virvla-
de in mitt liv och tog mig med storm. Siri och Emil, mina fantastiska barn, 
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– kärleken är evig! Mitt allra varmaste tack till Tomas, med dig vid min 
sida är allting möjligt… 

Stockholm i augusti 2006 
Cecilia Andersson 
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Kapitel 1. Ramverk 

Inledning 
Bildskapande utanför formella ramar och institutioner, samt estetiska lär-
processer står i centrum i denna avhandling. Jag koncentrerar mig på alster 
som presenteras i det offentliga rummet. Det handlar dock inte om offentlig 
konst i sedvanlig bemärkelse, det vill säga offentliga utsmyckningar som 
utvalda konstnärer gjort på uppdrag till specifika platser, utan om visuella 
gestaltningar i olika former, som uppstår illegalt på gatan, utanför gallerier-
na och ”de sköna konsternas” institutioner, det vill säga gatukonst.  

Det väsentliga resonemanget rör sig kring kreativa praktiker, estetiska 
(lär)processer samt meningsskapande som uppstår i ett offentligt rum ge-
nom denna specifika gestaltningsform. Det egna skapandet, människors rätt 
att ta del av och göra anspråk på det offentliga rummet löper som parallella 
röda trådar genom avhandlingen. I denna avhandling antar jag ett grund-
läggande konstruktivistiskt perspektiv vilket handlar om att människan 
själv konstruerar sin förståelse av omvärlden och inte bara passivt tar emot 
information. Till detta läggs ett sociokulturellt perspektiv genom att jag 
intresserar mig för ”hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar 
fysiska och kognitiva resurser” (Säljö 2000:18) och tittar på ”hur männi-
skor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur 
de använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller” (ibid). 

En diskussion kring de oundvikliga kopplingar jag ser mellan den insti-
tutionaliserade konsten och gatukonsten samt ett resonemang kring denna 
spänningsfyllda relation och dess konsekvenser fördjupas i avhandlingen.  

I detta första kapitel presenteras avhandlingsämnet och min positionering 
i relation till forskningsområdets. Jag redogör för avhandlingens syfte, frå-
geställningar och avgränsningar och presenterar avhandlingens upplägg-
ning.  

Vetenskap, konst – och gatukonst 
Liksom vetenskapen ställer konsten hela tiden frågor och undersöker olika 
fenomen. Gränser och institutionella ramar förflyttar sig både inom konst 
och vetenskap, och mellan konst och vetenskap. Dessa förhållanden har 
skapat diskussioner vilket har lett till gränsöverskridanden och närmanden 
från båda håll. Konsten förändras hela tiden, just för att den ifrågasätter sig 
själv och konventionella gränser. På liknande sätt förändras vetenskapen, 
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genom uppluckringar mellan discipliner och större insyn i en traditionellt 
sett sluten värld.1  

Vid sidan av detta finns informella gestaltningsformer som uppstår utan-
för konstens institutionella ramar. Det är alltså detta bildskapande jag un-
dersöker – det bildskapande som finns i det offentliga rummet och som 
skapas utanför den formella, etablerade konsten av oftast unga människor. 
Denna produktion är inte gemene mans, den är inte kommersiell, den ses 
inte heller som konst. Den befinner sig inom ett gränsland av skäl och med 
funktioner vilka ska redogöras för. Gränslandets fysiska rum är staden och 
gatan. Undersökningen utgår från de fotografier och rörliga bilder jag har 
av gatukonstpraktik och gatukonstalster, samt från intervjuer med utövare 
som fungerat som informanter och generöst delat med sig av sina erfaren-
heter. Sammanlagt har jag sju informanter, sju kontakter, och nio mer än 
timslånga dialogorienterade intervjuer.  

Denna avhandling har producerats inom Forskarskolan Estetiska Lär-
processer där min konstnärligt verksamma bakgrund och bildpedagogiska 
yrkesutbildning sammantaget har varit ett starkt fundament. Som utbildad 
bildlärare har jag ett genuint intresse för ungdomskultur; ungdomars iden-
titets- och meningsskapande, deras (bild)världar och (estetiska)lärprocesser. 
Med min bakgrund som konstnär (utan formell högre utbildning, dock ut-
övande under flera år) är mitt intresse för konst och min erfarenhet av 
konstnärliga processer av stor vikt för att knyta samman de trådar som ska 
följas studien igenom. I och med dessa kvalifikationer placerar sig 
avhandlingen inom det bildpedagogiska fältet där dels den konstnärliga 
praktiken, dels det didaktiska perspektivet är viktiga aspekter för ett 
undersökande av mötet mellan de institutioner inom vilka dessa ingår. En 
tredje aspekt är de informella estetiska produktionerna, som står utanför 
dessa institutioner, i det offentliga rummet. I detta fall handlar det om 
gatukonst. Dessa tre aspekter är bärande för studien vilken behandlar este-
tiska produktioner, estetiska lärprocesser och kreativa handlingar – på 
platser och med villkor som, konventionellt sett, ej är vedertagna i lärande-
sammanhang. Med dessa aspekter som utgångspunkter undersöker jag 
genom denna studie på vilka sätt broar kan byggas och hur möten kan 
skapas mellan de olika områdena. 

Det bildskapande som sker i skolan2 står inte utanför det som sker inom 
konsten3, inte heller är det opåverkat av samtida kulturella yttringar som 

                                            
1 Ett exempel på insyn är den diskussion som fördes på Dagens Nyheters debattsida un-

der hösten 2005 om humaniora och dess uppgift; skyldigheter och rättigheter och dess 
framtid. (Se DN 20051010, 051011,051020, 051025, 051026, 051104, 051111, 051116, 
051125, 051130, 051202). 



exempelvis gatukonst. Skolan är inte en solitär ö i samhället, och samtiden 
med dess skeenden kan inte stängas ute utan sipprar obönhörligt in i alla dess 
olika former, inte minst genom kulturella yttringar så som populärkultur och 
fenomen som gatukonst, samt i ökande utsträckning den samtida konsten. Just 
gatukonst är central, på olika sätt, i många ungdomars världar och att belysa 
detta i ett vetenskapligt sammanhang kan ge redskap för att hantera, tolka 
och arbeta kring denna informella kulturproduktion och kreativa praktik även 
inom skolan. Jag ämnar sträcka mig utöver de institutionella gränserna för 
att undersöka vad som sker inom de olika områdena, huruvida gränserna kan 
luckras upp och på vilket sätt detta kan användas i lärandesammanhang.

Den visuella gestaltning som lagts till avhandlingen är ett sätt att visa på 
hur man med bildskapande kan komplettera och förstärka ett, i detta fall vet-
enskapligt, resonemang. Genom att redogöra för och belysa ett ämne via två 
angreppssätt, ett vetenskapligt och ett visuellt gestaltande, kan aspekter från 
olika håll tydliggöras, plockas upp och spegla ämnet starkare via växel- och 
samverkan. Läsaren kan genom att läsa, se och sammantaget uppleva berät-
telsen om gatukonst via två fristående och/eller enhetliga verk få syn på olika 
saker av vikt som kan ge ytterligare komplexitet till studiens resonemang och 
resultat.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra, undersöka 
och tolka de visuella uttryck i form av gatukonst som uppstår i det offentliga 
rummet. Genom att studera gatukonstpraktiken exponeras och diskuteras 
relationen mellan det offentliga rummet som en demokratisk idé, en plats 
för yttrandefrihet respektive en planerad, estetiskt utformad plats. Unga står 
närmare denna samtida yttring än vuxna och avsikten är att belysa och öka 
förståelsen för ett essentiellt inslag i många unga människors vardag. Studien 
görs i syfte att tolka gatukonstens funktioner, för att kunna behandla fenom-
enet även i lärandesammanhang. Genom att beskriva och analysera denna ge-
staltningsform synliggörs den estetiska lärprocess som äger rum, den didak-
tiska aspekten av denna praktik och den kommunikation verken artikulerar. 
Ytterligare en ofrånkomlig aspekt som på olika sätt vävs in i avhandlingen 
är den dynamik som uppstår mellan gatukonsten och medierna samt de kon-
sekvenser detta ger.

2 Med skolan menar jag generellt det institutionella lärandet och undervisningen som sker 
i grund-, gymnasie- och högskola/universitet.
3 Med konsten menar jag generellt den institutionaliserade bildkonsten när inte annat an-
ges.
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Jag undersöker frågor som handlar om hur, var, varför och av vem/vilka, 
för vem/vilka skapas, presenteras och kommuniceras visuella uttryck i form 
av gatukonst i det offentliga rummet? Det vill säga – på vilka platser upp-
står gatukonst, hur skapas verken; hur ser arbetsprocessen ut, vilka är ut-
övarna, hur definieras publiken?  

Avgränsningar  
Studien avgränsas till de rent visuella gestaltningarna och utesluter exem-
pelvis gatuteater, dans och andra estetiska/gestaltande former vilka ofta 
sammankopplas med termen gatukonst. Andra avgränsningar är de geogra-
fiska och tidsmässiga. Studien är utförd i Stockholm mellan 2003-2005 
med vissa tillbakablickar och tillägg. I synnerhet svenska gatukonstutövare 
och deras alster lyfts fram. Då urvalet är litet har det inte varit relevant att 
redogöra för social bakgrund; ekonomisk, familje- eller boendesituation. I 
avhandlingen nämns internationellt kända namn då detta är en transnatio-
nell företeelse, men fokus ligger på utövandet i Sverige och framförallt i 
Stockholm. Trots att denna praktik är kriminaliserad kommer detta faktum 
inte att problematiseras i någon större omfattning. Detta är en avgränsning 
som görs medvetet då denna avhandling antar ett annat perspektiv, dock 
lyfts det upp som ett ofrånkomligt och kanske avgörande faktum. 

Avhandlingen belyser också det faktum att tjejer syns mindre inom gatu-
konstutövning. Det finns dock många aktiva, och fyra av mina informanter 
är tjejer. Dock har min problematisering av gatukonst och gatukonstutöv-
ning haft annat fokus, så genusaspekten lämnar jag till andra att utforska.  

Avhandlingens uppläggning 
Denna avhandling består av två delar. Den första delen är en bakgrundsdel 
enligt följande ordning: I kapitel 2 beskriver jag själva ämnet gatukonst och 
ger en översikt över de olika kategorier som behandlas i studien; gatukonst 
är samlingsnamnet för graffiti och de olika uttrycksformer som ingår under 
termen Street Art. Jag anger orsaker till ämnets aktualitet genom att belysa 
debatten, som inte bara försiggår i dagstidningar och på TV, utan även ge-
nom olika kulturinstitutioner.  

Forskningsfältet presenteras i kapitel 3; forskning på graffiti som konst-
form och i historisk belysning via konsthistoriska institutioner, graffiti som 
problemområde via kriminologi och antropologi. Den ungdomskulturforsk-
ning jag berör här kommer att presenteras mer ingående i kapitel 7 vilket 
bland annat handlar om estetiska lärprocesser. En inblick i forskning kring 
offentliga platser och det offentliga rummet ges också och då rör det sig om 
arkitektur, sociologi men även tvärvetenskapliga projekt. Jag redogör för 
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denna avhandlings relevans då studien omfattar mer än graffiti, där fokus 
ligger på de estetiska lärprocesserna, den informella gestaltningen samt 
denna praktiks plats i ett offentligt rum.  

Därefter följer metodkapitlet som ingående visar på vilka sätt jag samlat 
in, arbetat med och reflekterat över empirin, detta utgör kapitel 4. Kapitlet 
har ambitionen att vara så transparent som möjligt i syfte att synliggöra val, 
reflektioner och tolkningar. Sedan introduceras de teorier jag lutar mig mot 
och utgår ifrån vilket utgör kapitel 5. I detta kapitel centreras diskussionen 
kring ett senmodernt samhälle vars kännetecken bland annat är transnatio-
nella flöden via människors rörlighet och (nya) mediers vittomfamnande 
och snabba spridning, vilket kan ses som en förutsättning för att ett feno-
men som gatukonst ska kunna uppstå. Teorier om makt och motstånd läggs 
också fram i detta kapitel.  

 Den andra delen av avhandlingen är resultatdelen och den omfattar även 
avhandlingens tre teoretiska plattformar som ligger till grund för de fråge-
ställningar jag utgår ifrån. Dessa plattformar redogörs för inledningsvis i 
varje kapitel som sedan följs av en redovisning av resultaten från det empi-
riska materialet. Jag analyserar och tolkar empiriska data utifrån teoretiska 
utgångspunkter sammankopplade med de teman som utvunnits ur empirin.  

Kapitel 6 behandlar det offentliga rummet där ett offentligt rum som vi-
sar tydliga tecken på att försvagas vad gäller dess ursprung som demokra-
tisk idé beskrivs. Offentliga platser och deras skiftande innebörder presen-
teras också här. Således används teorier kring offentlighet, med sociala och 
historiska perspektiv, och till viss del används även medievetenskapens 
perspektiv. Det offentliga stadslivets förändringar beskrivs genom forsk-
ning på samhällsplanering där samband mellan fysisk miljö och socialt liv 
accentueras, samt genom urbanitetens omvandlingar studerad av forskare 
inom urbanforskningen. I detta kapitel diskuteras också forskningsprojekt 
som fokuserat på offentliga miljöer och de praktiker som uppstå här. Sedan 
kopplas en diskussion kring platser för gatukonst till kapitlets inledande 
resonemang. Vilka platser finns för denna praktik, varför är det just dessa 
platser som tas i anspråk? 

Kapitel 7 handlar om estetiska lärprocesser där jag genom en diskussion 
om estetiska (lär)processer, huvudsakligen via ungdomskulturforskning, 
också tar upp kunskapsprocesser och lärande genom praktik, via bland an-
nat pedagogik och idéhistoria. Här förs argumentationer kring outtalad kun-
skap, där hand, kropp och hjärna fungerar som en oskiljaktig enhet och i 
bästa fall skapar ett flöde och ett reflekterande i själva handlingen. Sedan 
implementeras dessa resonemang i det empiriska materialet och jag lyfter 
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fram specifika lärprocesser som synliggjorts via studien. Detta kapitel be-
handlar således formerna för dessa visuella uttryck och hur de skapas, 

Den tredje plattformen presenteras i kapitel 8. Ett resonemang kring det 
uppluckrade konstfältet är den bas från vilken en diskussion kring relatio-
nen mellan gatukonst och samtida konst här emanerar. Ambivalensen 
rörande tillhörighet och funktion från de båda områdena synliggörs samt 
den paradox detta innebär. I detta kapitel redovisas även exempel på hur 
utövare arbetar i det offentliga rummet vilket bland annat handlar om inten-
tioner för detta skapande, vilket exemplifieras med beskrivningar av ett par 
gestaltningsprocesser. Slutligen kommer kapitel 9 vilket omfattar en upp-
samling av resultaten och en återkoppling till de teman som utvunnits ur 
studien, genom en diskussion kring förutsättningar för gatukonsten, dess 
funktion, samt kampen om utrymme i staden. Kapitlet avslutas med en re-
flekterande diskussion och ett tydliggörande över de forskningsbidrag av-
handlingen leder till. Den medföljande DVD:n visar dels de bilder som 
finns tryckta i avhandlingen, där läsaren kan se bilderna i färg och i större 
format, dels en visuell gestaltning som komplement till den skrivna texten. 
Dessa två delar, avhandlingens skrivna text och den visuella gestaltningen 
kan läsas var för sig eller som en integrerande enhet.  

Studien sträcker sig tidsmässigt från hösten 2003 till våren 2005. Gatu-
konstens utbredning och geografiska läge har jag endast gjort en skissartad 
kartläggning av, då det är svårt att slå fast dess position. Detta är en gestalt-
ning som byter skepnad och plats över tid, dock finns det vissa platser som 
fyller en funktion som ”galleri” vilket kommer att visas i text och bild. 
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Kapitel 2. Gatukonst –  
kontext och kategorisering  

Inledning 
Gatukonst är på intet sätt ett problemfritt område, och flertalet människor är 
färgade av mediabilden av ”klottrare” som vandaler vilka, om de inte redan 
är där, är på väg in i tung kriminalitet. SL (Stockholms lokaltrafik) och 
Stockholms gatu- och fastighetskontor driver en hård linje, och debatternas 
svallvågor går ofta höga i dags- och kvällspress. Dock finns det numera ett 
mer försonande drag från kultur- och konsthåll, och tydligt är att intresset 
för gatukonst har ökat från allmänhet och kulturinstitutioner. Graffiti- och 
Street Art-utställningar har funnit sin plats på konstinstitutioner runt om i 
landet, och sedan början av 2000-talet blivit allt vanligare.  

I detta kapitel introduceras gatukonst genom historisering och problema-
tisering samt en kategorisering av dess olika delar. Jag exemplifierar hur 
fenomenet kan uppfattas och behandlas i massmedia och på kulturinstitu-
tioner. För att underlätta läsningen och förståelsen av ämnet sorteras de ga-
tukonstalster jag dokumenterat in i olika kategorier.  

Visuellt flöde  
I stadsrummets visuella landskap slåss ett myller av bilder om vår upp-
märksamhet på otaliga sätt, med oräkneliga knep. Förutom påbuds- och 
informationsskyltar får vi kryssa oss fram mellan bilder där intentionen är 
att vi ska uppmärksamma en vara, en produkt, eller ett företag och där må-
let följaktligen handlar om ökad konsumtion. Den offentliga konst som 
finns i stadsrummet blir relativt snabbt mer eller mindre osynlig, och smäl-
ter samman med arkitekturen eller platsens utformning, dock finns den där 
som ännu ett inslag för ögat. Karin Becker (2001) skriver om offentlig 
konst och dess plats i stadsmiljö: 

 
Offentlig konst köps in eller beställs, oftast med en speciell plats i åtanke 
där konstverket ska vara placerat, och idén om en offentlig konst är intimt 
kopplad till den ideologiska uppfattningen att stadsmiljön ska vara en öppen 
arena för det fria uttrycket och utbytet av tankar. (Becker 2001:191) 

 
I samma essä skriver Becker att museiintendenten som tillsammans med en 
arkitekt ansvarade för konsten i Solna Centrum anser att de lyckats skapa 
de ”frizoner” som behövs i, och kring det kommersiellt hårt belastade köp-
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centrumet. Populära Passager4 är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt 
som undersökt medier, konsumtion och kultur med utgångspunkt i Solna 
Centrum vars förändring från en plats för handel, kultur och möten till ett 
stängt, privatägt rum är ett tydligt exempel på ett halvoffentligt rum och 
vilka egenskaper och kriterier ett sådant rum har. Studerar man, som fors-
karna i detta projekt, Solna Centrum närmare utgör dock även denna plats 
ett visuellt bricolage där bildernas olika meningar och mål blandas samman 
till ett visuellt flöde på samma sätt som på gatorna i de centrala delarna av 
staden. Som ett alternativ, en motreaktion eller bara som en del av detta 
visuella flöde har en annan sorts visuell gestaltning kommit till stånd, det 
som i denna avhandling samlas under paraplybeteckningen gatukonst. Den-
na paraplybeteckning innefattar även klotter vilket nedan problematiseras 
inom olika diskurser. 

Klotter – ny rubrik i massmedia 
1968 är för första gången klotter markerat som problemområde i svensk 
massmedia, i ett par artiklar i Dagens Nyheters söndagsbilaga 11 februari 
”Klottret – ocensurerat massmedium”. Att läsa dessa artiklar ger känslan av 
att resa med en tidsmaskin. De ordval, begrepp, fysiska platser och fram-
förallt den politiska andan som kan avkodas i texten speglar ett sent 1960-
tal med en helt annan samhällsbild än i dag, år 2006. FNL-rörelsen5 var 
stark, slagord var inte ovanliga i vilken form de än uppstod, en tydlig gene-
rationsklyfta var kännbar där ungdomen tycktes göra revolt på flera olika 
plan.  

En artikel i denna söndagsbilaga av 1968 års modell handlar om ”Det 
politiska klottret”. Här kallas det kludd, ”det nya kluddet”, där färgen med-
vetet är vald för att den inte går att tvätta bort. ”Ett omoget sätt att uttrycka 
sig på?” undrar DN:s Anna-Lisa Bäckman när de pratar med några av FNL-
gruppens medlemmar. 

 
Absolut inte! Var det omoget när republikanerna under spanska inbördes-
kriget målade slagord på väggarna? Men det är inte en del av vår verksam-
het. Det är enskilda individer som målar parollerna. Och vi fördömer dem 
inte ur moralisk synvinkel. Vi ställer oss bakom dem. Det är ej särskilt vid-
rigt att skriva USA MÖRDARE. För det är sant!  

 

                                            
4 Se Becker, Bjurström, Fornäs, & Ganetz (red.) (2001, 2002) samt Gemzöe (2004).  
5 Nationella Befrielsefronten för Sydvietnam (FNL) var en gerillarörelse under Vietnam-

kriget (1957-1975) som stred tillsammans med den nordvietnamesiska armén mot den 
sydvietnamesiska (USA-understödda) regeringen. 
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På denna sida i DN har man förutom en mindre rapport om vad klottret kos-
tar, och några rader angående den psykologiska aspekten med rubriken 
”Som säkerhetsventiler”, också en enspaltare med rubriken ”Svensk vits 
saknar snits” där Robert Reisner som forskade på området säger6: 

 
I Amerika har klottret blivit mer sofistikerat, mer intellektuellt och vitsigt. 
En klottrare som är med sin tid i USA skriver inte brutalt “Jag hatar Lyn-
don” eller något sånt inför valkampanjen i år. Han skriver helt flott: LBJ 
FOR EX-PRESIDENT! Det bästa klottret hittar man vid storstädernas uni-
versitet och till exempel vid smarta barer. Det klottras främst av män, sär-
skilt studenter, hippies och unga i affärsvärlden. 

 
En barnpsykolog som ”åberopats som auktoritet på klotter” uttalar sig: 

 
Sexualdriften och aggressionsdriften är våra starkaste drifter och de visar 
sig tidigt. Men samhällets regler, ofta gammalmodiga, sätter stopp för utle-
velsen. Klotter fungerar som säkerhetsventiler.  

 
En psykiater säger i lite starkare ordalag: ”Jag skulle tynga ner hela den här 
sidan om jag kom med mina tolkningar om till exempel anala problem, be-
hovet av att smeta och kladda”. 

Slutligen skriver Bäckman om hur ”myndigheterna kämpar mot klottret 
eller försöker styra det till tillåtna väggplättar”. Här beskrivs hur Stock-
holms gatukontor annonserade ut en belöning på 500 kronor till ”den som 
kan säga vem som okynnesmålar”, och hur detta uppfattades som ”Judas-
pengar” för att ange de ”politiska klottrarna”. Här har gatukontoret upp-
skattat den årliga kostnaden för det så kallade klottret till 100 - 200 000 
kronor. (Den totala skadegörelsesumman låg på drygt en miljon kronor). På 
SL gjorde man åtskillnad på politisk skadegörelse och ”övrigt klotter”. Vid 
ett avstånd på snart 40 år ser mediarapporteringen kring det så kallade 
klottret likartad ut; resonemangen skapar fortfarande upprörda känslor och 
kräver moraliskt ställningstagande.  

Klotter – en diskussion 
I denna avhandling görs en medveten distinktion mellan benämningarna 
klotter och graffiti. Klotter är en flitigt använd beteckning (som översätter 
den ursprungliga betydelsen av ordet graffiti direkt och dessutom är den 
äldsta benämningen på skrivna/ritade tecken på väggar och murar) dock 
bidrar denna beteckning till att klumpa ihop de visuella uttryck som skapas 
i stadsrummet till ett homogent kluster av skadegörelse, åverkan och för-

                                            
6 Robert Reisner kom 1971 ut med Graffiti: Two Thousand Years of Wallwriting. 
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fulning. I Norstedts Plus (1997:551) står det, att ”klotter är slarvigt och has-
tigt gjord skrift eller teckning med eller utan innehåll” och ”Graffiti är klot-
ter i offentlig miljö” (ibid:372). Detta skulle innebära att graffiti är hastig 
och slarvig skrift eller teckning utan innehåll i offentlig miljö.  

Klotter har, mycket med hjälp av massmedias förmedling av debatten, 
blivit ett värdeladdat begrepp som nästan alla kan relatera till. Emellertid – 
vid ett mer noggrant betraktande kan man se att tags7 och graffitimålningar 
är bilder som med väl inövad hantverksteknik målas upp med olika medi-
um, företrädesvis sprayfärg och tuschpennor, på bland annat väggar, trotto-
arer, tåg och perronger.  

Klotter som benämning kan istället ha innebörden av att vara något som 
spänner från telefonblocket hemma till skolbänkslock och offentliga toalet-
ter där små figurer, meddelanden, ordspråk, kärleksmeddelanden och ob-
sceniteter i bild och/eller text, vi vet ju alla vilka kroppsdelar som förekom-
mer flitigast i dessa sammanhang, samsas. Det vill säga: klotter är ofta nå-
got människor gör medan de gör något annat, med eller utan estetisk med-
vetenhet i utförandet, eller något som görs för att väcka uppmärksamhet, 
skapa provokation eller avleda uttråkning, medan tags och graffiti utförs 
utifrån en medveten position, har ett tydligt innehåll, en uttalad form och en 
klar estetisk prägel. Därmed inte sagt att även dessa former också kan byg-
ga på ovan nämnda orsaker, i vissa fall.  

Mitt resonemang krockar med Brottsförebyggande rådets definition av 
klotter respektive graffiti där BRÅ i idéskrift nr 15 ”Klotterförebyggande 
åtgärder -En idéskrift om att tänka parallellt” lutar sig mot den kod (nr 
1207) som klotter sedan 1996 har i polisens rapportering av brott, samt den 
departementspromemoria där regeringen definierar klotter som ”bild eller 
ristning som olovligen anbringats på en plats eller föremål”(2001:43). Un-
der rubriken ”definition av begreppen klotter och graffiti” står att läsa: 
”Klotter är alltså det olagliga uttrycket (skadegörelsebrottslighet) och graf-
fitin är det lagliga uttrycket” (2005:1:8). Här görs också en distinktion. 
Emellertid ligger denna distinktion på en annan nivå: graffiti blir graffiti 
bara om det är lagligt utfört annars är det klotter, det vill säga skadegörelse, 
i myndighetssammanhang. Då jag antar ett annat perspektiv än Brottsföre-
byggande rådet, polisen, regeringen och forskare inom kriminologi har jag 
svårt att ansluta mig till denna definition vilken bara tjänar till att sortera 
den kriminella handlingen/verket från den lagliga och därför inte säger nå-
got om verken i sig, de olika uttrycksformerna eller vad de kommunicerar.  

                                            
7 En tag är en signatur, utförd med sprayfärg eller tuschpenna.  
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Jag bortser inte från det faktum att gatukonst är ett kriminaliserat feno-
men, det är en aspekt som diskuteras, dock antar jag ett annat perspektiv i 
denna avhandling. Detta perspektiv handlar inte om att fördöma eller ac-
ceptera, utan att studera ett samtida fenomen vilket bland annat kan väcka 
frågor om tillståndet i staden och i det samtida urbana samhället.  

Gatukonstens olika ansikten 
Denna studie av gatukonst innefattar bild och text, objekt och målningar, 
affischer och klistermärken, sprungna ur klassisk graffiti. Här finns många 
beteckningar att välja bland; neograffiti, postgraffiti, Street Art. Dock finns 
det både svårigheter och en ovilja att slutgiltigt definiera eftersom det ka-
raktäristiska är just föränderligheten, och det flyktiga i denna uttrycksform, 
samt att nya former hela tiden uppstår och utvecklas. Tristan Manco 
(2004:9) menar att då det finns så många olika uttryckssätt och det dyker 
upp nya former varje dag är det svårt att tala om ett generellt visuellt språk. 
I förordet till Graffiti World menar Nicholas Ganz (2004:10) att många nu-
tida gatukonstutövare värjer sig mot beteckningen graffiti då den termen är 
förlegad. Utövarna väljer hellre att benämna sin konst som ”Street Art” el-
ler ”postgraffiti” för att särskilja den från det allmänt vedertagna ordet 
graffiti.  

Jag har valt att använda benämningen gatukonst, vilket är en rak över-
sättning av ordet Street Art, trots att jag samtidigt på sätt och vis positione-
rar mig då ordet konst vävs in. Översättningen är i detta fall egentligen inte 
korrekt, då man med Street Art generellt exkluderar klassisk graffiti. Gatu-
konst är i detta sammanhang en paraplybenämning vilket innefattar graffiti, 
Street Art, och vad som allmänt kallas ”klotter”. Gatukonst är bilder som 
skapas av, företrädesvis, unga människor, bilder som klistras upp eller må-
las på gator och husväggar. Bilder som konkurrerar med, eller försvinner 
bland andra bilder i stadens visuella sceneri. Det är också en term som trots 
att den innefattar graffiti så har tyngdpunkten flyttats till att ligga på ut-
vecklingen av eller sidospåret från den klassiska graffitin. Dock går det inte 
att utesluta en presentation av graffitin då det är denna gestaltning i det of-
fentliga rummet som är ursprunget till de visuella gestaltningar jag främst 
intresserar mig för i detta arbete, inklusive dess upphov, kommunikations-
möjligheter och platser.  

Gatukonsten är till sitt väsen flyktig, dels för att den riskerar att rivas ner 
eller illa kvickt tvättas bort, dels för att det är en yttring som måste utföras 
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snabbt på grund av att det är en illegal handling.8 Det finns platser och till-
fällen för legalt utövande vilket jag kommer att ta upp längre fram i av-
handlingen. Utövarna lär sig att på olika sätt arbeta under dessa villkor, och 
förutsättningarna ses som en del av själva processen. Den gatukonst som 
här studerats rör sig från tags och vanlig graffiti till schabloner, klistermär-
ken, affischer, objekt och tredimensionella verk.  

Nedan ska jag gå in på en kategorisering av de gatukonstalster jag har 
dokumenterat mellan 2003 och 2005 i Stockholm; i stadens inre livliga kär-
na, några mindre besökta platser; brofästen, prång och så vidare samt i tun-
nelbanan; perronger och väggar utefter linjerna. Den kategorisering jag pre-
senterar har dels ett ursprung i litteratur kring graffitins utveckling (se 
Manco 2002, 2004, Ganz 2004, Jacobsson 1996, Chalfant 1987 m.fl.) dels i 
min egen sortering av de fotografier jag tagit av gatukonst i Stockholm. 
Först ges en kort beskrivning av den del av gatukonsten som kan ses som 
dess ursprung och källa: graffiti, för att sedan gå in på de olika kategorierna 
inom gatukonst. 

Graffiti – kort historik och kategorisering 
Ordet graffiti kommer från italienskans graffito och betyder ”inskrift eller 
teckning som ristats på en mur e.d” (Bonniers ordbok 1988:186) där graffiti 
blir pluralformen. På grekiska är ordet grapho och betyder skriva. I Nor-
stedts ordbok (1997) står att läsa att graffiti är ”klotter i offentlig miljö”. 
Slår man på synonymverktyget i Word kommer orden väggklotter, klotter, 
tagg upp.  

Jag har efter noga övervägande till slut beslutat mig för att behålla de 
flesta engelska uttryck utan att översätta eller försvenska. Överlag använder 
jag mestadels engelska termer i avhandlingen om det inte av olika skäl; 
läsbarhet eller begriplighet, passar bättre med en översättning eller för-
svenskning. Skälet till detta är att jag vill använda samma terminologi som 
mina informanter. Jag anser även att om man översätter något vedertaget, 
väl fungerande för att anpassa det till en akademisk sfär blir det lätt onödigt 
fyrkantigt och kan kännas konstruerat. Eftersom det dessutom är ett feno-
men som i sin moderna, specifika form uppstod i USA har beteckningarna 
hängt med relativt intakta i sin engelskspråkiga form världen över. 

De tidiga grottmålningarna i Lascaux i Frankrike är ett ofta förekom-
mande exempel i graffitins historiebeskrivning, där människorna förutom 
att rista in i väggarna även använde en form av schablonteknik; färgat pul-

                                            
8 ”Den som förstör eller skadar annans egendom, fast eller lös, till men för annans rätt 

därtill, dömes för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.” 12 kap. brottsbal-
ken. 
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ver blåstes genom ihåliga benpipor, för att skapa silhuetter.9 Ett annat lika 
välkänt exempel är de väggar med teckningar, valpropaganda och obsceni-
teter som uppdagades vid utgrävningarna av Pompeji.10 Under andra 
världskriget använde nazisterna väggar för att sprida propaganda mot judar 
och dissidenter och hetsa befolkningen till hat. Men graffiti har även varit 
ett väl använt verktyg för motståndsrörelser i olika länder genom tiderna för 
att få ut sina budskap till allmänheten. Idag kan både rasistiska och antira-
sistiska budskap ses skrivna/målade eller som klistermärken på tunnelbane-
vagnar och husväggar. 

På 1960-talet, under studentrevolternas tid var affischer och målade 
slagord en viktig ingrediens i rörelsen, och här finns en del av ursprunget 
till dagens schabloner (stencilgraffiti). 

Emellertid, det moderna graffitibegreppet föddes i New York och Phila-
delphia i slutet av 1960-talet där några få pionjärer började med att skriva 
sina namn på väggar och i tunnelbanan11. Under denna tid kultiverades 
graffitin från enkla tags till större målningar med bildelement, och över tid 
har det skett en utveckling av form, typografi och stil.12 Utövarna skrev 
större och större tags och till slut målades den första målningen (piecen) på 
en tunnelbanevagn i New York. Många valde tunnelbanetågen på grund av 
att dessa färdades genom hela staden och kunde ses av otaliga människor. 
Detta var och är en viktig aspekt; att bli sedd av så många som möjligt.  

Målarna från New York reste runt, och andra inspirerades. Graffitin 
spreds över landet och kom att utvecklas som subkultur under 1970-talet i 
USA. Så småningom målades även det första tåget i Europa, och ungefär 
samtidigt kom utställningar med graffiti till stånd i Amsterdam och Ant-
werpen.13 Omkring 1986 vaknade New Yorks myndigheter och åtgärder 
vidtogs mot graffitin, bland annat inhägnade man depåer och rengjorde tå-
gen från målningar regelbundet. 

Graffitin knöts samman med USAs hip-hoprörelsen och kom att exporte-
ras till Europa genom denna musik- och dansstil under tidigt 1980-tal. 
Denna praktik har bland annat fått heta hip-hop graffiti (se exempelvis Phil-

                                            
9 Se bland annat Manco (2002). 
10 Se till exempel Bergman 1938: 215-243.   
11 Enligt Ganz (2004) var dessa framförallt ”Taki 183”, ”Julio 204”, ”Cat 161” och 

”Cornbread”. 
12 Jag går inte in på de olika internationellt gemensamma stilarna här. För den intressera-

de finns en mängd litteratur att tillgå. Se bland annat; Jacobson (1996) Chalfant & Pri-
goff (1987). 

13 Det mesta från denna graffitins historik har jag inhämtat från bland annat Ganz (2004), 
Manco (2002, 2004). 
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lips 1999) eller TTP graffiti (Jacobson 1996, Shannon 2002)14. En vackrare 
och mer positionerad benämning som även använts av Jacobsson är spray-
konst vilket är en översättning av spray-can art som introducerades av 
Chalfant & Prigoff (1987). 

Målare (writers)15 skrev sina namn (till en början deras egna, riktiga 
namn) med sprayfärg, men så småningom började pseudonymer användas. 
Detta kallas för att skriva sin tag. 16 Antingen skrivs signaturen (pseudo-
nymen) eller crewnamnet17. Det är oftast tre, fyra bokstäver det rör sig om.  

I ett crewnamn används initialerna av den sammansättning av ord som 
bildar ett crew; exempelvis WUFC som kan stå för Writers United Football 
Crew, dock är detta endast en av flera alternativa betydelser.  

Än i denna dag är tagen en stor och viktig del inom graffitin; den ska sy-
nas, den ska upprepas så många gånger som möjligt, helst på så besvärliga, 
svåråtkomliga ställen som möjligt, och den ska vara tekniskt och estetiskt 
driven. En tag är trots allt synonym med målarens identitet. 

 
The tag is a Writer´s signature. It should be both readable and original. The 
tag´s fundamental attribute is that it not only attempts to convey informa-
tion, but also to organize a surface concisely. In determinating a tag´s con-
tent, the definition of the surface(s) and the intended expression are strongly 
interconnected. Almost every tag contains an element that seeks to take 
possesions of a space. (…) A tag defines a site, an area or a viewpoint and 
claims it as its own. As this visual language becomes more pervasive, 
hoewever, individual style has come to characterize tags more than read-
ability. Writers now identify themselves through the creation of these ex-
pressive emblems. (Marcus & Remke 2003:17) 

 
I ovanstående citat av Marcus Mai och Arthur Remke beskriver författarna 
tagen, utövarens signatur, och dess egenskaper; förutom att den ska vara 
läsbar, är uttrycket viktigt genom bland annat tagens placering. Ett medve-
tet val av en yta som samspelar med tagens innehåll samt en individuell stil 
ger tagen dess speciella uttryck där läsbarheten då blir underordnad. Det är 
ofrånkomligt att associera till kalligrafi, denna skönskriftens konstform 
med mycket gamla anor från Östasien. Kopplingar till typografin och dess 
utveckling, till reklamspråk där bokstävers utseende kan frammana de 

                                            
14 TTP graffiti står för tags, throw-ups och pieces. Se Jacobson(1996), Shannon (2004). 
15 Det engelska ordet writer används ibland även i Sverige om målare, alternativt graffa-

re eller graffitimålare vilka har större utbredning i dagligt tal. 
16 Försvenskningen av det engelska ordet tag är i pluralis taggar. Verbet är tagga. Inom 

kretsarna används ofta det engelska ordet/uttalet tag vilket även jag har valt att använ-
da. Verbformen bland utövarna brukar dock luta åt det försvenskade uttalet; tagga. 

17 Ett crew är en grupp målare. Det finns ingen försvenskning eller översättning i bruk. 
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känslor man vill komma åt hos konsumenten; det som får oss att köpa pro-
dukten, kan också göras i detta sammanhang.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tags eller skönskrift? Foto Cecilia Andersson 2005. 

 
Marcus Mai och Arthur Remke (2003:17) jämför tags med kalligrafi: ”As 
in Asian calligraphy, the Writer´s movement and the tools that he or she 
uses are both decisive to the form that a tag takes”. 

 Som verktyg används tuschpenna oftare än sprayburk vid detta utföran-
de då den är lättare att gömma i fickan eller väskan, och det går att göra 
mindre, finare tags med en penna och kanske mer obemärkt än med en 
klumpig, starkt doftande sprayburk. Tags kallas ofta rätt och slätt för klotter 
i folkmun och massmedia; hur de ser ut och var de är placerade kan fram-
kalla starka känslor och har varit föremål för hetsiga debatter genom åren. 

Throw-ups är lite större, konturdragna bokstäver utförda med spraymå-
lade linjer till en tvådimensionell bild, ibland ifylld med en annan färg. Of-
tast är en throw-up baserad på signaturen eller crewnamnet. Inom delar av 
graffitivärlden anses throw-ups vara en egen genre.18 Linjen är det viktiga i 
en throw-up, ofta i ett obrutet flöde, vilken formar bokstäverna. Många 
gånger ses dock dessa bilder, felaktigt, som hafsiga förlagor till en graffiti-
målning, en piece.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Throw-up. Foto: Cecilia Andersson 2006. 

                                            
18 Se exempelvis Markus & Remke (2003).  
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Pieces (av ordet Masterpiece)19 är stora sprayade målningar på väggar och 
tåg där bokstäverna utgör en bild, och färg och form är avgörande för den 
tredimensionella illusion som skapas. Graffiti målad på tåg har i sin tur oli-
ka benämningar, de engelska uttrycken används även i Sverige, exempel-
vis; wholetrain, där utövarna målar ett helt tåg, detta är mycket ovanligt, 
wholecar, en hel vagnssida blir målad, windowdown, en målning under 
fönstren, längs med en tågvagn och så vidare.20 Bildelement förs ibland in i 
form av olika figurer både på tåg och väggar. Pieces, graffitimålningar i 
stor skala, görs ofta av ett crew, antingen tillsammans, eller var och en för 
sig målade utefter varandra. Det är här utövaren kan excellera i sitt kunnan-
de och sin talang. Även i detta fall ges en målning på ett otillgängligt eller 
riskabelt ställe högre status inom kretsarna. I städer världen över finns det 
något som kallas Wall of Fame eller kort och gott Fame. Detta är platser 
där graffitimålare samsas och/eller konkurrerar om utrymmet och målning-
arna överglänser varandra. Finns det lagliga väggar, som i Norrköping till 
exempel, kan utövarna arbeta ostört och utan tidspress och målningarna kan 
bli genomarbetade verk till allmän beskådan – på en lättillgänglig plats.  

I Sverige exploderade som jag tidigare nämnt graffitin som fenomen i 
och med hip-hoprörelsen i början av 1980-talet och många unga, främst 
killar, hoppade på trenden. Graffitin står främst för att sprida sitt namn, sin 
signatur, eller sitt crewnamn av olika skäl. I Los Angeles bland annat blir 
det en revirmärkning för olika gäng21, men det kan också röra sig om indi-
vider vars önskan är att bli sedda, uppmärksammade och där identiteten 
skapas genom signaturen. 

Street Art 
Graffiti är fortfarande den dominerande delen av gatukonsten med allt vad 
det innebär av regler i fråga om form, stil, innehåll, och terminologi. Dock 
har dess utveckling över tid lett till en så kallad postgraffitirörelse där ut-
övarna inte är lika bundna till sprayburken som medium och kan välja att 
gå utanför de något strikta reglerna. Den utveckling som skett alltsedan 
1980-talet internationellt, och sedan 1990-talet i Sverige visar ett bredare 
register och en mer tillåtande attityd där formerna blandas. Fortfarande 
finns en uppdelning mellan graffiti och Street Art, vilket jag redovisar när-
mare i avhandlingens andra del. 

                                            
19 Se exempelvis Jacobson (1996:77-89). 
20 Se exempelvis Jacobson (1996), Andersson (2005), Jacobson & Barenthin Lindblad 

(2003). 
21 Se Phillips, Susan A. (1999). 
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Enligt Tristan Manco (2002) är postgraffitin en reaktion mot det högtek-
nologiska samhället där reklam och informationsbilder i syfte att stjäla vår 
uppmärksamhet dominerar. Manco använder benämningen Street Art som 
något som täcker in de visuella uttrycksformer som uppstår ”på gatan”, 
utanför den dominerande hip-hopgraffitin. Jag översätter Street Art rakt av 
till gatukonst, men använder den svenska termen i vidare bemärkelse. Av-
handlingens huvudtitel Rådjur och raketer är inspirerad av två gatukonst-
alster jag upptäckt på Stockholms gator. Dessa uttryck är skapade med oli-
ka tekniker och olika medel och de finns på olika platser i staden. 

Olika tekniker och medium 
Nedan sorteras helt kort de visuella uttrycken inom Street Art-genren, vad 
gäller medium och teknik och de formmässiga aspekterna. Raketen som jag 
presenterat på avhandlingens omslag är en svårbestämd kategori; den är 
målad, sprayad, men kan inte direkt sägas höra till klassisk graffiti; den in-
nehåller inga bokstäver och inte heller finns där ett namn, en signatur. Istäl-
let benämner jag den som måleri. Jag har inte upptäckt många alster som 
skulle kunna räknas endast till måleri, antingen är det schabloner eller graf-
fiti. Detta visar på det fåfänga i att försöka kategorisera gatukonsten, dock 
gör jag en ansats för att på så vis underlätta läsningen av denna avhandling. 
En mer genomgående analys och tolkning av gatukonstalster redovisas i 
kapitel 7 och 8. De engelska benämningarna står först med en översättning 
eller försvenskning markerad i kursiv. Här har jag valt att sedan använda 
den svenska eller försvenskade terminologin 

Kategorier inom Street Art 
Stencils- eller schabloner, det vill säga bilder framställda genom schablon-
tryck; färg som sprayas/målas mot en mall, där former och/eller bokstäver 
är utskurna, är ett ofta förekommande estetiskt uttryck i den urbana miljön. 
Denna teknik är kanske den mest framträdande mycket på grund av att det 
är en enkel och relativt snabb teknik att använda. Den har också som jag 
nämnt mycket gamla anor i människans historia. Detta är en teknik som kan 
ge många olika visuella uttryck beroende på hur utövaren använder den; 
genom storleken, färgerna, val av form, bild eller bokstäver.  
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Schablon. Foto: Cecilia Andersson 2004 

 

Att sätta upp posters- affischer är populärt inom gatukonstvärlden. De skul-
le kunna ses som större klistermärken, men denna förenkling är missvisan-
de, då affischerna ofta skiljer sig, inte bara i storlek, utan även innehålls-
mässigt från klistermärken. Där de små klistermärkena sällan innehåller 
mer än en kort mening eller endast ett namn, har affischerna frekvent bilder 
och texter av mer komplex karaktär. Teknikerna som använts är allt från 
tryckt bild/text, datorutskrifter, fotostatkopierade papper, och även här har 
schabloner sin plats. Affischerna blandas lätt samman med reklam, eller 
informationsanslag på liknande vis som schablontrycken och kan också ha 
lång livstid på gatorna. Emellertid existerar dessa verk i konkurrens med 
övriga affischer. Det kan röra sig om reklam för musikhappenings, konser-
ter, klubbverksamhet och så vidare, vilket också är olaga affischering, för 
att inte tala om de lagliga affischerna; reklam, information från olika håll i 
samhället. Ofta hänger affischerna i lager, som så småningom blir till av-
rivna, trasiga kulturella avlagringar i staden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affischer. Foto: Cecilia Andersson 2004. 
 
Stickers- klistermärken är nog det mest användbara sättet att göra sig syn-
lig. Klistermärken – mindre och större, tryckta, utskrivna, handmåla-
de/skrivna – av gatukonstutövare trängs med reklam från olika företag som 
vänder sig till en ungdomlig publik överallt i staden, på skyltar, lyktstolpar, 
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dörrar, papperskorgar och elskåp. Små klistermärken med handskriven text 
kan ofta ses på tunnelbanan och i rulltrappor.  

 
 
 

 
 

  

 

 
 

Klistermärke. Foto: Cecilia Andersson 2003. 

 
Övriga tekniker som kan ses på gatorna är tredimensionella verk, objekt så 
som tygbitar, plastleksaker, pärlor och mosaiker lagda i speciella mönster 
eller som detaljer på ett i staden redan befintligt föremål; ett stuprör, ett 
elskåp, en gatsten. Det finns även mer storskaliga tredimensionella verk, de 
mest kända, via massmedia, är nog fågelholkarna och “den röda stugan”. 
Holkarna har satts upp bland annat på trafikskyltar runt om i staden och är 
byggda i trä. De kan ha former av fåglar, människohuvuden eller små röda 
stugor och är målade. Det finns även en hemsida för holkarna; ”Holkskåd-
ning” (http://holk.fonky.org/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holkar. Foto: Cecilia Andersson. 2006. 
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De större projekten som uppförts i Stockholm under de år denna studie på-
gått (2003-2005); den röda stugan, en igloo, en koja på kunglig mark ligger 
på svårtillgängliga platser och skulle kräva tillstånd och bygglov om de 
uppfördes lagligt. Stugan som är byggd i trä och har storleken av en lekstu-
ga ligger på en relativt svårtillgänglig höjd vid Eugeniatunneln i Stock-
holm. Denna har blivit något av en attraktion, omskriven och avfotografe-
rad av dags- och kvällspress, och även omnämnd i TV:s kulturprogram. 
Nedan presenteras gatukonst i dess olika former ur ett medieperspektiv för 
att på detta sätt placera in ämnet i de aktuella diskurserna. 

Konst – och förbannat klotter 
Rubriken ovan är inspirerad av en helsidesannons i Dagens Nyheter under 
tidigt 2000-tal. Denna annons fanns också på annonstavlorna i tunnelbanan. 
”Graffiti är konst. Och förbannat klotter” stod att läsa i röda bokstäver mot 
vit bakgrund. Detta var reklam för DN och budskapet var att tidningen 
speglar aktuella händelser och debatter och låter allas åsikter komma till 
tals. Nedan redogörs, genom en mindre textanalys, för gatukonstens aktua-
litet och den debatt som förs, inte bara genom medierna utan även inom 
kultur- och konstinstitutioner. Jag gör ingen statistisk redogörelse eller ut-
värdering, utan redovisar här ett tvärsnitt av artiklar, debattinlägg och krö-
nikor som visar det allmänna graffitiklimatet i massmedia under perioden 
2001-2006. Detta klimat är dock inte enhetligt eller jämt; en nyhetsartikel 
kan säga en sak och en artikel på debatt- eller kultursidorna en annan. Jag 
har ur mitt samlade material sorterat artiklarna i olika kategorier. Jag spara-
de alla artiklar som handlade om graffiti i en mapp, ”klotter” i en, Street 
Art i en. Artiklar som handlade om det offentliga rummet på olika för mig 
relevanta vis lades i en mapp, porträtt av olika utövare i en, samt krönikor 
och liknande i ännu en mapp. Sedan närstuderade jag artiklarna genom att 
titta på rubriksättning, ordval, layout och så vidare, för att få en sammanta-
gen bild av hur ämnet presenterades. En förteckning över de artiklar jag 
analyserat finns i referenslistan.  

Medieförmedlingen/bevakningen av ämnet kan spegla en tämligen infek-
terad debatt, ett strikt för- och emottänkande som till stor del handlar om ett 
moraliskt ställningstagande. Genom olika grepp vad gäller vokabulär och 
rubriksättning kan en bild skapas av en verklighet där det bara får plats en 
nyans. Dock finns det ett särskiljande av de olika genrerna inom gatukons-
ten även i massmedia. På vissa sidor i tidningarna kan en specifik ton fast-
ställas, man rapporterar om ”klottrare”; vilket är det epitet alla gatukonstut-
övare tycks samlas under i medierna, som vandaliserar staden och kampen 
som hårdnar mot dem med ”vapen” av olika slag.  
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Massmedierna, framför allt dags- och kvällspressen, har återkommande 
redogörelser för samhällets kostnader för klottret. Dessa redogörelser och 
den statistiska rapporteringen hamnar ofta i en egen faktaruta på en avskild 
plats i förhållande till själva artikeln. Dessa summor kan variera från tid-
ning till tidning, från källa till källa och från dag till dag. Ibland kanske på 
grund av slarv med källkontroll, ibland kanske på grund av felinformation.  

Kriget mot vandalerna 
Medierna påverkar och formar synen på verkligheten genom ordval och 
upprepning av påståenden. De ibland grova och hetsiga uttalandena från SL 
och politiker hjälper till att skapa en bild av gatukonstutövare som luttrade 
brottslingar. I många artiklar i dagstidningarna figurerar ord som “vapen”, 
“strategi”, “front”, “bekämpning”, “utplåning” och så vidare. Dessa krigs-
termer signalerar att det är ett krig på gång. Ett krig mot ”vandaler” och 
”klottrare” som samhällets myndighetsaktörer outtröttligt utkämpar. I de 
flesta resonemang i medierna som handlar om graffiti brukar det hävdas att 
graffitiutövare, så kallade klottrare, ofta är på väg in i tung kriminalitet. 
Klottrare, vandaler är de epitet dessa utövare stämplas med. Från myndig-
hetshåll har detta varit ett av de tyngsta argumenten mot graffiti. I en artikel 
i DN (20041029) av Kjell Nilsson påstår en intervjuad polis att klotter är ett 
första steg på den kriminella banan. Forskning finns dock som visar att det-
ta inte stämmer. Kriminologerna David Shannon och Michael Johnssons 
forskning var i tre år sponsrad av SL, Stockholms stad och Skandia enligt 
en artikel i DN (20011015) av Stina Blomgren och Anders Frelin, där målet 
med forskningen var att finna ett samband mellan graffiti och kriminell 
verksamhet. I artikeln står att läsa att SL har hänvisat till forskningen innan 
resultatet redovisats och påstått att graffiti är en inkörsport till en kriminell 
karriär. Men då resultatet inte blev det förväntade och forskarna inte kunde 
bekräfta tesen ville inte SL veta av rapporten hävdas det i artikeln. Forsk-
ningen visade att graffitimålare i regel inte är involverade i annan kriminell 
verksamhet. David Shannon (2004) har skrivit avhandlingen Swedish Graf-
fiti. A Criminological Perspective. Där visar han bland annat på detta resul-
tat och också hävdar att graffitiutövare inte är den homogena grupp de gär-
na påstås vara från myndighetshåll.  

Mediernas förmedling av gatukonstens Street Art-genre kan istället vara 
välvilligt inställd, då Street Art inte tycks uppröra lika mycket som den ren-
odlade graffitin. Men detta, hävdar jag, handlar också just om det sätt var-
med förmedlingen vinklas. Om medierna går ut med budskapet att graffiti 
är ett brott, och att de som försöker stävja brottet är ute på ett krigsuppdrag 
sänds en signal med ett underförstått moraliskt budskap till allmänheten. 
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Om medierna sedan visar nyfikenhet och välvilja vad gäller viss Street Art 
avkrävs måhända inte allmänheten, eller den del av allmänheten som är 
mottagliga för detta, det moraliska ställningstagandet. Detta kunde i bästa 
fall balansera medieförmedlingen, emellertid är risken stor att nyhetssidor-
na och kultursidorna inte har samma, eller lika jämnt fördelade, läsare. 
Dessutom har den negativa förmedlingen ett tidsmässigt försprång, så till 
vida att det har funnits mer tid att skapa en negativ inställning och ett mora-
liskt ställningstagande, utan alternativa uppfattningar eller något motstånd 
som kan bidra till ett ifrågasättande eller reflekterande över mediernas för-
medling av graffiti. Street Art är ett nyare fenomen som relativt nyligen 
hamnat i kulturfokus, medan graffitin lever kvar som ”det förfulande klott-
ret”.  

Gatukonst i kulturfokus 
Det finns en nyfikenhet på Street Art-genren inom gatukonsten från konst- 
och kulturhåll. Konst har ofta en uppgift att vara provokativ och oförutsäg-
bar. Det är genom de egenskaperna som åtminstone Street Art vunnit inträ-
de i kulturprogram på tv och på kultursidorna i dagstidningar. Det är en 
praktik som syns, den har ibland en politisk anstrykning och kan dessutom 
vara estetiskt tilltalande på ett sätt som de flesta kan ta till sig. Den samtida 
och mycket aktuella diskussionen om det offentliga rummet, och vem som 
egentligen äger och har tillgång till det är en tacksam bakgrund för att bely-
sa gatukonstpraktiker.  

Temakvällen ”Den obeställbara konsten” i Kunskapskanalen avhandlade 
fenomenet gatukonst. Temakvällen bestod av tre delar. Först visades den 
franska filmen Grafförerna av Antoine Riviere där bland annat sociologen 
Alain Milon fick förklara terminologin vad gäller graffiti och Street Art. 
Han delade upp graffitin i fyra aspekter. Han talade om reklamaspekten; 
utövaren skriver sin tag, sin logotype, det vill säga varumärket som sprids. 
Den psykologiska aspekten som står för egotrippen, känslan av att synas, bli 
sedd. Milon menade även att det finns en sjuklig aspekt, en psykologisk 
störning som han kallade graffomani, där utövaren inte kan låta bli att klott-
ra överallt för att få utlopp för sin drift. Sist tog han upp den politiska 
aspekten, där det handlar om att ifrågasätta stadsrummet, att ställa frågan 
”vem tillhör staden”? Vissa (läs gatukonstutövare) tar sig rätten att vara 
med och utforma staden. Milon menade att detta väcker frågan om huruvi-
da gatukonst är skadegörelse eller om det är en del av stadens hud.  

Under temakvällen visades även inslag från den svenska gatukonstsce-
nen med namn som Klisterpeter, Akay och Ikaros. Dessa inslag varvades 
med samtal, först mellan programledaren och journalisten Per Andersson 
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som är aktuell med en reportagebok om graffiti, Medan Svensson åt plank-
stek. Andersson sade att han tror att en ”graffitivår” är på väg och att det är 
förvånande att samhället ”inte står ut med graffitin och att vanliga medbor-
gare kan bli så blodtörstiga och upprörda”. Han menade att ”i stället borde 
man hitta vägar för att lära sig att leva tillsammans med den”.22 Därefter 
fick Christoph Fielder, från svenska Adbusters och Konstplikt komma in 
och tala om vikten av att göra anspråk på det offentliga rummet genom att 
verka antikommersiellt med konst i stadsrummet. Slutligen visades en film 
från BBC Den första bilden som handlade om grottmålningar och dess möj-
liga upphov. Med den slöts cirkeln som startade med programledarens inle-
dande ord: ”I kväll ska Mera Kultur handla om driften att lämna spår efter 
sig; rista, måla, spraya, synas i det offentliga rummet”.  

En annan plats för debatten kring gatukonst har under några år hamnat i 
fokus på kulturinstitutioner som Färgfabriken, Riksutställningar, Kulturhu-
set och även på gallerier och andra konstinstitutioner. Här har frågan kon-
centrerats runt det offentliga rummet, staden och vem som egentligen har 
tillträde och kan göra anspråk på desamma. Färgfabriken har haft en serie 
offentliga samtal, workshops och seminarier kring dessa frågor med rubri-
ken ”Stockholm at Large” (mellan 2001 och 2004)23. Riksutställningar har i 
samarbete med Statens Konstråd och Uppsala Konstmuseum haft en sam-
talsserie; ”Det offentliga rummets möjligheter” 20041112, 20041210, 
20050121 samt 20050211. Kulturhuset har haft liknande evenemang, till 
exempel ”Vem har rätt till det offentliga rummet? Om kommersialisering 
av gemensamma mötesplatser och utträngning av konst, kultur och politik” 
i september 2005 (i samarbete med ABF), förutom att de också visat graffi-
tiutställningar och haft seminarier i anslutning till dessa.   

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag belyst gatukonstens kännetecken och dess komplexi-
tet. Förutom en kortare historik över graffitin och dess utveckling har gatu-
konstuttryck lyfts upp och sorterats in i olika kategorier.  

Debatten kring gatukonst är aktuell, och vare sig man fördömer eller ac-
cepterar så skapar gestaltningsformen, genom sin praktik och platserna för 
denna, diskussioner som inte bara handlar om värden; moraliska, juridiska, 
                                            
22 ”Den obeställbara konsten”, en temakväll om gatukonst inom programserien ”Mera 

kultur”, Kunskapskanalen 20051003. Andersson, Per (2005).  
23 Färgfabriken är en konsthall som ligger i Liljeholmen, en stadsdel utanför Stockholms 

stadskärna. Färgfabriken kallar sig för ett samtidslaboratorium som samarbetar med 
bland annat KTH och ”skapar möten, kontakter och dialog mellan dem som annars inte 
skulle tala med varandra annat än över förhandlingsbordet”.  

Se http://www.fargfabriken.se/index.php?reqdoc=vadarfargfabriken&lang=swe. 
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estetiska, utan sprider även ringar på vattnet och initierar frågor kring det 
offentliga rummets idé, demokrati och inte minst frågor om vad som är 
konst, konstens funktion och konstens plats i samhället. En maktaspekt kan 
ses utifrån vilka röster som styr och formar debatten. Massmedier är ett 
maktverktyg som bidrar till att forma verkligheten. Konst- och kulturinsti-
tutioner är en annan maktfaktor som kan bidra till att behålla distinktionen 
mellan hög- och populärkultur och rör sig inom den sfär som kan utesluta, 
eller för all del införliva, vissa former av gestaltning och uttryck.  

Emellertid måste det påpekas att den bild av gatukonst som subkultur 
och gräsrotskultur som förmedlas av medierna också reproduceras av ung-
domskulturforskningen, och i viss mån även av mig. I nästa kapitel går jag 
vidare in på ämnets aktualitet i vetenskapliga sammanhang och visar en 
kort översikt över forskningsfältet.  
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Kapitel 3. Forskningsläget 

Gatukonst som avhandlingsämne skulle kunna falla under en hel rad forsk-
ningsområden; så som sociologi, antropologi, konstvetenskap, kriminologi 
och ungdomskulturforskning. Inom alla dessa områden finns graffitin re-
presenterad på olika vis, genom mängder av avhandlingar, forskningsrap-
porter och essäer. Graffiti även som avhandlingsämne finns inom både kri-
minologi, konstvetenskap, och antropologi24.Det kan handla om undersök-
ningar om graffiti som kriminell företeelse och vad det ger för konsekven-
ser (Shannon 2004) eller graffiti som subkultur och konströrelse (Jacobson 
1996).  

Dock är den del av gatukonsten som går under beteckningen Street Art 
underrepresenterad då det är en så pass ny företeelse. Inom det pedago-
gisk/didaktiska forskningsfältet vill jag hävda att forskning på gatukonst 
som estetisk produktion och kreativ praktik i ett didaktiskt perspektiv ligger 
i skymundan eller möjligtvis i startgroparna.  

Jag nuddar vid och kliver in på en del av de områden jag nämnt ovan ge-
nom min forskning. Det är oundvikligt att knyta an till en del ungdomskul-
turforskning då det inom detta fält har forskats en hel del på ungdoms(sub)-
kulturer och ungdomars menings- och identitetsskapande. Man brukar tala 
om ungdomskulturforskningen i termer av ungdomars kulturer eller kultur-
aspekter på ungdomsföreteelser. Historiskt kan man spåra denna forsknings 
utveckling från studiet av gängkulturer som startade i slutet av 1920-talet i 
Chicago.25 Under 1960-talet kom denna forskning att utvidgas rejält i och 
med sociologiska arbeten kring ungdomsvärldar och vuxenvärldar. USA är 
det land som stått för den mesta ungdomskulturella spridningen, än i denna 
dag. Dock har ungdomskulturforskningens egentliga fäste sedan 1970-talet 
varit Storbritannien i och med “Birminghamskolan” och ursprunget till Cul-
tural Studies. Jag återkommer till Cultural Studies i kapitel 5 och ungdoms-
kulturforskningen i kapitel 7 där starka namn som bland annat Kirsten 
Drotner (1991) och Johan Fornäs (bland annat 1993, 1995) kommer att be-
redas plats.  

En viktig avhandling är Åsa Bäckströms (2005) Spår. Om brädsportkul-
tur, informella lärprocesser och identitet. Där redogörs för hur mening och 
identitet skapas genom en kreativ praktik – i detta fall skejtåkande. Me-
                                            
24 Shannon (2004), Jacobson (1996), Chalfant & Prigoff (1987), Phillips (1999) exem-

pelvis. 
25 Trasher, Frederic (1927/1963). 
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ningsskapande studeras som informella lärprocesser och de centrala teore-
tiska begreppen är identitet och kultur. På liknande sätt resonerar jag kring 
gatukonstpraktiken, som har en del likheter med skejtpraktiken/kulturen. 
Bäckström studerar och analyserar tre nivåer i avhandlingen: kultur – prak-
tik – individ, där hon menar att den praktiska nivån är av störst vikt för hur 
mening produceras eller reproduceras. Hon studerar de spår som kan ses i 
fyra teman; konsumtion, genus, plats och identitet, och menar att kulturen 
sätter spår i individen men också att individen sätter spår i kulturen. Bäck-
ström lutar sig till stor del mot ungdomskulturforskningen, även om hennes 
avhandling är skriven i ett tvärvetenskapligt perspektiv där hon lika mycket 
relaterar till idrottsforskning, pedagogik och kulturvetenskap och själv har 
en bakgrund inom socialantropologi och kommunikation från vilken hon 
hämtar en del teori.  

Inom kriminologi finns en del forskning på graffiti att tillgå, här lyfter 
jag fram David Shannon (2004). Han belyser i sin avhandling Swedish 
Graffiti, a criminological perspective relationen mellan utövandet av TTP-
graffiti och annan kriminell verksamhet. I studien undersöks bland annat 
utövarnas bakgrund vad gäller familj, skola, kompisrelationer, och utövar-
nas eventuella deltagande i andra brott. De resultat Shannon kommer fram 
till, som nämnts i förra kapitlet, visar att graffitimålare är en heterogen 
grupp avseende både bakgrund och sociala relationer och att den kriminali-
tet som förekom var mer eller mindre relaterad till graffitiproduktionen. 
Shannon menar att det är viktigt att se den variation som hittats hos graffi-
timålarna och att undvika att se dem som en homogen grupp. Han menar att 
det inte finns en generaliserad bild av “den typiske graffitimålaren”. 

Forskning på gängkulturer i framförallt USA visar på graffitin som en 
revirmärkning och en manlig domän, exempelvis har antropologen Susan 
Phillips (1999) skrivit Wallbangin´, graffiti and gangs in LA där hon stude-
rar gängkulturer och deras användande av graffiti, som kommunikation, 
som revirmärkning, och som politiska yttringar. Det handlar, som jag ser 
det, även om att skapa mening av en plats.  

Phillips säger inte sig vilja försvara graffitin, hon understryker att hon 
anser det vara vandalism. Dock menar hon att hon alltid ansett graffiti vara 
en konstform. Hon vill ”skapa förståelse för detta fenomen och skingra en 
del av den onödiga frustration graffitin väcker och att få människor att tän-
ka på den, reflektera över den innan de reagerar”.26 (ibid 1999:4) 

Staffan Jacobson (1996) har skrivit om graffitin som konströrelse och 
lärprocess. Hans avhandling Den spraymålade bilden är ett banbrytande 

                                            
26 Min översättning. 
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arbete, vad gäller teoretiskt perspektiv och historieskrivningen av framför-
allt den svenska graffitin och avhandlingens fokus ligger specifikt på TTP-
graffiti. Detta är en avhandling som lades fram inom konstvetenskap, vilket 
i sig positionerar arbetet. Samtidigt diskuterar Jacobson graffiti i termer av 
kulturellt motstånd. Utövarna skapar koder genom sina alster, läsbara av en 
invigd skara, i ett eget rum i offentligheten. Han hittade i likhet med David 
Shannon inte en kategorisk flock kriminella droganvändare som kom från 
icke-stabil hemmiljö. Istället var det ungdomar med samma medelbetyg 
som andra elever – dock hade de ofta högre betyg i bildämnet än genom-
snittet, många kom från familjer där någon familjemedlem var konstnär, 
och generellt planerade de flesta att välja något konstnärligt yrke.  

Jacobson menar att graffiti är en meningsskapande praktik. Han menar 
också att det är en lärprocess som sker, en ovanlig lärprocess som ofta är en 
sorts “överlevnadsstrategi” för unga killar under en period av deras liv, för 
andra är det en början på en karriär. Jacobson hävdar att TTP kan definieras 
som konst; en ny, separat och självständig konstform.  

Det finns pågående forskning om konstförmedling till barn och unga 
bland annat i Norge. Venke Aure skriver i en kommande avhandling ett 
kapitel där den didaktiska aspekten av gatukonst skrivs fram, dock återigen 
med tyngdpunkt på graffiti. På magisternivå har exempelvis Esther Latorre 
behandlat gatukonst i uppsatsen Understanding Street Art vid JMK, Stock-
holms Universitet, 2005. Konsthögskolan i Oslo har producerat ett exa-
mensarbete om gatukonst; Rita Rhodin Nyhuus har skrivit magisteruppsat-
sen Street Art – makt og avmakt på gateplan våren 2005.  

Ett flertal arbeten och avhandlingar om det offentliga rummet i olika 
perspektiv har naturligtvis producerats inom områden som arkitektur, so-
ciologi och så vidare. Bland annat har Oddrun Sæter (2003) skrivit Steds-
blikk, stedsfortelling og stedsstrider. Arbetet är en sociologisk analys av 
konst i landskap, graffiti och platsen som identitet.  

Ett av föreliggande avhandlings bidrag till forskningsfältet torde vara att 
den även diskuterar den nya formen av graffiti; postgraffitin, vilken har sin 
plats inom termen gatukonst. Jag tittar på hur och var gatukonst presente-
ras, av och för vem, och hur man kan tolka denna informella gestaltning 
även i ett didaktiskt perspektiv. Detta fenomen är hela tiden i förändring 
och får nya innebörder politiskt och estetiskt och studien fångar kanhända 
denna praktik på tröskeln till den institutionaliserade konstvärlden. Stor 
vikt läggs dessutom på frågeställningar kring det offentliga rummet som en 
demokratisk idé, en plats för yttrandefrihet respektive som en planerad, 
estetiskt utformad plats, och hur gatukonsten här kommer in. Dessutom 
utvecklar jag Jacobsons resonemang om graffiti som en ny konströrelse, där 
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jag särskilt lyfter fram Street Art-genren, och på sätt och vis rör mig paral-
lellt bredvid Åsa Bäckströms forskning vad gäller ungdomars informella 
lärprocesser och kreativa motstånd i ett offentligt rum.  
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Kapitel 4. Metod och reflektion 

Inledning  
Gatukonstutövare och deras alster ingår i en specifik kultur som jag stude-
rat med hjälp av etnografiska metoder. Detta kapitel ger en beskrivning av 
min egen kunskapsprocess, det vill säga hur jag gått till väga i min under-
sökning av fenomenet gatukonst, vilka val och reflektioner jag gjort, och 
vilken tolkningsapparat jag använder i analyserna. Inledningsvis i detta ka-
pitel ger jag en kort beskrivning av etnografi som ämne och metod.  

Antropologi och etnografi  
I James P. Spradleys The Ethnographic Interview (1979:3) skriver författa-
ren: ”Ethnography is the work of describing a culture” det vill säga etno-
grafi är arbetet kring att beskriva en kultur, och han förklarar sedan att or-
det etnografi har två betydelser; själva studien av kulturen och som den 
slutliga produkten, etnografin som skrivs. Han beskriver även etnografi 
som en sorts kultur i sig, en kulturstuderande kultur; ”Ethnography is a cul-
ture-studying culture” (ibid 1979:9) vars syfte bland annat är att undersöka 
och förstå mänskligt beteende, människors meningsskapande i en komplex 
social tillvaro, där människor lever efter många olika kulturella koder. 
Spradley menar att etnografi är mer än ett verktyg för att undersöka exotis-
ka kulturer, det är även ett sätt att förstå de kulturella skillnader som gör oss 
till de mänskliga varelser vi är.  

Traditionell antropologi (disciplinen) och etnografi (metoden) har stått 
för att en forskare (oftast västerländsk) reser ut till något avlägset, isolerat, 
primitivt och exotiskt samhälle i världen (fältet) där han/hon sedan bor och 
lever med befolkningen under lång tid, kanske flera år (deltagande obser-
vation) för att studera dess språk, tro och vardagsliv. Väl hemma igen, teck-
nar forskaren sin bild av detta folk, detta samhälle på basis av de data som 
samlats in (avhandling eller liknande produkt).  

Etnografi är själva metoden som växte fram inom antropologin, och 
denna metod har förändrats under tid av olika orsaker, sprungna ur olika 
behov. Den globala kartan har ritats om, maktförhållanden förskjutits och 
vi har heller inga isolerade, primitiva samhällen kvar att upptäcka i våra 
dagar. Människor och kulturer är rörliga och blandas med varandra, gränser 
upplöses och länder och nationer transformeras och ombildas. Många an-
tropologers fokus har så småningom flyttas till den egna (västerländska) 
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kulturen. Dessutom har postmoderna strömningar påverkat även det sam-
hällsvetenskapliga fältet och gränserna till andra samhällsvetenskaper har 
suddats ut. Kritik och diskussioner inom och utanför antropologidisciplinen 
har bidragit till dess utveckling och medverkat till att “ny” etnografi skapas. 
George E. Marcus och Michael M.J. Fisher exempelvis, skrev 1986 
Anthropology as Cultural Critique där de gör en kritisk genomgång av an-
tropologins utveckling, dess åstadkommanden och tillkortakommanden, 
och där de lyfter fram etnografin och dess problem men även dess möjlig-
heter i en tid av uppluckring av discipliners gränser.  

 Lena Gemzöe (2004:22ff) har tecknat en koncis historik i Nutida etno-
grafi där hon bland annat går in på hur den reflexiva etnografin får fotfäste. 
Hon menar att genom att antropologin växte som ämne från 1960-talet och 
det under ett par decennier publicerades en mängd litteratur om fältarbets-
processen, inklusive självbiografiska berättelser om hur den erfarits av an-
tropologerna själva, så uppstod en reflexiv diskussion i början av 80-talet 
och fokuserade intresset mot etnografiska metoder. Skrivandets praktik 
uppmärksammades och det ledde till en ökad reflexivitet kring skrivandet 
och till vad som kallats experimentell etnografi, exempelvis genom att in-
förliva dialoger för att synliggöra de studerade. På olika sätt har man för-
sökt lösa problemet med den osynliga författaren samtidigt som medveten-
heten om etnografens egen påverkan på forskningsprocessen ökat. En vik-
tig bok i sammanhanget är Writing Culture: The Poetics and Politics of 
Ethnography (Clifford & Marcus red. 1986) vilken fokuserade på produk-
ten, den skrivna texten, och hur forskaren bör synliggöra sig själv och sin 
position i arbetet. En forskare är aldrig en “tabula rasa”, utan har med sig 
föreställningar, erfarenheter, antaganden och till och med fördomar. Att 
synliggöra detta i den skrivna texten kan vara ett sätt att, kanske inte så 
mycket komma förbi dessa hinder, utan att se det som något att utgå ifrån, 
att ta med i själva forskningen. Texten som i sig är en gestaltning av den 
verklighet författaren medverkat i, och inte ett objektivt referat av verklig-
heten.  

Etnografi har varit, och är fortfarande delvis, mystifierad; det handlar om 
en slags initieringsrit när den första etnografiska studien ska göras, och det 
finns en idé om att det inte går att lära ut hur man går till väga. En hel del 
litteratur finns, denna mytiska dimension till trots, att tillgå med detaljerade 
instruktioner kring hur fältet kan beträdas, hur intervjuer kan göras och ana-
lyseras samt hur en etnografi kan skrivas. 27 

                                            
27 Se bland andra Spradley (1973), Emerson, Fretz, Shaw (1995), Kaijser & Öhlander 

(1999) och Agar (1996). 
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Michael H. Agar (1996) gör i andra upplagan av The Professional 
Stranger (även detta ett viktigt arbete, vars syfte var att sätta forsknings-
processen i fokus) en genomgång av etnografins grunder vilka beskrivs mot 
en historisk bakgrund – i ljuset av etnografins utveckling.  

Min etnografiska metod 
Redan från början insåg jag att etnografi, och visuell etnografi, låg närmast 
till hands som metod. Jag skulle fotografera gatukonst, intervjua utövare 
och förhoppningsvis få följa en gestaltningsprocess från start till mål. I en 
förstudie gjord 2002 använde jag mig av visuell etnografi och upptäckte 
fördelarna med denna metod vilken beskrivs längre fram. Jag visste också 
att staden och dess gator skulle vara mitt geografiska, fysiska fält. 

”Etnografiska metoder innebär att det skapas en speciell relation mellan 
forskaren och den plats eller miljö som är fokus för studien” skriver Lena 
Gemzöe (2004:10). Stockholms gator, husväggar, prång och kanske fram-
förallt de mindre synliga platserna; bropelare, refuger och andra platser 
med svårtolkad eller diffus funktion har för mig blivit något som jag åter-
vänder till för att upptäcka, återse eller lära mig nytt ifrån. Traditionellt sett 
bör etnografisk kunskap bygga på fältarbetarens egna upplevelser i fält.  

Nu ser ju inte alla fält likadana ut, det behöver inte ens röra sig om geo-
grafiska platser, och inte heller om avgränsade fysiska rum, det kan tvärtom 
röra sig om flera platser, flera fysiska rum och även icke-fysiska rum som 
exempelvis hemsidor på Internet, eller övriga medier, då medier är translo-
kala kulturfenomen, de är inte platsbestämda och de medverkar till att luck-
ra upp fältbegreppet. Det kan vara ett fält som helt enkelt är flera fält på 
flera olika platser, samtidigt. Detta hänger samman med samhällets föränd-
ring i en senmodern tidsepok. Ett fält kan bestå av ett nätverk av olika fält 
eller platser, det vill säga vara ”flera fält i ett”28. Detta är relevant i mitt 
fall; det är flera geografiska platser, dock endast i Stockholm, jag studerar, 
observerar och dokumenterar, dessutom finns det platser jag studerar vilka 
presenteras på Internet och i tidskrifter, samt olika evenemang, paneldebat-
ter och utställningar.  

I likhet med forskarna i “Passageprojektet”29 studerar jag ett kulturfeno-
men där den fysiska platsen är en del eller ett utsnitt av ett större transna-
tionellt skeende. I nämnda forskningsprojekt har Solna centrum varit det 
specifika rummet för studier som handlat om hur olika typer av media och 
människor växelverkar i detta rum. Ett köpcentrum kanske inte i förstone 

                                            
28 Flera fält i ett (Hannerz red. 2001) är titeln på den bok där Ulf Hannerz introducerar 

detta resonemang. 
29 Se Becker, Bjurström, Fornäs, Ganetz (2001 och 2002) samt Gemzöe (red.) (2004).  
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skulle ses som ett särskilt spännande fält, dock har det visat sig att det är ett 
tydligt exempel på flöden av människor och medier i en tidstypisk vardag-
lig miljö, ett rum där forskare har funnit många trådar att följa upp. 

 
Det skenbart självklara och oglamorösa köpcentrumet visade sig innehålla 
en mängd spännande fenomen som gav många rika insikter om vår tids 
samhälle och kultur i stort. (Fornäs 2001:13) 

 
Mitt fält är dock, i sin fysiska form, inte ständigt befolkat av de jag vill stu-
dera. Deras alster finns där som spår och som viktiga delar i studien, men 
för att samtala med ”studieobjekten” har jag fått stämma möten på olika 
platser i staden – jag har inte kunnat följa dem i deras praktik bara genom 
att ”beträda fältet” och stanna där under lång tid. Det finns även andra fak-
torer som krånglat till mina observationer vilka jag kommer in på längre 
fram i detta kapitel.  

Det känns märkligt att benämna eller tänka på mina informanter eller ut-
övarna av den gatukonst jag studerar som de Andra, men det är något jag 
inte kan smita ifrån. De är “forskningsobjekt” som jag som forskare stude-
rar.  

Forskaren studerar ett fenomen, analyserar det och överför det till den 
vetenskapliga sfären och även om jag inte vill bidra till en institutionalise-
ring av gatukonsten, objektivering av utövarna eller själv inneha en makt-
position måste jag inse att dessa aspekter är en del av de konsekvenser av 
forskningsprocessen som inte går att kringgå, dock kan jag genom en re-
flexiv hållning lyfta fram och belysa dessa konsekvenser. Billy Ehn och 
Barbro Klein (1994) skriver i Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskap-
lig reflexivitet: 

 
(…) de Andras liv förvandlas av forskaren till “empiriska data” som “över-
sätts” och placeras in i helt andra sammanhang än de ursprungliga. De ve-
tenskapliga språken ordnar och deformerar de Andras verkligheter. Hur 
forskare än bär sig åt, åstadkommer de exotiserade versioner som riktar sig 
till andra forskare. (ibid 1994:76ff) 

 
Då man så tydligt fokuserar intresse och uppmärksamhet på de man stude-
rar är det ofrånkomligt med objektivering, därför är en reflexiv hållning av 
största vikt. Att observera sig själv, sitt arbete och sitt tänkande måste hela 
tiden följa med i arbetet. Ehn och Klein (1994) rekommenderar att: 

 
En mer reflexiv etnologi bör även ställa frågan om hur undersökningarna 
formas av sin egen tid, av debatterna, opinionerna, åsiktsmodena och möj-
ligheterna till forskningsanslag (1994:78) 
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(…) etnologen som en naturlig del av undersökningen analyserar såväl kun-
skapsprocessen som sig själv i mötet med de Andra. (1994:80) 

 
Som poängterats i kapitel 2 pågår en emellanåt livfull debatt i medierna om 
gatukonst, framförallt om graffitin, och under avhandlingsarbetet har jag 
känt att risken och/eller möjligheten att avhandlingen uppfattas som popu-
listisk eller ”rätt i tiden” har ibland överskuggat risken/möjligheten att äm-
net skulle vara alltför kontroversiellt. Att lägga fram en avhandling är att 
utsätta sig för kritisk granskning vare sig ämnet är trendigt, kontroversiellt, 
eller både och.  

Den etnografi jag skriver är inte traditionell i den mening att jag följer en 
homogen grupp, eller träder in i ett fysiskt, geografiskt fält som är tillgäng-
ligt dagligen. Inte heller är informanterna en specifik grupp, utan individer 
utan inbördes relationer, dock känner man ofta till varandra, åtminstone 
genom det namn som används på gatan. Jag använder mig av etnografiska 
metoder och även om jag inte bebor fältet med dess aktörer under en längre 
tid så gör jag nedslag och dokumenterar på olika sätt. Här används till stor 
del visuell etnografi där jag utgår från bilders betydelse och vikt i samman-
hanget och jag använder även bild för tolkning och analys. Mitt mål har 
också varit i enlighet med Lena Gemzöes (2004) beskrivning: 

 
Istället för att dölja författaren bakom ett skenbart objektivt skrivsätt föror-
dar den reflexiva etnografin att alla val och perspektiv synliggörs (…)det 
gäller urvalet av etnografiska data, valet av informanter, de valda teknikerna 
för att göra fältanteckningar och göra intervjuer, hur analysen av fältanteck-
ningarna gått till och vilka teoretiska perspektiv som valts. Reflexiv etno-
grafi är också lyhörd för forskningens etiska implikationer och tar i beak-
tande vilka konsekvenser det slutgiltiga resultatet får i förhållande till både 
dem som studerats och de läsare man vänder sig till. (2004:27) 
 

Jag försöker vara så transparent som möjligt i min presentation av datain-
samlingen, och redovisar vad, hur, när, med vem och med vilka medium 
jag genomdrivit denna. Mitt eget förhållningssätt, de val jag gör, och de 
tolkningar som användes ska vara synliga i texten. 

Fältarbetet och urvalet 
Gatukonst som fenomen är i ständig förändring, flyktigt till sitt väsen, och 
på sätt och vis mobilt. Det är ett translokalt likväl som ett transnationellt 
fält. Praktikerna pågår på flera platser samtidigt, och flödar över nationella 
gränser, via människors mobilitet och via tidskrifter, böcker och Internet. 
På grund av dess illegala karaktär är fältet ljusskyggt, på flera sätt. Utövar-
na verkar i de flesta fall, av förklarliga skäl under nattetid, och är rörliga. 



 

 

50 

 

De platser som nästan fungerar som gallerier ligger undanskymda och är 
ibland svårtillgängliga och man måste vara initierad, ha information om 
dess geografiska, rumsliga läge. Ett av dessa ”gallerier” har jag dokumente-
rat över tid, under ett par år. Andra platser för gatukonst som jag studerat är 
till en början slumpmässigt utvalda, sedan har jag följt vissa stråk, och letat 
mig fram från vissa centra till mer perifera platser.  

Mina informanter fick jag genom att kontakta en för de initierade väl-
känd tidskrift, vilken jag förövrigt fick bekanta mig med under min tid som 
bildlärare. Jag fick en värdefull kontakt i en av medarbetarna där, som själv 
är före detta graffitimålare. Han är, med vissa undantag inte aktivt utövande 
längre. (En intervju är gjord med honom i januari 2004). Han kontaktade 
några utvalda utövare för min räkning. Jag hade bett om ett vitt spektra vad 
gäller genretillhörighet; graffitimålare, “klottrare”, Street Art-utövare, men 
även vad gäller ålder och kön. Jag ville täcka in så många olika uttryck som 
möjligt, få ta del av olika praktiker och även få möjlighet att se vem som 
gör vad, hur och om tjejers praktik skiljer sig från killars, finns det någon 
skillnad mellan yngre och äldre utövare vad gäller utförande, vilken skill-
nad kan jag se mellan en graffitimålare och en Street Art-utövare och så 
vidare. Jag fick tre informanter genom min kontakt, dock endast av manligt 
kön. 

En graffitimålare som varit verksam sedan mitten av 1980-talet, mesta-
dels som tågmålare. En yngre kille som varit verksam i fem, sex år, som 
framförallt målar väggar, plus ännu en kille verksam som tågmålare, dock 
rann den kontakten ut i sanden. Jag skrev ett kort brev om vad jag arbetade 
med, att jag ville träffa några utövare, intervjua och eventuellt dokumentera 
något pågående projekt. Detta skickade min kontakt på nämnda tidskrift ut 
till de utvalda personerna. Ganska snart fick jag jakande svar av alla tre. 
Sedan lyckades jag få kontakt med en av de flitigaste gatukonstutövarna i 
Stockholm av en slump; jag föreläste på en folkhögskola och en av gästlä-
rarna där var god vän till denne utövare. Jag fick ett telefonnummer och tog 
kontakt. Tre andra, kvinnliga, utövare fick jag genom en hemsida. Och yt-
terligare en annan kvinnlig utövare fick jag kontakt med via en av infor-
manterna. Sammanlagt har jag sju informanter, två kontakter, och nio tims-
långa vad jag skulle vilja kalla dialogorienterade intervjuer. En uppfölj-
ningsintervju är gjord via e-post. De övriga intervjuerna är gjorda dels på 
mitt arbetsrum, dels på caféer i Stockholm. Planeringen av träffar har gjorts 
via e-post, sms och telefonsamtal. Informanterna var vid studiens början 
(2003) mellan 19 och 31 år. 

Själva fältarbetet började med att jag med kamera gått ut i staden (Stock-
holm), och under staden; i tunnelbanan, och fotograferat det jag sett. Från 
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början fotograferade jag också allt jag såg; tags, målningar, klistermärken, 
affischer, som satt överallt; på väggar, på trottoarer, på lyktstolpar, elskåp, 
tunnelbanetåg, perronger och så vidare. Så småningom har jag lärt mig, av 
egen erfarenhet och via informanter, vilka platser jag kan uppsöka. Jag har 
lärt mig hur jag ska titta, vart jag ska vända blicken, och det går inte en dag 
utan att jag ser spår i staden av gatukonsten och dess utövare. Att gå på pro-
menad i staden med mig, har mina vänner insett, innebär att oupphörligt 
och plötsligt stanna till framför en lyktstolpe, en gatsten eller en vägg för 
att studera ett uttryck av gatukonst. Detta har medfört att mina nära och 
kära själva börjat uppmärksamma gatukonst och meddelar mig om de upp-
täcker något nytt. Naturligtvis inträdde ett sållande efter ett tag; att ha tu-
sentals bilder på samma klistermärke eller tag är kanske inte meningsfullt.  

Från början tog jag mest närbilder på grund av att när jag upptäckte nå-
got ville jag gå nära och liksom lyfta ut bilden ur kontexten för att belysa 
den som ett eget verk. Så småningom insåg jag att bilderna inte bara hade 
ett eget värde som stod för sig själv utan i allra högsta grad var beroende av 
just kontexten, den omgivande miljön. Mina fotografier har därefter ofta 
tagits i flera steg, en översiktsbild, en närbild och ibland en uppföljande 
bild efter en tid, för att dokumentera eventuella förändringar. Fotografierna 
har även, från att initialt ha dokumenterat allt urskillningslöst, mer blivit 
dokumentationer av förändringar, nytillskott i fråga om val av medium, ut-
tryck, innovation i samspel med eller kontrast mot stadsrummet. 

Mitt eget intresse har också, ska medges, pendlat; i början tyckte jag att 
tags mest var irriterande, och dokumenterade det utan större förtjusning 
framförallt för att ha ett så komplett material som möjligt, men också för att 
försöka undvika värderingsfällan. Under projektets gång har jag dock för-
ändrat min syn på tags och funnit att mycket är intressant och ofta estetiskt 
tilltalande genom dess kalligrafiska framtoning.  

Många gånger har jag emellertid känt mig mätt på tags och graffiti och 
inte heller ansett att klistermärken, affischer eller andra gatukonstuttryck 
kittlat synnerven eller sagt något nytt. Detta är nog inget särskilt ovanligt 
när man kastar sig över ett ämne med liv och lust och låter det prägla var-
dagen. Emellanåt tappar man helt enkelt fart och istället för att låta sig 
skrämmas eller förlamas av den distans, leda och ibland till och med aver-
sion man erfar, om än tillfällig, kan detta ses som något konstruktivt. Det 
kan bli ett tillfälle att ta ett steg tillbaka och rensa ut i informationsmäng-
den, att skala av intrycksfloran, samt ett tillfälle där reflektioner kan träda 
in, där man kan observera sig själv i förhållande till det man studerar.  

Ibland har jag varvat fotograferandet med att skriva anteckningar, ibland 
har jag endast fotograferat och då och då har jag enbart antecknat skriftligt. 



 

 

52 

 

Jag har fältanteckningar och anteckningar från olika seminarier och konfe-
renser. Någon egentlig fältdagbok har jag inte fört, då jag inte tycker mig 
behövt särskilja mina anteckningar på det viset. 

Platserna där mitt fältarbete tagit form rör sig om välkända gator, och 
mindre välkända platser i staden. En utvald plats har jag följt kontinuerligt. 
Denna plats är speciell på fler sätt; den ligger avsides och mer eller mindre 
gömd för, eller glömd av, allmänheten, den kan uppfattas som lite skräm-
mande, den är dåligt upplyst och skräpig, det luktar urin och det bullrar och 
dånar från tunnelbane-, pendeltåg- och biltrafik. Den är emellertid, och 
kanske på grund av dessa egenskaper, ett ställe för kreativ experimentlusta 
och många gatukonstutövare har satt sin signatur här. Platsen fungerar som 
ett galleri för utövare och initierade, verk sätts upp, målas över, samsas och 
utvecklas och det är ett galleri i ständig förändring.  

Jag har även dokumenterat de legala målningar som gjorts (bland annat 
under sommaren 2004) och bevistat utställningar med graffitiinnehåll.  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Laglig graffitimålning. Rosendal. Augusti 2004 Foto: Cecilia Andersson. 

 

Genom dokumenterande promenader i staden har jag lärt mig en hel del om 
det visuella formspråket, de skillnader och likheter hos de olika uttrycken 
som synliggörs och den hierarki som blir tydlig.  

Dessa observationer, promenader och dokumentationer har varvats med 
fältanteckningar, intervjuer med informanter, deltagande på olika samman-
komster som rört det offentliga rummet, samtal och diskussioner med män-
niskor inom och utanför själva fältet. Jag har naturligtvis med stort intresse 
följt debatten i medierna kring ämnet, och även gjort sporadiska besök på 
olika hemsidor på nätet för att bekanta mig med och följa utvecklingen av 
den transnationella aspekten av gatukonsten. Slutligen och inte minst har 
jag genom böcker, tidskrifter och avhandlingar följt upp aktualiteter inom 
området. 
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Allt detta bildar sammantaget nu en väv av information, intryck, uttryck 
och kunskap – som också kan kallas metodisk pluralism vilket är en term 
jag lånar från Anette Göthlund (1997:36) – som jag i denna avhandling bry-
ter ner, sorterar, analyserar, tolkar och redovisar med förhoppning om att 
göra denna nya kunskap tillgänglig för andra. 

Närmare presentation av intervjuer och informanter 
Etnografi handlar inte bara om att beskriva ett fält, utan om att lära av det, 
eller som James P. Spradley (1979:4) uttrycker det; ”Instead of collecting 
’data’ about people, the ethnographer seeks to learn from people, to be 
taught by them”. 

Som tidigare understrukits är ämnet, fältet och informanterna ljusskygga, 
och att organisera intervjutillfällen har inte alltid varit lätt. Många gånger 
har tider ändrats, flyttats fram, eller helt enkelt glömts bort. Jag har ofta 
känt mig som en envis igel som tjatat mig till dessa möten. Informanterna 
är unga människor med många järn i elden, som reser och är allmänt rörli-
ga. Då jag varken haft informanternas riktiga namn, adresser eller hemtele-
fonnummer utan fått förlita mig på mobilsamtal och e-postmeddelanden har 
det ibland känts osäkert och som om jag och mitt projekt varit hängande i 
luften. Det har gått lång tid mellan intervjuerna och först kände jag irrita-
tion, frustration och en rädsla över att inte ro projektet i land, men i efter-
hand insåg jag att det många gånger varit bra att tid förflutit mellan träffar-
na. Denna tid har jag fyllt med det kretslopp av transkriptioner, teoriför-
djupning, reflektion, dokumentationer (visuella och textmässiga) som har 
varit av största vikt för att kunna följa upp en intervju och ett möte. Den 
kunskap och de insikter jag fått genom ett möte med en informant har med-
verkat till att jag sökt ny kunskap på annat håll, på fältet, genom bilder och 
tidskrifter, hemsidor och vetenskaplig litteratur. Under tid har jag dock 
upptäckt att den etiska aspekten har orsakat större problem än väntat, vilket 
jag går in på längre fram i detta kapitel. 

Innan jag påbörjade detta projekt hade jag bara träffat en utövare, förut-
om några av mina gamla elever, som mer stod i begrepp att starta sina 
”graffitikarriärer”, och min bild av graffitimålare och gatukonstutövare var 
nog ganska färgad av mediabilden av desamma. Det vill säga jag trodde jag 
skulle träffa tuffa, kaxiga killar i huvtröjor och bylsiga byxor. De personer 
jag träffat, samtalat med och intervjuat har alla överraskat mig med en öd-
mjuk, öppen och framförallt humoristisk framtoning. De ser ut som vilka 
unga människor som helst, de bär inga synliga kännetecken som talar om 
vilken kultur de tillhör. Graffitimålare använder dock liknande märkesklä-
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der som skateboardåkare, då dessa två kreativa praktiker har många gemen-
samma nämnare.30  

Nedan presenteras informanterna. De har alla uttryckt samtycke till, och 
i vissa fall uppmanat mig, att använda deras ”artistnamn”, men då jag tyck-
er det är för avslöjande har jag kompromissat; jag använder initialerna i 
namnen. Detta medför att de redan invigda och insatta i denna kultur kom-
mer att förstå vilka personerna är. Dock är risken inte överhängande att de 
mest givna läsarna av denna avhandling direkt kan peka ut informanterna.  

Informanten som jag kallar R har jag träffat två gånger. Intervjuerna har 
trots att jag initialt naturligtvis haft nedtecknade frågor mer liknat samtal 
och genererat livliga diskussioner kring ämnet. R är en väldigt tillmötesgå-
ende person med en stor portion humor och livsglädje, för att inte tala om 
hans kunskap och gedigna erfarenhet. Med R (liksom med flera andra in-
formanter) har intervjuerna utmynnat i en känsla av att vi båda lärt oss nå-
got, kommit fram till nya upptäckter tillsammans både inom och utanför 
ämnet. Trots att R är den informant som är mest noga med att inte röja sin 
identitet är han väldigt öppen och ärlig och ser till att bjuda på sig själv. R 
har ingen estetiskt skolad bakgrund, och arbetar med något som inte har 
med konst eller bild att göra. 

K har jag träffat två gånger, varav den andra gången blev en heldag där 
vi tittade på bilder tillsammans och pratade kring dem, hans foton på sina 
verk, mina foton på andras, och på hans, verk. Här fick jag också tillgång 
till K:s egna videofilmer där han dokumenterat några gestaltningsprocesser. 
Jag fick denna gång även träffa och intervjua en av hans vänner, en kvinn-
lig utövare. K är en ung och vid en första anblick lite försiktig kille som 
också han vill bjuda på sin kunskap och låta mig få ta del av hans bilder. 
Han är också mån om att klargöra sin uppfattning där han menar att hålla 
på med graffiti och gatukonst är en livsstil, där det viktiga är att man gör 
något tillsammans med sina vänner. 

Z är en av de kvinnliga utövarna jag talat med, dock har jag endast träffat 
henne en gång. Detta tillfälle var givande och hon gav mig många nya in-
sikter kring ämnet. Liksom K har hon gått estetiskt program på gymnasiet 
och är nu inne på eftergymnasial konstskoleutbildning. 

KP är en av Stockholms mest uppmärksammade gatukonstutövare och 
honom har jag träffat två gånger. Även här blev det timslånga samtal, med 
diskussioner och utbyten långt utöver själva ämnet. KP är den av informan-
terna som är längst ifrån graffitimåleriet även om han en gång startade med 

                                            
30 I Åsa Bäckströms (2005:145ff) avhandling Spår Om brädsportkultur, informella lär-

processer och identitet ges en bild av hur kläder och övriga attribut bidrar till den valda 
livsstil som skateboardkulturen innebär.  
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graffiti. Hans nyfikenhet och uttryckslusta verkar obegränsad och samtalen 
med honom gav mycket information, kunskap och näring åt min egen ny-
fikenhet. KP går en högre konstnärlig utbildning, och har innan gått både 
estetiskt gymnasium och en eftergymnasial konstskola. 

DPKG är en sammanslutning, en ”för allmänheten okänd skara” som de 
själva uttrycker det. Jag fick träffa tre av tjejerna, A, B och C som ingår i 
det kollektivet. Detta är utövare som är väldigt måna om sin anonymitet 
och integritet och det var inte helt enkelt att få tag på dem, att få dem att gå 
med på en intervju eller att komma förbi deras skepticism. Detta möte blev 
lyckat, trots att jag intervjuade tre personer samtidigt som i och för sig alla 
ingår i samma grupp men fortfarande är individer, och jag fick inblickar i 
ett gatukonstutövande som för mig framstod som väldigt målmedvetet och 
intellektuellt uttänkt. Då de inte ville svara på huruvida de har konstutbild-
ning eller vad de arbetar med kan jag inte redogöra för detta, men jag fick 
klart för mig att några av dem har högre konstutbildning, andra bara ett 
brinnande intresse för konst och bildskapande. En uppföljningsintervju vi-
sade sig vara mycket svår att genomdriva, därför har jag vid detta enda till-
fälle gjort en uppföljning via e-post. Jag fick svar på mina frågor, men det 
gav inte särskilt mycket att bygga på. Dock var mötet med dessa personer 
av största vikt då det gav kunskap om gatukonst av tjejer med en mer utta-
lad motivation till varför man sysslar med denna kreativa praktik.  

T är en av de kontakter som jag ser som nyckelperson, han gav mig in-
gången och tillträdet till fältet. Han är en väl initierad källa, som arbetat 
med ämnet på flera olika sätt, även som aktiv utövare och som delade med 
sig av sin kunskap och sina kontakter på ett storartat vis.  

Min andra kontakt, S, har jag valt att inte använda på annat sätt än att jag 
beskriver ett tillfälle då jag fick ta del av och dokumentera hans praktik, 
samt använder en del av den visuella dokumentationen på den medföljande 
DVD:n. Detta på grund av det icke särskilt vetenskapligt försvarbara i att 
jag kände denne pojke personligen. (Det var en av min dotters vänner). 
Detta leder in på nästa avsnitt som handlar om liknande problem och etiska 
och moraliska reflektioner och avgöranden. 

Etik, moral, problem 
Det finns många etiska frågeställningar kring det valda avhandlingsområ-
det. Nedan diskuterar jag de etiska aspekterna av mitt arbete, de svårigheter 
och ställningstaganden jag mött som forskare, de val jag ställts inför och de 
uteslutanden som måste göras. Jag befann mig redan i auktoritetsställning 
bara genom att presentera mig som doktorand, som forskare. Jag kom ut-
ifrån och gjorde visit i en omdebatterad delkultur. Dessutom skulle jag följa 
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och ta del av en illegal handling. De etiska normer Bo Petersson (1994:42) 
menar styr forskningen handlar främst om moralisk hänsyn till sina med-
människor och det samhälle forskaren verkar inom.  

Gatukonst är som sagt en illegal företeelse, och utövarna är således med 
detta mått mätt kriminella. Detta innebär flera problem, för mig som forska-
re men även för mina informanter. Samma etiska principer gäller i och 
utanför forskarsamhället, däremot kan man som forskare hamna inför etiska 
problem som andra människor inte ställs inför. Petersson (1994:39) utveck-
lar detta närmare:  

 
Dessa problem uppstår… för att forskaren samtidigt som han måste utföra 
sin forskning på ett ur forskningssynpunkt kvalitativt gott sätt också ska ut-
föra den på ett etiskt acceptabelt sätt. Han har alltså två faktorer att ta hän-
syn till, två uppsättningar av krav eller normer, och han ska i sitt handlande, 
dvs. sin forskning, ta hänsyn till båda. 
 

Jag har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka tar upp fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.31  

I en studie där informanterna faktiskt utför illegala handlingar har det för 
mig varit ännu viktigare att ge akt på mina forskningsmetoder och mitt för-
hållningssätt. Det fanns en eventuell risk, att jag medverkade i denna illega-
la handling genom visuella dokumentationer och deltagarobservationer. Jag 
har försökt göra processen genomskinlig för dem jag har samarbetat med. 
Här kommer de medverkandes rätt till insyn in, vilket känns som en själv-
klarhet men samtidigt blir ett problem; jag måste peka ut för att synliggöra. 
Jag måste synliggöra för att kunna arbeta utifrån detta.  

Att synliggöra och dessutom arbeta transparent med video och fotografi 
kan innebära problem, för forskaren men framförallt för deltagarna/in-
formanterna. De kan upptäcka saker om sig själva, sina relationer, och 
handlingar som de inte alls är beredda på. Deras självrepresentationer kan-
ske inte stämmer överens med bilden av hur andra ser på dem. 

Ett annat etiskt övervägande jag tagit ställning till är hur de dokumenta-
tioner och den visuella gestaltningen ska hanteras, visas och förvaras. En 
lösning är att radera materialet efter studiens slut, så som Anna-Lena Rost-
vall och Tore West (2001) gjort. Man hamnar i konflikt med arkiverings-
tvånget, men man har skyddat sina informanter. Jag har anonymiserat in-

                                            
31 Codex- regler och riktning för forskning, där HSFR (Humanistisk- samhällsvetenskap-

liga forskningsrådet) har utvecklat forskningsetiska principer i humanistisk- samhälls-
vetenskaplig forskning 1990. Rådet är numera upptaget i Vetenskapsrådet 

   se http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html 
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formanterna i mitt färdiga material och i den visuella gestaltningen, genom 
klippteknik. Problemet återstod dock i råmaterialet och de minuter jag har 
med icke-anonymiserade utövare har jag efter övervägande således raderat.  

Då jag har studerat individer i en på sätt och vis sluten sfär är jag forska-
ren som kommer utifrån som ska få tillgång till denna kultur, som i sin tur 
ska belysas, förstås och tolkas. Den diskurs som idag tycks ligga fixerad 
över ”klottrare”, det vill säga den medierepresentation som ger oss en bild 
av dessa unga som kriminella huliganer, riskerar att reproduceras i min av-
handling. Denna diskurs kan samtidigt ge en romantiserad bild av utanför-
skapet som gatukonsten står för, den illegala handlingen som ett subkultu-
rellt motstånd. Jag försöker balansera på gränsen mellan dessa två föreställ-
ningar som diskursen utgör i syfte att synliggöra de kreativa praktikerna 
och de meningsskapande som utövare och alster kommunicerar. Naturligt-
vis har det funnits stunder då jag känt att mina intervjuer, på grund av dess 
intima dialogkaraktär genererat en viss sammansmältning mellan mig och 
informanterna, dock har jag försökt hålla ett vaksamt öga på mitt “forskar-
jag” för att bibehålla distinktionen mellan mig som analytiker och infor-
manten som aktör. 

Jag bifogar en egen visuell gestaltning, byggd på delar av videomateria-
let samt fotografier, på en DVD. På denna DVD visas de bilder som finns 
tryckta i avhandlingen då bilderna bättre kommer till sin rätt i färg och stör-
re format. Båda dessa delar kräver olika sätt att hantera anonymiteten hos 
deltagarna i studien. Vid videoupptagningarna av utövarna och deras pro-
cesser var det nästan omöjligt att filma på ett sånt sätt att man inte såg deras 
ansikten, om de inte var maskerade, eftersom det inte var en regisserad 
handling jag dokumenterade, dessutom är detta en handling i rörelse. Jag 
valde således att, i redigeringen av materialet, hantera detta genom klipp-
teknik.  

Jag upplevde aldrig initialt risken med att följa och studera just gatu-
konstutövare för egen del; att jag skulle utsätta mig för en risk var inte sär-
skilt skrämmande. Emellertid blev jag under tid varse att den största risken 
skulle mina informanter ta, och jag var inte villig att utsätta dem för fara. 
Flera av dem har redan ”åkt fast” och fått betala böter för sin utövning. Häri 
låg mina moraliska hänsyn. Det kan tyckas märkligt att det tog tid för mig 
att inse dessa problem, men då jag kastade mig över ämnet full av engage-
mang såg jag inga hinder, eller de hinder jag såg antog jag att jag glatt kun-
de slinka förbi. Så var nu inte fallet. Jag hade helt enkelt glömt bort att jag 
har ett handikapp, en pares i ett ben. Jag kan inte springa. Kan man inte 
springa är det väldigt svårt att följa graffitimålare och gatukonstutövare i 
deras praktik, en praktik som går snabbt och där man hela tiden måste var 
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beredd att fly. Om jag ”åkte fast” kunde det innebära att mina dokumenta-
tioner skulle kunna användas som bevismaterial. Med mina informanter har 
jag diskuterat olika lösningar på detta problem och flera av dem har an-
strängt sig och kommit med förslag på hur vi skulle kunna göra. De skulle 
kunna vara maskerade, jag skulle kunna komma till något ställe och filma 
snabbt för att sedan avvika, eller låta dem avvika, vi skulle hitta något ställe 
som inte är så centralt och så vidare. Dessa ansträngningar blev jag glad 
och tacksam för, men genast uppenbarade sig ett annat moraliskt hänsyns-
tagande. Är det etiskt försvarbart att faktiskt initiera en sådan handling, att 
indirekt uppmana till en illegal handling?  

Jag och en av utövarna hade under hösten 2004 gjort upp om en dag där 
vi skulle umgås och titta på och tala om hans bilder för att sedan gå till nå-
got ”ofarligt” ställe där han skulle utföra några snabba målningar och tags 
som jag skulle filma. Emellertid gav han återbud på grund av att han fick 
ett tillfälligt jobb och sedan har jag inte fått kontakt med honom igen. Detta 
gav åter näring åt mina etiska och moraliska reflektioner; vad är ett ofarligt 
ställe egentligen, hur kan han veta att han inte skulle bli upptäckt, skulle det 
vara att utsätta honom för risker?  

Det videomaterial jag trots allt har, har jag bland annat filmat under min 
första fas i detta projekt då jag ännu hade den naiva och troskyldiga inställ-
ningen att det inte kunde innebära några större risker. Delar av detta mate-
rial har jag beslutat mig för att använda, som en del av den empiri jag ana-
lyserar och tolkar, visuellt och textmässigt vilket jag nämnt tidigare. Under 
sommaren 2004 hade jag också turen att videofilma några utövare under 
legala former, och har därigenom kunnat bredda mina visuella dokumenta-
tioner och analyserna av dessa. 

Efter att ha tröskat igenom dessa problem insåg jag att istället för att läg-
ga så stor vikt vid att dokumentera själva gestaltningsprocessen så kunde 
jag fokusera på den färdiga produkten och dess kommunikativa aspekt, dess 
meningsskapande i det offentliga rummet, med stöd av de värdefulla insik-
ter kring utövandet jag fått via intervjuerna och samtalen med informanter-
na. Erkännas måste även att jag under tid insåg att just denna gestaltnings-
process inte skiljer sig nämnvärt från andra gestaltningsprocesser, förutom 
att själva utförandet måste gå snabbt, vilket innebar att jag lika gärna kunde 
följa legalt uppförda målningar eller affischeringar och genom intervjuerna 
få fram essensen av hur man går tillväga, varför man gör det man gör, var 
man gör det och när. Ovanstående kursiveringar utgör också mer eller min-
dre de teman jag följer i min analys, i den redovisning av resultatet jag be-
skriver längre fram i avhandlingen, men som kort introduceras sist i detta 
kapitel. 
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Visuell etnografi 
Visuell etnografi har vunnit mark under de senaste decennierna, då fler och 
fler forskare använder bilder av olika slag i olika syften, som dokumenta-
tioner, som illustrationer och som metodologiska verktyg. I mitt arbete ser 
jag det som en självklarhet att använda bilder på samtliga ovanstående sätt 
och dessutom som en kompletterande aspekt genom den estetiska gestalt-
ningsdel som bifogas avhandlingens textbaserade del. Då jag har gjort en 
studie av ett visuellt fenomen har jag ansett det vara relevant, för att inte 
säga av yttersta vikt, att dokumentera och presentera detta med bilder, inte 
bara med ord. Visuella företeelser och fenomen är dock inte oproblematiska 
och måste alltid ses mot en kontext, i ett sammanhang. Som stöd för min 
användning av visuell etnografi har jag bland annat haft Karin Beckers 
(2001, 2004a), Marcus Banks (2001) och Sarah Pinks (2001) texter kring 
visuell metodologi. Här har jag funnit metoder för hur jag kan använda mig 
av fotografi/video som verktyg i en studie med informanter, kritik mot vis-
sa metoder och nycklar till hur det visuella materialet kan avläsas. 

Karin Becker menar att inom traditionellt vetenskapliga paradigmer ar-
betar man fortfarande med att ”låta fotografiet understödja och bekräfta 
texten i stället för att intressera sig för den kunskap som kan utvinnas ur 
och finna stöd i det visuella materialet självt”. (2004a:153) Dock har man 
på vissa håll inom sociologin och antropologin sedan 1970-talet insett för-
delarna med att använda sig av det visuella inte bara som datainsamlings-
metod. Man ska emellertid komma ihåg att även om fotografier är realistis-
ka representationer av en verklighet som forskaren ser den, är också dessa 
högst subjektiva representationer. Becker menar vidare att:  

 

Fotografier tenderar samtidigt att väcka reaktioner, minnen och berättelser 
från helt andra erfarenhetsfält till liv hos betraktaren, något som kan utnytt-
jas till att vidga det etnografiska arbetets gränser. (ibid:153) 

 
Detta är något även jag upptäckte efter att på olika vis använt fotografier, 
egna och andras, i projektet.  

Att samtala med bilder 
Jag ansluter mig till Sarah Pinks (2001:115) påstående att etnografisk kun-
skap inte bara handlar om ett producerande av ord. Ett antagande jag utgår 
ifrån är att konst kan vara ett verktyg för att förstå och ifrågasätta sin om-
värld och att bild och bildskapande kan vara ett sätt att formulera sig kring 
sin tillvaro och identitet. 
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Jag har i denna studie bland annat arbetat med en metod inspirerad av 
photoelicitation32, det vill säga jag har låtit informanterna tala utifrån bilder 
jag visat. Ordet photoelicitation antyder att man så att säga ”drar ut” svar 
från informanten, vilket Sarah Pink (2001:68) kritiserar, hon menar att det 
handlar om ett samarbete, en samverkan mellan etnografen och informan-
ten där informanten ger fotot/bilden mening genom sin egen personliga er-
farenhet och sin kunskap, istället för att bara bekräfta de fakta fotografiet 
visar. Intervjuer utifrån bild/fotografier blir i Pinks tolkning mer än att bil-
den kan vara ett verktyg för att erhålla kunskap – hon argumenterar för att 
fotot är ett visuellt objekt genom vilket informanten refererar aspekter av 
sin erfarenhet och kunskap. Genom att använda fotografier tillsammans 
med informanter kan man alltså få syn på en tolkningsakt och ett menings-
kapande som genom vanlig photoelicitation kan förbises. 

Jag har vid några tillfällen fotograferat informanterna när vi samtalat om 
bilder, inspirerad av Karin Becker och det sätt hon arbetat med att doku-
mentera samtal kring informanters egna bilder.33 Det vill säga att jag på 
liknande vis låtit informanternas egna fotografier vara i fokus för en diskus-
sion, samtidigt som jag fotograferat dem när de visat och pratat om sina 
bilder. Jag har även visat mina egna fotografier, på gatukonstalster vid des-
sa samtal. Med Marcus Banks (2001:7) hjälp har jag sedan genomgående 
utgått från tre frågeställningar som han menar är relevanta för forskning 
inom sociologin, och jag vill tillägga att dessa frågor är alltid relevanta när 
man talar om bilder och bildanalytiska tolkningar;  

 
…(i) what i s the image of, what is its content? (ii) who took it, when and 
why? and (iii) how do other people come to have it, how do they read it, 
what do they do with it? 
 

Utifrån min egen erfarenhet av bildskapande och genom min erfarenhet 
som bildlärare har jag vana att se, tolka och samtala kring bilder. Denna 
metod gav en extra dimension till hur man kan arbeta med bilder på flera 
plan i en enhet; som dokumentation, som diskussionsmaterial och även som 
presentation/gestaltning34, där andras bilder och bildval står i fokus och där 
deras egna kommentarer bär tolkningen av bilden vidare. Detta sammanta-

                                            
32 Se vidare Harper Douglas (2002). 
33 Becker, Karin (2002) och (2004a:167ff). 
34 En pilotstudie med denna metod gjordes även 2002 som en examinationsuppgift till 

kursen Power of Images in Society inom ramen för forskarutbildningen, vid IGP, Inter-
national Graduate Program, Stockholms universitet, där jag även gjorde en gestaltande 
del till min presentation som stärker detta påstående.  
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get gör dels processen synlig och tydlig, dels bildar detta en text som utgörs 
av en helhet där den ena delen är beroende av den andra och vice versa.  

Genom att samtala kring fotografier har jag fått tillgång till utövarnas 
estetiska preferenser, inblick i hierarkier och i arbetsprocesser. Till exempel 
visade jag fotografier tagna vid ett par lagliga graffititillställningar för ett 
par informanter och vi diskuterade dessa. Här fick jag tydligt se exempel på 
värderingar kring hur utövare ”får” arbeta, vad som anses vara äkta eller 
inte. Vi samtalade också kring deras egna bilder, fotografier på deras alster 
och jag fick ökad förståelse för hur de arbetat, vad de haft för ambitioner 
med gestaltningarna och genom den inblick jag fick i deras värld kunde jag 
lägga en hel del stoff till den empirisamling jag redan hade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K visar bilder på sina alster och tittar på mina fotografier av andras alster. 

Foto: Cecilia Andersson. 2004 

 

Denna metod applicerades på ett enkelt sätt utan att det hela kändes kon-
struerat, och det hela fungerade som en ytterligare kanal för våra samtal. 
Jag har även när jag filmat utövare vid ett par tillfällen, genom att studera 
transkriberingarna av dessa videosnuttar, kunnat se vilka val, hänsynsta-
ganden och estetiska aspekter som kommit till ytan under processens gång.  

Analys av materialet 
Nedan går jag in på de metoder och analyser jag använt just i fråga om mitt 
visuella material. Som stöd i detta moment i avhandlingsarbetet har jag dels 
använt teorier kring visuell analys av bland annat Gillian Rose (2001), dels 
använt min egen förvärvade kunskap som bildmakare och bildpedagog. 
Semiotisk bildteori är den grund jag står på och en del av tolknings- och 
analysarbetet. Det empiriska materialet består framförallt av dokumentatio-
ner av de alster gatukonstutövare producerat utöver intervjuer. Materialet 
omfattar som jag tidigare redogjort för video och stillbilder, fältanteckning-
ar, dagboksanteckningar, bandade intervjuer och samtal. Detta material har 
transkriberats på olika sätt beroende på medium. 
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Mina foton och videodokumentationer är en form av visuella etnografis-
ka anteckningar, som dels hjälpt mig att studera processen i den gestaltning 
som utövarna gör, dels hjälpt mig att hitta de olika formerna och platserna 
för produkterna. Denna visuella empiri delas upp i rörliga bilder (min vi-
deodokumentation) som mestadels fokuserar på handlingen/praktiken och 
fotografier som framförallt koncentrerar sig på alstren, produkterna och de 
platser de återfinns på. Övrigt bildmaterial är tidningsurklipp (reklambil-
der, artiklar), utskrifter från hemsidor, vernissagekort med mera.  

Rörliga bilder 
I videodokumentationerna där jag bland annat studerat arbetsprocesser har 
transkriptionerna följt, mer eller mindre, en uppsättning analysenheter. 

Jag har tittat på vilka val som görs; geografiska, fysiska, platsspecifika 
val, var väljer utövarna att arbeta? Estetiska val, hur och var placeras bil-
den, i vilken kontext, genom vilka kompositioner och så vidare. Etiska och 
moraliska val görs också där det handlar om hänsynstagande och respekt 
för andras alster (och ibland för själva miljön) och var och hur de är place-
rade. Sedan har jag tittat på tillvägagångssätt, vilka medium används, mate-
rial, verktyg. Vilka hantverksmetoder tillämpas?  

En annan analysenhet handlar om själva produkten, gestaltningen, där 
jag tittat på betydelse och mening, hur detta meningsskapande ser ut samt 
vilka estetiska val som görs i själva bilden, hur och om de har intertextuella 
spår och vilka influenser som kan avkodas.  

Fotografier 
I mitt stillbildsmaterial använder jag mig av en analys som lutar sig mot 
semiotisk bildteori där jag också tar hänsyn till var bilden är gjord/uppsatt, 
den omgivande miljön, vilket medium som använts, vad bilden/texten de-
noterar och konnoterar, eventuell intertextualitet, om jag kan spåra vem 
som gjort den och när, vad den kan uttrycka som självständig bild och i den 
kontext den befinner sig i.  

Tillvägagångssätt 
I ett första steg tittade jag på hela materialet, samlat i datorn, och gjorde 
först en grövre kategorisering (det var genom detta moment som jag insåg 
att jag behövde vidga fotograferandet till att få med mer kontext, miljö) där 
jag utgick från kategorierna närbilder/detaljer, foton med lite omgivande 
miljö, foton med omgivande miljö, och processbilder, det vill säga foton 
som beskriver arbetsprocesser. Utifrån dessa kategorier gick jag sedan in på 
mer specifika kategoriseringar av vilka sorts bilder mina foton visade. Klis-
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termärken; affischer, datorutskrifter, fotostatkopior och liknande lade jag i 
en mapp. Måleri är en kategori som innefattar graffitimålningar men även 
inkluderar allt som utförts med pensel eller sprayfärg, dock har jag samlat 
tags i en egen mapp. Objekt är ytterligare en kategori; det kan röra sig om 
mosaiker eller andra tredimensionella föremål. Sedan fick en mapp heta 
schablon, vilken innefattar visuella uttryck som är gjorda med schabloner, 
det kan vara bild och text och de gränsar ofta till måleri. Den sista katego-
rin, blandat, innefattar de fotografier jag har från framförallt mitt “galleri”, 
där alla nämnda kategorier samsas.  

Utifrån dessa grupper och undergrupper går jag sedan in på, som jag 
ovan nämnt, en semiotisk bildtolkning men även på en uttolkning av var 
jag finner vad. Det vill säga vilka bilder, och vad de uttrycker, som åter-
finns på vilka platser, och hur dessa platser är medskapare av uttrycken. I 
och med denna kategoriseringsmetod och de analyser jag gör kan jag ge en 
generell, men även specifik bild av gatukonsten i Stockholm. Dock är just 
det specifika inte lika verifierbart då denna kreativa praktik som sagt är i 
ständig förändring, och gestaltningarnas “bäst före datum”, vad gäller ut-
tryck och plats, mycket väl kan ha gått ut vid denna avhandlings tryck.  

Ur intervjuerna och tillsammans med bildmaterialet har jag, som jag re-
dogör för nedan, sållat fram vissa teman som uppstått ur samtalen/dialo-
gerna/intervjuerna. Dessa teman har sitt ursprung även de i ett grövre och 
ett finmaskigare raster. 

Teman utifrån empirin 
De första intervjuerna innehöll frågor om hur informanten introducerades i 
graffiti- eller gatukonstvärlden; när informanten gjorde sin första gestalt-
ning i det offentliga rummet, hur den såg ut, var den placerades och så vi-
dare. Följt av var, när och hur man går tillväga i sin utövning nu. Senare 
kom frågor om platsens betydelse, om motivation, drivkraft, varför man 
håller på med denna praktik, och vad man vill åstadkomma. Vid genom-
gång av intervjuerna samlade jag svar och citat under olika rubriker som 
fick agera som hållpunkter för en senare analys. Jag tittade bland annat på 
inträdet till praktiken, intentioner/ambitioner, platser för praktiken, konflik-
ter, etik, publika reaktioner, arbetsprocesser och jämförde intervjerna och 
intervjusvaren. Här kunde jag se beröringspunkter, likheter och olikheter, 
överraskningar och spänningar. 

Jag kopplade även, via mina olika dokumentationer och genom tran-
skriptioner av intervjuerna och det visuella materialet, samman exempelvis 
olika kategorier av gatukonst med specifika platser. De val och steg som 
togs i gestaltingsprocesserna gav således intressanta kopplingar till ett annat 
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plan, vilket handlar om verk, plats, mening och kommunikation. De teman 
som slutligen vaskats ur det empiriska material är platsen, formen och in-
tentionen vilket även innefattar processen, samt publiken. Dessa teman re-
dogörs för, tolkas och analyseras i samband med empiriska exempel i kapi-
tel 6, 7 och 8. I det sista kapitlet (9) görs en sammanfattning av dessa teman 
geom en fördjupad och utvidgad diskussion. I de citat som redovisas i tex-
ten har jag valt att låta språket se ut som det lät, det vill säga jag har inte 
korrigerat informanternas grammatiska misstag, översatt slanguttryck eller 
skrivit om på något annat sätt än att jag ibland utelämnat början eller slutet 
på uttalandet om det varit irrelevant för den fråga som ställts, eller det reso-
nemang som förts. På ett par ställen har jag bytt ut en del bokstäver till bok-
staven X för att dölja välkända signaturer. En transkriberingsnyckel finns i 
ett appendix sist i avhandlingen. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag redovisat de metoder; etnografi och visuell etnografi, 
som använts i studien. Informanterna har presenterats samt en redgörelse 
för och reflektion över de etiska och moraliska problem som uppkommit. 
Jag har slutligen visat hur jag arbetat med och analyserat mitt samlade ma-
terial. I nästa kapitel ges en introduktion till de teoretiska grundvalar av-
handlingen vilar på.  
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Kapitel 5. Begreppsliga ingångar och 
teoretiska utgångspunkter  

Inledning  
I detta kapitel presenteras de begrepp och teoretiska utgångspunkter jag valt 
att luta avhandlingens studie och analys mot. Här etableras och följs en tråd 
som kopplar dessa begrepp till avhandlingsämnet, vilket innebär en diskus-
sion kring det senmoderna samhället som en förutsättning för gatukonst att 
tolkas som estetisk produktion och kreativ handling. Här presenteras också 
den kontext inom vilken avhandlingen vuxit fram. Jag resonerar utifrån, för 
att tala med Johan Fornäs (2004:176), den tväritet jag använt mig av och 
befunnit mig i under fyra års forskarutbildning. Forskarskolan Estetiska 
Lärprocesser är ett mångvetenskapligt, kollektivt forum där vi arbetat tvär-
vetenskapligt individuellt. Genom detta arbetssätt har jag till stor del även 
kunnat plocka upp perspektiv som känns relevanta från forskningsfältet 
Cultural Studies.  

Att foga ihop bitar från olika vetenskapliga områden och discipliner kan 
vara ett vanskligt projekt i den mening att studien och dess analys kan 
komma att ses som ett lapptäcke utan fast förankring i en disciplins tradi-
tion. Dock kan detta pusslande ge en större bredd och fler tolknings- och 
analysverktyg vilket i sin tur inte motsäger att avhandlingen har sin trygga 
hemvist inom det samhällsvetenskapliga och närmare bestämt pedagogis-
ka/didaktiska området. Nedan går jag närmare in på de mer generella förut-
sättningarna för att koppla gatukonsten till en vetenskaplig studie. Jag bör-
jar med en kort presentation av forskningsfältet Cultural Studies för att se-
dan gå in på den första och kanske mest grundläggande förutsättningen – 
senmoderniteten. Här behandlas de transnationella flödena av människor 
och kulturer, meningsskapande, en diskussion om makt och motmakt och 
ett kortare resonemang om den visuella kultur som genomsyrar samhället.  

Om Cultural Studies 
Mitt arbete kan placeras inom Cultural Studies forskningsperspektiv. Denna 
tradition har ingen egentlig konsensus för hur den ska definieras och/eller 
avgränsas och kan betecknas som en rörelse vilken utmärks av teoretisk och 
metodologisk mångfald och det är en tvärvetenskaplig tradition. Cultural 
Studies-forskarnas pedagogiska och politiska engagemang ger relevanta 
paralleller till min forskning. Cultural Studies undersöker bland annat bety-
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delsebärande praktiker, synliggör kulturella konstruktioner och hur männi-
skor kan bidra till förändring av strukturerna genom sina praktiker. CS har 
en mer eller mindre politisk-ideologisk funktion där kritiska studier av sam-
tidskulturen och människans villkor i det moderna samhället är det grund-
läggande.35 

Av tradition, eller historiskt sett (Birminghamskolan), har man inom CS 
arbetat med att synliggöra kulturer och delkulturer i samhället med fokus på 
arbetarklass och ”lågkultur”, och intresserat sig för motstånd, motkulturer 
och ungdomskulturer. Den tidiga Birminghamskolan ville föra fram den 
osynliga arbetarklassen och studera hur klassreproduktion går till i ett sen-
modernt samhälle. Undersökningarna handlade om så kallade vanliga män-
niskors vardagslivspraktiker. En viktig del för denna skola var studier kring 
ungas eget aktiva deltagande i skapandet av livsformer och uttryck. Popu-
lärkulturen spelar stor roll här, och man fokuserar alltjämt på samtidskultur, 
där sociala, politiska och kulturella kontexter analyseras. Det handlar om 
kritiska studier av samhälle och kultur, där forskarna tematiserar både 
maktutövning och motstånd mot denna maktutövning vilket i sin tur disku-
teras och definieras i förhållande till varandra.  

 
Men kultur och identitet kan inte definieras entydigt eller slutgiltigt utan 
skapas och omskapas genom människors möten i den historiska processen. 
Detta är en viktig utgångspunkt för denna form av kulturstudier, en annan är 
att det i varje samhälle försiggår en kamp om makt, prestige och anseende 
där också olika gruppers meningsbärande strukturer intar en viktig roll. De 
sociala, politiska och estetiska böjningsmönster som framträder mot bak-
grund av dessa strider är en central aspekt av cultural studies-traditionens 
bidrag till förståelsen av det moderna samhället. (Sernhede & Johansson 
2001:9) 

 

Ett senmodernt samhälle 
Nedanstående något sovrade beskrivning av ett senmodernt samhälle bildar 
en grundplåt för denna avhandling då jag menar att detta senmoderna sam-
hälle utgör själva betingelsen för att ett fenomen som gatukonst kan uppstå.  
De moderniseringsprocesser som lett fram till den moderna tid vi lever i nu 
har successivt förändrat människors kulturella, sociala, politiska och eko-
nomiska förutsättningar. Vår historiska period kallas just modern, dock 
finns det många olika etiketter att använda på det nutida samhället; post-
modern, sen- eller högmodern. Jag väljer att använda termen senmodern (se 

                                            
35 CS är den förkortning av Cultural Studies jag hädanefter generellt använder i denna 

avhandling. 
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exempelvis Giddens 1991/2002, 1997 Fornäs 1995) när jag redogör för vår 
samtid. Anthony Giddens (1991/2002:274) förklarar hög- eller senmoderni-
teten som: ”De moderna institutionernas nuvarande utvecklingsfas, som 
kännetecknas av en radikalisering och globalisering av modernitetens 
grunddrag”. Jag anser att termen sen tydligare förklarar samtiden; det är en 
fas av moderniteten, en utveckling snarare än ett brott eller ett avslut (vilket 
istället termen post indikerar).  

Högt och lågt 
En uppluckring av tidigare gränser och ett överskridande av ramar har skett 
(och sker) inom de flesta områden i samhället; politiskt, socialt och natur-
ligtvis också inom den kulturella sfären där den gamla distinktionen mellan 
högkultur och mass/populärkultur idag inte är knivskarp.  

 
The boundaries between high art and mass culture have become increas-
ingly blurred, and we should begin to see that process as one of oppurtunity 
rather than lamenting loss of quality and faliure of nerve. (Huyssen 1986:9) 

 
Den ovan nämnda distinktionen mellan hög och lågkultur (mellan konst 
och masskultur) kommer från Theodor Adorno och Max Horkheimer 
(1972/1997) som var starkt kritiska mot efterkrigstidens kulturindustri, vil-
ken de menade skapade ett falskt medvetande hos konsumenterna och bara 
strävade efter att upprätthålla kapitalismen. Genom Adorno och Horkhei-
mer började man tala om masskultur, som sedan dess burit på en negativ 
klang. Detta vilade naturligtvis på uppfattningen att konsumenterna/pub-
liken/mottagarna är ”tomma behållare” som passivt tar emot information 
och budskap. Även om denna uppfattning inte är den allenarådande – pu-
bliken ses numer som medskapare, och mass- eller populärkulturen har fått 
en annan status – så finns dock en klar uppdelning mellan hög- och popu-
lärkultur kvar.36  

Det Huyssen (1986:8) för tjugo år sedan kallade ”the Great Divide” är 
fortfarande en adekvat beskrivning av en diskurs vilken insisterar på en 
kategorisk distinktion mellan högkultur och populärkultur. Han menade att 
denna vattendelare är mycket viktigare för en teoretisk och historisk förstå-
else av modernismen och dess efterdyningar än det påstådda historiska 
”brottet” eller avslutet vilket skulle separera postmodernismen från moder-
nismen.  

                                            
36 I denna avhandling används generellt termen populärkultur då jag anser den vara den 

mest täckande och relevanta. Idag talas det inte om ”massan”, och inte heller används 
epitetet ”låg” i samband med kulturella produkter. 
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Medieutvecklingen och några konsekvenser 
Medieutvecklingen har de senaste decennierna accelererat, och medie-
forskningen bidrar till nya tolkningar av dess betydelser, påverkan och kon-
sekvenser på samhället och den enskilda människan. Med medier menar jag 
här inte bara massmedia i form av press, radio och tv, utan räknar in de så 
kallade “nya medier” vars utveckling och spridning de senaste decennierna 
accelererat. Dessutom har medier här även den mer grundläggande inne-
börden; som ett verktyg, medel – medium.  

Jostein Gripsrud (2002:17) menar att medierna bidrar till att definiera 
verkligheten omkring oss och vilka vi är. Medierna hjälper också till att 
skapa den verklighet vi lever i, icke att förglömma. “Nya” medier som In-
ternet och mobiltelefoni skapar ett snabbare flöde i kommunikationen, 
globalt och mellan människor. Kulturers främsta teknologi är medier menar 
Hannerz (1999): 

 
Medier är kommunikationsteknologier med vars hjälp människor produce-
rar och sprider budskap, yttre former som har det främsta syftet att de ska 
kunna tolkas av människor och därigenom påverka deras medvetande. 
(1999:7) 

 

Dock finns det en annan aspekt av medieutvecklingen; människor har ef-
terhand lärt sig att ifrågasätta sannings- och verklighetsbegreppen, att förut-
sätta en viss manipulation av det man hör, ser och läser, men även att det nu 
finns ett ökat krav på att få olika mottagarbehov tillgodosedda. Det finns 
ibland heller inte en klar distinktion mellan en verklig händelse och en me-
diarepresentation. Människors tilltro till TV-mediet, datorns och Internets 
näst intill obegränsade möjligheter, sammansmältningen mellan konst, re-
klam och media innefattar en paradox; man är mer kritisk, mer medveten 
om manipulationsgrepp samtidigt som man tycks ha ett starkt behov av 
mediaprodukter som ger plats åt fantasi och illusioner. Att vi lever i en 
bildmättad, medial värld har gett upphov till ifrågasättande av verkligheten 
som sådan. Jean Baudrillard (i Poster red. 2001) har bland annat redogjort 
för simulacra och om hyperverklighet som uppstår i den medierade verk-
ligheten och vår perception av denna. Simulacra betyder skenbild, och en-
ligt Baudrillard är simulacra en kopia som ersätter originalet, och hyper-
verklighet är det som återstår när ”bilder utan mening” till slut avskaffat det 
verkliga. 
 

I den postmoderna världen tycks verkligheten skapas av medierna på ett 
sånt sätt att allt som återstår till sist är skenbilder – simulacra – vilka tycks 
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märkligt frikopplade från de skeenden som medierna en gång förväntades 
skildra. (Malmquist 1999:50)  

 
Jay David Bolter och Richard Grusin (2000) har skrivit Remediation. Un-
derstanding New Media, en bok om nya medier och dess utveckling och vår 
eventuella strävan efter att sammansmälta med dem. De menar att att vi ser 
oss själva genom våra tillgängliga medier och använder dem som medel för 
att definiera både vår personliga och kulturella identitet. (ibid:231). Medier 
är enligt Bolter och Grusin ”(…) a medium that remediates” (ibid:65). Med 
detta menar de att medier alltid strävar efter att förnya och modernisera re-
dan existerande medier genom att utveckla tekniken, formen och användar-
vänligheten, dock lever alltid rester och spår av det urspungliga mediet 
kvar. Bolter och Grusin redogör för transparens och omedelbarhet som än-
nu en strävan i denna utveckling. Här är det omöjligt att inte referera till 
Marshall McLuhan (1964/2001) och hans tes om ”media as an extension of 
man”, alltså att människan kan (komma att) använda medier som en för-
längning av kroppen. Hans bok Understanding Media väckte stor uppstån-
delse på 1960-talet, och det är härifrån hans mest berömda citat härrör: 
”The medium is the message”. Med detta menade han att det viktiga med 
medierna inte är dess specifika innehåll utan deras olika teknologiska for-
mer.  

Inom mitt område finns medier, och även remediering representerade på 
olika sätt; de medium gatukonstutövaren arbetar med exempelvis i form av 
färg, papper och objekt som i sin tur innehåller bilder och texter, vilka kan 
vara tryck, fotostatkopior eller digitala utskrifter; tillsammans utgör de ver-
ket, produkten. Verket i sig kan innehålla referenser till konst, reklam, poli-
tik m.m. som hämtats från medier som TV, Internet, tidningar och så vida-
re. Utövaren använder sedan medium som stillbildskamera och videokame-
ra för att frysa den färdiga men oftast så förgängliga produkten. I vissa fall 
sparas bilderna i fotoalbum, taktila eller digitala, i andra fall läggs de ut på 
nätet för allmän beskådan. Att detta sedan är ett till stor del medialt upp-
märksammat fenomen bidrar till den poäng jag vill komma fram till med 
ovanstående beskrivning; medier och remediering är inbakade på flera ni-
våer inom gatukonstens sfär trots att det vid en första anblick kan uppfattas 
som ett hantverk helt befriat från detta. Det finns exempelvis åsikter om att 
gatukonst skulle vara en reaktion mot det högteknologiska samhället, (se 
Manco 2002) en sorts tillbakagång till hantverket och den “verkliga verk-
ligheten”, dock menar jag att detta snarare härstammar från den romantise-
rade bilden av det äkta och genuina som kommer från så kallad gräsrotsni-
vå och uppstår på gatan, det som är “man made”.  
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Meningsskapande praktik och identitetsarbete 
Meningsskapande är en term som används genomgående i denna avhand-
ling. Att skapa mening är ett av människans viktigaste behov, för att förstå 
sin omvärld. Professor i pedagogisk psykologi, Roger Säljö (2000), skriver 
om meningsskapande i Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv 
som en akt av återskapande och förnyande. Han menar att ett samhälle ut-
vecklas i och med att människor omskapar och återskapar mening i förhål-
lande till kontexten och den praktik inom vilken den produceras, eller re-
produceras. Det handlar alltså om kommunikation, språk och lärande. Me-
ning skapas i interaktion och genom kommunikation med andra människor. 
Jag vill utvidga detta med att föra in ungas meningsskapande genom deras 
kreativa praktiker, och mer specifikt de kreativa praktiker jag fokuserar på, 
som en form av kommunikation och lärande. Ungdomar söker skapa me-
ning på ett otal sätt. Genom en mångfald ideér och medier, genom identi-
tetsskapande visar man upp bilden av sig själv och prövar olika identiteter. 
Anette Göthlund (1997) har skrivit om estetik och identitetarbete hos flick-
or i tonåren; hur de skapar, prövar, omprövar bilder av sig själva genom 
olika formgivande processer. Detta sker ofta i offentligheten, i ett offentligt 
rum som får vara den scen för identitetsskapande, representation och krea-
tiva praktiker. Inom ungdomsforskningen är identitetsskapande något cent-
ralt, och redaktörerna skriver i inledningen till Skola-fritid- framtid: ”(…) 
tyngdpunkten ligger på ungdomars kraft och förmåga att producera egna 
ungdomskulturella livsformer, erfarenheter, medvetandeformer och ut-
tryck” (Arnman, Jönsson, Palme, Trondman, 1993).  

Anthony Giddens (1991/2002) redogör analytiskt för självidentiteten i 
det senmoderna samhället: 

 
Genom att individerna skapar sin självidentitet bidrar de till och rent av 
skapar de sociala påverkningar, som är globala till sina konsekvenser – och 
detta oavsett hur lokal deras specifika handlingskontext är. (Giddens 
1991/2002:10) 

 
Gatukonst är en meningsskapande praktik, och en form av identitetsska-
pande. Denna praktik är också ett tydligt exempel på hur man kan tolka 
ungdomen som kreativ och aktiv, istället för passiv och manipulerad, och 
produkterna som ”rena” och ”autentiska”. 

Vad som är autentiskt eller inte i gatukonstkulturen kan naturligtvis dis-
kuteras; ligger auteticitetsvärdet hos produkten, utövarna eller i handling-
en? Emellertid är gatukonst, liksom samtidskonsten, en kulturell yttring 
djupt influerad av mass- och populärkulturen. Gatukonsten är dessutom en 
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transnationell företeelse, där man i det lokala genomströmmas av det ”glo-
bala” och där det nationella blandas med det internationella.  

Transnationella spår 
I likhet med Hannerz (2001) och Giddens (1990) menar jag att dessa 
genomströmningar och blandningar kommer sig av kännetecknet för sen-
moderniteten; det lokala formas av inflytanden på långt håll. De snabba 
kommunikationerna, förmedlingen via Internet och TV är en förutsättning 
för detta inflytande. Gatukonst är en transnationell kulturproduktion och 
finns i så gott som alla länder, tillgänglig inte bara på gatorna, i böcker och 
tidskrifter, utan även på Internet och genom fysisk mobilitet. Många utöva-
re reser till och mellan olika länder för att måla, umgås med andra utövare, 
se på andras verk. Det är en kulturproduktion som syns på gator och torg, i 
tunnlar och på tåg, världen över.  

Gatukonsten bär också synliga igenkännbara tecken, som går att avläsa 
visuellt var man än befinner sig. En tag i New York äger oftast samma este-
tiska uttryck som en tag i Stockholm eller Barcelona. Ett klistermärke i 
London leker med samma visuella symboler som ett i Oslo. Transnationella 
spår kan alltså skönjas genom tidskrifter, affärer, böcker och mer eller 
mindre kända mötesplatser i stadsrummen; i hemstaden och i andra städer i 
världen, och hemsidor på nätet där utövarna kan låta sig inspireras, deltaga, 
visa upp sig, diskutera och umgås.  

Ett ganska talande exempel på transnationella kopplingar kan jag ge från 
mitt eget skrivbord, vid min dator. En av mina vänner som flyttat till Kana-
da för flera år sedan, mailade mig och bifogade en länk till en hemsida som 
presenterade gatukonst – i Stockholm (www.gatsiten.se). Sedan skickade 
han med vanlig post en kanadensisk tidning som hade en stor artikel som 
handlade om gatukonst – i England. 

Mot- sub- eller delkultur i ett gemensamt rum 
I introduktionen till Medier och Kulturer beskriver Ulf Hannerz (1999) kul-
turer som sociala företeelser som har att göra med medvetande och kom-
munikation. Den kommunikativa dimensionen innebär att idéer och kun-
skaper ges en yttre form för att göras tillgängliga. ”Kulturer alstras när 
människor tolkar varandras produktioner av yttre form, dvs. tillskriver dem 
innebörd” (Hannerz 1999:7). Dock – istället för att traggla igenom ännu en 
radda av möjliga definitioner av kulturbegreppet, ansluter jag mig till Hil-
levi Ganetz (2004) resonemang i artikeln ”Kulturforskaren som fönster-
shoppare? Erfarenheter från ett kulturforskningsprojekt” där hon menar att 
inom CS definieras kultur som: 



 

 

72 

 

 (…) historiskt bestämda särskilda sätt att leva som bygger på gemensamma 
kunskaper, värderingar, erfarenheter och tankemönster samt som en samling 
praktiker genom vilka mening produceras och utväxlas inom en grupp. (Ga-
netz 2004:60)  

 
Gatukonst, och framförallt graffiti, ses ofta som en subkultur, men i likhet 
med Lieberg m.fl (Lieberg 1992, Shannon 2004) hävdar jag att det inte rör 
sig om en homogen grupp. Dessa kreativa praktiker, denna estetiska pro-
duktion förekommer inom i en kultur som är heterogen och där utövarna 
inte generellt kan sägas vara typiska. Därav blir termen subkultur något 
missvisande. Hans-Eric Hermansson (1988:68) menar att en subkultur ofta 
riktar ”sitt perspektiv inåt, mot gruppens fokus (…) medan motkulturer 
vänder sig utåt mot samhället och har en grundläggande strävan att förändra 
samhället”. Enligt Fornäs, Lindberg och Sernhede (1984) betraktas subkul-
turer som tecken på motstånd mot den dominerande kulturen och motkultu-
rer ses som tecken på en kris inom densamma. Jag vill hänvisa till Helena 
Wulffs (1994) resonemang kring begreppet delkultur i essän ”Mening, mot-
stånd och möjligheter”. Wulff pekar på att termen “subculture” i akademis-
ka diskussioner betyder just delkultur, dock har den svenska ungdomskul-
turforskningen använt termen som betecknande för underjordiska och un-
derordnade fenomen. Även om det på sätt och vis stämmer in på det områ-
de jag studerar i och med att dessa kreativa praktiker ofta är illegala hand-
lingar, anser jag det vara mer korrekt att använda ordet delkultur då det som 
sagt inte handlar om en homogen grupp. Den subkulturella statusen finns 
kvar i människors medvetande på grund av dess illegala aspekt, där allt ut-
övande ses som vandalism. Korrekt är väl dock att påstå att gatukonstprak-
tiken är en subkulturell handling. Gatukonsten är dels en samtidskultur, 
dels en delkultur som nog gör anspråk på att göra motstånd och att vilja 
vara en undergroundkultur eller subkultur. Jag har här valt att beskriva ga-
tukonst som en delkultur vars subkulturella handlingar blir en motmakt vil-
ken bidrar till att forma ett symboliskt motstånd i ett gemensamt rum.  

De schablonmålningar, affischer och klistermärken som kan ses på gator, 
husfasader, lyktstolpar, elskåp, trafikskyltar med mera har ofta ett gemen-
samt uttryck. Även om de, flyktigt sett, är olika inbördes, till form, design, 
medium så har de ofta ett liknande innehåll, eller snarare mening. Med det-
ta menar jag inte att det rör sig om en generell mening. Förutom att ge ett 
personligt avtryck, så finns där oftast en uppmaning att tänka själv, en 
uppmaning att inte låta sig manipuleras, att vara ”fri” – att bjuda motstånd.  
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Hillevi Ganetz diskuterar motstånd bland annat i termer av symboliskt mot-
stånd till exempel genom subkulturella stilar37. Det kan handla om ungas 
olika identitetsskapande klädstilar och grupptillhörigheter. Och handlingar, 
skulle jag vilja lägga till, betydelsebärande, meningsskapande handlingar. 

Tim Cresswell (1998) skriver om ”public art”, vilken han menar omfat-
tar all sorts offentlig konst, även graffiti (i alla dess former). Han beskriver 
den generella uppfattningen om gatukonsten som den lägsta formen av 
konst, där gallerikonsten står för det högsta, och menar att både politik och 
konst är konstruerat för få utvalda, men där gatukonst har en viktig funktion 
att göra motstånd, skapa ny mening, eller ifrågasätta mening, kommunicera 
med tecken, produkter och artefakter i det offentliga rummet.  

Gatukonst kan vara ett oppositionellt uttryck i stadsrummet i form av en 
estetisk produktion. Man kan göra anspråk, eller för att låna Mats Liebergs 
uttryck, ta staden i besittning (Lieberg:1997). 
 

När jag här talar om motstånd utgörs detta främst av en oartikulerad, omed-
veten ovilja att låta sig inordnas i den strängt kravfyllda psykiska, sociala 
och kulturella ordning som det senmoderna industrisamhället utgör. (Sern-
hede 1996:195) 

 
Detta skriver Ove Sernhede i Ungdomskulturen och de Andra, sex essäer 
om ungdom, identitet och modernitet vilket jag direkt applicerar på min 
frågeställning och mitt resonemang kring gatukonst som möjlig motstånds-
markör. Emellertid vill jag använda begreppet motmakt, istället för, eller 
som komplement till begreppet motstånd. 

Johan Fornäs (1993:74) definition av motstånd skulle delvis kunna 
beskriva gatukonstpraktiken: ”Motstånd är (individuella eller kollektiva) 
subjekts strävan att utifrån egna behov eller intressen motverka en annan 
logiks regler som påtvingas dem i någon sfär”.  

Motstånd som begrepp och handling har en tendens att romantiseras. De 
artefakter och alster som produceras genom subkulturer, arbetarklass eller 
så kallade ”gräsrötter” har oftast en autenticitetsprägel, äkthetsintyget kom-
mer per automatik. På liknande sätt resonerar Sarah Thornton (1999) i sin 
essä ”Moralisk panik, medierna och den brittiska ravekulturen” kring au-
tentisk kultur och motstånd: 

 
I sin mest romantiska form föreställer sig denna tro att gräsrotskulturer gör 
motstånd och kämpar mot en koloniserande massmediaförmedlad värld be-
stående av företag. (Thornton 1999:269)  

                                            
37 Föreläsning Hillevi Ganetz inom kursen ”Kulturstudiernas gränsytor” ACSIS, Norrkö-

ping, oktober 2003. 
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Den intressanta paradoxen är att media är en förutsättning för subkulturer 
och olika delkulturer att karaktärisera sig. Förmedlingen av hur en delkultur 
ser ut, via massmedia, bidrar till formeringen av densamma, vilket exempli-
fierats i kapitel 2. Thornton menar att subkulturer inte utvecklas från ett frö 
av egen kraft utan att medierna finns med som en verksam kraft redan initi-
alt i konstruerandet av dessa kulturer.  

Forskning på delkulturer som har undergroundprägel tenderar att utgå 
från förutsättningen att dessa kulturer har ett så kallat autentiskt värde, att 
de artefakter som produceras här representerar sanning. Denna något ro-
mantiserade syn på autenticitet blir problematisk; på grund av att något är 
handgjort, ”man made” utan kommersiella produktions- och distributions-
kanaler innebär det inte att det per automatik äger ett större sanningsvärde.  

Enligt Michel Foucault (1980, 1993, 1974/2001) är makt något som all-
tid står i förhållande till något annat, makten genomsyrar och är inbakad i 
alla system och människor är utsatta för maktutövning på olika nivåer. 
Människor försöker dock på olika sätt omvandla sina resurser för att göra 
motstånd mot förtryckande maktsfärer.  

En grumlig demokrati och ett samhälles konstruktion och funktion bör 
alltid ifrågasättas; på detta sätt sker förändring och utveckling38. I det of-
fentliga rummet, på stadens gator finns olika former av motstånd. Symbo-
liska såväl som handgripliga. Etablerat motstånd och oetablerat, medvetna 
och omedvetna ifrågasättanden. Oppositionella politiska partier och olika 
intresseorganisationer utgör formen för etablerat motstånd. Gatukonsten 
skulle i sin tur kunna vara ett oetablerat motstånd. Detta motstånd är inte 
alltid medvetet eller uttalat hos utövaren, dock kan gestaltningarna, de este-
tiska produktionerna och kreativa handlingarna vilka i sig bildar en sorts 
motmakt måhända ses som symboliska uttryck för motstånd39. 

Motmakt, vilket således är den term jag vill använda, handlar om att om-
vandla maktförhållanden, att göra motståndet till en handling som tilldelar 
en själv makt, göra motstånd mot det man upplever som en förtryckande 
makt. När jag här behandlar motstånd är det just detta perspektiv jag utgår 
ifrån, och därför väljer att använda begreppet motmakt. En makt att handla 
med – mot den repressiva makten.  

                                            
38 En grumlig demokrati är en term jag lånat av Catarina Gabrielsson (2001) som menar 

att demokratin i Sverige inte är transparant utan grumlig. (Se även kapitel 6 i denna av-
handling). 

39 Naturligtvis finns det andra aspekter att räkna med när man talar om gatukonst som 
motstånd. På samma sätt som jag i kapitel 6 menar att människor oftast utgår från att 
demokrati står för det goda, står också motstånd oftast för något ”gott”. Detta antagan-
de har rötter i Foucaults maktbegrepp och inom Cultural Studies.  
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Jag utesluter ingen yttring, inget uttryck för att det inte är ”politiskt kor-
rekt”, även om jag i denna text inte synliggör dem explicit. Det finns natur-
ligtvis yttringar inom gatukonsten som uttrycker makt över andra grupper i 
samhället, det vill säga som inte uteslutande så att säga slår nerifrån och 
upp. Dessa uttryck finns på samma villkor som de andra, vilka jag valt att 
närmare belysa, det vill säga, de gör anspråk på det offentliga rummet och 
på yttrandefriheten på egna premisser i motsats till de visuella gestaltningar 
vi ser i form av offentlig konst, arkitektur, reklam, informations- och på-
budstexter av olika slag. 

I denna avhandling prövas påståendet att gatukonstens kulturella produk-
ter kan vara visuella markörer för viljan att uttrycka makt och att göra mot-
stånd mot makten som förtrycker. Denna vilja och detta motstånd kanske 
inte alltid är medvetet, utan skulle då snarare utgöra ett symboliskt mot-
stånd, dock ger det uttryck för reell motmakt. Längre fram diskuteras denna 
akt av meningsskapande, denna estetiska gestaltningsprocess samt vilka 
förhandlingar som tar vid när bildens/textens vara börjar kommunicera, och 
hur denna kommunikation ser ut. För att kunna föra denna diskussion inne-
bär det att en bred kultursyn används och också en bred definition av text – 
det vidgade textbegreppet som vidgas ännu mer. Jag läser gatukonstalster 
som texter vilka är beroende av kontexter, och därför analyseras i ljuset av 
dessa. 

En visuell kultur 
En kultur kan inte vara helt igenom visuell, dock finns den visuella aspek-
ten mer eller mindre uttalad inom alla kulturer. När man, som jag, talar om 
ett senmodernt samhälle, det vill säga samtiden, är det emellertid relevant 
att tala om en visuell kultur. Med visuell menas dock inte att det uteslutan-
de handlar om bilder som upplevs med ögat, utan en form av seende, gö-
rande och förhandlande med fler aspekter och sinnen än just synen. 

Det visuella flödet och den visuella kommunikationen har i ökande grad 
kommit att dominera västerländsk (medie)kultur. Irit Rogoff (1998/2002) 
hävdar att mening cirkulerar visuellt i dagens värld, inte bara oralt och tex-
tuellt. En svängning från det textbaserade och orala till det visuella sker 
främst genom nya medier och den ständiga utvecklingen av dessa (se ex-
empelvis Sturken & Cartwright 2001). Den ”digitala revolutionen” skapar 
hela tiden nya förutsättningar för bilder och den visuella förmedlingen. Ka-
rin Becker (2004) menar att termen visual culture beskriver förhållandet 
mellan seende och kunskap, att dessa är tätt sammanbundna. 

 
 
 



 

 

76 

 

It is in within this relationship that meanings are developed and ascribed to 
the multiplicity of images generated and distributed as an increasingly ac-
cepted if problematized aspect of contemporary daily life. Pictures and new 
image technologies do not produce visual culture. They are its artefacts. 
(2004b:151) 

 
Samtiden är fullmatad med visuella intryck, uttryck och avtryck som män-
niskor ska förhålla sig till på ett eller annat sätt. Att kunna tolka bilder, 
dessutom med ett kritiskt förhållningssätt, för att ett meningsskapande ska 
komma till stånd är viktiga färdigheter för människor i dagens samhälle.  

 
Vad vi ser beror på hur vi ser, och en presentation av något ställer alltid be-
traktaren i en särskild position i förhållande till det betraktade, lockar till att 
titta på ett särskilt sätt. (Becker 2001:181) 

 
Becker använder begreppet ”display”, vilket inte har en direkt översättning 
i svenskan, men som inkluderar och förutsätter en betraktande offentlighet. 
Vad är det vi ser när vi ser en målning på en husvägg, en tag på tunnelba-
nan, ett par ögon av mosaik på ett elskåp? Hur ser vi på dessa alster? Ser vi 
bara klotter, vandalism, skräpiga affischer? Ser vi det överhuvudtaget?  

 
Begreppet ”display” vilar på insikten om att föreställningar om estetiskt 
värde och estetiska hierarkier intimt sammanhänger med frågor om makt 
och historia. (Becker 2004a:155) 

 
Genom detta resonemang kan ”display” även innefatta hur gatukonstbilder 
presenteras och uppfattas.  

Jag arbetar utifrån ett vidgat textbegrepp i likhet med Norman Fairc-
lough som menar att i kulturanalyser behöver inte en text vara lingvistisk 
för att vara en text: ”(…) – a picture, a building, a piece of music – can be 
seen as a text” (1995:4). Som jag tidgare nämnt kan textbegreppet vidgas 
ännu mer till att innefatta även populärkulturella alster; populärmusik, do-
kusåpor och så vidare.  

Det interdisciplinära, tvärvetenskapliga forskningsområdet Visual Cultu-
re Studies, visuella kulturstudier, undersöker hur bilder och dess kommuni-
kation med åskådaren skapar mening, bildens och det visuellas roll i vår 
samtida kultur, och vad som sker när människor ska förhandla om, skapa 
mening av, förhålla sig till och tolka mängden visuella intryck. Inom detta 
forskningsområde täcks en rad olika visuella företeelser in; konst, reklam, 
film, fotografi, massmediabilder, digitala medieproduktioner, det vill säga 
just sådant dagens (framförallt västerländska) människa oundvikligen på ett 
eller annat sätt kommer i kontakt med. ”Nya medier”, den visuella kultu-
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rens redskap, innebär inte bara förmedling av och kommunikation med bil-
der och/eller texter utan i allra högsta grad även ljud. ”Seeing is never an 
exclusively visual experience, but involves other sense-laden and sense-
based activities, such as listening, reading, movement and touch”, skriver 
Becker (2004b:152). Text, bild, ljud, gester och ibland även känsel, det tak-
tila är delar inom den visuella kulturen, som kritiskt kan tolkas och analyse-
ras. Inom visuella kulturstudier är det viktigt att förstå hur bilder kan ses 
genom att använda teorier kring bild och dess textuella meningar, vilket då 
ger en förståelse för vad bilder säger om den kultur de skapats inom. En 
annan viktig aspekt är att studera hur åskådare, mottagare, deltagare sedan 
svarar på det visuella, hur ”seendepraktiker” fungerar; det vill säga hur 
människor ser, använder och tolkar bilder och andra visuella aspekter av 
samhället. En tredje aspekt är studiet av hur bilder cirkulerar, det flöde av 
bilder som finns och uppstår via massmedia, TV, Internet, globalt samt 
inom och mellan kulturer. (Se till exempel Sturken & Cartwright 2001).  

Nicholas Mirzoeff (1998:6) skriver: ”Visual culture does not depend on 
pictures but on this modern tendency to picture or visualize existence”. Att 
det finns ett behov och en vilja att just visualisera existensen, att göra sig 
hörd och sedd genom olika visuella gestaltningar blir tydligt genom en 
praktik som gatukonstutövning. 

Sammanfattning  
I detta kapitel har jag redogjort för de teoretiska perspektiv jag antar. Mot 
en bakgrund av ett senmodernt samhälle och de konsekvenser det ger poli-
tiskt, socialt och kulturellt menar jag att gatukonst är högst relevant att stu-
dera då det i det offentliga rummet pågår praktiker, där människors vilja att 
uttrycka sig med ord och bild är ett exempel på hur individer eller/och 
grupper kan arbeta med att skapa mening. Jag diskuterar gatukonsten i Cul-
tural Studies anda, där gatukonst framhålls som en samtida kulturproduk-
tion och jag undersöker om denna kulturproduktion kan utgöra ett symbo-
liskt motstånd, det vill säga vara en form av motmakt.  

I denna första del av avhandlingen har jag gett en bakgrund till val av 
avhandlingsämne, redovisat för syfte och forskningsfrågor. Sedan följde en 
introduktion av begreppet gatukonst och vad som där kan ingå. Därefter 
gavs en redogörelse för ämnets aktualitet och en inblick i forskningsfältet, 
följt av en grundlig redovisning av metodologin för studien. 

Avhandlingens andra del som nu följer kommer dels att presentera och 
problematisera de teoretiska byggstenarna som studien vilar på, dels visa de 
resultat som framkommit genom empirin. Således introduceras varje kapitel 
med en teoretisk översikt vilket ger den förutsättning som behövs för att 
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kunna tolka resultaten. I slutkapitlet görs en sammanfattning av dessa resul-
tat vilka återkopplar till avhandlingens teman. 

I nästa kapitel ges en bild över det offentliga rummet, historiskt och so-
cialt, dock främst representerat av staden och den urbana miljön, det vill 
säga de offentliga platser där gatukonst kan utövas. Där ska även de platser 
där gatukonst uppstår presenteras närmare.  
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Kapitel 6. Att forma en stad 

 
… å andra sidan så bor vi i en stor stad, jag tror att en storstad ska formas av 
dem som bor i den. (I/20041005/R/CA) 
 

Inledning 
I detta kapitel står det offentliga rummet och dess fysiska platser i centrum. 
Den första delen av detta kapitel är teoretiskt betonat. Detta för att lägga en 
grund för de resonemang kring gatukonstens plats(er) vilka jag kommer in 
på längre fram i detta kapitel, där gatukonst redogörs för som en form av 
kommunikation, vilket innefattar en funktion av bild och text som skapar 
och omskapar mening i relation till den omgivande urbana miljö där den 
verkar.  

Offentliga platser är symboliska uttryck för demokrati där människors 
berättande och gestaltningar kommer till stånd av olika anledningar, för 
olika syften. Här beskrivs ett offentlighetens rum, och således även det fy-
siska rummet, i form av stadsrum, gator, torg, byggnader och parker. Dessa 
rum i egenskap av mötesplatser, genomgångsleder, transportsträckor, re-
kreationsplatser och så vidare ska vara tillgängliga för allmänheten. Det 
finns dock glömda eller gömda platser som gemene man undviker eller inte 
använder sig av. En av dessa platser presenteras längre fram. Jag kommer 
främst att koncentrera mig på det offentliga rummet representerat av staden. 
Framförallt på grund av att studien av gatukonst mestadels är utförd i de 
centrala delarna av Stockholm, men även för att gatukonst generellt produ-
ceras i stadsrum. Denna urbana miljö är inte bara kulissen eller bakgrunden 
för de estetiska produktioner jag följt, utan snarare förutsättningen och själ-
va grunden för denna utövning. Längre fram i detta kapitel presenteras ex-
empel på platser för gatukonst i offentlig miljö. 

En av mina informanter har beskrivit det offentliga rummet som ett hem 
där man bor:  

 
(…) man kan se på det som sin lägenhet, eller där man bor, skapar man ju 
efter ett sätt som man själv tycker… och så kan man även se det offentliga, 
där vi också bor, eller finns (…) (I/20040520/DPKG/CA) 

 
Stadsmiljörådet utgår i ”Agenda för staden” (2003) från sex principer, där 
den fjärde just beskriver gatan, torget och parken som stadens vardagsrum. 



Hur utformas då detta gemensamma rum? Är detta ett rum som formas av 
dem som befolkar det? Vilka är premisserna för deltagande i detta rum? Är 
det offentliga rummet öppet och tillgängligt för oss alla? Dessa frågor vill 
jag diskutera genom att i huvudsak fokusera på två aspekter: det offentliga 
rummet som en planerad, estetiskt utformad plats – som konkret fysiskt rum, 
och det offentliga rummet som en demokratisk idé, en plats för yttrandefrihet 
och medborgarrättigheter – som idésystem. Dessa aspekter rymmer förutfat-
tade meningar och romantiserade antaganden men även en historisk/ politisk 
regelmässig syn på detta gemensamma rum. Inledningsvis diskuteras plats-
begreppet, för att undvika förvirring då jag använder termen plats och rum på 
olika sätt, men ibland med samma innebörd i denna text.

Vad är en plats?
Diskussioner kring platsbegreppet är relevant i en senmodern tidsepok, bland 
annat för att människor, varor, kapital och kulturer förfl yttar sig över nations-
gränser och kommunikation sker på ett otal snabba sätt via (nya) medier vilket 
skapar rörelse och oavbrutna fl öden i tid och rum. Doreen Massey redogör för 
”space and place in terms of social relations” (1994:2) i Space, place and gen-
der, där hon bland annat diskuterar sociala, politiska, globala och könsrelaterade 
aspekter av platsbegreppet. Massay menar bland annat att en ny fas inträtt i och 
med begreppet “tid-rumskomprimering” (time-space compression):

Time-space compression refers to movement and communication across space, 
to the geographical stretching – out of social relations, and to our experience 
of all of this. (ibid:64)

Zygmynt Bauman (2000) har kallat samtiden för fl ytande (liquid). Detta be-
höver inte nödvändigtvis likställas med vag eller konturlös, utan det är just 
tempot, mångfalden och rörelsen som kan ses som det fl ytande. Kan även 
plats som begrepp vara fl ytande? En fysisk plats kan vara rörlig, mobil (och 
om det är en båt kan den till och med vara fl ytande!). En geografi sk plats är i 
sig inte rörlig, men dess mening och innebörd kan vara rörlig. Det väsentliga 
är just vad människor lägger in för betydelse i ordet plats, och även i platsen 
som sådan och hur dessa betydelser förändras och omskapas.

Tim Cresswell (2004), professor i social- och kulturgeografi , skriver om 
platsbegreppet och vad som gör en plats till en plats. Det engelska språket 
skiljer mellan space och place, där space då på svenska skulle få motsva rig-
heten rum, utrymme och place får betydelsen ställe, plats. Cresswell me-
nar att plats är någonting som människor på ett eller annat sätt fyller med
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mening; möblerar, namnger, utövar någon form av praktik på och så vidare, 
och därigenom förvandlas ett “odefinierat” utrymme till en plats. ”When 
humans invest meaning in a portion of space and then become attached to it 
in some way (naming is one such way) it becomes a place”. (Cresswell, 
2004:10)  

Filosofen Michel de Certeau (1984) skriver i The Practice of Everyday 
Life att staden utgör en plats för konstant meningsskapande. Han menar 
också att platser kan skapas genom att olika människor använder dem på 
olika sätt vid olika tider – tidpunkter och tidsepoker. Platser skapas även 
genom att olika människor kan uppfatta och varsebli dem på olika sätt. På 
detta sätt förändras en plats och dess ursprungliga funktion genom 
omskapande av mening på grund av interaktion mellan individer och plat-
sen i sig. Detta resonemang exemplifieras senare, nedan går jag in på ett 
resonemang kring det offentliga rummet som plats. Emellertid används 
även ordet rum flitigt. Det handlar om ett, eller flera, definierade rum, med 
specifika innebörder. 

Offentlighetens rum – som plats 
Sören Olsson (1998), som länge forskat på samhällsplanering och samban-
det mellan fysisk miljö och socialt liv skriver om det offentliga stadslivets 
förändringar i Det offentliga stadslivets förändringar. Olssons analys utgår 
från det senmoderna samhället. Han beskriver det offentliga stadslivet som 
levs på gator och torg och undersöker var det finns och hur det förvandlats 
och utvecklats över tid. ”( …) det är stadens offentliga rumslighet och dess 
rumsliga offentlighet som skapar känslan av att vi befinner oss i en stad”. 
(Olsson 1998: 4) 

Olsson frågar sig vad ett offentligt rum är och ger en definition: ”(…) 
gatans eller torgets husfasader är i det fallet gaturummets visuella avgräns-
ning” och fortsätter: 

 
(…) vad som är det offentliga rummets väggar och hur tydliga dessa väggar 
är varierar och är inte bara en fysiskt visuell fråga utan även förknippat med 
sociala konstruktioner, symboler och sociala rörelsemönster. (ibid:5) 

 
Ordet offentlighet kommer från tyskan, och har två betydelser. Allmän, det 
vill säga något som tillhör alla, något gemensamt för alla som därmed inte 
kan monopoliseras av någon enskild via äganderättens privilegier. Samt 
öppen, eller tillgänglig: ”(…) man får inte utesluta andra människor från att 
vistas i offentliga rum eller på offentliga platser, man får inte kräva presta-
tion av något slag” (ibid:5). Det vill säga att offentliga platser bör utformas 
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så att de är just öppna. Socionom Björn Andersson (2002) skriver i sin av-
handling Öppna rum. Om ungdomarna, staden och det offentliga livet att:  

 
De sociala eller rumsliga fenomen som är offentliga ska alltså för det första 
uppfylla ett formkrav: de ska vara arrangerade så att de är öppna och till-
gängliga för den som vill delta eller som vistas där. (ibid 2002:20) 

 
Och fortsätter: 
 

De som utformas öppet och tillgängligt blir synliggjort och skänker så att 
säga en samhörighet åt dem som råkar vara där samtidigt. (ibid) 

 
Offentlighet utgör ena delen i ett begreppspar; offentligt-privat, där privat 
är något som den enskilda personen/familjen bestämmer över, men där till-
gängligheten är begränsad: ”I det privata vilar man ut från offentlighetens 
omväxling, krav och larm. Och i det offentliga slipper man undan privatli-
vets hämmande begränsningar”. (Olsson 1998:6) 

Sören Olsson delar in begreppsparet offentligt-privat i fyra kategorier: 
offentligt, halvoffentligt, halvprivat och privat. Det halvoffentliga rummet 
beskriver han som något som alla har tillgång till men som har restriktio-
ner; man måste betala för sig (på kafeer, restauranger, biografer, muséer, 
tunnelbanan och så vidare). Halvoffentliga rum som gallerior, varuhus och 
så vidare kan enskilda ägare kontrollera och utestänga människor från när 
det passar.40 Halvprivata rum beskrivs som rum vars tillgänglighet är mer 
begränsad, avsedda för en grupp människor och besökare. Det kan röra sig 
om gårdar eller trapphus. Det är rörelsen, passerandet (som innebär en vari-
ation av sociala miljöer) mellan dessa olika kategorier som kännetecknar en 
stad menar Olsson.  

Sören Olsson skriver också om farligheten (droger, våld, prostitution 
osv.) i svenska offentliga miljöer och menar: 

 
Den upplevda och reella farligheten på gator och torg är uppenbart ett hot 
mot offentligheten – men privatisering och hård kontroll är också hot efter-
som offentligheten baseras på frihet och tillgänglighet (ibid:105). 

 

                                            
40 Aktuell forskning som är relevant i sammanhanget är Populära Passager, ett tvärve-

tenskapligt forskningsprojekt som jag redan nämnt, vilket bland annat undersökt medi-
er, konsumtion och kultur med utgångspunkt i Solna Centrum vars förändring från en 
plats för handel, kultur och möten till ett stängt, privatägt rum är ett tydligt exempel på 
ett halvoffentligt rum och vilka egenskaper och kriterier ett sådant rum har. Se Becker, 
Bjurström, Fornäs, Ganetz (2001 och 2002). 
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Här vill jag addera att farligheten kan upplevas olika av olika människor 
beroende på kön, etnicitet och ålder. Kvinnors rörlighet till exempel har 
alltid varit begränsad, av olika skäl; religiösa, sociala, kulturella, där hotet 
om att råka ut för fysiskt eller psykiskt våld; att bli sedd som ett byte natte-
tid på offentliga platser eller bara uppleva känslan av att vara “fel” kan 
kringskära kvinnors rörlighet i det offentliga rummet. Miljöer i sig kan ock-
så skapa hotbilder, vissa miljöer signalerar olika faror; öde torg, mörka 
gränder, vanskötta bostadsområden. Ett område fullt med uttryck av graffiti 
upplevs ofta som farligt i och med att det dels kopplas ihop med (me-
die)bilden av kriminella vandaler som utgör ett hot mot den egna säkerhe-
ten vilket kan innebära våld, rån, överfall, dels ses området som vanskött 
och eftersatt och blir ett hot mot den rena välskötta staden med ordentliga, 
hederliga och skötsamma medborgare.  

Olsson menar att offentliga miljöer och offentligt liv är viktiga i samhäl-
let och pekar på fyra skäl till varför vi bör ha ett rikt offentligt liv (1998): 

 
• Att se och bli sedd. Visa upp oss, prova på olika identiteter där vi inte är 

fastlåsta i speciella sätt att vara eller hur vi blir uppfattade i våra vanliga 
miljöer. 

 
• Tolerans. Att tolerera de många olika grupper i samhället; unga, gamla, 

olika etniska och kulturella grupper. Vi lär oss om olikheter och likheter. 
Tolerans är en dominerande men oskriven regel i det offentliga livet.  

 
• Det offentliga livets betydelse för känslan av att man ingår i ett samhälle, 

en struktur som hänger ihop och som man är en del av.  
 
• Offentliga platser och miljöer har historiskt spelat stor roll för demokratin, 

och har fortfarande åtminstone liknande potential. (ibid: 106) 
 

Öppna platser så som stadens torg och gator är metaforer och visuella ut-
tryck för demokrati. På dessa platser ska människor kunna samlas för att 
deltaga, interagera, kommunicera, göra sig hörda, bli sedda göra anspråk på 
och vara en del av den stad man bor i. Den ökande privatiseringen av den 
offentliga miljön, de offentliga platserna är ett möjligt hot mot den demo-
kratiska idén. Detta resonerar jag om längre fram i kapitlet, nedan redogör 
jag just för den demokratiska idén som det offentliga rummet växt fram ur 
samt huruvida denna idé konkretiserats och i så fall efterlevs. 
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Offentlighetens rum – som demokratisk idé 
”Offentligheten är ett rum eller en plats som är placerad i förhållande till 
andra rum” skriver Jostein Gripsrud (2002:284) och menar att dess roll är 
att vara en plats där medborgarnas åsikter kommer till tals (främst genom 
pressen). Han redogör för hur den demokratiska offentligheten hade en idé 
om den “myndiga människan” som villkor, och hur detta ledde fram, i rakt 
nedstigande led från 1700-talets upplysningstid, till en bred folkupplys-
ningstanke. I detta upplysningsprojekt fanns en klar koppling till idéerna 
om offentligheten. Man skulle alltså genom folkbildning, utbildning och 
bildning göra människor till myndiga medborgare som skulle kunna delta i 
den offentliga diskussion och de frågor som angick allmänheten. Massme-
dia har i detta projekt en viktig del, som forum för det offentliga samtalet. 

Gripsrud menar dock att den offentliga debatten i våra dagar blivit till 
scenisk underhållning, där offentligheten inte längre är ett rum där åsikter 
bildas, utan snarare har blivit ett rum där åsikter visas upp. Offentligheten 
har blivit en representativ offentlighet (ibid 2002:297). Dock lever själva 
idén om offentligheten kvar:  

 
Det är fortfarande så att de normativa idéerna inom den klassiska offentlig-
heten lever kvar som ett slags ideell måttstock för hur offentligheten och 
medierna ska fungera i en demokrati. Hit hör honnörsord som yttrandefri-
het, informationsfrihet och liknande. Samma sak gäller de grundläggande 
föreställningarna om att en demokrati vilar på myndiga, välinformerade och 
aktivt deltagande samhällsmedborgare. (Gripsrud 2002: 289)  

 
Sturken och Cartwright (2001) ställer frågor kring vad som är det offentliga 
rummet idag, hur den offentliga debatten förs, genom vilka medier, i vilka 
rum och vilken betydelse nya medier har i detta sammanhang. I ett demo-
kratiskt samhälle förs den offentliga debatten inte i det fysiska offentliga 
rummet utan snarare genom medier som tidningar och television. Dock kan 
frågan om vilka som får ta plats på debattsidor, eller sitta i tv-studior och 
aktivt påverka ställas. Här har ett medium som Internet stor potential för 
allmänheten att uttrycka sin mening, vilket sker i viss utsträckning.  

Demokrati som begrepp, eller idé är inte så entydigt enkelt som man kan 
tro. De flesta av oss bär på en tanke om demokratin som ”det goda” och det 
enda självklara. Begreppet är ytterst mångtydigt, trots att det oftast fram-
ställs som det slutgiltiga målet.  

Statsvetaren David Held (1997) beskriver två modeller för demokratin; 
den beskyddande och den utvecklande demokratin. Den beskyddande de-
mokratin värnar de mänskliga rättigheterna där man även vill inkludera 
egendomsrätten, och där det finns bestämda gränser för vilka beslut som 
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kan fattas. Den utvecklande demokratin vill att medborgarna ska utvecklas 
mot större kompetens och medvetenhet, och där demokratins möjligheter 
beror på medborgarnas aktiva deltagande. Idéhistorikern Sven-Eric Lied-
man (2001) menar att det är lätt att känna igen de båda idealen i samtiden. 
Till exempel USA har sedan länge dominerats av den beskyddande demo-
kratin, där medborgarnas politiska aktivitet har begränsas till valrörelser 
och val, och Sverige är hack i häl vad gäller denna uppfattning om demo-
kratins vara. Emellertid är en vanlig föreställning att demokratins system är 
svaret på alla politiska problem och blir “den goda polen” och exempelvis 
nazism och kommunism blir “den onda polen”, men då glömmer man kan-
ske att det är ett system som måste kunna fungera i en föränderlig, komplex 
verklighet.41  

Den representativa demokrati som brukas i Sverige har fostrat de flesta 
av landets medborgare. Modellen har också inneburit att de som anses vara 
bäst lämpade för en uppgift tar på sig den och utför den åt övriga medbor-
gare. (Detta kunde bli en intressant diskussion om till exempel politiker och 
företagsledare men jag lämnar den därhän). Samhället utbildar bland 
(mycket) annat läkare, lärare, barnskötare, trädgårdstekniker, elektriker, 
arkitekter och stadsplanerare och har behov av renhållningsarbetare, diska-
re, chaufförer och fastighetsskötare med mera. Grundtanken är att alla på så 
sätt ska dra ett strå till den myllrande stacken. Genom demokratiska proces-
ser ska medborgarna känna sig delaktiga i beslut rörande det gemensamma 
samhället och även få insyn i och ta del av förslag på exempelvis utform-
ningen av en stad. I stort fungerar denna modell, men måhända blir det nå-
got skevt när till exempel en ny park eller ett nytt bostadsområde skall upp-
föras och många upplever sig stå utanför den demokratiska processen. In-
vandrare, barn och ungdomar hör till denna kategori. Stadsmiljörådet påpe-
kar också i ”Agenda för staden” (2003:7): ”Men det behövs också att den 
formella beslutsprocessen blir tydlig, så att svaga grupper förstår vilka möj-
ligheter de har att påverka”. 

Catharina Gabrielsson (2001) anmärker på hur omdaningar av staden går 
till och menar att beslut fattas utanför den demokratiska processen. Gabri-

                                            
41 Liedman diskuterar effekterna av okunskap, och perspektivlöshet i skolan genom att 

exemplifiera ignoransen som visade sig hos elever vad gäller nazismen och förintelsen. 
Denna ignorans ledde till en upplysningskampanj som initierades av regeringen, och 
hur denna i sin tur genererade en upplysningskampanj kring kommunismen i sann de-
mokratisk anda. Liedman menar att dessa kampanjer trots goda avsikter skapar mystifi-
kationer och förvirring: något gott (demokrati) ställs mot något ont (nazism, kommu-
nism) och att detta kan skapa en tro att det finns goda och onda människor, att historien 
upprepar sig, samt att den goda polen- demokratin blir konturlös och självgod. (se Li-
edman:2001, sid 340-341). 
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elsson kritiserar förfaringssättet av de pågående förändringarna av Stock-
holms innerstad. Enligt Gabrielsson (2001:179) är ”det är ingen ’transpa-
rant’ demokrati vi lever i, utan en oerhört grumlig” och hon frågar sig vida-
re om  

 
… det gjorts undersökningar om medborgarnas behov och/ eller om konkre-
ta funktionsanalyser någonsin föregår åtgärdsbesluten på en nivå där det 
faktiskt slår igenom i gestaltningen. (ibid 2001:180) 

 
Gabrielsson redogör för olika platsers ”upprustning” och förvandling, där 
hon starkt kritiserar försummelsen att utveckla stadsrummets estetik och 
menar att: ”en kompetent arkitektonisk gestaltning sker inte på bekostnad 
av funktioner, utan förenar behov och förutsättningar till en bärande este-
tisk idé”. (ibid 2001:183) 

Jostein Gripsrud i sin tur utgår till viss del från filosofen och sociologen 
Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet (1962/2003) i sitt resonemang, men 
menar att det föreligger viss osäkerhet i tolkningen; ska texten läsas som 
kommen ur en historisk verklighet eller som en uppsättning idéer som ald-
rig förverkligats?42 Emellertid, Jürgen Habermas (ibid) redogör historiskt 
och sociologiskt för hur den tidiga borgerligheten lägger grunden för åtskil-
jandet av det ”privata” och det ”offentliga”, där offentligheten blir en kri-
tisk granskare av staten, men också hur detta förändras över tid. För att göra 
denna resa kort; ett förstatligande sker av samhället och ett församhälleli-
gande sker av staten. Habermas beskriver dessutom en polarisering av soci-
al och intimsfär. Denna successiva förändring som påbörjas under 1800-
talet innebar så småningom att staten till stor del tog över funktioner som 
tidigare skötts av privata intressen, eller i den “privata sfären” och på mot-
satt vis kom privata engagemang att ta över vissa funktioner som staten 
tidigare stått för. Tittar vi på Sverige kan exempelvis barnomsorg vara ett 
exempel på detta förstatligande, och vissa ideella föreningar kan stå för det 
motsatta; nattvandrare som består av föräldrar/vuxna som rör sig ute i sam-
hället nattetid för att vara till hjälp för ungdomar men också för att ha en 
kontrollerande/övervakande funktion. Ett annat samtida exempel är den till-

                                            
42 Det finns, framförallt kvinnliga, kritiker som menar att Habermas teorier kring offent-

ligheten är alltför förenklade. Bland annat skriver Yvonne Svanström (2000:14) som ett 
tillskott till Habermas resonemang om offentligheten och dess utveckling i det borger-
liga samhället under 1800-talet, om hur kvinnorna var närvarande men ej delaktiga i 
det offentliga rummet. Det vill säga det fanns kvinnor representerade även under denna 
tid, men de kunde inte delta i det offentliga samtalet, de var endast synliga som prosti-
tuerade eller som servitriser på utskänkningsställen och kaféer.  
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bakagång till välgörenhet i form av ideella föreningar, organisationer 
och/eller genom personliga insatser, på grund av att staten har dragit in stor 
del av det sociala skyddsnätet för utsatta människor. Habermas ser samhäl-
let och individerna som ”kommunikativt handlande”, där människans för-
måga till kommunikation och handlande avgörs av vår uppfattning om hur 
samhället ser ut. Han menar vidare att ”offentlighetens strukturomvand-
ling” speglas i det offentliga rummet, i dess arkitektoniska utformning. På 
liknande sätt speglas även samhällets ideologi. 

Ideologisk utformning 
Det finns mer eller mindre tydliga historiska exempel på hur rådande poli-
tiska ideal färgat stadsrummens planering och estetiska utformning. David 
Atkinson (1998) beskriver exempelvis fascismens uttolkning av stadsrum-
met i Rom, där gatorna skulle uttrycka den ideologiska agendan för tiden 
och kunna rymma fascismens ritualer och performanser. Fascismens socio-
loger och stadsplanerare föresatte sig att rena staden från dess ”sjukdomar”; 
moraliskt förfall och potentiellt politiskt motstånd. Farliga element, så som 
fattiga arbetare, skulle oskadliggöras så staden kunde framstå som hälso-
sam, ordnad, disciplinerad och fertil.  

Omvandlingen av Roms gator till breda autostrador innebar således att 
man rev bostadsområden i hjärtat av staden, och människor slussades ut till 
ytterkanterna i hastigt uppförda bostäder. På detta sätt trodde man sig dels 
kunna kontrollera dessa “farliga element”, dels hade omvandlingen skapat 
den scenografi fascismen behövde för sina manifestationer, parader och 
uppvisningar som skulle bibehålla och stärka tron på ideologin och den 
“romerska själen”.  

På liknande sätt iscensatte man i Tyskland tredje rikets ideologi, med 
kanske ännu större framgång då man gick ännu längre i framställningen av 
nazismens ideal. Den estetiska utopi som ideologin bygger på innebar stora 
ingrepp i samhällsstrukturen, på flera plan, inte minst genom stadsplane-
ringen. Liksom i Italien och Rom, byggdes monumentala gator som skulle 
tjäna som scen för den politiska koreografi – de ritualer och uppvisningar 
som hyllade nazismens ideal. ”Nazitysklands massriter var gestaltad poli-
tik” skriver Karlsson och Ruth (1983:15) i Samhället som teater 43. 

Ovanstående är tydliga exempel på väl genomtänkta, estetiskt utformade 
omvandlingar av det offentliga rummet i den rådande ideologins tjänst. Ett 

                                            
43 Ett förövrigt mycket belysande exempel på Nazitysklands skönhetskult och dess este-

tiska ideal är Peter Cohens film Undergångens arktiektur (SVT Dokumentär 1992). 
Där visas hur en av den nazistiska propagandans uppgifter var att skapa ett klimat där 
brutaliteten kunde accepteras: ”Med skönheten som mål var grymheten nödvändig”. 



 

 

90 

 

möjligt exempel i vårt land kan vara tunnelbanans utbyggnad allt sedan 50-
talet i Stockholm. En modernisering av staden som byggdes ut allt mer och 
växte geografiskt, där spår drogs under jord, vilket inte bara skulle kunna 
tydas som en åtgärd för att förenkla och underlätta kommunikationerna, 
utan genom konstuerandet av ett lättöverskådligt nätsystem åstadkoms i 
viss mån även ett kontrollsystem.  

Ett annat exempel är Sveriges miljonprogramsprojekt under 1960- och 
1970-talen, där man genom att bygga som man gjorde, blivit ett talande 
exempel på en gestaltad ideologi. Bostadsbristen skulle byggas bort och 
öppna rum som gav ljus och luft var en grundläggande tanke. Trots den, i 
nutida kritiska ögon, något torftigt uttryckta estetiken i arkitekturen fanns 
en medveten tanke på utomhusmiljön, på barn och barns tillgång till lek och 
natur. Samtida exempel på arkitektur som svarar mot rådande ideologi kan 
vara de exklusiva bostadsområden som växt upp de senaste åren i landet; 
Hammarby Sjöstad i Stockholm är ett talande exempel på hur bostäder ska 
signalera (delar av) samhällets och (vissa) individers välstånd. De köpcent-
ra och stora biografkomplex som också byggs tycks vilja signalera det 
gränsöverskridande, transnationella och rent av globala samhället.  

Romantisering och privatisering – en konflikt 
Den demokratiska idén, vilken innebär att alla ska ha tillgång till det offent-
liga rummet, till staden och gatorna, realiserar inte per automatik jämlika 
villkor. 

Stadsbyggnadshistorikern Bo Bergman talade på ett öppet samtal om det 
offentliga rummet på Färgfabriken om handelns nästintill revolutionära in-
verkan på stadslivet.44 Genom självbetjäning och skyltfönster som innebar 
att man kan ”bara titta” ändrades gatubilden och öppnade för en större rö-
relsefrihet för medborgarna. Förr var stadslivet rituellt reglerat med olika 
klasser på olika ställen. Flanerandet blev en därför en frihet på bekostnad 
av att det samtidigt kommersialiserades. Bergman anser att man bör defini-
era offentligheterna såsom gatuoffentlighet, varuhusoffentlighet, galleriof-
fentlighet. Dessa offentligheter är tillgängliga under bestämda former och 
passar in på Sören Olssons definition av halvoffentliga rum. 

                                            
44 Detta var ett öppet samtal om det offentliga rummet (20040824) vilket arrangerades av 

Färgfabriken som ett led i dess då pågående ”Stockholm at Large” som startade 2001 
vilket behandlade stadsrummet, och det offentliga rummet genom olika workshops, 
seminarier, konferenser och utställningar. Bosse Bergman har bland annat skrivit Han-
delsplats, shopping, stadsliv – En historik om butiksformer, säljritualer och det moder-
na stadslivets trivialisering i vilken han redogör för ett liknande resonemang som för-
des under detta öppna samtal.  
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Lika lite nu som under 1800-talet är stadens utrymmen i realiteten till-
gängliga för alla. Peter Jackson (1998) skriver i essän ”Domisticating the 
street: the contested spaces of the high street and the mall” om benägen-
heten att romantisera den moderna staden: 

 
In lamenting the privatisation of public space in the modern city, some ob-
servers have tended to romaticise its history, celebrating the openness and 
accessibility of the streets. Such spaces were, of course, never entirely free 
and democratic, nor were they ever equally available to all. (Jackson 
1998:176) 

 
Förändringar och omvandlingar av stadsrummet är en pågående process. En 
process som dels är organisk, dels strategisk där privatiseringen då blir ett 
hot mot öppna och tillgängliga rum och ytor avsedda för allmänheten. För-
ändringar sker ofta i stadsrummet och lika ofta utformas dessa utan med-
borgarnas insyn, delaktighet eller påverkan. 

Arkitekt Åsa Drougge som också medverkade i panelen på Färgfabriken 
20040824 menade att privata intressen är styrande vid omdaningar av ex-
empelvis torg. Det skapas permanenta lösningar som ger belamrade platser, 
med konkreta byggnader som tar stor plats på ett torg. Drougge menade 
vidare att det finns en tendens att alla torg stöps i samma form, där det inte 
längre finns utrymme för fria möten, där platsen inte längre är öppen för 
olika karaktärer utan är förutbestämd och där allt handlar om konsumtion. 
Under trygga former, utan störande element ska medelklassen kunna ägna 
sig åt konsumtion i lugn och ro.  

”Through the privatisation of public space, the city streets have been 
‘domesticated’ and shopping made safe for the majority of the middle-class 
consumers” skriver Peter Jackson (1998:181).45 

Stadsmiljörådet har slagit fast, i ”Agenda för staden” (2003) att alle-
mansrätten även gäller i staden. Allemansrätten ger oss rätten att vistas 
överallt i naturen, även på enskild mark, så länge vi inte stör andra eller 
förstör andras egendom. Stadsmiljörådet menar vidare att: ”Den öppna sta-
den ska eftersträvas. Offentliga platser och byggnader ska vara tillgängliga 
för alla oberoende av ålder, inkomst, kön och bakgrund” (ibid:13). Stadens 
vardagsrum är enligt stadsmiljörådet parker, torg och gator där vi alla vistas 
för att delta i kulturevenemang, manifestationer, torghandel, eller bara upp-
lever staden genom rörelsen via dess gatunät. Stadsmiljörådet menar i agen-
dan: 

                                            
45 Jämför tidigare nämnda forskningsprojekt Populära Passager. 
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”Nu är det dags att satsa på ett stadsbyggande som åter integrerar det of-
fentliga rummets tre uppgifter: möten, marknad och rörelse” och ”Den of-
fentliga miljön ska inbjuda alla åldrar att delta i stadslivet” (ibid:12). 

Det offentliga rummet är dock även en plats för vår tids högsta; kom-
mersialismen. Naomi Klein (2002) skriver i No Logo:  

 
En av vår tids ironier är att nu då gatan blivit den mest åtråvärda varan i re-
klamkulturen befinner sig själva gatukulturen i ett belägringstillstånd. I 
New York, Vancouver, London och andra storstäder slår polisen till mot 
graffiti, affischuppsättning, tiggeri, trottoarkonst, kringdrivande fönsterput-
sarungar, gemensamma odlingar i bostadsområden och gatuförsäljare. Med 
andra ord håller nästan allt som verkligen sker på gatunivå i stadens liv 
snabbt på att förvandlas till brottslig verksamhet. (2002:349) 

 
På liknande vis menar Catharina Gabrielsson (2001:179) att kommersialise-
ringen ger en förlust av det offentliga rummet och en utarmning av dess 
potential. En annan förlust, speciellt för unga människor, är de platser utan 
synbar specifik mening eller funktion som istället för att få vara det de ofta 
blir, det vill säga platser som fylls av ny mening genom olika kreativa prak-
tiker, byggs bort, eller rivs.  

Sharon Zukin (1995) frågar sig i inledningen till The Culture of Cities: 
”Whose culture, whose city?” och resonerar kring stadens mångtydighet, 
hur gatan och stadsrummet förändras parallellt med förändringar på en ab-
straktare samhällelig nivå, där det fysiska rummet blir en scen för det socia-
la. Stadsrummet förändras, och föreställningar har vuxit fram över lång tid 
och skapats av människor och deras idéer om detta rum. Förändringar i det 
offentliga rummet speglar naturligtvis tiden, och beror bland annat på so-
ciala, ekonomiska, politiska skeenden.  

Sverige byggde folkhemmet, och folkhemstanken, bildningstanken, och 
våra demokratiska värderingar har blivit storskaliga projekt som dock inte 
alltid slagit ut så väl. En väsentlig del tycks ännu i dag vad gäller byggandet 
av en stad ha gått om intet, eller förbisetts, glömts eller nonchalerats; män-
niskors rätt att använda det offentliga rummet, i vid bemärkelse, dock fram-
förallt vad gäller arkitektur/stadsplanering.  

Konst och “offentlighetens norm” 
En annan aspekt av människors deltagande i de processer som rör det of-
fentliga rummets fysiska form, den offentliga miljön kan vara hur den of-
fentliga konsten utses och placeras. Detta förfarande sker oftast enligt rela-
tivt rigida rangordningar för hur konst presenteras i offentlig miljö. Mal-
colm Miles (1997:14) skriver om “the norm of publicness”, det vill säga 
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ungefär offentlighetens norm, där ”offentlig konst ska vara uppbygglig och 
upplyftande för den stora allmänheten”. Den konst som placeras på offent-
liga platser är sällan utmanande, eller provokativ i sin framtoning, dock blir 
det ofta diskussioner kring verken bland allmänheten. Wallenbergmonu-
mentet vid Nybroplan (Raoul Wallenbergs Torg) i Stockholm vilket består 
av tolv icke- föreställande bronsskulpturer skapade av konstnären Kirsten 
Ortwed är ett exempel på hur konst i offentlig miljö kan skapa upprörda 
känslor hos medborgarna. Konstnären menade att monumentet var ”symbo-
len för en räddningsaktion av tusentals judar” medan många människor an-
såg att det var ”ovärdigt”, att man inte förstod konstverket (Aftonbladet 
19990608). Karin Becker (2005) skriver i en essä i Statens Konstråds kata-
log: 

 
Samtidigt har föreställningen om “allmänheten” blivit problematisk: att för-
söka identifiera vad som är gemensamt för alltmer heterogena grupper kan 
bara leda till meningslösa generaliseringar utan relevans för någon. 
(2005:178) 

 

Becker (2001, 2005) tar upp Solna Centrum och de konstförvärv som gjor-
des till denna miljö som ”samtidigt är offentlig och kommersiell”. Hon re-
sonerar kring hur verk placeras enligt ”modernitetens smakregler som pla-
cerar ’betydelsefulla’ verk i strategiskt förhållande till maktens boningar”. 
Becker (2001:179) menar att exempelvis det verk av Curt Asker som place-
rats hängande nära stadshuset, vilket är beläget inne i köpcentrumet, svarar 
mot den ”neutrala, icke-politiska manliga konstens överhöghet”. Samtidigt 
är mindre betydelsefulla verk placerade på de mer intima platserna i köp-
centrumet. Detta kan enligt Becker väcka frågor kring hur dessa normer 
positionerar oss som åskådare. Och, vill jag hävda, väcka frågor kring oss 
som aktiva deltagare på den offentliga arenan. Den informella gestaltnings-
form jag studerat interagerar med stadsrummet, den offentliga miljön. Des-
sa alster möter ofta hård kritik från allmänheten kanske just för att de faller 
utanför offentlighetens norm.  

Gatan har stått i fokus och romantiserats alltsedan den första flanören 
gav sig ut i staden på sin promenad där att se var lika viktigt som att bli 
sedd och där det urbana livet och staden fick stå som symbol för modernite-
ten. Jag vill trots romantiseringsrisken påminna om att stadsrummet är en 
arena även för konstnärliga uttryck, och det offentliga rummet en plats för 
vår yttrandefrihet och fullt av visuella uttryck, bild- och textmässiga kom-
mentarer. Bland annat i form av mer eller mindre anonym gatukonst vilken 
gör anspråk på gatorna som en scen och som ett rum där man bor – ett kon-
ceptuellt vardagsrum.  
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David Crouch (1998) uttrycker sig kring gatan och dess olika innebörder 
och egenskaper som en viktig del av stadsrummets karaktär: 

 
(…) the streets are themselves sites of cultural practises, and a part of our 
knowledge of the city because they link sites of activity, of cultural practice, 
make escape possible and are a step to somewhere else, someone else. They 
connect all sorts of sites of everyday cultural life, both spectacular and hum-
ble. People meet in the street, and they can avoid engagement in the street. 
(1998:160) 

 
och vidare  

 
The space of the street is often a space in which we encounter words and 
pictures in voluminous quantities… advertisments, instructions, political 
messages, newspapers, illegal posters, monumental murals and messages, 
graffiti. (ibid:269) 

 

Karin Becker har skrivit om människors spontana gestaltningar på offentli-
ga platser. Hon tar i essän ”Att ta plats och skapa rum” (2005) till exempel 
upp de visuella sorgeyttringar som kom upp i Stockholm efter Anna Linds 
död och kallar blomsterberget som växte dag för dag ”ett offentligt monu-
ment”. Detta monument skapat av människor var ett tillfälligt minnesmärke 
som fanns under en begränsad tid. Människor bidrog till konstruktionen av 
monumentet, de besökte det, fotograferade det och sig själva på platsen. 
Offentliga platser är platser som behövs, och kan bli platser där medborgare 
har rätt att ta del och göra anspråk, att uttrycka sig i någon form och blir då 
vad de Certeau (1984) kallar en ”practiced place”.  

I kommande del av detta kapitel diskuteras det offentliga rummets olika 
platser och den roll de kan ha för människors kreativa praktiker. Specifikt 
diskuteras gatukonstuttryckens fysiska hemvister.  

Gatukonstens plats i staden 
 

 
 
 
 

 
 

 

Klistermärke av bland annat KP. Foto Cecilia Andersson 2003. 
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Här redogörs för gatukonst som en form av kommunikation, där bild och 
text skapar och omskapar mening i relation till den omgivande offentliga 
miljön. Detta är uttryck som står utanför den formella konsten och högkul-
turen, uttryck som, kanhända ifrågasätter strukturer genom symboliskt mot-
stånd.  

Framförallt går jag mer specifikt in på var, vilka platser i staden olika 
former av gatukonst uppstår och på vilka sätt de kommunicerar på olika 
platser. Därmed belyses även de problem gatukonsten skapar, samt den 
problematik den synliggör, i det offentliga rummet. Detta är som tidigare 
påpekats, med hänvisning till Sernhede (1996), en ung kultur som synliggör 
konflikter. Jag kommer också att företa en resa genom staden för att ge en 
tydligare bild av var gatukonst uppstår. En diskussion och analys av de als-
ter som uppmärksammas under denna, delvis konstruerade, resa vad gäller 
estetik, form och utförande görs sedan i kapitel 7. 

Som redan beskrivits är förändringar och omvandlingar av stadsrummet 
en pågående process. En process som dels är organisk, dels strategisk där 
privatiseringen blir ett hot mot öppna och tillgängliga rum och ytor avsedda 
för allmänheten. Som en utmanare eller ett alternativ kan gatukonsten ver-
ka. Detta är en envis estetisk produktion vars mångfald av uttryck dyker 
upp på olika platser i stadsrummet. Gatukonstutövare använder staden och 
dess olika platser på ett annat sätt än gemene man. De utmanar det offentli-
ga rummets struktur genom sin kreativa praktik där verken samspelar med 
eller skapar spänningar mot arkitekturen och den omgivande miljön. Gatu-
konstutövaren tänjer på och skapar ett nytt användningsområde för det ur-
bana offentliga rummet och dess arkitektoniska utformning. Platser som 
kan tyckas fattiga på mening vad gäller estetik, arkitektur och nytta kan i en 
gatukonstutövares ögon bli till en plats full av möjligheter.  

Enligt Mats Lieberg (1992) pågår det en generationskamp om kontrollen 
av det offentliga rummet, där ungdomar ses som störande element och upp-
fattas som ett hot mot ordningen. Det är just unga människor som oftast 
utmanar det offentliga rummets struktur, och hittar nya användningsområ-
den på olika platser i staden.  

 
När ungdomar tar staden och den offentliga miljön i besittning sker det ofta 
på ett iögonenfallande och ljudligt sätt och orsakar inte sällan oro, rädsla 
och krav på åtgärder. (Lieberg 1992:11).  

 
Då gatukonstutövare tar stadens rum och platser i besittning genom att 
märka dem med tags, målningar, fågelholkar eller andra estetiska produk-
tioner är de kanske inte ljudliga eller iögonenfallande. Deras praktik sker 
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oftast i det fördolda, dock kan verken i sig vara iögonenfallande, inte desto 
mindre kan man uppfatta dem som hot och reaktionerna blir ofta upprörda.  

I staden finns något som Iain Borden (2001) som skrivit om skateboard-
kultur, kallar ”zero degree architecture”, det vill säga nollgradig arkitektur 
eller, vilket jag väljer, nollgradiga platser. En av mina kontakter kommen-
terade sådana platser:  

 
Stan består av områden (…) som är högfrekventerade av folk, här uppe är ju 
ett, Sergelarkaden, Drottninggatan, Hötorget, Sveavägen och så där, men 
sen mellan de här områdena finns hela tiden nåt slags glapp liksom, bakvat-
ten som inte används. (I/200401/T/CA) 

 

Det är helt enkelt överblivna ytor, mer eller mindre bortglömda eller för-
trängda; gathörn, gångtunnlar, prång, ödsliga torg, brofästen och liknande.  

Stadens nollgradiga platser är platser som för allmänheten kan ha svårde-
finierad mening; arkitektoniskt, estetiskt och funktionellt. Det är bland an-
nat på dessa platser gatukonstutövaren finner ny mening, nya betydelser att 
överlappa platsens innebörd med. Platsens syfte fylls med nytt innehåll. På 
detta sätt, menar jag i enlighet med de Certaeu, Cresswell, Borden med fle-
ra, förvandlas denna yta vilken (i detta fall för gatukonstutövaren) är utan 
explicit mening, till en plats. Ett nytt bruk av platsen uppstår, och det som 
nyss var tomt och tämligen obrukbart har omskapats genom kreativa hand-
lingar. Detta omskapande av en nollgradig plats kan ses som ett motstånd 
mot, eller ett ifrågasättande av, stadens estetiska design, och den arkitekto-
niska formen och funktionen. Dock är detta omskapande, detta menings-
skapande inte alltid ett medvetet motstånd, utan kanske snarare en innova-
tiv och kanske initialt en impulsiv handling utförd för att tillfredställa ett 
behov – således utgör handlingen ett symboliskt motstånd, och själva del-
kulturen får skepnaden av motmakt (se diskussionen i föregående kapitel). 
Genom detta symboliska motstånd ifrågasätter man stadens rum, och dess 
funktioner.  

Det är emellertid inte bara funktionerna, hur och om man använder sig 
av dessa platser som ifrågasätts utan även när, vilken tid på dygnet man 
nyttjar dem. Gatukonstutövare tar av givna skäl dessa platser i anspråk 
mestadels på natten, framförallt graffitimålare som målar på tåg, i tunnlar 
och depåer, fastän en av mina informanter som pryder trafikskyltar, berg-
väggar och just nollgradiga platser med fågelholkar vid flera tillfällen varit 
ute mitt på dagen. 

 
CA: Men där du, de här fågelholkarna, det måste ju vara ett projekt som 
märks tycker man, alltså när du gör det, sätter upp… 



 

 

97 

 

KP: Ja, ja jag har varit ute klockan tre på dan. 
CA: Jaha! Och satt upp? Folk säger inget då? 
KP: Nej, det var en kille som: vad fint! Och så gick han. (I/040528/KP/CA) 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Fågelholk av KP på trafikskylt. Foto: Cecilia Andersson augusti 2004. 
 

De flesta utövare verkar dock på natten, eller väljer undanskymda platser 
för sin utövning. 

Vid ett intervjutillfälle med några informanter tog jag upp resonemanget 
kring nollgradiga platser och hur och varför man använder dem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

Nollgradig plats. Foto: Cecilia Andersson 2006. 

 
A: (…) grejen är, man är tvungen. De här undanskymda platserna, de finns 
ju, och de kan inte vara på de öppna ställena för man skulle inte kunna göra 
samma sak mitt ute bland folk, det är otroligt svåra arbetsförhållanden, så 
de är roliga också att göra saker på och de finns överallt just för att man inte 
får måla lagligt, det finns inga lagliga väggar, det blir naturligt då kanske att 
man gör saker på de undanskymda platserna. (I/040520/DPKG/CA) 
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Förutom på nämnda nollgradiga platser, utövas gatukonst även på gator 
som är livligt frekventerade, välkända gator i innerstaden samt utefter tun-
nelbanespåren. Det vill säga; gatukonst finns på de flesta platser i offentlig 
miljö, dock skiljer de sig uttrycksmässigt åt. Snabba uttryck som klister-
märken, affischer och tags återfinns ofta på de ställen där det är liv och rö-
relse, där många människor passerar. Utövarna kan helt enkelt inte arbeta 
mer utförligt än så, det måste gå snabbt, vara enkelt genomförbart. Utefter 
spåren finns målningar, lite större och mer genomarbetade. Här är utövarna 
mestadels ute nattetid och målar, det måste fortfarande gå fort men de kan 
ibland arbeta mer ostört än mitt i den livliga innerstaden. Och på en undan-
skymd, i vanliga fall obrukbar plats, ses de mest genomarbetade verken. I 
kapitel 7 beskriver jag dessutom ett lagligt evenemang där gatukonstutöva-
re, framförallt graffitimålare har uppfört lagliga verk och naturligtvis blir 
dessa de mest genomarbetade just på grund av att utövarna kunnat arbeta 
helt öppet och ostört.  

Ovanstående platser och dess beskärda del av gatukonst ska nedan ex-
emplifieras genom text och bild via en mindre upptäcksfärd i Stockholm. 
Jag redogör för en resa med tunnelbanan på ”gröna linjen” från söder till 
norr och gör uppehåll med utvikningar på vissa platser. Denna färd är del-
vis konstruerad då den inte gjordes på en dag, eller ens i den kronologi som 
beskrivs. Upptäcksfärden har blivit en berättelse som visar på resultaten 
vilka handlar om var gatukonstens platser är, vilka dessa platser dessa är, 
och vilka alster som finns på vilka platser.  

Upptäcksfärd 
På denna resa genom staden kommer tre signifikativa platser för gatu-
konstutövande att uppmärksammas; en högfrekventerad gata i innerstaden, 
en nollgradig plats, även denna i innerstaden, dock mer eller mindre dolt 
för allmänheten, samt väggar och murar efter tunnelbanespåren.  

Jag börjar min färd vid Slussens tunnelbanestation, en plats som jag i 
likhet med Sören Olsson (1998) kategoriserar som ett halvoffentligt rum. 
Redan på perrongen ser jag de första tecknen på gatukonst. Dessa går under 
beteckningen tags. 



 

 

99 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tags på perrongen Slussen. Foto: Cecilia Andersson 2005 
 

Här har utövarna arbetat snabbt men målmedvetet. En tuschpenna med bred 
spets är det verktyg som använts flitigast, även om jag noterar tags som är 
spraymålade. Tags återfinns på den cirka trettio centimeter breda vitmålade, 
eller rättare sagt grådaskiga, kant som går utmed perrongen mot själva spå-
ret, samt på de ljusa väggytorna, och de det skulpturala galler som skiljer 
perrongerna åt.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tags på galler på perrongen, t-banestation Slussen. 

Foto: Cecilia Andersson 2005. 
 

Generellt går färgerna på tagsen på perrongen mestadels i den blå skalan, 
även om det är svart som dominerar. Utförandet varierar, men det vanliga 
utseendet på en tag visar att den är framställd snabbt, genom sin generellt 
svepande, drivna form. Detta är vad som i folkmun kallas klotter. 

Vid rulltrappan upp finns ytterligare tecken på kreativa praktiker, nu 
även i form av klistermärken. Dessa klistermärken varierar i storlek och 
utförande; en del är bara vita etiketter där någon skrivit sin tag, andra kan 
vara tryckta, med någon form av budskap. Här blandas även gatukonst med 
reklam. Jag viker av till vänster när jag kommit upp till gatunivå och börjar 
gå upp mot krönet av Götgatan. På elskåp, lyktstolpar, trottoaren och hus-
väggar samsas eller slåss nu en mängd verk om utrymmet. Ibland är klis-
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termärken lagda i lager ovanpå varandra, ibland är en affisch uppsatt för att 
åtminstone tillsynes harmonisera med några övriga uttryck. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Foto: Cecilia Andersson 2003 

 

Jag fortsätter ner mot Medborgarplatsen och floran av gatukonst ökar och 
utvidgar sig. Nya uttryck uppenbaras; handmålade små bilder och utskriv-
na, utklippta bokstäver hopfogade till meddelanden trängs på de utrymmen 
som står till buds. Medborgarplatsen och stråken runt om kring är i sig ett 
myllrande område. Många personer rör sig här dagligen, och affärer och 
restauranger trängs på en liten yta. Detta är också ett exempel på hur en 
offentlig plats krymper då den privatiseras alltmer genom fler och fler re-
stauranger, kaféer och butiker, där man alltså måste betala för att få tillträ-
de. På själva torget har det under senare år vuxit fram fler och fler utskänk-
ningsställen som sommartid tar upp stor del av ytan, och de allmänt till-
gängliga mötesplatserna har begränsats till några bänkar.  

Att verkligen kunna urskilja gatukonsten från den övriga visuella röran i 
brusande stadsmiljö kräver nog ett tränat eller medvetet sökande öga. En 
mängd visuella uttryck konkurrerar om vår uppmärksamhet och det kan 
upplevas som tröttande, därför stänger många av mottagligheten och noll-
ställer sig för att endast ta sig från plats A till plats B. De som faktiskt rea-
gerar, reagerar oftast negativt; de upplever gatukonst som något skräpigt 
och, åtminstone vad gäller tags och graffiti, fult, kanske till och med hot-
fullt. (Se kapitel 2 där jag skrivit om hur mediebilden av graffiti speglar 
något negativt, kriminellt och därav hotfullt.) Dock finns det vissa inslag i 
stadsmiljön som sticker ut på ett sätt som verkar göra folk glada och nyfik-
na och därför accepteras, inte bara av de flesta stadsbor utan även av 
Stockholms gatu- och fastighetskontor. Dessa alster ses inte som något ne-
gativt, något som skräpar ner, utan istället tillför stadsbilden något. Fågel-
holkarna som började synas på olika platser i Stockholm under våren/som-
maren 2004 är ett exempel på detta. 
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Jag tar så tunnelbanan från Medborgarplatsen till St:Eriksplan och på-
börjar en ny promenad som så småningom leder mig ner till en av stadens 
gömda eller glömda platser som nu fått ny mening av gatukonstutövare. För 
att komma dit passerar jag via en portal och några trappor med många och 
varierande uttryck som på sätt och vis markerar en vägledning till den spe-
ciella plats jag strax ska besöka.46 Platsen, som är ett tydligt exempel på en 
nollgradig plats, kan te sig lite skrämmande med dåligt upplysta prång, en 
påträngande lukt av urin och smuts, och oljud från tåg och biltrafik. Emel-
lertid är den trots dessa nackdelar ett veritabelt galleri där allsköns estetiska 
uttryck samlas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Galleri” Foto: Cecilia Andersson 2003 och 2006. 
 

Alla bilder, objekt, målningar och tags bildar här en sorts enhet, ett collage 
där uttrycken har en fristående såväl som gemensam mening. Här kan man 
vandra runt, så länge man står ut med odören och oväsendet och se hur ut-
övarna konkurrerar med varandra, men även hur de tar hänsyn till var-
andras verk. Här har verk lappats över verk, alster lagts bredvid alster. Det 
ena förstärker det andra, och bilder gjorda för flera år sedan kan kommuni-
cera med dagsfärska verk. En känsla av att samtidigt vara i dåtid och nutid 
infinner sig på platsen, och här skulle en arkeolog kunna bedriva forskning 
i framtiden, om platsen får vara kvar i sin nuvarande form och inte byggs 
bort, in eller om. 

                                            
46 Jag har valt att inte nämna denna plats vid namn, på grund av dess hemliga framto-

ning, dess status som galleri, och mer eller mindre interna uppvisningsyta för utövare 
från olika genrer.  
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Foto: Cecilia Andersson 2006. 

 

Efter detta “galleribesök” återvänder jag till tunnelbanan och åker ut mot 
Brommaplan. Under denna färd som mestadels går ovan jord ser jag ännu 
en bildvisning. Denna gång är graffitimålningar de mest framträdande. De 
är relativt stora och ofta genomarbetade och färggranna. Här har utövarna 
mest arbetat mot ojämna underlag direkt på bergväggen och bilden utgörs 
av bokstäver och ibland en eller annan figur (character). Målningen, eller 
bokstäverna bildar ofta ett namn, antingen den egna signaturen eller crew-
namnet. Formen på bokstäverna varierar inom ett register från att vara strikt 
stiliserade eller spretiga och vildvuxna till bubbliga och svällande runda, 
dock kan ett regelverk skönjas; det handlar om uttryck av olika stilar. Dessa 
stilar går under olika namn, exempelvis Wildstyle, Oldschool och så vida-
re47. Målningarna kan ses, till synes utslängda sporadiskt efter spåret, på 
klippväggar, staket och ibland, mycket sällan, på mötande, eller passerande 
tåg. Ju närmare en station man kommer desto fler målningar dyker upp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graffiti sedd från tunnelbanan. Foto: Cecilia Andersson. 2004. 

 

                                            
47 Jag går inte närmare in på detta, för den intresserade finns en flora av litteratur. Se 

bland annat Jacobson (1996) och Andersson (2005). 
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Denna “upptäcksfärd” i staden har visat tre av de platser för gatukonst som 
är mest framträdande48. Denna resa visar även generellt vad som syns var i 
staden, vilka uttryck som är mer framträdande på vissa platser. Jag har 
summariskt beskrivit verken, var de är gjorda, och varför de ser ut som de 
gör. Platsen bestämmer mediet och utförandet till stor del, då en folkbe-
mängd gata begränsar form, storlek, verktyg som används i handlingen. Det 
får inte ta lång tid eller vara för krångligt, därav den stora mängden klis-
termärken som oftast är relativt små, lätta att ha med sig, och enkla att klist-
ra upp. Dessutom är brottsrubriceringen olaga affischering/åverkan och 
böterna inte lika kännbara som vid skadegörelse. På omvänt sätt ökar en 
folktom, eller mindre frekventerad plats möjligheterna att utvidga hand-
lingen tids- och formmässigt och där ett långsammare medium som exem-
pelvis måleri kan användas, om än med effektiva sprayfärger. En plats som 
faller litet utanför denna indelning är Stockholms kajer vilka är populära att 
måla på. De är på sätt och vis glömda platser, men på intet sätt gömda. 
Åker man exempelvis med tunnelbana mellan Gamla stan och Slussen ser 
man många graffitimålningar och tags som är sprayade på de delar av kaj-
väggarna som sticker upp över vattenytan. 

Platser – skapande relationer 
Platsen som sådan kan i sig locka till olika utföranden. En del utövare jag 
talat med vill aktivt förändra en plats genom sina verk, antingen för att de 
tycker att platsen är ful eller tråkig och genom sina estetiska produktioner 
anser de att de förskönar eller gör platsen mer intressant, eller så kan plat-
sen inspirera till att skapa något som tillför, förändrar eller utvecklar den. 
Detta kopplar jag direkt ihop med tidigare anförda diskussion om platser – 
där en plats blir en plats när man fyller den med mening. Gemensamt för de 
flesta av mina informanter är att de skapar en relation till platsen innan de 
gör något. 

 
Jag brukar… kolla en vägg på platser där jag är… när jag kommer till en ny 
stad till exempel så brukar jag inte känna för att måla där alls… för då kän-
ner jag inte staden, jag har ingen relation till de olika platserna, väggarna, så 
då är det mer som att man… lär känna stan först och att det är ens egen stad, 
att man tillhör en stad. Man kan ju inte komma nånstans och sen… bara ta, 

                                            
48 Tunnelbane- och pendeltågen med tags och graffiti utgör en egen kategori, dock är de 

inte lika synliga längre i och med hårdare attityd och lagar. Lagen som trädde i kraft ja-
nuari 2004 innebär att försök till skadegörelse kriminaliserades. Den maximala straff-
längden för skadegörelse ökades dessutom till fängelse i ett år. En ändring i polislagen 
ger polisen dessutom rätt att kroppsvisitera misstänkta klottrare i förebyggande syfte. 
(BRÅ: 2005 nr 15). 
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liksom inkräkta, liksom att gå in i nåns vardagsrum och börja möblera om. 
Så det brukar jag inte göra. (I/20040817/Z/CA) 
 

Andra talar om att tillföra platsen något, och att integrera verken med den 
omgivande miljön. 

 
KP: när jag till exempel gjorde rådjuren, då gör jag klistermärken och affi-
scher och så åker jag ut och tar de platser jag hittar. Men nu när vi gjort 
sommarstugan och zooet, och i början med fågelholkarna så… som med 
sommarstugan så såg vi platsen så bestämde vi att vi skulle göra nånting 
där, vi stod och funderade vad vi skulle göra så då utgick vi från platsen. 
Samma sak med zooet, och fågelholkarna i början(…) Jag sätter dem alltid 
på skyltar eller på berg. Jag tycker verkligen att jag tar hänsyn mera till 
platser nu. 
 
CA: tar hänsyn, på vilket sätt menar du? 
 
KP: att … jag vill göra någonting som integrerar ganska bra, alltså någon-
ting som… det ska tillföra nåt, än någonting som är bara JAG, jag skulle ju 
lika gärna kunna göra ett stort rådjur på en vägskylt än en fågelholk. 
(I/20040528/KP/CA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fågelholk av KP. Foto: Cecilia Andersson 2004. 

 

En annan informant uttryckte sig så här: 
 

Då kanske man också gjort nåt särskilt för den här platsen. Typ så här, man 
har vävt in omgivningen i tagen eller målningen, nånting sånt, inte bara en 
logga (I/20040817/K/CA) 

 
Gatukonstalster är både föränderliga och förgängliga och just det föränder-
liga anser de flesta utövare vara ett av gatukonstens kännetecken, och en av 
dess positiva egenskaper. En plats där någon börjat måla eller klistra kan 
växa fram och bli synlig. Platsen är inte statisk, utan förändras efter hand; 
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de estetiska produktionerna försvinner, rivs ner, målas över eller tvättas 
bort.  
 

Men just det här som är så spännande med gatukonst och graffiti och sånt 
tycker jag är just det här föränderliga. Att det inte är ett statiskt konstverk, 
det ser ut så här och så sitter det där, utan när det gäller gatukonst och graf-
fiti och sånt så är det nåt som kan vara föränderligt och i och med att det är 
föränderligt så är det också levande, det är spännande. Man kan se hur en 
plats växer fram ute i det offentliga rummet. Så kanske först att nån har 
gjort ett litet märke nånstans, och sen när man går förbi en vecka senare så 
är det nån annan som gjort något annat där och så plötsligt så skapas en 
plats, ett galleri med intressanta grejer… (I/20040520/DPKG/CA) 
 

Det finns således en inbyggd tidsbegränsning för gatukonstens uttryck. En 
av mina informanter har uttryckt en önskan om att samma tidsbegränsning 
skulle gälla för offentliga utsmyckningar, han menar att folk tröttnar och 
slutar bry sig. Denne utövare började förövrigt sin ”gatukonstkarriär” med 
att sätta masker på statyer/skulpturer i staden, just av det skälet att han ville 
att människor skulle se skulpturerna igen, uppmärksamma dem. Här är ett 
tydligt exempel på hur den offentliga konsten tycks bli osynlig och hur den 
åter kan bli synlig.  

 
(…) jag tänkte att man lade inte märke till statyerna, och att de är ganska 
fina, men de smälter in så mycket. Men allt som är så här, allt som står för 
länge, om man går på samma gata hela tiden, så blir man, man märker ing-
enting, allt som finns (…) och då måste man göra nånting på det, eller med 
det för att det ska upptäckas igen. (I/040528/KP/CA) 
 

Andra utövare menar att offentlig konst som ställs ut på öppna, offentliga 
platser tillhör alla. ”Yaze” (en av de porträtterade gatukonstnärerna i filmen 
Grafförerna vilken nämndes i kapitel 2) menade att han länge tittat på en 
skulptur placerad i offentlig miljö och menade att ”den var alldeles för fin” 
och beslutade sig för att göra något åt det: ”Att sätta sitt namn på den är att 
göra den till sin (…) ställer man dit en sån grej på en offentlig plats så till-
hör den mig”. (I filmen visas hur han klistrade upp ett par affischer med sitt 
namn och lite annan text, i svartvitt, på två sidor av skulpturens sockel). 

Genom mina samtal och intervjuer med informanter kan jag se ett enga-
gemang för staden, för platser och för rätten att medverka och ta del av det 
offentliga rummet, den offentliga miljön. Vara i vårt gemensamma vardags-
rum. Samtidigt går det också att avläsa en besvikelse över att bli missför-
stådd. Många utövare anser att det de gör inte handlar om att provocera el-
ler att förstöra. Jag vill påstå att utövare använder sin stad, med de medel, 
de verktyg de har. 
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Det är ju inga äkta gator, det känns när man går där (angående Hammarby 
sjöstad) att här ska inte jag gå! Konstigt, du vet man bryr sig mycket om 
sånt där som målare, jag bryr mig sjukt mycket om stan nu. Det känns som 
om alla, man får koll på hela stan, har koll på vartenda jävla skrymsle! Ja, 
man bryr sig om sin stad, men, mer än andra faktiskt! 
Det är kanske det man gör som målare, man använder staden! Man bryr sig 
om staden, man använder sig mycket mer av staden. Många gör ju inte det, 
de bara går igenom (…) (I/20041005/R/CA) 
 

Det finns också, det gängse medieperspektivet till trots, ett moraliskt och 
estetiskt hänsynstagande. Samme informant uttryckte det så här: 

 
Ja, det är, alla som målar och så har ju också en sån där moralisk gräns, du 
vet, taggar vi här? Ska vi? Den där vita väggen låter vi vara. Det finns ju 
också, men det tror ju inte folk… (I/20040428/R/CA) 

 
Och en annan informant sade: 

 
 Men man vill ju inte göra folk jätteupprörda, man gör ju inte på en kyrka 
eller personbilar… men det känns som överallt annars nästan är väl rätt ok. 
(I/20040817/K/CA) 

 
Det är intressant att det finns en uttalad moralisk gräns, även om denna va-
rierar mellan olika utövare. Naturligtvis är detta hänsynstagande, gränsen 
för vad en utövare gör också tänjbar i jämförelse med den genomsnittlige 
medborgarens.  

Konflikt 
Jag menar att en konflikt blir synlig genom att det offentliga rummet är ett 
delat rum; delat i dubbel bemärkelse. Ett gemensamt rum, tillgängligt för 
alla, och ett delat rum med betydelsen avdelat/uppdelat, där fler och fler 
ytor avgränsas och utesluter de som inte kan betala för sig, där fria möten 
begränsas, och där platser inte längre är öppna för olika karaktärer utan är 
predisponerade för konsumtion i första hand. 

Staden och gatorna utgör en grogrund för både romantisering och rädsla 
eller hot, just för de så kallade autentiska uttryck man kan finna där genom 
politiska artikulationer och populärkulturella yttringar. Gatukonsten lever 
upp till dessa kriterier; den består av uttryck som står utanför den formella 
konsten och högkulturen, den kan ifrågasätta strukturer och kommunicera 
med den omgivande miljön och människorna.  

Det offentliga rummet, som jag här specifikt låtit gestaltas av staden, in-
nefattar en rad konflikter och kamper. Kampen om att få ta plats; det öppna, 
tillgängliga rummet kontra det privatiserade. Kampen om de estetiska ut-
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trycken; arkitekturen och dess användning, den offentliga konsten och inte 
minst reklamens dominans utrymmesmässigt.  

När jag påpekade att många människor hävdar att de inte bett att få se 
gatukonst, men likafullt är tvungna genom dess existens i det offentliga 
rummet, sade en av informanterna: 

 
Det finns ju mycket i det offentliga rummet som vi inte har bett att få se! 
Väldigt mycket! (skratt) (I/20040520/DPKG/CA) 

 
En annan kamp är generationskampen som även den står för vem som får 
hävda anspråk på stadens rum, men också när. Och slutligen inte minst 
konflikten vad gäller det så kallade klottret, vilken jag redogjort för i kapi-
tel 2. Denna konflikt, som i medierna kan anta orimliga proportioner, mar-
kerar de låsta positioner från vilka kontrahenterna agerar. Å ena sidan ut-
övarna med sina olika former av gatukonst där de genom estetisk produk-
tion på egna premisser anser sig ha rätt att ta stadens rum i anspråk. Å 
andra sidan Stockholm Stad, SL, Connex, Stockholms gatu- och fastighets-
kontor som hävdar att gatukonst står för förfulning och skadegörelse och 
försöker bekämpa den med nolltolerans och hårdare lagar.  

Sammanfattning  
I detta kapitel har fokus legat på det offentliga rummet och dess fysiska 
platser, vilket bildar ett underlag för det kompletterande resonemanget 
kring gatukonstens plats(er) och dess förutsättningar. Jag har här visat på 
att det offentliga rummet och den offentliga miljön är mer än det sceneri 
gatukonstutövaren behöver för sin praktik, det är samtidigt en förutsättning. 
Utformningen av den offentliga miljön och idén om det offentliga rummet 
som en demokratisk sfär kan vara en av flera möjliga orsaker till att denna 
praktik kommer till stånd, fortgår, utvecklas och framför allt debatteras. 
Offentliga platser är också symboliska uttryck för demokrati och platser för 
människors berättande där olika gestaltningar kommer till stånd. Genom 
detta kapitels resonemang synliggör jag ett perspektiv som redogör för var 
och varför gatukonst uppstår, jag poängterar vikten av ett tillgängligt of-
fentligt rum, ett stadens konceptuella vardagsrum. Jag menar att gatukons-
ten ifrågasätter det offentliga rummets konstruktion- arkitektoniskt, este-
tiskt och funktionellt, och att utövarna med sina alster ger en kommentar till 
användandet av staden, genom deltagande på och anspråkshävdande av 
stadens platser. 

I nästa kapitel går jag vidare in på användandet av offentliga platser där 
jag redogör för gatukonstens kreativa praktiker och estetiska lärprocesser 
som kan utövas på dessa. 
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Kapitel 7. Estetiska lärprocesser 

Jag tror att ALLA har något att säga, alla, sen kanske inte färg och form är 
det bästa uttrycksmedlet för alla människor. Men alla människor har väl be-
hov av att uttrycka sig på något sätt och antagligen så har de… om man väl-
jer att gå ut och måla så är det det uttrycksmedlet man har till hands. Man 
kanske egentligen vill bli författare eller man kanske bara vill uttrycka sig 
med sina vänner på ett socialt sätt, eller både och… (I/20040817/Z/CA) 

 

Inledning 
Denna avhandling skrivs inom ramen för forskarskolan Estetiska Lärpro-
cesser. Detta innebär en uppgift vilken medför, förutom ett intresse av och 
en vilja och nyfikenhet att undersöka denna term, även ett ansvar att försö-
ka ge möjliga definitioner. Att slutgiltigt definiera estetiska lärprocesser är 
i sig måhända ogörligt och en öppenhet mot tolkningar finns därför kvar 
där ett inringande av olika förklaringsmodeller laborerar med tolkningsut-
rymmet. Mitt ansvar blir att definiera den explicita estetiska lärprocess jag 
funnit i denna studie.  

I detta kapitel lyfts estetiska lärprocesser upp – med tonvikt på unga 
människor samt på de informella estetiska produktioner som studerats. 
Detta kan ses mot bakgrund av förra kapitlet, som handlade om själva plat-
sen för denna kreativa praktik. Genom att diskutera estetik, lärande och 
kunskap både i mer allmänna drag till att diskutera desamma specifikt inom 
gatukonstutövning, går jag utanför institutionernas, det vill säga skolans 
och även konstens värld, ut i, och tillbaka till det offentliga rummet. Detta 
görs för att undersöka vilka kunskaper som utvecklas genom denna este-
tiska produktion och kreativa praktik, vilka former av lärande blir synliga 
och hur dessa då kommer till stånd. 

Litet om estetik, mer om estetiska lärprocesser 
Jan Thavenius (2001) menar att estetiken är närvarande överallt och inte 
något som bara konstnärer sysslar med. Estetik är ett begrepp vars betydel-
se förändrats genom årtusendena och jag kommer inte direkt att gå in på de 
klassiska normativa betydelserna. Estetik används inte här som “läran om 
det sköna”, inte heller används begreppet direkt utifrån ett individperspek-
tiv, det vill säga uppfattningen kring den mänskliga reaktionen på skönhet 
och konst och hur människor uppfattar och varseblir konst.  
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Det sägs ibland att konstverket uppstår i mötet mellan något skapat eller ut-
valt objekt och en betraktare. Vad är det som möts, och vad händer i detta 
möte? Vad skiljer estetiska förhållningssätt och upplevelser från andra? Hur 
är estetiska upplevelser beskaffade? Har de något kunskapsvärde? (Natio-
nalencyklopedin 1992:611)  

 

Detta citerade utsnitt från förklaringen av ordet estetik i Nationalencyklo-
pedin svarar dock mot hur jag utgår ifrån estetikbegreppet och sedan läm-
nar för att gå vidare. Jag tänjer på termen estetik och menar att i själva gö-
randet, skapandet finns ytterligare en estetisk dimension och en lärprocess 
där de kreativa handlingarna involverar hela kroppen och alla dess sinnen. 
Den specifika kreativa praktik som undersökts här är gatukonstutövande, 
vilken även är en form av estetisk produktion som i sin tur alltid innefattar 
en lärprocess. 

Filosofen Susanne K. Langer (1942/1976) resonerar kring människans 
grundläggande behov av att använda symboler och att behovet av att ut-
trycka idéer bland annat leder till fenomen som konst. Dessa ideér har ytter-
ligare utvecklats av bland annat Thomas Ziehe (1989). Han redogör för hur 
estetiska praktiker kan bringa reda och skapa mening i motstridiga erfaren-
heter unga möter i ett senmodernt samhälle. Johan Fornäs (1995) resonerar 
i en liknande bana kring kulturella symboler och meningsskapande genom 
att understryka sambandet mellan kultur och kommunikation och han 
diskuterar kultur som symbolisk kommunikation. 

Utifrån detta resonemang beskriver Anette Göthlund (1997) estetik som 
symbolförmedlad kommunikation. Denna kommunikation är starkt för-
knippad med identitet och identitetsskapande. Symboler för identitet kan 
uttryckas på olika sätt; genom praktiker, genom stilar; klädsel, attribut, ges-
ter, beteenden, genom självrepresentation där användandet av det estetiska 
blir en kommunikationsfaktor. Ziehe (ibid) menar även att estetiken är ett 
verktyg att använda sig av i de kulturella moderniseringsprocesserna.  

Kirsten Drotner (1991) skriver också om estetik och hon ser individerna 
som aktiva brukare och skapare, det vill säga hon resonerar kring estetik 
där det intressanta inte är huruvida estetiken tillhör konstens område, utan 
just hur människor använder sig av en sorts vardagsestetik. Inom denna 
vardagsestetik finns både produktion och reception, konkreta uttryck, pro-
cesser och produkter ”som vi alle skaber i vores hverdag” (ibid: 132). Detta 
sammantaget utvecklar en estetisk praktik. Och Anette Göthlund (1997:91) 
menar även att: ”Estetisk praktik kan sålunda ses som en form av symbo-
lisk produktion”.  

För att kunna analysera de estetiska lärprocesserna inom gatukonstutöv-
ning ges nedan en sorts ram där denna praktik placeras in under tre rubri-
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ker; kulturproduktion, ungas estetiska produktioner, kunskap och lärande. 
Sedan presenteras analysresultaten genom att jag redogör för olika former 
för uttryck, och uttryck under utveckling. Jag går närmare in på lärproces-
ser, och slutligen redovisas drivkrafterna bakom valet av praktik. 

Kulturproduktion  
Jag påstår att gatukonst är ett tydligt exempel på kulturproduktion, fastän 
det är en kulturproduktion som på ett plan står utanför kulturindustrin, den 
är inte kommersiell i sig, dock finns en kringkultur som drivs av ekonomis-
ka intressen åtminstone vad gäller graffitikulturen. Här avhandlas en speci-
fik delkulturs produktion av kultur. Därmed inte sagt att denna delkultur 
står utanför den populärkulturella kulturproduktionen utan är i högsta grad 
medskapare och konsument av densamma. Denna produktion är inte geme-
ne mans, den är inte kommersiell, den ses inte heller som konst. Den befin-
ner sig inom ett gränsland, av skäl och med funktioner som ska redogöras 
för i nästa kapitel. 

I det globala kulturella systemet strömmar transnationella kulturflöden 
mellan centrum och periferi menar Ulf Hannerz (1992). Han påpekar att 
just populärkulturen tycks vara den mest rörliga. Detta återspeglas bland 
annat i gatukonsten, där referenser ofta kan kopplas till populärkulturen: 
reklam, musikvideor, filmer etc. Gatukonstutövarna påverkas medvetet 
eller omedvetet av störtfloden av bilder via TV, Internet, tidningar, filmer, 
eller bara genom att röra sig i stadsrummet, och dessa influenser kan av-
läsas av publiken. Dock finns det vissa influenser, som endast de som är 
insatta kan läsa och förstå, och intentionen kan vara just att kommunicera 
med den egna kretsen.  

Liksom i det mesta bildskapande som utförs och har sin plats inom of-
fentligheten, inom konst, reklam, politik finns det gott om intertextuella 
referenser även inom gatukonsten. Intertextualitet är ett begrepp som ska 
förstås som att en text alltid bygger på en annan text, och att texter påverkar 
andra texter. Intertextualitet kommunicerar genom att hänvisa till tidigare 
uttryckta meningar och budskap. Detta är något som alltså sker inom och 
mellan texter.49 

Enligt Roland Barthes är en text som en multidimensionell rymd där en 
mängd texter kan krocka och blandas50. Barthes (1975) utvecklade en se-
                                            
49 Julia Kristeva introducerade detta begrepp, se exempelvis Kristeva 1980. 
50 Denna formulering har jag lånat, nästan intakt, av Karin Malmquist (1999) som i 

Konst är konst allt annat är allt annat – en skrift om samtidskonst för lärare skriver om 
postmodernismen och Roland Barthes teorier kring vad som populärt har kallats ”för-
fattarens död”, där Barthes menade att det var ett misstag att tro att författaren är den 
dominerande källan till en texts mening. 
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miotisk modell som handlade om tolkning av tecken och representationer i 
ett vidare fält, populärkultur, mode, reklam och så vidare. Detta innebär 
också att inte bara en läsning är möjlig, utan att läsarna gör sina egna tolk-
ningar, samt att intresset från upphovsmannen flyttas till att fokusera mer 
på läsaren som medaktör i processen.  

Sturken och Cartwright menar i Practices of Looking (2001:59) att ge-
nomsnittsmedborgaren oftare engageras av bilder genom viewership, alltså 
genom att bara passivt titta, snarare än att själva producera, skapa bilder. 
Dock, menar författarna är människor inte passiva mottagare utan skapar 
alltid mening även av och kring populärkulturprodukter genom olika för-
handlingar. Stuart Hall (1980) har skrivit om tre förhandlingspositioner; 
dominant-hegemonic reading vilket innebär att åskådaren accepterar det 
hegemoniska dominerande budskapet, negotiated reading vilket innebär att 
åskådaren kan förhandla om tolkningen av budskapet och slutligen opposi-
tional reading vilket innebär att åskådaren kan inta en oppositionell posi-
tion, eller helt förkasta budskapet. Utövare inom gatukonstpraktiken an-
vänder sig ibland av ”oppositionell läsning”, de tolkar en bild, ett budskap, 
förkastar det och/eller omförhandlar mening genom att ”renovera” budska-
pet. Denna oppositionella läsning, just ifråga om populärkulturprodukter, 
menar Sturken och Cartwright refereras till som ”the art of making do” en 
fantastisk men svåröversättbar term (Sturken & Cartwright 2001:59). Den 
adekvata termen vilken just beskriver lånandet, stjälandet och övertagandet 
av mening hos kulturella produktioner är då appropriation enligt Sturken & 
Cartwright (2001:59). Man tar något och gör det till sitt eget, införlivar det i 
det egna språket, kommenterar eller argumenterar- omförhandlar mening av 
en kulturprodukt.  

Det mesta inom gatukonsten är egentligen belysande exempel på ”make 
do”,51 och är ett av mina grundpåpekanden; att utövarna av gatukonst arbe-
tar med att omförhandla och skapa ny mening av kulturella produkter (och 
även platser och sociala strukturer). Sturken & Cartwright (2001:66) tar 
även upp termen textual poaching som ett sätt att omförhandla mening av 
kulturprodukter. Termen kommer från Michel de Certeau (1984) som me-
nade att man kan se det som att göra sig hemmastadd i en hyrd lägenhet (en 
andrahandslägenhet skulle jag vilja tillägga). Man tar en befintlig text, och 
gör sin läsning, och gör sedan texten till sin genom olika tillägg eller från-
drag. Termen textual poaching är mer flytande, mindre fixerad än Halls tre 
läsarpositioner. Sturken och Cartwright (ibid:66) hänvisar till de Certeau 

                                            
51 Make do, egentligen detsamma som approriera. Se även Säljös (2001) resonemang om 

sociokulturella perspektiv på lärande; appropriera, (vilket ordagrant betyder att stjäla, 
lägga beslag på) hur individen tar till sig något och gör det till sitt.  
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som menar att läsare av texter/kulturprodukter kan ”fragmentera” och 
plocka samman texter till ett ”kulturellt bricolage”. En del av arbetet med 
textual poaching ligger på tolkningsnivå, andra delar kan handla om att nya 
texter produceras utifrån ursprungstexten. Sammanfattningsvis – genom att 
åskådaren/läsaren inte passivt tar emot kulturprodukter, utan förhandlar om, 
lägger beslag på och/eller omtolkar dess mening kan vi slå fast att männi-
skor inte bara tittar, de är på någon nivå alltid aktiva aktörer. En del mer än 
andra. Adbusters, Billboard Bandits och Gran Fury är kanske de mest kän-
da grupperna som konsekvent arbetar med (och mot) reklamens koder på 
diverse sätt; exempelvis genom att förvanska reklamtavlor, skriva dit nya 
budskap, eller arbeta och leka med reklamens eget språk där det egna bud-
skapet blir den färdiga produkten.  

Tim Cresswell (1998:275) menar att det mesta av det visuella flödet vi 
ser på gatorna i form av texter kommer ovanifrån och framstår som direktiv 
och uppmaningar. Detta blir ett envägsflöde (one-way flow) av information 
och desinformation, det vill säga en antites av den offentliga sfärens demo-
kratiska idè där diskussioner uppstår och överenskommelser görs. Här me-
nar han att ”Billboardbanditry” (det vill säga de ovan nämnda grupperna 
som arbetar med, mot och genom den offentliga reklamen) skapar en dialog 
med den ursprungliga texten och därigenom kan inte budskapet längre tas 
för givet, utan människor får tänka efter och inte bara omedvetet inkorpore-
ra budskapet.  

I enlighet med Halls resonemang kan också färdiga meningar lånas för 
att uttryckas i ny kontext, för att möjligen understryka budskapet, meningen 
eller visa att man tar avstånd ifrån denna mening. Detta innebär att åskåda-
ren är insatt i originaltexten för att på ett rättvist sätt kunna avläsa den me-
ning som avses och kommuniceras. Tolkningen som läsaren gör är subjek-
tiv, och mening skapas i mötet mellan texten och läsaren/åskådaren, dock 
blir de intertextuella referenserna endast relevanta genom kunskap om ori-
ginaltexten. På detta sätt finns även en uteslutningsmekanism och en makt-
aspekt inbakad.  

Här har en uppsättning begrepp och termer använts, exempelvis; make 
do, textual poaching, appropriation, intertextualitet, symbolisk kommunika-
tion, jag menar att dessa är signifikativa för gatukonstens praktik och pro-
duktion som delar av just en estetisk lärprocess.  

Ungas estetiska produktioner 
De ungdomar/unga vuxna som jag följt verkar i staden och gör sina verk 
synliga på gatorna, och även på mer undanskymda, bortglömda platser i 
staden. Platser som den genomsnittliga medborgaren undviker; dåligt upp-
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lysta prång, bropelare, och ödetomter, det som jag med hänvisning till Iain 
Borden (2001) kallar för nollgradiga platser. Det är just på sådana platser 
ungdomar kan skapa sig frizoner för sin utövning, vare sig det gäller skej-
tåkande, graffiti eller andra kreativa processer. Dock är detta platser som 
oftast brukar byggas bort, eller jämnas med marken, och ungdomarna knuf-
fas mer eller mindre ut ur stadsrummet.  

”Återigen är det de ungas kulturer som synliggör de motsättningar och 
konflikter som rör sig under ytan i samhället” skriver redaktörerna i inled-
ningen i Samtidskultur. Karaoke, karnevaler och kulturella koder (Johans-
son, Sernhede, Trondman, 1999:37). Unga gör anspråk på staden och dess 
offentliga platser och detta menar jag synliggör kampen om det offentliga 
rummet. Ungdomar arbetar med sitt vuxenblivande, prövar sitt identitets-
skapande på olika sätt, bland annat genom att distansera sig från vuxen-
världen, genom att iscensätta identiteter och genom att söka gemenskap 
bland andra ungdomar. Häri ryms mycken kreativitet. Kirsten Drotner 
(1991/2003) har gett namn åt en särskild aspekt av ungdomars kreativa ak-
tiviteter; estetisk produktion, vilken hon menar är en speciell form av ut-
trycksfulla aktiviteter som ungdomar skapar i sitt eget kulturella rum. Hon 
menar vidare att ungdomar i ökande grad använder det offentliga rummet 
för detta. En sådan estetisk produktion kan just vara gatukonst som för den 
oinvigde/vuxne bidrar till just distanseringen av vuxenvärlden och medver-
kar till en sluten värld där medlemmarna delar en gemenskap med likasin-
nade.  

Mats Lieberg använder i sin avhandling Att ta staden i besittning (1992) 
begreppet ungdomsoffentlighet, vilken han beskriver som: ”(…) en social 
sfär eller gemenskap som fungerar som ett livsrum för självständig bear-
betning och utbyte av upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra 
ungdomar” (1992:109). Lieberg menar att en stor del av aktiviteterna utspe-
las på allmänna platser och inför andras åsyn och att det inte är något nytt 
att ungdomar söker sig ut i offentligheten, dock har användningen av dessa 
miljöer förändrats över tid. Björn Andersson (2002:20) skriver om en ”sub-
jektiv upplevelsedimension” och menar att genom att vistas i det offentliga 
rummet känner man sig tillhöra något kollektivt.  

 
Ungdomar kan använda stadens offentliga miljöer för att uttrycka och pröva 
kulturella och sociala tillhörigheter. I offentligheten kan unga både göra sig 
själv synliga och betrakta andra. (ibid 2002:67) 

 
Gatukonst är en kulturform som praktiseras och representeras på ett flertal 
sätt i det offentliga rummet. ”(…) Painting the streets means becoming an 
actual part of the city”, menar Banksy, gatukonstnär från Storbritannien 
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(Manco 2002:79). Gatukonstutövarna och deras visuella uttryck har hittat 
sin plats i stadsrummet, och blir en faktisk del av detta rum. Framförallt är 
det ungdomar som arbetar med gatukonst, men begreppet ungdom är i våra 
dagar ganska flytande, och åldersspannet för mina informanter sträcker sig 
mellan 19 och 31 år. Dock är denna praktik något som på olika nivåer och 
genom olika kanaler rör och berör många unga människor och deras värl-
dar. Det är dessa unga människor som rör sig ute i staden och med sina 
estetiska produktioner markerar sin egen position i samhället.  

Ove Sernhede (1996) belyser de uttryck ungdomar producerar och kon-
sumerar genom att på olika sätt leta, pröva och gestalta sin identitet. Han 
menar att det är i de ungas egen kulturproduktion de kan utforska och for-
ma sig själva. Johan Fornäs (1999) skriver om ungas begagnande av media 
där musiken står i fokus. ”Ungdomar är fattiga på makt och materiella re-
surser, men kulturellt rörliga och kreativa (…)”. (ibid:154) 

Jag vill gärna använda en modell som Fornäs (ibid:165) använt i samma 
essä för att beskriva varför unga spelar och lyssnar på rockmusik och vilken 
betydelse det har för dem, och lägga den över mina ungas kreativa hand-
lingar för att förklara drivkraften i denna praktik: 
 
Kollektiv autonomi; man gör någonting med sina bästa kompisar på egna 
villkor. 
Alternativa ideal: man hittar annorlunda förebilder 
Narcissistisk njutning: man uttrycker sin identitet, lämnar spår och får gen-
svar. 

 
Jag menar att det går att se ett liknande mönster i gatukonstpraktiken. Det 
Fornäs kallar kollektiv autonomi går att avkoda genom gatukonstens prak-
tik, där produktionerna står för sig själva inom en specifik kultur, och där 
denna kultur även innebär ett sorts val av livsstil. Denna livsstil delas med 
andra i ett kollektiv. De alternativa idealen är på liknande vis synliga ge-
nom denna illegala praktik, där den estetiska produktionen inte nödvän-
digtvis behöver kallas konst, utan snarare blir praktiken en motmakt och ett 
ifrågasättande av det offentliga rummets konstruktion; arkitektoniskt, este-
tiskt och funktionellt. Den narcissistiska njutningen blir tydlig genom den 
del av gatukonstpraktiken där det viktiga är att synas med sitt alster, sitt 
namn, att få uppskattning av den egna kretsen och uppmärksamhet (negativ 
eller positiv) av andra, utomstående. Även andra aspekter av njutning kan 
ses i praktiken. En nästan sinnlig upplevelse har flera informanter talat om; 
genom att röra sig i staden, på platser som människor i allmänhet inte rör 
sig på, eller att upptäcka och använda staden och dess rum. Känslan av att 



 

 

116 

 

undersöka, pröva, behärska och utveckla exempelvis en bokstav i en tags 
komposition, samt känslan av själva görandet, vilket är nära kopplat till 
förutsättningarna för praktiken; platsen, tillfället, tidpunkten. Detta kan 
även kopplas till flowbegreppet. (Se sidan 140). Framförallt har informan-
terna ofta poängterat att det viktiga är att ha roligt.  

Gatukonstpraktiken kan också jämföras med Kirsten Drotners 
(1991/2003) indelning av ungdomars kreativa aktiviteter i tre nivåer: den 
individuella, den sociala och den kulturella nivån. Genom dessa nivåer 
ungdomars gatukonstutövning analyseras. På den individuella nivån arbetar 
utövaren med en estetisk upplevelse där kropp och sinnen är starkt sam-
manflätade, där praktiken och gestaltningen blir en process inte bara genom 
experimenterande med material och form utan också med den egna identi-
teten. På denna nivå blir behovet att berätta, skapa och göra sig hörd en 
form av jagbekräftelse, och hit hör även den narcissistiska njutningen och 
en tillfredställande estetik det vill säga något som är självbekräftande och 
ger tillfredställelse. Den sociala nivån blir synlig i denna ofta kollektiva 
estetiska praktik, där umgänget med likasinnade är en viktig del, även om 
man inte alltid utövar praktiken gemensamt. Det handlar dels om den del-
kultur de befinner sig i, dels den valda livsstilen, där frihet är ett ledande 
begrepp. Här ingår också detta med att ha roligt, att ha kul i sin praktik, i 
sitt liv. Den kulturella nivån innefattar det sätt varmed utövarna kommuni-
cerar sin praktik och sina gestaltningar. Genom förhandlingar om och om-
skapande av kulturella produkter, platser och strukturer sker ett menings-
skapande. Denna akt av meningsskapande samt behovet att berätta, att ut-
trycka sig är grundläggande för alla människor och gatukonstutövaren har 
hittat sina specifika uttrycksmedel, sina verktyg. Genom detta meningsska-
pande som innefattar en informell estetisk lärprocess uppstår också kunskap 
och kunnande på olika nivåer. 

Kunskap och lärande 
Gatukonstutövning är en kreativ praktik och en estetisk lärprocess. Genom 
den kreativa praktiken utvecklas kunskap. Detta studeras i denna avhand-
ling genom en undersökning av informella visuella gestaltningar som sker i 
grupp och/eller individuellt. Oavsett hur och var denna praktik tillämpas så 
finns det en didaktisk aspekt häri. I alla praktiker sker ett lärande, ett kun-
skapstillägnande, så även i detta fall. Bernt Gustavsson (2004) har en defi-
nition på vad en lärprocess kan vara: 

 
En läro- eller kunskapsprocess kan sägas bestå i att det som är avlägset och 
främmande görs välbekant, medan det som är alltför välbekant görs 
främmande. (Gustavsson 2004:15) 
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Gustavsson menar vidare att drivkraften för kunskap är spänningsförhållan-
det mellan det kända och okända som genererar intresse, motivation, ny-
fikenhet, det vill säga det som skapar förmågan att ställa frågor. 

Lärande är inget som sker helt isolerat, utan har sociala och kulturella 
förutsättningar och utvecklas genom interaktion, samspel och kommunika-
tion. Inte heller finns det kunskapsförmedlande som enbart överförs från 
lärare till elev. Lärande är inte begränsat till skola/undervisning. Roger Säl-
jö (2000) skriver i Lärande i praktiken: ”Lärande är således ett möjligt re-
sultat av all mänsklig verksamhet och kan inte på något enkelt sätt kopplas 
till bestämda arrangemang som skola och undervisning.” (Säljö 2000:13). 
Lärande och kunskapsutveckling sker i samspel med många olika faktorer. 
Säljö menar också att ”de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper är 
beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever” (ibid:14). Kunskaps-
utvecklingen hos gatukonstutövare handlar om att genom görande och i 
förhandlingar med andra och även genom samhällets olika influenser stän-
digt utveckla, inte bara ett estetiskt/konstnärligt kunnande, utan även ett 
livsvärldskunnande, ett socialt medvetande och ett samhällsintresse. Med 
kunnande i fallet gatukonst menar jag inte bara en färdig kunskap eller 
hantverkskicklighet, utan även ett sökande efter kunskap/kunnande och en 
strävan att ständigt utveckla detta kunnande. ”Kunskap kommer vi i stället 
att förstå som knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, 
och som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett 
visst sätt” (Säljö 2000:26) .52  

Björn Andersson (2002:252) menar att det offentliga livets lärprocess, 
för ungdomar framförallt, handlar om att våga testa gränser, göra något 
nytt, pröva frihet och självständighet, att se sig själv i nytt ljus. Detta ger 
social kompetens och en förmåga att fungera kollektivt. Samtidigt upptäck-
er man sig själv och finner former att gestalta detta. 

Ett antagande jag utgår ifrån, med stöd från Drotner, Fornäs, Göthlund 
och Sernhede, är att en konstnärlig/estetisk gestaltning utanför ordinarie 
ramar och institutionella begränsningar kan tillföra något i lärande/kun-
skapssammanhang – på fler plan än ett. ”Estetiska lärprocesser innebär att 
kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med hjälp 
av sinnen och intellekt” står exempelvis att läsa på Myndigheten för skolut-
vecklings hemsida.53 Gatukonst kan sägas innefatta en tillfredställande 
estetik. Dessutom kan den ge lust till utökad kunskap, att hitta nya vägar för 
kunnandet, utveckla nya sätt att göra. Sven-Eric Liedman (2001) skriver 
att:  
                                            
52 Min kursivering. 
53 http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/kultur/index.shtml 
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 (… ) kunskapen förutsätter ett slags rörlighet som kan stegras till kreativi-
tet. Kunskapen står i nära samband inte bara med minnet utan också med de 
båda företeelser som heter intresse och uppmärksamhet. (2001:19)  

 
Han menar vidare att:  

 
Människan är en social varelse också i sin lärprocess. Hon lär sig av andra, i 
konkurrens med andra: kunskapens glädje är att kunna dela den med andra 
men också att ha ett vetande att meddela andra. (…) Men kunskapen är 
dock inte bara kollektiv utan samtidigt en enskild angelägenhet. (2001:359) 

 
Liedman talar om att ”skapa fram sin kunskap” och att hela livet är en lär-
process. Att ständigt ställa frågor. Att gestalta en erfarenhet eller en upp-
fattning om världen är ett viktigt redskap för att forma sin kunskap om 
världen. Staffan Selander och Per-Johan Ödman (2005) skriver i inledning-
en till Text och existens att: 

 
Text, språk och artefakter härbärgerar kollektiva erfarenheter och sociala/ 
kulturella mönster, men de används också som semiotiska resurser av indi-
vider som vill uttrycka sina personliga erfarenheter och förväntningar. 
Individers röster kommer t.ex. till uttryck i texter, och utgör därmed också 
ett ställningstagande i en samhällskontext. (ibid:7) 

 
Thavenius skriver om estetiken i ungdomskulturerna i bred och allmän be-
tydelse, hur estetiken blivit en vara där det finns pengar att tjäna, och hur 
estetiken spelar en allt större roll för ”våra drömmar och våra föreställning-
ar om oss själva och världen”. Han menar att en radikal estetik kan ärvas 
från konsten. Dock är det inte den estetik som generellt härstammar från 
konstens sfär han avser.  
 

”Vad som är vackert, vilken estetik som ger mening, som är användbar, som 
säger något om verkligheten, som är inne, som man kan leka och laborera 
med – svaren ges också inom andra sociala sfärer än konstens” (2003:15) 

 
Thavenius menar att styrkan hos det estetiska är att både frågor, nyfikenhet 
och motsägelser får finnas, och att den ”radikala estetiken” skulle kunna ut-
mana och främmandegöra det som vi uppfattar som självklart.  

 
En radikal estetik skulle inte utesluta det konfliktfyllda eller oförutsägbara. 
Den skulle kunna utmana konventioner och vanetänkande genom att främ-
mandegöra sådant som vi uppfattar som självklart, vända på perspektivet 
och ställa saker på huvudet. (ibid:72) 
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Här finner jag en närmast gemensam tanke hos Liedman och Thavenius, 
där det just är frågorna, ifrågasättandet och att ställa saker på huvudet som 
ger ett aktivt kunskapstillägnande. Liedman poängterar dessutom att det är 
just avvägarna som ofta leder fram till nya upptäckter, inom vetenskapen 
och i livet.  

Outtalad kunskap 
Bengt Molander (1996) skriver om tyst kunskap och beskriver kunnande 
som en form av uppmärksamhet. Han vill lyfta fram det praktiska kunnan-
det som den levande kunskapen som sker genom kroppens kunskap – en 
kunskap genom handling. Jag ansluter mig i stort till Molanders resone-
mang. Emellertid – jag vill istället benämna denna tysta kunskap som out-
talad kunskap. Den outtalade kunskapen har två aspekter. Den ena aspekten 
handlar om att utanför kretsen, i detta fall gatukonstvärlden, är kunskapen 
inte erkänd eller synliggjord. Denna kunskap som i gatukonstsammanhang 
är förvärvad genom handens praktik, genom uppmärksamhet och genom 
intellekt ger ett kunnande vars erkännande uteblir i vissa sammanhang men 
tvärtom kan uppskattas i andra. En graffitimålning kan ses endast som slar-
vigt förfulande klotter, eller som en “masterpiece”, beroende på vem som 
ser den, var den är gjord och vem som har gjort den. Inom kretsen vet man 
vilken kunskap som utvecklats. Outtalad kunskap inte är tyst, den är dock 
kanske inte upptäckt och värderad just som kunskap av andra än just de 
som rör sig inom samma område, inom samma praktik. En viktig aspekt är 
att kunskapen inte behöver vara tyst eller outtalad hos dem som besitter 
den, dock är den inte alltid, av exempelvis forskare, uppmärksammad hos 
vissa grupper och individer. Därför blir kunskap som gatukonstutövare be-
sitter inte uttalad på samma sätt som till exempel etablerade konstnärers.  

Den andra aspekten handlar om att outtalad kunskap hos gaukonstutöva-
re är en kunskap de erövrat genom att på fler än ett sätt sätta samman 
kropp, tanke och handling i sina kreativa praktiker. Dock är lärande något 
som är svårt att se exakt när och hur det händer, det är enligt Säljö ”osyn-
ligt”; ”Oftast är lärande en inre och tyst process som inte har några säkra 
yttre tecken”. (Säljö 2005:16). 

Michael Polanyi (1958/1998, 1983) kallar denna tysta kunskap för tacit 
knowledge, det vill säga en kunskap som inte alltid går att uttala verbalt, 
inte går att översätta i ord, dock är det en kunskap som är högst påtaglig. 
Hos många konstnärer; dansare, musiker, bildkonstnärer kan just denna 
”tacit knowledge” vara tydlig – men som sagt ej uttalbar. I min studie har 
det blivit klarlagt att denna kunskap är starkt kopplad till handling och gö-
rande men också upplevelse, kroppslighet, sinnlighet och njutning. 
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Former för uttryck  
De signifikativa platser för gatukonst jag skisserat upp i förra kapitlet – en 
högfrekventerad gata i innerstaden, en nollgradig glömd och/eller gömd 
plats, samt väggar och murar efter tunnelbanespåren – fylls av olika uttryck 
bland annat beroende på platsens egenskaper, till exempel tillgänglighet 
och geografiskt läge. Formen på uttrycken är således ett resultat av prakti-
kens förutsättningar. Dessa förutsättningar handlar om tid och rum, om för-
änderlighet och flyktighet i produkterna men också en flyktighet i själva 
praktiken. Därigenom blir detta också ett resultat av utövarnas kunskaps-
processer, där tanke och handling genom kroppslighet utvecklar formerna 
av och i uttrycken.  

Jag ska nedan lyfta fram några karaktäristiska formmässiga drag hos en 
del av dessa visuella gestaltningar, samt beskriva hur de är utförda, det vill 
säga vilket medium och vilken teknik som använts. Genom att även redo-
visa hur utövare tänkt och resonerat kring sina alster synliggörs kunskaps-
processen i denna estetiska produktion. Här redovisas dels ett tillfälle då jag 
följt en utövare i slutskedet av gestaltningsprocessen; när han klistrat upp 
några alster på en specifik plats i staden, dels beskrivs en laglig tillställning 
vilken jag följde under flera dagar. 

Tags och målningar  
En tag är som sagt en målares signatur, eller ett crewnamn. Samma förhål-
lande gäller oftast för graffitimålningar. En av mina informanter har initie-
rat berättat för mig om en tags uppbyggnad, varför man använder vissa 
bokstäver oftare än andra, hur man kan bedöma om en tag är bra, har något 
extra. Hans kunskap om bokstävers form och exakta plats i kompositionen 
av en tag avslöjar hans långa träning av handlaget och seendet. Så här be-
skriver han sitt val av (ett av sina) namn: 

 
Jag visste att X och X skulle vara med, de skulle vara mittenbokstäver för de 
går jättesnabbt, lätt att göra och sen X är bra, det måste vara nåt som krång-
lar till det, så X så hade jag X, X, X så satte jag bara på ett X. Det är designat 
för snabbhet och verklighet. Jag tror att alla mina namn har varit tänkta för 
snabbhet, och vissa bokstäver vill jag inte ha. Vissa bokstäver går att göra 
mycket mer med än andra. (I/20041005/R/CA) 

 
Denna informant talar om den design han utvecklat för ”snabbhet” och 
”verklighet” vilken är relevant speciellt för en, som i hans fall, tågmålare. 
Han har ingående berättat om de ynka minuter han har på sig för göra en 
”piece” på en vagn, och de val han gör vad gäller färger och former grundar 
sig främst på den korta tid han har på sig att färdigställa verket.  
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Jag målar mycket på tunnelbanan. Och då har man så här sju, åtta minuter 
för det mesta och sen kanske en gång varannan månad kan du få femton, 
sexton minuter. Du vet, du kan inte gå till samma ställe och måla hela tiden, 
utan du måste ta det lugnt. Och när man har de där åtta minuterna är man så 
otroligt begränsad, det kan vara så här; två färger i, man får inte heller ha 
för många burkar, så jag kan ha två färger, så man kan blanda lite, sen kan 
jag ha svart, sen kan jag ha ett orange moln, sen kan jag ha röda linjer på det 
där molnet, så kan jag ha det röda lite i också, pluppar, och så lite vitt, så 
fem, sex burkar så det är otroligt begränsande på det viset (…). 
(I/20040428/R/CA) 

 
Denna utövare har aldrig på allvar intresserat sig för bildelement i sina mål-
ningar, dels för att det skulle ta längre tid med ännu ett moment, dels för att 
han anser att bokstäverna är tillräckliga och att de i sig utgör själva bilden. 
Fascinationen över bokstävernas form och möjligheter understryks av livlig 
gestik och ljudillustrationer när han exemplifierar bokstävers egenskaper: 

 
S och Z är de enda bokstäverna som kan svänga i sidled väldigt mycket (…) 
men den är uppbyggd så, så då kan man bara: SCHVONG! fast när den är i 
mitten kan man inte använda schvongen … det är lite så där, S är en så sjuk 
bokstav för den strider så mycket mot alla andra bokstäver, alltså den är så, 
varför den är så när inga andra är det? … det förstår jag inte riktigt. 
(I/20041005/R/CA) 

 
Detta visar på hans idoga försök att lära och förstå själva essensen av en 
bokstav, vad man kan göra med den och hur den ska placeras.  

Samme informant berättar också för mig att han anser att man kan värde-
ra en tag genom att se med vilken svårighetsgrad den är utförd: 

 
(…) med en bra penna, bra utförande, det kanske har runnit jättesnyggt på 
den sista svoschen, kanske tryckte lite extra på pennan där, du vet såna sa-
ker man vet är svåra. (I/20040428/R/CA) 

 
Genom samtal med informanter har jag förstått att de lär sig sitt hantverk 
genom ständig övning, där hela kroppen tar del. Och kunskapen de får ger 
inte bara en ”bra” tag, eller målning eller vad det nu rör sig om. De äger 
ibland en kunskap som de ofta inte är direkt medvetna om men som kom-
mit upp i våra samtal. Detta exemplifieras längre fram i kapitlet. 

Den informant jag citerat här, har närmast lika stor kunskap om bokstä-
ver, färg och form som någon som är utbildad grafisk illustratör till exem-
pel. Dock är hans kunskap inlärd genom praktik, där hand, kropp och hjär-
na fungerar som en oskiljaktig enhet, i en outtalad kunskap.  
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Nedanstående bild visar en, på sätt och vis inte särskilt representativ tag 
då den är utförd med en teknik som inte setts så mycket förut, men som 
vinner mark och har blivit mer och mer populär bland utövarna inom graffi-
ti under åren 2004 - 2005. Jag hade under 2004 upptäckt några liknande 
alster och funderade över denna speciella form av gestaltning och hur den 
kunde vara gjord, en tid innan två av mina informanter slutligen avslöjade 
hur det går till. Utövarna använder brandsprutor, jag har emellertid inte frå-
gat hur och var de införskaffar sådana, vilka de fyller med färg. Trycket på 
strålen gör att de kan måla relativt högt upp på väggar utan att behöva klätt-
ra, balansera eller hänga.  

 
(…) du når kanske tre, fyra meter upp, du får alla såna, den där bilden, helt 
nedtagat och så tre meter upp är det helt rent och man (visslar) så får man, 
och den är så skön, en liten slang och så står man bara och snärtar med han-
den och så blir det STORA bokstäver (…) så har det bara runnit säkert så 
här metersrinn, det är så lite tryck i den där så det blir som pixlar eller som 
punkter, och så har de här punkterna runnit och man bara… man vill skära 
ner det där och ta med det hem det är så riktigt, det ser så coolt ut! 
(I/20041005/R/CA) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Tag utförd med brandspruta. Foto: Cecilia Andersson 2005 

Fotografiet visar en tag utförd i ett prång som leder ner till bussterminalen 
vid Slussen. Den är mycket väl läsbar, dock är placeringen, platsen och 
ytan samt just den specifika tekniken denna tags utmärkande karaktäristik. 
Bokstäverna är ungefär en meter höga och placerade på en vägg som skulle 
vara i princip omöjlig att nå utan denna teknik. De rinnande, spretiga bok-
stäverna passar väl in och tycks nästan smälta samman med den skrovliga 
råa betongväggen. Definitionsmässigt är detta alster kanske svårt att vid en 
första anblick artbestämma som en tag, emellertid är utövaren som målat 
tagen en av dem som ständigt förnyar sin tag och sitt formspråk, och letar 
nya platser att utföra sin praktik på.  

I detta fall är det intressant att se hur utövare hittar och hittar på nya sätt 
att utveckla sitt hantverk, att skapa nya former och stilar. Hur mycket just 
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denna teknik sedan går att utveckla, förnya eller göra till ett individuellt 
varumärke, eller om det bara är nyhetens behag som råder, är en fråga jag 
lämnar till utövarna själva. Detta tillvägagångssätt, denna teknik, vilken 
som så mycket annat inom graffitikulturen är importerad från USA enligt 
en av mina informanter handlar just om att kunna arbeta stort och snabbt 
och dessutom nå högt upp54. Och återigen, att synas mest, och med störst 
tag eller målning, på de svårast tillgängliga platserna ger högst status. Själ-
va formen på bokstäverna går inte att förändra i särskilt stor utsträckning 
eller omvandla till sin speciella stil med denna teknik, oavsett namn blir 
utseendet på bokstäverna väldigt likartade, det är framförallt kombinationen 
av bokstäver som varieras beroende på vem som skriver sin tag. Dock blir 
tekniken en stil i sig. Svårighetsgraden och risktagandet är en stor del av 
denna kultur, framförallt inom den renodlade graffitin. Ju svårare, otill-
gängligare och farligare en plats är, desto bättre. Hit hör också de målning-
ar och tags som är svårbuffade55. Dessa målningar, och målare, får högre 
anseende inom kulturen skriver Per Andersson (2005). Han menar också att 
en buffad tag eller målning som fortfarande syns, kanske bara genom kon-
turerna, eller som en skugga, ett avtryck av originalet, får högst status.  

I föregående kapitel skrev jag om tags på tunnelbanestationen Slussen. 
Jag vill återgå till dessa helt kort för att beskriva två exempel på hur 
utövare kan göra sina tags synliga. Tagen på fotot på sidan 99 är upprepad 
med någon decimeters avstånd och bildar ett slags ornament utefter kanten. 
Bokstäverna är skrivna med ledig hand, i flytande, mjuk skrivstil. Den blå 
färgen, även om den nu blivit blekt och nött, kontrasterar mot den vita 
bakgrunden, och tagens upprepning med bibehållen form blir till ett böljan-
de mönster. Som åskådare kan man klart urskilja tagen från den omgivande 
miljön. Detta är ett tydligt exempel på hur utövaren lyckats med en av sina 
främsta föresatser; att göra sig synlig, i mångfald och skärpa.  

Fotografiet på sidan 108 visar ett exempel på hur utövare går i dialog 
med den offentliga miljön, och dess utsmyckning och arkitektur. Här är ett 
flertal tags skrivna, och spraymålade på ett galler. Gallret är skulpturalt och 
utformat så att utövarna får naturliga inramningar till deras tags. Här har 
olika färger använts, vitt, blått, svart, gult, orange och rött. Flera utövare 
har samsat eller konkurrerat om utrymmet, och man har skrivit både verti-
kalt och horisontellt. Samtliga tags har ungefär samma storlek, som om det 
fanns en outtalad kod för hur man använder denna yta.  

                                            
54 Intervju med R 20041005. 
55 Buffa står för att tvätta bort, klottersanera, se till exempel ordlistan i inledningen i An-

dersson Per (2005). 
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På golvet nedanför gallret, och på väggytan bredvid, ses också tags, men 
de är borttvättade till stor del och inte lika synliga. Därav blir den omgi-
vande miljön, det smutsgula golvet och de blanka blå kaklade väggarna en 
sorts inramning till gallret med sin nu utökade dekorering.  

Detta är exempel på hur tags samlas på en begränsad yta som verkar ut-
göra en naturlig plats att tagga på. Liknande fenomen kan ses på många 
ställen i staden; vissa platser tycks magnetiskt dra åt sig tags, de kan dyka 
upp här och där, begränsade ytor som många utövare väljer. Exemplet ovan 
är på sätt och vis speciellt då det är en utsmyckning av ett funktionellt äm-
nat arkitektoniskt objekt, som utövare i sin tur har valt att ytterligare kom-
mentera genom sina tags.  

Schabloner  
En teknik som snabbt ger mångfald och ett konsekvent utseende är scha-
bloner. Här används mallar; bokstäver och/eller bild skärs ut i plast, papper 
eller kartong, färg sprayas eller målas över tomrummet och en inverterad 
bild lämnas kvar. En del utövare arbetar också med screentryckramar, vil-
ket är ett mer hållbart verktyg. Många använder fotografier som förlaga till 
mallen, vilket gör att det kan bli ganska exakta återgivningar. De flesta an-
vänder endast en färg, men komplicerade bilder kan komma till stånd när 
flera färger, dvs. flera schabloner eller ramar, utnyttjas. Detta kräver ett pre-
cist handlag, och är inte en helt enkel metod att använda med tanke på de 
premisser under vilka utövarna arbetar. 

Schablontekniken har en tendens att vara lite mer långlivad än graffitin, 
kanske för att den inte ses som ”klotter” eller skadegörelse, den liknar inte 
traditionell graffiti, och kan ibland kanske blandas samman med reklam 
eller informationsanslag. Platsen och placeringen av ett verk är viktigt, 
både av estetiska och publika skäl. Många som valt schablontekniken har 
en vilja att sprida ett budskap, inte bara markera det egna namnet – de vill 
förmedla något mer än den egna identiteten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schablon. Tiger. Foto: Cecilia Andersson 2006. 
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Fotografiet ovan visar en schablontryckt bild av en tiger där bara svart an-
vänds och väggytan som använts utgör således bakgrundsfärgen. Som sy-
nes är det ett relativt stort tryck, och det innebär alltså en stor schablon, el-
ler möjligtvis flera mindre. Det som i detta fall underlättat hanteringen är 
att inte flera färger använts. Bilden är placerad långt ner på väggen, så att 
djurets tassar ser ut att vara på marken. Illusoriskt är detta ett slående alster, 
trots sitt svartvita tryck är tigern är ytterst verklighetstrogen och tycks pro-
menera på trottoaren i lugn och ro tillsammans med oss övriga stadsbor. 

Djur i alla former är populära i de flesta sammanhang inom gatukonst, 
bortsett från graffitin. Kanske det finns en poäng här; en fingervisning om 
en saknad efter djur, något levande i vårt ofta hårda och fyrkantiga urbana 
landskap? Eller helt enkelt bara som en formmässig kontrast. Många gånger 
är det verklighetstrogna avbildningar av olika djur; rådjur, fåglar, tigrar, 
apor, andra gånger är det serieteckningsliknande bilder på nallebjörnar, ka-
niner, hundar och så vidare. Budskapet i dessa bilder är inte direkt synligt 
eller avläsbart mer än att tolkningen kan ligga på just det aparta i att dessa 
mjuka, levande, naiva eller humoristiska former placeras i en miljö och ar-
kitektur som ofta upplevs som hård, grå och stel. Trots att dessa bilder inte 
är direkt provocerande i själva uttrycket och därav inte heller utmanar pu-
bliken utgör de ändå en provokation och ett motstånd på grund av synliggö-
randet av den många gånger avvisande arkitektoniska utformningen av 
stadsmiljön. 

Klistermärken och affischer 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stuprör på Götgatan med klistermärken. Foto: Cecilia Andersson 2005. 

 

Klistermärken är som jag tidigare hävdat en mycket populär och flitigt an-
vänd form av gatukonst. Många nybörjare i gatukonstvärlden köper själv-
häftande etiketter och skriver sin tag på dessa och ger sig ut i staden och 
klistrar varhelst de kommer åt. Andra som varit med ett tag har förfinat sin 
teknik och sätter upp tryckta klistermärken med bild/text. 

Ovanstående bild visar ett stuprör vid ett hus på Götgatan i Stockholm. 
Här har utövare satt upp sina olika klistermärken i en ganska prydlig rad 
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ovanför varandra. Ingen har, på just detta ställe, klistrat över någon annans 
märke. Klistermärkena är relativt likartade i färg, form och storlek; svartvitt 
tryck, enkla, ofta stiliserade former eller bara bokstäver på rektangulära 
pappersbitar i A6 eller A5. Många av dessa klistermärken liknar reklam, 
medvetet; man travesterar någon logotype exempelvis Nike, som blir Nick – 
eller omedvetet; man är självfallet påverkad av dagens formspråk inom till 
exempel reklam och musikbranschen. En del av dessa klistermärken, har 
jag också upptäckt efterhand, är reklam. Det kan röra sig om reklam för en 
hemsida, eller en ny CD som ska släppas eller reklam för en ny klubb eller 
någon konsert eller festival.  

Klistermärken smälter lätt in i den visuella mischmasch de flesta av oss 
rör oss genom varje dag i stadsmiljö. En del utövare vill att deras alster ska 
sticka ut och bli synliga bland alla andra visuella uttryck, en del kanske vill 
att man just ska tro att det är reklam för att man sedan ska upptäcka och 
överraskas av att det är en drift med reklamen. Exempelvis Nick- och 7upp 
märkena visar tydliga sätt att arbeta med reklamens koder. Resonemanget 
kring ”the art of making do”; appropiering och textual poaching som tidiga-
re redogjorts för blir tydlig här där utövarna har omförhandlat mening av en 
kulturprodukt genom att lägga till eller förändra den ursprungliga läsning-
en. Budskapet har renoverats på ett subtilt sätt. Nikelogotypen har Nick 
förändrat med mycket små medel och en stor portion humor på liknande vis 
som varumärket 7up transformerats till 7upp. Ett par bokstäver byts ut eller 
byter plats medan det emblematiska behålls intakt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klistermärke. 7-upp. Foto: Cecilia Andersson 2003. 

 

Fotografiet ovan visar ett mindre klistermärke med just 7-upp. Det är ett 
grönt tryck mot vit bakgrund. Nederdelen av märket är inverterat så att det 
blir en sorts horisontlinje som siffran sju och bokstäverna kommer upp ur. 
Detta klistermärke är mycket enkelt till sitt uttryck, dock är det estetiskt 
uttänkt i all sin enkelhet. Det viktiga här är just den gäckande driften med 
ett välkänt varumärke. 
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Intertextuella referenser som jag tidigare gått in på finns i gatukonstens 
uttryck, kanske inte så mycket i den renodlade graffitin som inom streetart-
genren och framförallt via klistermärken och affischer. Inom graffitin finns 
det nog oftare interna influenser som endast den egna kretsen, de som är 
insatta kan läsa och förstå, och intentionen kan just vara just att endast 
kommunicera med dessa skolade.  

En av mina informanter som gjort ett mycket välkänt klistermärke – det 
finns nästan ingen plats i Stockholms innerstad som denne utövare inte 
klistrat på – hade ingen speciell förklaring till varför motivet blev just ett 
rådjur, han menar även att han inte haft ett uttalat syfte med detta klister-
märke mer än att få upp det överallt i staden, att synas på så många platser 
som möjligt.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådjur. Foto: Cecilia Andersson 2003. 

Denne informant är dock en av de utövare som var först med att sprida sitt 
namn, inte i form av bokstäver, utan själva bilden blev varumärket. Han 
arbetar fortfarande på samma sätt, utan namn, trots att han sedan länge 
övergett rådjuret som kännetecken. Han är för övrigt en av de gatukonstnä-
rer som gått genom hela registret; från tags, graffiti och klistermärken till 
objekt och mer, eller mindre, storskaliga byggnationer. Rådjuret finns i 
några olika utföranden, storlekar och på papper.  

Bilden visar rådjurets huvud vänt mot åskådaren i närbild, blickandes ut i 
staden. Detta klistermärke är ofta klippt efter formen på rådjurets huvud. 
Fotografiet ovan visar emellertid två olika utföranden; ett kvadratiskt märke 
där den svarta teckningen ligger mot en gul bakgrund, och ett litet större 
märke; svart teckning mot vit bakgrund är skuret eller utstansat efter rådju-
rets huvudform. Klistermärkena är monterade på baksidan av en trafikskylt, 
tillsammans med några andra klistermärken. 

Klistermärken kan också vara målade eller skrivna för hand på själv-
häftande papper, eller papper som sedan sätts upp med tapetklister eller 
spraylim. 
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Klistermärke gjort för hand. Foto: Cecilia Andersson 2004. 

En del klistermärken har utövaren arbetat med på en dator i ett bildprogram 
och sedan skrivit ut och eventuellt kopierat till önskat antal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klistermärke/affisch? Foto: Cecilia Andersson 2003. 

Att det ligger arbete och estetiska överväganden även bakom de flesta klis-
termärken kan alltså fastläggas trots det ytligt sett enkla och lättsamma till-
talet.  

En blandning mellan klistermärken och affischer är de bilder som görs 
på dator, skrivs ut och kopieras i vanlig kopieringsmaskin på självhäftande 
papper och sedan lätt klistras upp i staden. Självhäftande papper är mycket 
populärt då tapetklister är en geggig historia och kan dra uppmärksamhet 
till utövaren mitt i handlingen. Fotot ovan visar ett alster som mer är en 
affisch än ett klistermärke då det är i A4-storlek. Förlagan är ett foto som 
sedan manipulerats i datorn, och sedan är bilden kopierad antingen på själv-
häftande papper eller uppsatt med spraylim eller tapetklister. 

Materialet är en av de främsta visuella skillnaderna mellan tags/graffiti 
och klistermärken, då klistermärkena kan bli minst lika många till antalet, 
om inte fler, som en tag. Frånvaron av färg i många fall, speciellt de tryckta 
och kopierade klistermärkena, är en annan skillnad.  
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Dessutom kan en glidning från graffitins formspråk 
till ett formspråk som refererar till dagens populär-
kulturella inflytanden ses hos klistermärkena vid en 
jämförelse, medan en tag oftast följer en ganska 
stringent skola. Emellertid sker ett ömsesidigt utbyte 
då också reklam och musikbranschen med flera 
lånar referenser från graffitin, kanske just för att 
graffitin nu mer eller mindre tillhör den populär-
kulturella sfären.  

 
Foto: Cecilia Andersson 2006. 

 
Under hösten 2005 och våren 2006 har fler och fler hybridformer dykt upp i 
Stockholm. Utövarna arbetar med stora tryck på vad som ser ut att vara 
makulatur papper, dessa skär de sedan ut efter formen på figuren/figurerna 
och klistrar upp. Ett par sådana exempel har jag upptäckt på en promenad 
på Söder Mälarstrand i riktning mot Slussen.  

Den illusoriska effekten är stark, dels är formaten på alstren i stort sett av 
naturlig storlek, dels är det mycket realistiska återgivningar. Just detta ex-
empel dök sedan upp i en av Stockholms gratistidningar där man beskrev 
en “gatukonstvisning” genom staden! (i Stockholm City 20051007).  

Objekt och tredimensionella alster 
 
 
 
 

 
 

 

 
Mosaik. (Urban Observer; De professionella konstgangstrarna.) Foto: Cecilia Andersson 2004 

 

En större förflyttning eller till och med ett brott från graffitins formspråk är 
de gestaltningsformer inom gatukonsten som jag här benämner som objekt 
och tredimensionella alster, då de kan ha så skiftande karaktär. De minsta 
tredimensionella formerna har funnits inom kulturen ett bra tag. Det hand-
lar om alster som monterats på i sammanhanget sedvanliga platser; väggar, 
stuprör, elskåp och så vidare. Skillnaden finns i formen och materialet; det 
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kan röra sig om plastpärlor och mosaikbitar eller “readymades” till exempel 
i form av små leksaker, plastfigurer och så vidare. 

En del av dessa alster sitter tillsammans med tags och klistermärken till 
exempel på baksidan av trafikskyltar, vilket är en av de mest populära ytor-
na för gatukonst av olika slag. Det kan vara små figurer eller bara abstrakta 
former. Ett av de mer humoristiska inslagen är ”Urban Observers” som 
med mycket enkla medel kan förvandla ett ventilgaller eller ett stuprör till 
en figur med ögon som tycks spana ut i gatuvimlet. Dessa små stadsobser-
vatörer är gjorda av ”De professionella konstgangstrarna” och bilden ovan 
visar det enkla hantverk varmed utövarna lyckats skapa ett enhetligt ut-
tryck. Några mosaikbitar har fogats ihop så att de kommit att beteckna 
ögon, dessa ögon är i sin tur fastsatta ovanför ett ventilgaller på en husvägg. 
Utövarna utgick från en funktionell form de såg på en husvägg på en gata i 
på Söder, de upptäckte en möjlighet att förvandla denna form med hjälp av 
några mosaikbitar och därmed förändrade de något vardagligt obemärkt till 
något humoristiskt och konstnärligt. En bit av en anonym vägg blev en ge-
staltning med ett estetiskt och humorfyllt uttryck.  

Till de större, och absolut mest uppmärksammade tredimensionella ver-
ken, hör den röda stugan som byggdes 2003 av AK och KP. Denna byggna-
tion fick stort medialt eko, och publiken har strömmat till, trots det svårtill-
gängliga läget. Denna stuga är bara ett av de större verk som dessa två 
(gatu)konstnärer uppfört, och de representerar ett sorts avstamp från den 
renodlade gatukonstkulturen in i konstvärlden. Det är verk som svävar på 
gränsytan mellan den samtida konstens gestaltningsformer och den infor-
mella kriminaliserade konstformen.  

Uttryck under utveckling  
Inom gatukonstvärlden, precis som i den institutionaliserade konstvärlden 
är det viktigt att förnya sig och sitt uttryck. Utövarna vill inte att publiken, 
vilken den nu må vara, ska tycka att det är samma sak de får se hela tiden. 
En graffitimålare experimenterar med bokstävernas färg och form medan 
en Street Art-utövare kan gå från klistermärken till objekt och mindre bygg-
nadsverk. Variation och utveckling är ett konstant krav vilket kan tyckas 
vara en paradox när upprepning är en av de mest centrala aspekterna inom 
hela gatukonstkulturen. Graffitimålarens förändringar i verken kan vara 
subtila och kanske svåra att se för en lekman, trots att det kan vara för-
ändringar som utövaren arbetat hårt med genom skisser, tankearbete och 
övning. En Street Art-utövare arbetar möjligen oftare med konceptet, tekni-
ken och materialet men inom båda genrerna är förarbete och förnyelse syn-
liga, dock i olika grader. En graffitimålare berättade för mig om de små, 
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små förändringar av en bokstav med vilka han uppfattade att han förnyade 
och utvecklade sin tag eller sin målning, medan en Street Art-utövare 
beskrev hur han ganska snabbt kan lämna bakom sig ett uttryck eller ut-
trycksform, för att han tröttnat på den och ville gå vidare. Den senare in-
formanten pratade om utveckling i dessa ordalag: 

 
Just nu så gör man ju tusen olika saker. Så det har blivit så… Akay gjorde 
väl sina affischer och klistermärken i kanske fem år och sen har han gått vi-
dare och gjort en massa andra saker och alla andra också. 
(I/20040528/KP/CA) 
 

och: 
 

… just nu, det känns ju som att det inte finns nån hejd på vad man kan göra 
för någonting. Finns inga gränser längre, vet inte vart det kommer att sluta. 
Vill vi göra nåt så fixar vi det, och allting finns ju nästan gratis. 
(I/20040528/KP/CA) 

 
Tydligt med den lärprocess som gatukonstpraktiken medför är att de flesta 
inte vill stagnera, de vill utveckla sitt skapande hela tiden. 

 
R: men när man gör så där snabbt, det är ju jättemånga gånger man inte blir 
klar, ja, det fattades tre vita streck, det fattades lite skugga där, eller åh, shit, 
jag glömde den där lilla ploppen där, så att man har en skiss, jag kan göra 
den säkert femton gånger (… ) jag är fascinerad själv över att man hela ti-
den, jag kan tänka så här, det här är det bästa som går att göra med det här 
namnet, och sen ett halvår senare så sitter man och; det HÄR är det bästa, 
och det är något helt annat. Det utvecklas sakta, sakta hela tiden. 

 
CA: … rätt läckert att med små medel ändra en form… 
 
R: ja, det är så det är. Visst, jag är rätt nöjd med formen nu, efter ett tag så 
är jag trött på formen, jag vill inte, man vill inte göra samma hela tiden, 
man vill alltid komma med något nytt… det är också så med graffiti, man 
vill göra nåt bra. Man vill inte att folk ska säga: ”det är ju samma”. 
(I/20041005/R/CA) 

 
Detta visar att en medvetenhet om publiken finns, det är viktigt att det blir 
“bra”, att inte göra “samma”, det vill säga att utveckla sitt gestaltande. 
Emellertid är den publik som ovanstående informant talar om den redan 
kunniga och insatta publiken vars medlemmar ingår i, eller är kännare av, 
graffitikulturen och därför är mer krävande.  
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Lärprocesser 
Gatukonstutövaren lär sig att hantera sina verktyg och sitt medium, de lär 
sig form färg och komposition. De lär sig att förhålla sig till intryck via re-
klam media och populärkultur, samt att hitta platser för sitt eget skapande 
där de använder dessa influenser på ett eller annat sätt. De lär sig också att 
ta in sin omvärld, att skapa och omförhandla mening. De flesta bär också på 
annan kunskap de fått genom sin praktik; de kan sin stad, gator och torg, 
platser i skymundan och platser som upptäcks. Många känner också under-
jorden och tunnelbanan som sin egen ficka. Dessutom lär de sig att arbeta 
under svåra förhållanden, att alltid vara vaksamma och beredda på flykt. 
Gatukonstutövning är en verksamhet som i hög grad involverar kroppen 
och alla sinnen och en praktik där utövaren befinner sig i en ständig lärpro-
cess, estetiskt och kunskapsmässigt. En del utövare har inte uttalat detta, för 
sig själv eller för andra; de kan mer än vad de vet att de kan, uttrycker 
verbalt eller ens tar till sig. Detta är ytterligare en aspekt av den outtalade 
kunskapen. Nedan ges ett mycket tydligt exempel. 

 
R: det är lite så där, S är en så sjuk bokstav för den strider så mycket mot 
alla andra bokstäver, alltså den är så, varför den är så när inga andra är det? 
finns några andra med variationer på det, det är konstigt, det förstår jag inte 
riktigt. 

 
CA: vilka kunskaper du har! 
 
R: eller hur! (skrattar) som jag inte… det är så roligt, jag har märkt det nu. 
Jag är ju tillsammans med en tjej, vi har varit tillsammans ett år precis. Hon 
håller på med formgivning och sånt. Och det är jättekul, jag kan direkt 
säga… hon kanske funderar på färger på saker och ting och jag kan känna 
ja, jag är ganska bra på det här med färger och… som jag inte har förstått, 
jag har inte tillämpat den kunskapen på något annat. Och då har jag blivit 
lite glad och tänkt att det kanske finns nåt jag kan syssla med… 
(I/20041005/R/CA) 

 
Denne informant visade att detta var en ny upptäckt, han hade helt enkelt 
inte insett att han har kunskaper som går att överföra i andra sammanhang, 
att dessa kunskaper var av värde. Dock är han den enda av informanterna 
som inte har någon estetisk/konstnärlig utbildning och inte heller några ut-
talade planer på att gå någon sådan. Det är emellertid klart att han är en av 
dem som genomgått en kunskapsutveckling, ett lärande genom en estetisk 
lärprocess, utan att han reflekterat över det särskilt mycket. Han är en av 
många utövare som lär sig själv, genom handling, genom sina visuella ge-
staltningar. Han ger tydligt uttryck för en estetisk lärprocess som just inne-
bär ett lärande i praktiken tillsammans med intellekt och känsla. Nedan ges 
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ett exempel på en gestaltningsprocess som tar vid ute i staden, efter att själ-
va produkten är klar. 

En eftermiddag med S 
Vid ett tillfälle hade jag förmånen att följa en utövare en eftermiddag.56 Vi 
gick till den nollgradiga plats vilken fungerar som ett av stadens gatukonst-
gallerier. Det var förövrigt denna kille, jag kallar honom S, som introduce-
rade denna plats för mig. I sin väska hade han med sig några olika klister-
märken/affischer som han arbetat med i ett bildprogram på datorn och se-
dan skrivit ut på dels vanligt papper, dels självhäftande papper. S gick om-
kring en stund och letade efter en “bra” plats att klistra på. Efter lite mum-
lande diskussioner med sig själv om var han kunde placera sitt alster så att 
det skulle synas, men inte störa någon annans samtidigt som det samspela-
de med de uttryck som redan fanns där valde han först en väggyta ganska 
långt in i ett prång. Det var mörkt och svårt att se ordentligt, och han hade 
problem med kvaliteten på limsprayet, bilden ville inte riktigt fästa. Så 
småningom fick han dock ordning på det hela och när jag tog ett fotografi 
med blixt såg vi hur det hamnade, och hur det skulle kunna se ut i belys-
ning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alster av S. Foto: Cecilia Andersson 2003. 

 

S var nöjd med placeringen då den kom att hänga bredvid ett alster av nå-
gon som han respekterade högt. Han gick vidare och satte upp några mär-
ken som hade självhäftande baksida och slutligen valde han en plats där de 
sista bilderna skulle klistras upp. Här gick han fram och tillbaka och funde-
rade och provade sig fram med olika kompositioner, och valde sedan tre 
likadana affischer som hängdes tätt bredvid varandra.  

Det var intressant att se och följa hans funderingar, att notera den 
estetiska blick varmed han avgjorde och slutförde gestaltningen. Vad S 

                                            
56 Se den medföljande DVD:n. 
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ville säga med själva gestaltningen blev inte klart för mig. Han har 
emellertid varierat kompositionen med tejp, eller grova kryss, över ögon 
och munnar på de ansikten och figurer han anväder som motiv. Jag har 
tolkat detta som att figurerna är förvägrade att yttra sig eller ta del. S har 
hittat ett sätt att ifrågasätta – och talade nu genom bilderna vilka tycks 
argumentera för yttrandefrihet.  

Individuellt och eller kollektivt arbete  
Jag har frågat informanterna om hur de jobbar, med vilka medium, var, och 
om man jobbar individuellt eller i grupp, och svaren har blivit olika. Dessa 
arbetsprocesser ser naturligtvis olika ut från individ till individ, eller från 
individ till grupp eller huruvida utövarna arbetar lagligt eller olagligt. 

 
ibland blir det ju bara att man bara målar när man är ute och festar, man går 
runt och då blir det bara sånt, och då tycker jag det är kul, sen är det ju ro-
ligt att göra såna här genomarbetade grejer också, men det tar så mycket tid, 
lägga ner mycket tid, åka till ställen och kolla och fixa och dona och så drar 
det så mycket färg. Det är ganska cool, eller jag skulle vilja göra, man vill 
ju ändå vara cool, göra nåt där man inte behöver göra så mycket, göra jäv-
ligt enkla grejer, man kan liksom ha roligt och göra enkla saker, och ändå, 
man vill ju ha roligt och det går ju med ganska små medel. 
(I/20040503/K/CA) 

 
Här går att utläsa att det hela ska vara en enkel verksamhet; lätt tillgänglig, 
lätt utförd, och framför allt ska det vara roligt.  

 
(…) Man brukar måla flera stycken, på nåt sätt brukar det bli att man sätter 
ihop bakgrunden och så, men jag brukar inte, jag trivs bäst att göra själv, 
kan vara svårt om man inte har planerat lite hur man ska göra, sätta ihop sa-
ker, men det kan ju bli schysst det också… just det där om hur seriös man 
är, jag har tänkt, det skiftar så himla mycket, man frågar sig själv vad är 
viktigast och då märker man ju själv hur oseriös man är när man tänker ef-
ter, det spelar ju ingen roll, det kan ju bli schysst ändå om man gör nån 
snabb grej på tio minuter, sätter ihop det eller vad som helst, det blir jävligt 
olika. (I/20040503/K/CA) 
 

Flera utövare uttrycker just att de trivs bäst med att jobba ensamma med 
själva gestaltningen, en del föredrar att vara med andra just för att de anser 
att det är en social verksamhet, att vara tillsammans med andra likasinnade 
och göra något de tycker är roligt. I vissa fall är det ingen motsättning, man 
kan vara ute tillsammans men ändå arbeta med sina egna alster. Att jobba 
ensam kan även ge en extra dimension till upplevelsen av frihet: 
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… mm, men jag kan ju säga, dels så var jag ju tvungen eftersom jag inte 
kände nån. Men sen så, jag kände ju ingen samhörighet med folk… sen så 
tycker jag om att vara själv, man kan bestämma helt själv… öh… det är 
mycket, även om det är mycket, det är ett dubbelarbete eftersom att det är 
jättemycket man måste anpassa sig efter; man måste vara vaken och göra 
det på natten till exempel, man måste… ibland så går det inte alls, man kan 
åka fast och få en massa böter, det är ju inte direkt frihet men så är det ock-
så en stor del som är frihet, att man väljer själv exakt vad man ska göra, vil-
ka risker man ska ta, när man ska göra det och vart man ska göra det… så 
det är väldigt dubbelt men jag tycker ändå att när man är själv så är det en 
större frihet. (I/20040817/Z/CA) 
 

En viss paradox finns huruvida man arbetar ensam eller i grupp. Informan-
terna uttrycker alla, utom utövarna i kollektivet DPKG, att de helst jobbar 
ensamma, att det innebär en extra dimension av frihet, att inte vara beroen-
de av någon annan, att inte behöva bestämma tid och plats och så vidare. 
Samtidigt säger de flesta att detta är ett sätt att umgås på, att vara tillsam-
mans och göra saker man tycker om. Gatukonst är en social praktik.  

Även om man oftast jobbar med sitt eget alster så kan utövarna vara ute 
tillsammans på olika valda platser och arbeta parallellt. Samtidigt som 
utövare oftast tillhör ett crew, en grupp, eller har en kollega så gör man 
också saker spontant, på egen hand när andan faller på, eller tvärtom saker 
som man planerat, utvecklat och arbetat med under längre tid.  

Utövarna jag pratat med menar att det först och främst är roligt och ger 
en njutbar känsla. Flera av dem understryker dock att det är gemenskapen, 
sättet att göra något tillsamman som är en av de mest givande aspekterna. 
 

K: Det är för skojs skull, man vill ju göra, man tycker bara det är roligt att 
göra grejer för sina kompisar och så typ har man det som … så gör man det 
tillsammans, så gör man det för att det är roligt 

 
CA: man kunde lika gärna ha … spelat boule? 
 
K: ja, exakt! Bara att boule inte är kul på det sättet. Som man kan fördriva 
hela tiden med och prata om och så där. Det är liksom, man snöar in på nåt 
bara, så gillar man det, det är så, det kan man göra när som helst. Det är ro-
ligt! 
CA: men det måste ju ändå vara, att det är nåt som går att göra ute, utom-
hus. Ute i stan. 

 
K: Det är det som är schysst, att det passar så bra. Man hänger runt, man 
behöver inte ha så mycket pengar eller ha nån lokal, bara göra det, alltid, 
överallt. (I/20040817/K/CA) 
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Här syns tanken om frihet och att det är en sorts livsstil som medvetet har 
valts. Det svarar mot många av de praktiker ungdomar/unga vuxna är in-
volverade i. Skateboard, surfing, musik och så vidare är kreativa praktiker 
som i alla fall på en nivå är fria och självvalda. Åsa Bäckström 
(2005:122ff) resonerar kring leken och dess egenskaper vilka kan betecknas 
som roliga, hälsosamma och fria där en jämförelse görs med skateboardut-
övning; dess lekfullhet och aura av frihet. Bäckström skriver även om den 
”valda livsstil” som skatebordpraktiken utgör; där ord som tuff, energi, ra-
dikal, upprorisk och revolterande är ledord för denna livsstil. På liknande 
vis kan gatukonstutövarens livsstil ringas in, dock kanske med ett utbyte av 
vissa ord. Det är en social praktik, ”fri” på flera plan, upprorisk och till och 
med kriminell, vilket kan generera en sammansvetsande funktion av ett 
gemensamt utanförskap. Den sociala nivån hos Drotner blir uttalad här, 
samt Fornäs definition av kollektiv autonomi.  

Produkten 
Jag har också frågat informanterna hur de vet eller om de vet när en mål-
ning, ett alster är klart, när de har nått fram till den färdiga produkten. 

 

Ja, jag kan vara lika nöjd med en sån här målning (K visar ett foto på en till-
synes komplicerad och omsorgsfullt gjord målning). Rollad bakgrund, röd 
färg, prickar på, så ska det stå XX, XX, XX här ser det ut som IR men ändå, 
det är inte lång tid som man har gjort den, men kände sig nöjd ändå, jag 
blev riktigt nöjd med den målningen, det blev nåt skönt, man behöver inte 
göra nåt mer på den. Den blev perfekt liksom, man får känna lite… (han vi-
sar en annan målning i helt annorlunda stil) den här är inte lika bra, kände 
mig väl inte lika PÅ liksom, inte samma ambitioner, eller… ibland blir det 
dåligt, som det här (visar en annan bild) jag var extremt full, så jag knappt 
kunde stå och då kan man ju inte, men vad ska jag göra, jag kan ju inte göra 
så mycket mer med den… den är ju ful men jag tänker inte göra något åt 
det. Och den är fortfarande kvar (skrattar) och den får vara så där. Den är 
klar men den är jätteful. (I/2040503/K/CA) 

 
Detta är en mycket belysande beskrivning för konstnärliga gestaltningar 
och de ramar som kan finnas för dessa. Denne informant talade om ekono-
miska och tidsmässiga ramar, men även om de egna begränsningarna.  

Jag har också frågat om det är vanligt att utgå från skisser, om man arbe-
tar och förbereder, eller vet hur bilden ska se ut innan man skrider till ver-
ket. 
 

(…) men skissar ja, jag jobbar ju så att jag gör en skiss men den är inte så 
viktig egentligen, du vet jag har aldrig med mig en skiss. Om jag ska gå 
(ohörbart) söndan och stå och meka lite då har jag med mig en skiss, jag vet 



 

 

137 

 

inte om jag har så mycket stöd av den egentligen, men aldrig när jag går till 
tunnelbanan, det är också av säkerhetsskäl, det är ju helt idiotiskt att gå om-
kring med sex burkar och… jag vet inte, jag behöver den inte men jag har 
en utveckling som går lite, ändras lite hela tiden, jag… nu skriver jag XXX 
och då kanske jag har samma X och X men ett nytt X (ohörbart) så håller 
det på så där… så blir det nåt jag tycker är jättebra sen efter ett tag så, och 
nu har jag gjort det här så länge (ohörbart) så blir det nåt nytt. 
(I/20041005/R/CA)  

 
Utövare kan arbeta med sina alster; affischer eller objekt till exempel, hem-
ma eller i en ateljé för att sedan bege sig ut i staden för att placera dem på 
redan utvalda platser eller platser som väljs i stunden. Vid lagliga tillfällen, 
där utövare kan stå i lugn och ro, och där man vet att publiken verkligen 
kommer att se alstren utgår man ofta från en skiss och arbetar i grupp.  

Nedan beskriver jag en tillställning under lagliga former sommaren 
2004. I den medföljande DVD:n visas delar av dokumentationen från dessa 
dagar. 

Laglig gatukonst i ”Gröna gången” 
Under evenemanget Tokyo Style in Stockholm 2004 skapades gatukonst på 
olika platser i Stockholm, med myndigheternas goda minne. Under några 
dagar följde och dokumenterade jag uppförandet av målningar i den så kal-
lade ”gröna gången”, en av gångtunnlarna mellan Gamla Stan och Slussen.  

Väggytan i tunneln, där vitmålade masonitskivor monterats upp, delades 
av japanska och svenska (gatu)konstnärer. I ena änden stod ett par svenska 
gatukonstutövare och målade och jag fick tillåtelse att filma när de jobbade. 
Många människor passerade genom tunneln under tiden jag var där, och det 
samlades även åskådare som satte sig ner i tunneln, tittade och pratade med 
utövarna. Den lilla skaran var mest troligt en blandning av kompisar och 
andra utövare.  
 

 
 
 
 
 

 

Laglig gatukonst i ”Gröna Gången” Foto: Cecilia Andersson. 2004. 

 

Denna första dag hade man börjat dra upp konturer och en antydan till bild 
trädde fram. Dessa två utövare arbetade både på fri hand och med schablo-
ner med olika motiv, bland annat ett ansikte i olika storlekar. De hade bör-
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jat arbeta med bilden i varsin ände av den tilldelade ytan. De använde sig 
även av en overheadprojektor som på väggen projicerade upp en dödskalle 
och ett spindelnät vars linjer och ytor fylldes i med svart; de större ytorna 
med sprayfärg, de mindre med pensel. De tittade på en skiss då och då. Jag 
hade svårt att avgöra om det skulle bli en gemensam komposition eller två 
bilder som skulle läggas bredvid varandra. Arbetet utfördes koncentrerat, 
stundtals i tystnad. Gången genomsyrades av en avslappnad stämning, mu-
sik spelades på en medhavd CD-spelare, folk pratade och skrattade och alla 
verkade ha trevligt. Längre bort, i andra änden av tunneln arbetade två 
konstnärer från Japan. De hade också börjat lägga upp konturer för en bild, 
och målade uteslutande med penslar. Dessa två, en tjej och en kille, stod 
även de på varsin ände av den tilldelade väggytan, men en form löpte längs 
med väggen och jag förstod att de arbetade med en enhetlig komposition. 
Killen hade på sig hörlurar och dansade då och då till musiken, tjejen satt 
dock i djup koncentration och målade en exakt linje med en fin pensel. 

Nästa dag gick jag tillbaka till platsen, nyfiken på hur långt de kommit, 
vilka som var där, och hur det nu såg ut. Jag möttes av en upprörd stäm-
ning. Någon har varit och saboterat målningen, slagit sönder bitar av maso-
nitskivorna och målat över ansiktena och dödskallen med grön och lila färg. 
Jag filmade förödelsen och lyssnade på deras diskussion kring vem det kan 
ha varit, och de verkade ha klart för sig vem personen i fråga var. En av 
killarna hade påbörjat restaureringen av sin bild. Många kompisar hade slu-
tit upp och man pratade uteslutande om sabotaget. 

Denna andra dag hade det tillkommit ett par målare, en tjej och en kille, 
svenskar även de, som arbetade med mittpartiet i tunneln, en yta som dagen 
innan var tom. Detta verk såg ut att ta en helt annan form än de båda andra. 
Små målade figurer blandades med bokmärken och paljetter, det såg ut som 
början på en berättelse. De två japanerna jobbade oförtrutet vidare, i ett 
långsamt tempo, med stor noggrannhet. Jag såg inte att de arbetade efter en 
förlaga, eller skiss, ändå verkade allt de gör vara förutbestämt och följa en 
bestämd mall. 

Sista dagen för tillställningen var jag åter på plats. Jag gick dit på efter-
middagen. Det var helt folktomt och verken på väggarna var klara. Det syn-
tes skador i masonitskivorna här och där, men den skadade målningen hade 
restaurerats och helheten i tunneln gav tre bilder som möttes. Målningarna 
var väldigt olika i uttrycken, men de kopplades ihop genom små medel, 
med övergångar som fungerade väl.  
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Varför gatukonst? Drivkrafter och intentioner  
Här redogörs bland annat närmare för de intentioner gatukonstutövare kan 
ha, varför de har valt just denna praktik. Vad är det de vill åstadkomma? 
Går de utanför sig själva och den egna lusten, behovet? Söker de en publik 
och i så fall vilken? Vid samtliga intervjutillfällen har jag försökt få svar på 
frågan om varför man valt just gatukonst som verksamhet, och samtidigt 
har jag försökt få fram vad det är som driver dem att fortsätta denna ibland 
så krångliga och till och med farliga praktik. När jag frågade KP om detta 
svarade han: 
 

Jag tycker ju om att vara ute, jättemycket. Jag älskar att cykla omkring i 
Stockholm på kvällarna. Det är ju bland det roligaste som finns. Åka om-
kring. Bara cykla omkring allmänt också, hitta nya ställen. Jag vet inte. Det 
vart bara så. (…) Jag började ju med det tredimensionella med maskerna, 
sen flöt jag bara in i det där. Jag tror jag vart för inspirerad av Akay, det vart 
ju bara klistermärken och affischer i ett år. Tills nu när vi har börjat bygga 
saker i stället. (I/KP/20040528/CA) 

 
En av hans drivkrafter är att få skapa alster ute i staden vilken är hans na-
turliga element. Han tillbringar mycket tid med att vara ute, upptäcka nya 
platser och planera nya verk. Graffiti har också varit ett av hans områden, 
han började sin karriär med tags och graffiti. När vi pratade om graffiti i 
tunnelbanan berättade han om upplevelsen av världen under jord: 

  
Jag har själv varit nere på spåren mellan två tågstationer, det är en sån jäkla 
känsla! Det är så enormt där nere, så stort, och man går med ficklampa. Sen 
när man hoppar upp på perrongen och man ska springa därifrån, det är så 
jäkla mäktigt, jag blir helt lyrisk. Bara att gå där, man får inte vara där, nån 
vakt kan komma ner och… knäpptyst i en miljö som annars är full med 
folk, massor med folk på perrongen. Nu bara hoppar man upp där och går 
helt själv. Den känslan är svår att slå. Jag har aldrig målat nåt tåg så där 
inne på depåerna, det måste ju vara… gå i en sån lång tunnel och så komma 
fram till tåget och måla på det. Det tror jag är skitroligt. 
(I/200040528/KP/CA) 

 
Detta signalerar trots allt att det är det lite farliga, det som är förbjudet som 
lockar, att upptäcka och befinna sig på platser som vanligtvis är fyllda av 
människor, eller platser där få människor någonsin har varit. En känsla av 
att vara unik?  

R i sin tur har svårt att själv förstå vad som driver honom när jag ber ho-
nom förklara tjusningen med att måla graffiti: 

 
Jag vet inte, det frågar jag mig själv också, när man typ tre och trettio kliver 
upp för att göra nånting, och det är typ femte dan i rad, och det gick inte alla 
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de där andra fem dagarna och nu kommer det att gå… men det är så himla 
roligt. Det är riktigt roligt! (I/20040428/R/CA) 

 
Den drivande kraften är själva skapandet, utförandet. Utövarna kan tala om 
det välbefinnande som uppstår när man får verket på plats, dock verkar det 
mer handla om en obestämbar njutning i själva görandet, handlingen, det 
kreativa ögonblicket, än om att nå absolut fullbordan där publikens upp-
skattning är klimax. Det närmaste en definition jag kommer är genom flow-
begreppet, med hänvisning till Mihaly Csikszentmihalyi (1996), som står 
för en autotelisk upplevelse, där man är så uppslukad av det man gör att 
inget annat betyder något, upplevelsen är i sig så njutbar att man vill fort-
sätta att göra det även om priset är högt, bara för glädjen att göra det. Det är 
heller inte fråga om att upplevelsen ska stegras utan man vill att den ska 
fortsätta som den är, ett kontinuerligt flöde.  

Den kriminella aspekten ses nästan som ett irritationsmoment, och i de 
fall jag har studerat är det inte den eventuella kicken man får av att göra 
något illegalt som är det viktigaste.  

 
CA: har du kvar, eller har du någonsin haft det här, att det är kicken av, just 
det här illegala? 

 
R: nej, nu är det ju mycket skönare, nu kan jag bara känna att jag har helt 
kontroll av situationen, man känner sig äldre, man vet, själva miljön är inte 
så fascinerande, första gångerna kunde det vara; åh, jävlar hela väggen, det 
lyser några lampor där, det är på natten, åååh, ska jag verkligen göra nåt 
mitt i allt det här… nu känner man bara lugnet, allt är bra, det är bara, det är 
mycket mer resultatet som, kanske inte resultatet ens, det är mer själva gre-
jen, du vet; vad trevligt det var i natt när vi gjorde det där, det är mer som 
en utflykt. (I/20040428/R/CA) 

 
Och en annan informant försökte förklara vad drivkraften är, att det inte 
handlar om det förbjudna, utan mer om själva upplevelsen av görandet: 

 
Vad det är som driver… alltså att det ändå inte har med den här kicken att 
göra direkt, kanske när man var yngre, men det är en annan sorts kick lik-
som, i själva görandet… (I/20040528/KP/CA) 

 
Utövarna erkänner att en målning eller annat verk som görs illegalt får hög-
re status, även om den inte blir bättre, i kretsarna just för att man vet vilka 
risker som tagits.  

Gatukonstpraktiken kan ses som en praktik vilken på sätt och vis är 
ställd utanför maktutövning. Det är genom att utöva denna praktik dessa 
unga använder friheten de tagit sig och omvandlar den till en motmakt. 
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Denna motmakt skulle då verka i förhållande till den repressiva arkitektu-
ren, stadsbyggnationen, reklamen och i viss mån den offentliga konsten. 
Men det skulle också vara en motmakt som handlar om att inte leva som 
“vanliga Svenssons”, utan att själva välja och forma livsstilen. 

En annan aspekt handlar om den valda praktikens skyldighet, där flera 
utövare talat om att förändra staden, att göra den mer intressant genom sina 
produktioner, samt att detta kan vara en skyldighet. 

 
Vi tycker liksom inte att tråkigheten ska… vinna om man säger så, utan att 
om vi tycker att det blir mer intressant genom att göra vissa saker så är det 
vår plikt nästan att göra det. (I/20040520/DPKG/CA/) 

 
Detta kan ses som att gatukonstutövare engagerar sig och bryr sig om sin 
stad och deras praktiker kan vara en moralisk handling då man genom de 
estetiska produktionerna gör staden till sin, förskönar och gör den mer in-
tressant. Z, en annan kvinnlig informant berättade om varför/hur hon börja-
de med denna praktik, där denna ”skyldighet” kan tolkas in: 

 
… mm, för mig började det väl egentligen med de här klistermärkena i pen-
deltågen som jag brukade åka med på den tiden… för jag tycker alla sitter 
och ser så döda ut, det är så tråkigt för så stor del av dan som man tillbring-
ar på en plats liksom, en massa människor tillsammans och ändå så är det så 
anonymt och kallt och samma sak, samma sak, inget tecken på… man ser 
bara reklam som bara riktar sig direkt härifrån- dit. Inte alls så mycket kär-
lek i det budskapet, eller så där positiv energi eller nånting, det är bara lik-
som, vill åt pengar och vill gärna försvaga människor så mycket som möj-
ligt så de gör av med mer pengar … så därför ville jag börja med det att sät-
ta i pendeltågsvagnar, det är just en sån typisk miljö, där folk samlas men 
ändå ingen finns, ingen liksom finns på nåt sätt. (I/20040817/Z/CA) 

 
Många utövare vill gå vidare, om de inte redan gjort det och söker sig till 
den etablerade konstvärlden eller till reklamvärlden. De har kunskaper som 
de vill omsätta även i andra sammanhang, i mer formella och lagliga sam-
manhang. En hel del söker konsthögskolor eller andra konstnärliga utbild-
ningar, några för att få utrymmet och resurserna att jobba med sina egna 
alster och förhoppningsvis lära sig något nytt under tiden, att få tillgång till 
verkstäder och utrustning, ytterligare andra för att just kunna gå vidare mot 
den institutionaliserande konsten. De flesta jag talat med ser dock ingen 
motsättning i att fortsätta arbeta ute på gatorna parallellt. 

Sammanfattning  
Jag har i detta kapitel utgått från unga människors och mer specifikt gatu-
konstutövares estetiska lärprocesser. Fokus har legat på de informella este-
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tiska produktioner dessa unga gör och den kunskap som kan utvecklas i 
processen, eller som processen i sig genererar, samt den möjliga motmakt 
denna praktik kan utgöra. Detta kan ses mot bakgrund av förra kapitlet, det 
vill säga själva platsen för denna kreativa praktik. 

Här har estetik, lärande och kunskap diskuterats allmänt, men även mer 
specifikt genom att belysa gatukonstens estetiska praktik. En redogörelse 
har gjorts för det lärande och den utveckling som finns i denna praktik. Jag 
har närmare gått in på några olika visuella gestaltningar, dess form och in-
nehåll, beskrivit hur de är utförda samt försökt redovisa hur utövare tänker 
och resonerar kring sina alster. Jag har redogjort för de olika intentioner 
som ligger bakom utövarnas praktik och har exemplifierat hur denna ge-
staltningsprocess kan se ut. Utövarnas drivkrafter, intentioner och upplevel-
ser har analyserats, dels genom Fornäs modell, dels genom Drotners tre 
analysnivåer. 

I nästa kapitel ger jag en bild av den institutionaliserade konsten i jämfö-
relse med den informella konst jag studerar. Där redogörs för hur gatukonst 
tycks närma sig den samtida konsten och vice versa samt den ambivalens 
som uppstår på grund av detta. 
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Kapitel 8. Gatukonst – konst på gatan 

 
(…) att lära sig att man får vara en del i världen, och får göra saker i verk-
ligheten. (I/20040520/DPKG/CA) 

 

Inledning  
I detta kapitel redogörs för hur gatukonst tycks närma sig den samtida 
konsten och vice versa. Ett resonemang förs kring likheter mellan den insti-
tutionaliserade konsten och gatukonsten. Jag diskuterar konst som finns på 
gränsen för vad som är konst, gränsen för vad som är lagligt, och den uta-
maning av gränsen för var konst kan finnas. Här synliggörs hur paralleller 
men också gränser kan dras mellan de olika gestaltningsformerna samt hur 
gatukonstutövare ställer sig till detta. Inledningsvis ges en kortare beskriv-
ning av konsten i förändring, i ett uppluckrat fält. Sedan redogörs för konst 
i olika roller där jag menar att konstens syfte bestäms i de olika roller den 
antar. Därefter diskuteras gatans konst eller konst på gatan, som handlar 
om huruvida gatukonsten kan ingå i konstvärldens domäner, följ av en dis-
kussion om likhet på olika villkor, där likheter mellan gatukonsten och den 
institutionaliserade konsten belyses samt hur villkoren för de olika konst-
formerna ser ut. Sedan följer resultaten genom att jag lyfter fram hur gatu-
konstens kommunikation i stadsrummet ser ut, samt diskuterar gatukonst 
som ett fenomen på gränsen mellan konst och ickekonst och hur utövarna 
uppfattar att konst och gatukonst möts på gränsen och den ambivalens som 
uppstår. Slutligen redogörs för en konflikt inom gatukonstkulturen. 

Ett uppluckrat fält 
Som jag redogjort för i kapitel 5 har den knivskarpa distinktionen mellan 
högkultur och populärkultur blivit mer utsuddad. Kulturens elitistiska ställ-
ning börjar överges till förmån för blandningen mellan högt och lågt där 
gemene man kan ta del av kulturen i den form den ges bland annat via me-
dia, där TV-mediet och IT har sin självklara plats i det senmoderna samhäl-
let, med allt vad det innebär.  

Samtida konst strävar ofta efter att ta in fenomen från en samhällelig 
kontext. Denna konst öppnar för en breddad tillgänglighet, då den ofta pla-
cerar sig fysiskt på platser som inte är direkt vedertagna i konventionell 
konstvisning; på husväggar, i parker och så vidare. Det finns alltså en större 
tillgänglighet till konsten idag, dels genom spridningen via mediernas kana-
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ler, dels genom att det finns en vilja hos konstnärer att vända sig till ny pu-
blik och dessutom låta publiken vara medskapare och aktörer. Detta svarar 
mot de kulturpolitiska målen, där det bland annat sägs att man ska verka för 
att alla ska få ta del av kulturen och att man ska försöka få till stånd möten 
mellan olika kulturer i landet. Konst- och kulturinstitutioner har också fått i 
uppdrag att arbeta mot dessa mål. Vissa problem är inbakade här; samhäll-
strukturen som sådan med sociala skillnader, ojämlik fördelning av kultu-
rellt kapital – men även en stark modernistisk fostran som försvårar uppnå-
endet av dessa mål. Den franske sociologen Pierre Bordieus resonemang 
kring sociala fält och kulturellt kapital är ständigt aktuella, och förtjänar att 
nämnas här. Bordieu utvecklade begreppet socialt fält vilket avser ”ett sy-
stem av relationer mellan positioner vilka besättes av människor eller insti-
tutioner som strider om något som är gemensamt för dem”, som Donald 
Broady skriver i förordet till Texter om de intellektuella (Bordieu, 1992:9 
ff). Dessa fält kan vara konstens, litteraturens, filosofins men även religio-
nens, politikens och näringslivets. Det banbrytande med Bordieus arbeten 
var att han definierade de intellektuella som samhällets eliter istället för att 
upprätthålla uppfattningen av dem som marginella individer vilka står utan-
för maktsfären. Han har därigenom identifierat strider som pågår i: 

 
” (…) ’vågräta’ led, mellan grupper utrustade med tillgångar av jämförbar 
omfattning men av olika art. Ur Bordieus perspektiv utspelas ’klasskampen’ 
i hög grad inom överklassen, och närmare bestämt mellan å ena sidan de in-
tellektuella i vid mening, det vill säga grupper som bygger sin ställning på 
kulturellt kapital och utbildningskapital, å andra sidan de grupper som byg-
ger sin ställning på kontroll över ekonomiskt kapital. (Broady i Bordieu 
1992:10). 

 

Bordieu (ibid: 48) talar om klasser som ”människors position i det sociala 
rummet”. Kulturellt kapital innebär enligt Bordieu att ha tillgång till den 
legitima kulturen, skolsystemet och den högre utbildningen och även ett 
behärskande av språket. Att många människor genom sin position i det so-
ciala rummet har ont om kulturellt kapital kan således fastslås. Detta inne-
bär problem för kulturpolitiska mål och strategier. Att den samtida konsten 
ofta har en utåtriktad karaktär, det vill säga riktar sig till en annan publik än 
endast den redan invigda genom att finnas på andra platser än de vedertag-
na och genom att dra in publiken i ett samtal, engagera människor att delta 
och interagera samt där själva placeringen av verket eller performansen kan 
bidra till att skapa nya möten med kultur och konst även hos människor 
från andra ”positioner i det sociala rummet”.  
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Naturligtvis finns också en konflikt kring konstens förlorade upphöjdhet 
kontra den samtida konsten av eklektisk art. Konsten behöver dock inte för-
lora det poetiska eller outtalade för att den söker nå ut till fler mottagare 
och medskapare. De frågor konsten problematiserar kan emellertid vara 
giltiga i större sammanhang än i de relativt exkluderande konsthallarna och 
gallerierna. I dag blandas film, reklam, vetenskapliga influenser och konst 
på ett ganska ohämmat sätt vilket gör att gamla modernistiska ramverk sätts 
ur spel. Konsten i dag är inte längre en uppsättning autonoma objekt utan 
formuleras ofta som process eller forskning där man gärna blandar foto, 
ljud, installationer och film med till exempel sociologiskt inspirerade un-
dersökningar. Den teknologiska utvecklingen har haft stor betydelse för 
konstens utveckling och estetikbegreppets ursprungliga innebörd har för-
ändrats. I vår samtid spelar medierna stor roll. TV, press och Internet ge-
nomsyrar vår vardag och konsten har sedan länge låtit sig influeras av 
massmedierna och populärkulturen som verktyg och metod. Den mediaba-
serade konsten bygger på spridning och mångfald och diskussionen om ori-
ginal kontra kopia förlorar sin mening och kopian utan original är nu ett 
faktum.57  

Inom samtida konst är inte valet av teknik och material alltid det avgö-
rande för verket, så som det förr kunde vara för en målare eller en skulptör, 
det viktiga är de frågor och den tematik konsten behandlar. Konstnären an-
vänder sig ofta av den teknik och det material som för ändamålet passar 
bäst samt utgår från konceptet snarare än materialet. Frågorna konsten kan 
ställa är det viktigaste i många fall och metoderna, materialet samt tekniken 
är de medel som används för att problematisera och gestalta dessa frågor.  

Den samtida konsten kan till viss del ha möjlighet att överbrygga det av-
stånd som fortfarande finns mellan högkultur och populärkultur, just för att 
man arbetar gränsöverskridande vad gäller referenser. Ibland handlar det 
om något som påminner om sociologiska/etnografiska undersökningar i 
samhället, med influenser från både media och vetenskap. Konsten lånar 
metoder från vetenskapen, i fråga om teknologi och IT, men även från dis-
cipliner som sociologi och antropologi. Det finns en strävan att sammanföra 
konst och vetenskap, från båda håll, men även ett motstånd då en rädsla 
finns för att behöva anpassa det ena till det andra och en farhåga över en 
eventuell kvalitetsförlust i samband med detta.  

Den samtida konsten verkar i samhället och världen, inte bara inom gal-
leriets rum med dess vita väggar och tillgängligheten blir allt viktigare. An-

                                            
57 Som jag tidigare nämnt har Jean Baudrillard fört en diskussion kring simulacra, sken-

bilden som kopian som ersätter originalet, se bland annat Poster (2001). 
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ders Marner (1997:54 ff) skriver om den centrifugala rörelsen inom konsten 
i dag; det vill säga en utåtriktad rörelse som ofta är mediabaserad. Många 
konstnärer väljer även att söka sig ut från konstinstitutionerna för att nå en 
bredare publik, eller för att möta den icke-invigda publiken. Många arbetar 
även med att dra in betraktaren och göra denna delaktig i processen och 
verkets tillblivelse. Detta brukar benämnas relationell estetik. En hel del 
konstnärer arbetar ute i offentligheten, i direkt kontakt med människor, och 
anser att kommunikationen, responsen eller icke-responsen de får på plats 
är stor del av värdet i arbetet, i motsats till de konstnärer som arbetar i den 
egna ateljén med sitt verk till en utställning, närvarar vid vernissagen och 
sedan lämnar verket till betraktaren (och den eventuella köparen). Platsspe-
cifik konst skapas på plats för en speciell plats och vid ett speciellt tillfälle, 
till skillnad från konst som skapas utan insyn för att sedan presenteras i gal-
leriet eller konstinstitutionen. På samma sätt kan gatukonsten verka; den är 
i allra högsta grad platsspecifik, den står utanför gallerierna och den önskar 
kommunicera med betraktarna. 

Konst i olika roller 
David Elliot (2000) skriver i förordet i katalogen till utställningen Organi-
sing freedom som visades på Moderna Museet 2000: 
 

Om konsten har en funktion så måste det vara att känna av yttervärlden och 
göra den begriplig. Detta språkbruk antyder dels att man med sinnena upp-
lever och tolkar världen, dels att man bringar ordning i den så att den kan 
förstås. Det är vårt arv från upplysningen att konstens bud är moral, vilket 
inte är samma sak som att den moraliserar eller är moralistisk. Konsten är 
därför inte tvungen att komma med moraliska kommentarer utan är en mo-
ralisk handling i sig; den är en diskurs inom vars gränser individuella 
konstnärer har fullständig frihet att göra precis vad de vill. (Elliot 2000:7) 

 
Elliot beskriver konsten som en diskurs inom vars ramar konstnären kan 
göra precis vad som helst, samtidigt som han menar att konsten är en mora-
lisk handling i sig. Konsten finns på så sätt i en skyddande sfär inom vilken 
den kan verka med fullständig frihet och har immunitet mot vissa normer, 
regler och etiska koder. Naturligtvis kan detta väcka indignation och upp-
rörda känslor hos allmänheten, dock äger det mesta av det som görs legali-
tet och sanktioneras av denna sfär. Utanför befinner sig gatukonsten som 
inte har denna immunitet eller beskydd. Emellertid är frihetsbegreppet av 
samma romantiserade kaliber både inom den institutionaliserade konsten 
och gatukonsten. 

Jan Thavenius (2003) menar att konstens värld har utvecklats till en spe-
ciell social form, den representerar en bestämd form av gemenskap och den 
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har utformat normer för hur vi ska förhålla oss till det som accepteras som 
konst. Han menar att konsten har givits en särställning, och existerar i en 
egen sfär med en egen frihet, en särskild yttrandefrihet det vill säga den 
konstnärliga friheten.  

Jag menar att konstens syfte bestäms i de olika roller den antar, vare sig 
dessa är medvetet antagna eller resultat av rådande diskurser. Den autono-
ma konsten finns visserligen delvis kvar, både på konsthögskolorna där 
man fortfarande utbildar en elit och på etablerade konstinstitutioner, museer 
och konsthallar. Den politiska konsten ser inte ut som den gjorde på 1970-
talet med dess visionära glöd, där utopin var målet och konsten hade en 
utpräglad nyttofunktion, det vill säga att konstens värde inte endast var en 
estetisk upplevelse, utan hade som uppgift att förändra samhället. En poli-
tisk aspekt, ett samhällskritiskt perspektiv och ett socialt patos kan bli syn-
ligt i många verk och hos många konstnärer även nu under 2000-talet, utan 
att verken för den skull utesluter en poetisk dimension.  

Jag exemplifierar detta med ett verk som även har ett antropologiskt och 
etnografiskt anslag; Ann-Sofi Sidén behandlade i verket Warte mal! (som 
visades på utställningen ”Organising Freedom” på Moderna Museet våren 
2000) fenomenet med prostituerade som arbetar efter vägkanten och på ba-
rer längs gränsen mellan Tyskland och Tjeckien. Verket bestod av en in-
stallation med fem projektioner och åtta videobås, där konstnären doku-
menterat kvinnorna och dess miljö. Båsen förde tankarna till ”peep-shows”, 
där man kunde ta del av kvinnornas, men också hallickarnas och polisernas, 
ofta tragiska historier, gjorda som rättframma intervjuer. Sidén hade levt 
med dessa människor under lång tid och dokumenterat med hjälp av video, 
foto och dagböcker. Det utmärkande med detta verk var, inte bara frånva-
ron av sentimentalitet och moralism, utan även det reflexiva förhållnings-
sätt konstnären intog och det dekonstruerande sätt installationen var upp-
byggd på. 

Konst kan vara utvecklande och leda till ny kunskap och förståelse. Den 
kan ge nya infallsvinklar på hur man kan utveckla kommunikation, förstå-
else och dialog i möten där exempelvis kulturella skillnader och maktposi-
tioner kan orsaka svårigheter på olika plan och här kan konsten ses som ett 
pedagogiskt redskap för detta. Hos fler och fler konstnärer i dag finns en 
vilja att sammanföra konsten och en pedagogisk aspekt, och många menar 
att bra konst alltid är pedagogisk58.  

 

                                            
58 ”All pedagogisk konst är dålig konst, men all god konst är pedagogisk" Lennart Hell-

sing. se t.ex. 
www.panorstedt.se/templates/common/Author.aspx?id=15406&q_context=Rabn 



 

 

148 

 

Gatans konst eller konst på gatan  
Gatukonst är en gestaltningsform som med sin lite undanskymda position 
balanserar på en gräns mellan konst och ickekonst. Kan denna oetablerade 
konstform ses som en strömning inom den samtida konsten, som den “mo-
raliska handling” Elliot menar att konst är?  

 
Art has, in the modern Western world, been constructed as the product of 
individual inspiration and genius that is understood and appreciated by gen-
erally well-educated people in rarefied spaces stand at the top of a hierarchy 
of spaces imbued with what Pierre Bordieu (Bordieu, 1984) has called cul-
tural capital- the galleries. Alternatively art is purchased for large amonts of 
money and displayed in private space as a sign of achievement, status and 
taste. Public, activist art cannot fit easily into this milieu. It is often anony-
mous, it is there for all to see, it exist in the open, on the street, in the spaces 
of the everyday. Public art is often transistory and cannot be bought. 
(Cresswell 1997:272) 

 
Cresswell menar att gatukonsten, vad han kallar för den ”offentliga akti-
vistkonsten” (public activist art) inte passar in i den etablerade konstens 
värld där just människor med gott om kulturellt kapital är de som kan till-
godogöra sig, uppskatta och förstå konsten som visas på gallerierna. Han 
menar att gatukonsten är anonym, tillgänglig för alla att ta del av och den är 
inte kommersiell. 

Som jag tidigare nämnt har emellertid gatukonstens alster mer och mer 
tagit plats inom den etablerade konstvärldens domäner. Utställningar av 
graffitiart har under de år jag följt ämnet (2002-2005) gått att beskåda på 
olika gallerier och konsthallar: Kulturhuset i Stockholm, Konstmuseet i 
Umeå, Konstens Hus i Luleå, Arbetets museum i Norrköping samt olika 
etablerade gallerier runt om i landet. Street Art-utställningar är inte lika 
vanligt förekommande, dock visade Allmänna Galleriet 925 i Stockholm 
under oktober 2005 streetart. Där presenterades storheter inom gatukonst-
världen som Banksy och D*face, bland andra, vilka ingår i den Londonba-
serade konstnärsgruppen POW (Pictures On Walls). Banksy är kanske mest 
känd av allmänheten genom sina så kallade konstkupper där han smugglat 
in egna verk vilka med ironi kommenterar den institutionaliserade konsten 
och de eviga värdena, på bland annat Tate Britain och British Museum i 
London och Brooklyn Museum i New York. Han är dock en gatans konst-
när vars ofta politiska verk integrerar på ett närmast lustfyllt och samtidigt 
provocerande sätt i offentlig miljö. 

Många är de gatukonstutövare som låtit sig inspireras av Banksys under-
fundiga och bitska verk världen över. Han har i omfattande utsträckning 
arbetat med schabloner, stiliserade figurer med verkningsfulla texter. Bank-
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sy är det största namnet inom streetartsfären internationellt sett, vare sig det 
beror på den uppmärksamhet han fått i media, hans kvantitativt stora pro-
duktion eller hans alsters kvalitativa egenskaper. Möjligheten att få se ett 
verk av Banksy lockade många till detta galleri i Stockholm hösten 2005, 
det var en händelse inom gatukonstvärlden. På väggarna hängde verk med 
den karaktäristiska stil som utgör varumärket Banksy. Gallerikontexten 
transformerade emellertid dessa alster till just verk av en konstnär, där 
överraskningsmomentet, de speciella förutsättningar som handlar om tid 
och rum, det vill säga den fysiska platsen och aspekten av flyktighet, för-
togs. Konsekvenserna av att lyfta gatukonst från ursprungskontexten till ett 
galleri blir att det som representerar gatukonstens speciella funktion och 
dess specifika väsen går förlorad. Dan Jönsson resonerar i en artikel i DN 
(20040629) kring intresset för gatukonst från konstvärlden:  

 
Samtidigt som gatukonsten blir mer uttryckligt politisk möts den i dag med 
ett helt annat intresse från stora delar av en konstvärld där man börjat tröttna 
på den globala samtidskonstens institutionella ekosystem.  

 

Jönsson menar också att gatukonsten inte vill se sig som ett historiskt fe-
nomen, den har en ovilja att låta sig historiseras och detta manifesterar ett 
motstånd mot det som uppfattas som konstvärldens slutenhet, dess ”uppsö-
kande verksamhet” i det offentliga rummet. Härigenom försenas revisionen 
av den västerländska konsthistorien menar Jönsson. Måhända kommer den-
na revision och kanske det då ses som självklart att gatukonst är en av de 
viktiga konstformerna i vår senmoderna tid. På liknande sätt hänvisar Susan 
A Phillips i Wallbangin´ till konsthistoriker Maria A. Phillips (1999:54 ): 

 
It wouldn´t surprise me at all if historically these marks are what character-
ize the end of this century more than any other art form.  

 

Susan A Phillips (1999:44) diskuterar kring graffitin som konstform: ”I 
have always considered gang graffiti and hip-hop graffiti to be forms of 
art” och förklarar vidare; 

 
People who study art have enough trouble defining just what they mean by 
that term, just as anthroplologists often have a hard time defining culture. 
But if we look at them closely, graffiti writers who take their work seriously 
behave very much like artists. They specialize, they practice, they plan, they 
go through some kind of ‘creative process’, they are recognized for their 
work. (ibid) 
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Likhet på olika villkor 
Inom den svenska samtidskonsten finns konstnärer som arbetar på gatu-
konstmanér: Lars Vilks, FA+, Raketa för att nämna några exempel. Dessa 
kan arbeta i gränslandet för konst, arkitektur, design, men även gå över 
gränser vad gäller det geografiska och institutionaliserade. Ett intresse för 
det offentliga rummet och demokrati är uttalat hos dessa konstnärer och 
ofta genererar deras verk en publik aktivitet, där betraktaren interagerar och 
blir medaktör. 

Gatukonstens plats, dels i den hierarkiska värdeskalan, dels dess fysiska 
plats bestäms bland annat av det jag tidigare resonerat kring; den ännu be-
fintliga distinktionen mellan högt och lågt, av gamla normer som fortfaran-
de är avgörande vad gäller definitioner av konstbegreppet. Gatukonsten 
inordnas inte under detta begrepp, det är en praktik som på egna premisser 
ställer frågor utifrån sin position som illegal och icke rumsren verksamhet.  

Trots att samtida konst kan finnas i det offentliga rummet, som frågor 
eller ifrågasättanden i form av installationer, performances och så vidare 
verkar den från sin position som inordnad under konstbegreppet och 
högkulturen. Även om vissa konstnärer inte alltid arbetar under helt lagliga 
eller normativt vedertagna former sanktioneras deras verk av den etablerade 
konstvärlden. Emellertid finns det talande likheter mellan de två formerna 
samtida konst och gatukonst. Det Anders Marner (1997) beskrivit som 
centrifugal konst har den största likheten med gatukonstens Street Art-
genre. Det finns utpräglade motsvarigheter inom de båda formerna. Att 
väcka frågor, skapa reaktioner, uppmana till reflektion, verka i ett offentligt 
rum och framförallt vända sig utåt, söka publik utanför gallerier och konst-
hallar är flera gemensamma drag hos samtidskonsten och gatukonsten. Där 
finns också behovet av att skapa tecken, symboler, bilder och uttryck för 
berättande – det som skiljer människan från andra arter. Detta behov kan 
naturligtvis variera individuellt. Dock finns ett behov och en kraft som av 
olika anledningar och på olika sätt ventileras. Berättandet är en av de 
viktigaste grundstenarna för människor vad gäller socialisering, identitets-
skapande och överlevnad. Homi Bhabha (2003) skriver i Glänta:  
 

Berättandet är ett av de civiliserade livets kännetecken. Samhällen som för-
nekar rätten att berätta är den bedövande tystnadens samhällen; auktoritära 
samhällen, polisstater, främlingsfientliga länder. (2003:20) 

 
Bhabha skriver om formuleringsrättigheten, det vill säga rätten att berätta; 
att tilltala och bli tilltalad, att skapa mening och bli tolkad, att tala och bli 
hörd; ”(…) att lägga fram ett tecken och veta att det får ett respekterat be-
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mötande, ’rätten’ till gensvar och ett ansvar för åtagandet, responsen”. 
(Bhabha 2003:20). 

Kommunikation i stadsrummet 
Som tidigare nämnts har jag frågat informanterna om när och var man ut-
övar sin praktik och jag har, förutom genom den visuella dokumentationen, 
även genom intervjuer sökt svar på hur den kommunikativa aspekten kan te 
sig. 

 
Direkt det blev mörkt så åkte jag ut. Sen när jag åkte fast, så blev det, men 
va fan, är det verkligen nödvändigt att göra saker på nätterna, bryr sig folk 
verkligen? Och sen gjorde jag grejer på dagarna, det var ingen som kom 
fram. Jag satte upp en sån jättestor affisch vid slussen på bilvägen mitt på 
dan, det var ingen, det var en kille som stannade som var turist som tyckte 
det var jättefint, som inte förstod att det var olagligt. Jag tror att det blir ett 
dilemma också, om nån ser mig stå och sätta upp en affisch till exempel. 
Vad ska de göra? Jag kommer ju inte att springa därifrån. De är ju tvungna 
att stå och snacka med mig, då tror jag hellre att folk går förbi, de kanske är 
rädda att jag ska slå ner dem (skrattar) ja, det vet man ju inte, folk är ju… vi 
lever i väl i ett sånt samhälle där man ska rå om sig själv. Inte beblanda sig 
med andra, man ska hålla sig på sin kant. Det krävs för mycket att hoppa 
in… (I/20040528/KP/CA) 

 
En viss tvetydighet råder ibland kring vem utövaren/alstren vänder sig till. 
Den redan kunniga och insatta publiken vars medlemmar ingår i, eller är 
kännare av, gatukonstkulturen är mer krävande. På samma sätt förhåller det 
sig inom den institutionsbundna konstvärlden; den publik som är invigd 
kräver mer. Ett exempel på ännu en likhet mellan samtida konst och gatu-
konst ges nedan där vikten av interaktion och kommunikation blir tydlig.  

KP och AK hängde upp sprattelgubbar tillverkade i nästan naturlig män-
niskostorlek, vilka föreställde dem själva, maskerade, på en vägg på Kungs-
holmen i Stockholm och filmade när människor passerade.59 En del förbi-
passerande såg inte sprattelgubbarna, en del stannade och tittade, några få 
vågade dra i sprattelsnöret. Dessa alster hängde inte kvar länge – antingen 
blev de nerplockade i saneringssyfte eller, vilket jag finner troligt, helt en-
kelt hamnade i någons hem.60 Det senare alternativet lade jag fram för KP, 
då många av hans holkar också försvunnit och det ser han som något posi-
tivt, då har någon verkligen tyckt om det han gör eller åtminstone reagerat 
                                            
59 På den medföljande DVD:n visas en sekvens av detta material, när jag och informan-

ten samtalat kring hans verk och vi tillsammans tittat på hans dokumentationer. (se 
även kapitel 4, Att samtala med bilder). 

60 Gatukontoret har som tidigare nämnts uttalat sig kring holkarna som något positivt, 
som tillför stadsbilden något, så det är mindre troligt att de initierat en sanering. 
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och interagerat på sitt sätt. Att dokumentera publikens reaktioner, eller brist 
på, visar på den i dessa utövares fall oerhört viktiga aspekten av hur alstren 
kommunicerar. Här blir det också tydligt att utövarna vänder sig utåt, söker 
kontakt med andra människor utanför den redan invigda publiken.  

Den grupp tjejer som verkar som ett kollektiv, med en inställning till sin 
praktik vilken skulle kunna beskrivas som folkbildande, där man har en 
vision att lära människor att se den omgivande världen med andra ögon, 
”på ett konstnärligt sätt”, svarade när jag frågade om vad de har för inten-
tioner med sitt arbete och hur de tänker kring publiken: 

 
A: Jag tänker på det här med fult och fint och sånt också… att jag tycker att 
liksom att man kan ha på sig… ett sätt att se på sin omgivning som är ett 
konstnärligt sätt, som gör att det blir lite roligare också att leva. Om man 
liksom ser på sin omgivning på ett konstnärligt sätt så kan man liksom upp-
skatta nåt som inte är estetiskt vackert egentligen, men det ser kanske 
spännande ut eller… det kan ju vara nåt som folk har gjort, ett skåp som är 
klottrat på, det kan ju se intressant ut, eller om det är nåt skräp som ligger 
nånstans… det beror på vad man har för inställning till sin omgivning, om 
man tycker att kaos kan vara intressant också… 

 
B: så kanske man kan öppna ögonen på någon. 

 
A: jag tänkte på det du sa (tittar på informant C) att liksom man kan se på 
det som sin lägenhet, eller där man bor, skapar man ju efter ett sätt som man 
själv tycker… och så kan man även se det offentliga, där vi också bor, eller 
finns, alltså vi är ju inte uteliggare, men vi är ju också i det offentliga rum-
met, det är ju inte så att det bara är vissa människor som är i det offentliga 
rummet, utan det är ju alla vi, då ser vi det som att vi har ett ansvar att göra 
det offentliga rummet mer intressant för alla andra individer som också 
finns i det offentliga rummet.  
 
B: det finns ju ingen människa som kan påstå att allt som visas i gallerier är 
fint heller, sånt håller ju inte, att försöka bestämma vad som är fint och vad 
som är fult, vad som ska få finnas och vad som inte ska få finnas… 
(I/20040520/DPKG/CA) 

 

När jag har påstått att även gatukonst och framförallt graffiti kan vara ex-
klusivt och exkluderande och rikta sig till en redan invigd och kunnig pu-
blik svarade en informant: 

 
(…) man behöver inte ha det (kunskap) heller, men man får ju det om man 
tittar, om man går runt och tittar så fattar man ju vad som är roligt eller bra, 
och vad man tycker är dåligt och vad man tycker är bra. Det är inte svårare 
än så egentligen som vanlig människa, jag tror att alla kan hitta nån grej de 
tycker är rolig, kreativ. (I/20040503/K/CA) 
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Människors estetiska produktioner kan leda till kunskap och lärande inte 
bara för utövarna utan även för publiken, som ser och upplever verken. 
Framför allt kommunicerar verken med och i det offentliga rummet. Genom 
denna kommunikation väcks också ett ifrågasättande av det offentliga 
rummets funktion. Den debatt och diskussion som förs genom massmedia 
men även inom etablerade kulturinstitutioner visar att gatukonsten lyckats 
göra sig hörd eller rättare sagt sedd.  

Konst och gatukonst möts på gränsen 
Gatukonst balanserar som jag tidigare hävdat på en gräns mellan konst och 
ickekonst.  

Då jag tagit upp huruvida det blir ett problem eller om det finns en para-
dox i att visa gatukonst på gallerier och konsthallar har jag bland annat fått 
svaret: 

 
(…) vi anser att vi ska vara där vi för tillfället behövs. Och vi kan behövas 
både i ett galleri eller ute. Vi kan, det är vårat ansvar att se till att vi finns 
där. Det är inte som att; nej, det är för fint för… nej men, det vill ju gärna 
bli att det är den här uppdelningen mellan galleriet och ute på gatan och sen 
så finns det både från, om man säger graffitikulturen eller från gatukonst-
kulturen så finns litegrand en… att man kanske ser ner på, har ett syn, en 
syn på konstvärlden och samma är det från konstvärlden att den har fördo-
mar och anser sig veta vad den andra, gatukulturen vill för någonting, och 
egentligen är det ju intressant om man kan dyka upp i båda världarna, i alla 
möjliga världar. (I/2040520/DPKG/CA) 

 
Den gatukonstutövare jag benämnt som verksam inom Street Art-genren 
och som dessutom går en konstnärlig högskola har både visioner och krav 
på sig själv och sitt skapande, och menar att det är svårt att bli tagen på all-
var av konstvärlden. Han menar att det han och hans kollega gör aldrig kan 
bli värderat som konst. De kommer att ha epitetet gatukonst, Street Art 
stämplat över sina verk hur nära och lika den etablerade konsten de än är. 

 
Det finns så här att man kan utveckla det och göra vad som helst, att det är 
enormt stort, att det inte finns några gränser, och där har väl… alltså vi blir 
ju kallade för gatukonstnärer… 
(…) Men det känns som att vi har kommit långt överlag. Både i, jag skulle 
vilja påstå att vi har utvecklat nåt i Sverige som är före de andra. Det finns 
ju där man kan, om man drar det till det som kallas streetart, det som är i 
den genren, tycker jag att vi har kommit långt och gjort bra saker. Det finns 
ju, man kan ju dra paralleller till konst med det som vi har. Fast eftersom vi 
har den här bakgrunden och har gjort det vi har gjort innan så blir det ju 
streetart vad vi än gör för något, allt vi gör – så är det bara… 
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(…) det är accepterat för att jag sitter här i dag och den del av konstvärlden 
som accepterar mig, men alltså kulturdelen skriver ju inte om vad jag gör. 
Det har varit en artikel i DN om konst, olaglig och laglig, mer debatt om sa-
ken. Men jag tror aldrig att en konstkritiker skulle gå ut på stan och skriva 
om mina saker. (I/20040528/ KP/CA) 

 
Detta tolkar jag som att han är missnöjd med Street Art-epitetet, eller att 
han genom detta blivit fråntagen möjligheten för hans arbeten att värderas 
på samma sätt som andra konstnärers. Det är inget ovanligt i dessa sam-
manhang, en paradox infinner sig hos en del utövare; man vill ha sin frihet 
och behålla tjusningen med vad det illegala momentet ger samtidigt som 
man vill bli tagen på allvar och att alstren ska värderas som konst. Graffitu-
tövare menar att det de gör inte är konst, det handlar istället om att “bran-
da” sig själv – man saluför sig själv som ett varumärke:  

 
Jag har alltid sagt att jag tycker inte att graffiti är konst, det är en reklam-
kampanj, och folk säger att reklam är konst, så, det är en stor reklamkam-
panj för en själv. Klockrent. Eller, för det namnet man valt, sen att det inte 
finns nån person bakom det namnet som folk ser, men de ser namnet. 
(I/20040428/R/CA) 

 
Även denne informant uttalar dock ett visst missnöje: 

 
Som det är enligt regelboken är det bara arkitekter som får uttrycka sig, och 
om man är konstnär i nittiofem år och har dött så får man ställa ut en staty 
nånstans… (I/20041005/R/CA) 
 

Vid ett annat intervjutillfälle tog jag upp paradoxen med huruvida man vill 
att det man gör ska kallas konst eller inte: 
 

CA: det finns ju de som inte ens vill att man ska kalla det för konst, graffiti, 
att man inte vill kopplas ihop med att det skulle vara konst, lustigt? 
 
K: ja, men det är kul, det är coolt, då blir det en konst i sig, coolt i sig, en 
konstform i sig, anti liksom bara att man ska bajsa på väggar liksom. Det är 
cool, då blir det den åsikten, cool i sig, att nån har den åsikten liksom att 
man verkligen inte vill, jag menar, hur många konstnärer finns det inte som 
håller på så, som ska provocera folk, det är ju verkligen en standardgrej lik-
som. Verkligen konst i sig, hålla på och paja… (I/20040503/K/CA) 
 

Per Andersson (2005) har kallat graffiti för folkkonst, Staffan Jacobson 
(1996) hävdar att det är en konstform, en konströrelse och även Susan A. 
Phillips (1999) anser att det är konstform. 

Det finns en viss ambivalens från båda håll hur man ska ställa sig till att 
den “lägsta” konstformen skulle transformeras till den “högsta” genom en 
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fysisk förflyttning. Det finns även ett motstånd från gatukonsthåll mot att 
införlivas under begreppet konst och detta verkar bottna i den institutionella 
konstens snäva utrymme och dess värdeladdade historia. Dock menar jag 
att en hel del av den gatukonst som skapas i 2000-talets Stockholm bär sto-
ra likheter med den institutionaliserade samtida konstens uttryck, funktion 
och mening och kanske kan uppfattningen revideras till att se gatukonst 
som en strömning inom den samtida konsten, utan att för den skull stänga 
in denna uttrycksform mellan fyra väggar – i en vit kub. 

Konflikt inom gatukonstkulturen 
Gatukonsten är ett fält som innefattar, om inte fältslag, så kamper och kon-
flikter. Jag har nämnt kampen om det offentliga rummet där, i min tolkning, 
den samlade gatukonstkulturen kan utgöra ett symboliskt motstånd, vara en 
motmakt mot bland annat kommersialisering och privatisering. 

Nedan ska en beskrivning ges av den konflikt som finns inom gatukonst-
kulturen som vilar på en hierarkisk och konventionell uppbyggnad av själva 
fältet. Paralleller kan dras till konstvärlden där kamper om vad som är rätt, 
äkta och sant ständigt utspelas och diskuteras. Flera intressanta aspekter 
synliggjordes vid en intervju med en av de utövare som varit aktiv sedan i 
mitten av 1980-talet. 

 
(…) så jag vet att bland de första målningar vi gjorde hade vi roller och 
färg, vi hade hittat underredesfärg i pappas garage, som fick vara svart, och 
sånt där. Det där finns inte längre, nu går ungarna ut och sprayar färg med 
de perfekta capsen, perfekta burkarna, man hade mycket, man tog en hår-
sprayscaps och satte lim på den, klippte lite så det skulle bli en smal stråle, 
allt sånt där, man meka fram, mycket mycket mer…  
(…) Men nu, det är också det med denhär klistergrejen, kan jag känna, det 
finns så många som inte ens vet vad graffiti är, men de ska sätta upp klis-
termärken (skrattar). 
(…) Har du sett hur det ser ut på stan, det är så mycket klistermärken på 
vissa ställen och de vet inte ens om det här att man inte ska sätta över någon 
annans, eller de har aldrig tänkt den tanken tills nån kommer sätta över dem, 
då börjar de nog tänka på det. (I/20040428/R/CA) 
 

Denne informants uttalande visar på en konservativ inställning till hantver-
ket och vad som är autentiskt enligt ursprungsförhållanden och verktyg. 
Dessutom speglas irritationen över hur Street Art-genren börjat breda ut 
sig, på vad det verkar, graffitiutövarnas bekostnad. 

En inbiten graffitimålare kan anse att Street Art är för enkelt, insmick-
rande och publikvänlig och att graffitin är det enda sanna uttrycket som 
vilar på gediget hantverkskunnande och en stark tradition och där riskta-
gande blir en viktig del av kulturen. Street Art-utövare kan å andra sidan 
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anse att graffitimålare är reaktionära, att de ställer upp och underkastar sig 
för många regler och har svårt att se utanför sin egen värld. 

Även om de flesta inom gatukonstkulturen i Stockholm som helhet tycks 
känna, eller åtminstone känna till, varandra kan kritik och fördömanden 
avläsas i deras respektive uttalanden, ofta inlindat i ett ironiskt eller lätt 
spydigt tonfall. 

 
… men en glad clown på ett klistermärke på väggen då kan de (publiken) 
säga så här: ”oooh, en glad clown” (ohörbart) jag vet inte, de har ju valt en 
väg som är närmare, jag tror man i längden blir trött på fyrtioåttatusen 
clowner, jag undrar vad alla de ska göra till slut, var ska han sätta rådjuret i 
tjugo år, man kommer ju att tröttna på rådjur… de kanske blir större, fast 
det är klart att det går att förändra det också… jag vet inte, det är en grej 
som vanlig folk kan prata om… se och känna, och folk tar ju ibland ner 
klistermärkena och har det hemma för att känna sig lite coola. 
(I/20040428/R/CA). 
 

Om det är publiken, eller utövaren själv som ”tröttnar” framkommer inte, 
dock tolkar jag det som att han menar både och. Det är intressant att infor-
manten, i detta fall en graffitimålare, inte ser likheten i att publiken även 
kan tröttna på tags som upprepas i oändlighet. En annan informant gav ett 
liknande uttalande: 

 
En tag är coolare för det blir ju en annan grej, även om man skriver samma 
sak ser det olika ut, man skriver den på olika sätt. Samma klistermärke 
hundratusen gånger det blir sån jävla upprepning… (I/20040817/K/CA) 
 

Att det är just klistermärken runt om i staden som vuxit som uttrycksform 
mest under de senaste åren tycks bero på de är lätta att ha med sig, de går 
snabbt att sätta upp, lätta att ta ner igen och människor blir inte upprörda på 
samma sätt som över tags. En annan anledning kan vara att brottsrubrice-
ringen är olaga affischering och därför ger mildare straff i form av böter. 

En annan mycket insatt person i graffitikulturen, kontakten T, berättade 
om sin syn på hur publiken uppfattar graffiti/tags kontra klistermär-
ken/streetart. Han menade att graffitin är ett eget system av estetik och ko-
der som det krävs kunskap för att förstå och läsa av, medan streetartgenren 
producerar klistermärken som består av lättlästa symboler som på så sätt 
blir enklare att ta till sig. 

 
Men jag förstår ju att folk… man måste lära sig att läsa, att tyda dem (tags) 
för att kunna uppskatta dem och för att kunna dechiffrera dem, och eftersom 
folk inte bryr sig om det så jävla mycket så gör de inte det heller. Därför gil-
lar de de här symbolerna bättre, de är mycket lättare att ta till sig… lättare 
att ta till sig det här rådjuret eller en rolig affisch med en gubbe eller en 
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schablon, det är så lätt, alla kan se vad det föreställer, man behöver liksom 
inte gå in det särskilt djupt. Det är det som är intressant, tycker jag, med 
graffiti och tags och det är att det handlar mycket mer om ett jävligt strikt 
estetiskt språk, som man måste lära sig att tyda och koda av. 
(I/200401/T/CA) 
 

Mellan raderna i hans uttalande kan jag utläsa en värdering av dessa två 
uttrycksformer. Graffitin är ett område som kräver skicklighet och kunnan-
de från både utövare och publik och står därför högre i kurs än Street Art 
där det mesta i hans ögon verkar vara ganska banala bilder utan krav på 
varken utövare eller publik. Denna något strikta uppdelning av graffitimåla-
re och Street Art-utövare som gjorts i denna avhandling stämmer inte gene-
rellt då många utövare som jag tidigare nämnt rör sig mellan och genom de 
två världarna. Dessutom är det många som börjar som målare men senare 
går över till Street Art. En av informanterna som själv definierar sig som 
”graffare” och är en av de flitigaste målarna i Stockholm struntar dock i 
konventionerna och de strikta reglerna inom graffitimåleriet. Han rör sig in 
och ut genom de två polerna av gatukonsten och sysslar med både och. Han 
tror inte att man behöver ha kunskap om graffitin utan att alla människor 
kan hitta något de tycker om, bara de går ut och tittar. Denne informant 
tycker det är bra om folk uppskattar det han gör, även om han tillstår att 
”det är roligt att göra folk arga också”. Han har också ambitionen att nå 
fram till barn med sina alster. 

 
Det är roligt, nu håller jag på att göra en grej som… som är som en signatur, 
den är dålig, så pass att alla kan göra den, som en symbol, det är roligt. Vad 
tycker folk om det? (han visar ett foto på en snabbt tecknad sol, som om ett 
barn skulle målat den, svart linjeteckning med korta spretiga strålar, en glad 
mun och två ögon) och så gör man den i en massa varianter, med olika ögon 
och munnar. Det är coolt, för det är så jävla enkelt, det är en rolig tanke att 
det ska gå förbi nåt barn och tycka det är fint och säga det till sina föräldrar 
att de tyckte det var fint. Det är alltid… det har i så fall varit en inspira-
tionskälla för mig. (I/20040503/K/CA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol av K. Foto: Cecilia Andersson 2004. 
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Och vidare: 
 

(…) publikfrieri (skrattar) och det tycker säkert många att jag är, så här pu-
blikfrierimänniska som bara är fin, konstnärlig, men vad kan jag säga, alltså 
folk får ju tycka det då, jag vet ju själv att det inte är därför jag målar på nåt 
visst sätt eller så…men det har väl blivit uppmärksammat, bara för att folk 
kan tycka att det är fint, som inte bara är insnöade på graffiti, jag bryr mig 
inte, jag tycker inte att det är viktigt, jag hade väl målat ändå även om ingen 
hade tyckt att det är fint, jag målar för att det är kul, man vet väl själv vad 
man tycker är fint. (I/20040503/K/CA) 

 
Detta svar fick jag av en annan utövare när jag tog upp den mer eller mind-
re synliga gränsdragningen mellan graffiti och Street Art:  

 
Jag försöker inte leva upp till nåt sånt, jag har inga regler… folk får göra 
vad de vill. Måla tåg eller måla vägg eller sätta upp affischer eller, det är 
inget jag dömer (…) jag tycker väl bara att graffitivärlden har extremt så här 
hårda regler som många följer. (I/20050301/KP/CA) 

 

Han visar även viss trött frustration över denna konflikt som han tycks 
mena bara är till nackdel för alla i gatukonstkulturen: 

 
Men jag vet ju, i alla grupper, i alla separatistiska grupper verkar ideologin 
försvinna och man snöar in och sätter upp en massa regler för hur det ska 
vara. De som ändå håller på kritiserar varandra. Det är där det slutar. (…) 
som graffitimålare, när man har så mycket emot sig, och det är så mycket 
som är jobbigt ändå, påfrestningar från samhället och så, så håller man ändå 
på och klankar ner på varandra och säger att man är dålig eller att man inte 
skulle ha gjort det där, att man inte skulle ha gjort så eller… det är ganska 
mycket regler. (I/20040528/KP/CA) 

 
Konkurrensen mellan de olika utövarna kan generera ett större utbud, och 
kanske i bästa fall en kreativ utveckling. Samtidigt är det just konkurrensen 
som bidrar till konstruerandet av en konflikt. 

Återigen känns det rimligt att dra paralleller till den formella konstvärl-
den och även till kulturbegreppet som innefattar högt och lågt. Traditiona-
listerna inom graffitivärlden menar att klassisk graffiti är det som är äkta 
och som kräver kunskap att förstå och tyda och kommunikationen mest 
sker inom graffitisfären, medan Street Art är lättköpt och populistiskt. 
Dessutom kan graffitin liknas vid det klassiska måleriet med sina konven-
tioner och regler och Street Art kan då vara en tvilling, eller en kusin till 
den moderna och samtida konsten, där kommunikation, och interaktion och 
viljan att berätta och ifrågasätta är den primära ingredienserna.  
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Två nivåer av motstånd 

Symboliskt motstånd  
Jag har i denna avhandling fört ett resonemang om ungdomar/unga vuxna 
och deras kreativa praktiker i det offentliga rummet. Utövarna synliggör en 
konflikt om det offentliga rummet genom att göra anspråk på offentliga 
miljöer av skilda slag och ifrågasätta strukturer. De estetiska produktioner-
na kan i detta fall bli ett symboliskt motstånd.  

Konst och konstutövande har gärna en motståndsaspekt i sig, konst ska-
pas ofta underifrån. Den romantiserade bilden av konstnären med epitet 
som den fattiga och lidande som lever i ett sorts utanförskap i samhället 
påstås skapa den verkligt goda konsten. Denna mytbildning kan en del 
konstnärer leva upp till. Dock är det aspekten av att skapa “underifrån mot 
ovan” som många konstnärer har anammat som sin uppgift. Det vill säga att 
ifrågasätta och kommentera det som uppfattas som den förtryckande mak-
ten. Problemet är att konsten samtidigt kan vara en kommersiell produktion 
och uppstår inom institutioner vars konstruktion utgör makt.  

Skapande motstånd 
Ett annat motstånd som är viktigt i sammanhanget är det motstånd som sker 
i själva skapandesituationen. Många konstnärer menar att det måste finnas 
en spänning i själva skapandet. Ett motstånd att brottas mot, ett problem 
som ska lösas, en utmaning att anta. Det kan handla om ett motstånd i ma-
terialet, i tekniken, i utförandet eller i själva överföringen från idé till verk. 
På liknande sätt kan även utanförskapsproblematiken, självvald eller inte, 
också skapa spänning och i bästa fall bli ett konstruktivt motstånd. Natur-
ligtvis måste detta motstånd vara övervinneligt och ses mer som problem-
lösning och en sporre i själva skapandet. Detta motstånd ger energi och 
kanske “flow” när det övervinns och har transformerats. Just detta är ytterst 
synbart hos gatukonstutövare som möter ständiga hinder i sin praktik. 

Sammanfattning 
Med detta kapitel har gatukonsten belysts i förhållande till den institutiona-
liserade konsten. Här har även redogjorts för de intentioner gatukonstutöva-
re kan ha med sin praktik. De flesta menar att de gör något, inte bara för sig 
själv, utan även för en publik; intern så väl som utomstående och man sö-
ker, en del mer aktivt än andra, en form av dialog med människor.  

De närmanden som görs från båda håll kan jämföras med de distanse-
randen som också existerar. Gatukonstens närmande till den institutionali-
serade konsten har diskuterats, där ambivalens och visst motstånd kan avlä-
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sas. Gatukonst har likheter med den samtida konsten, dock är gatukonsten 
beroende av kontexten på ett tydligare sätt. Dess kommunikation upphör 
när den lyfts in i gallerikontexten. Här har också redogjorts för den konflikt 
som finns inom gatukonstkulturen, där konventioner och hierarkier speg-
lats.  

I det sista och avslutande kapitlet görs en summering av och återkopp-
lingar till de tre senaste kapitlen och dess resultat. 
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Kapitel 9. Återkoppling och avslut 

 

(…) det är så himla roligt. Det är riktigt roligt! (I/20040428/R/CA) 

 

Inledning  
I denna avhandling har jag, på olika nivåer, diskuterat gatukonst genom att 
bland annat belysa platsen, formen, intentionen, processen samt publiken 
och kommunikationen. Dessa teman har redogjorts för, tolkats och analyse-
rats i samband med empiriska exempel i kapitel 6, 7 och 8. I detta sista ka-
pitel görs en sammanfattande analys av de resultat som erhållits från de 
undersökta frågeställningarna.  

Studien har visat att gatukonst är en praktik som dels kan vara ett sym-
boliskt motstånd och en kreativ motkraft, dels en estetisk lärprocess där 
själva gestaltningen blir en kunskapsform samt också en möjlig del av den 
samtida konsten. Jag går här närmare in på praktikens faktiska förutsätt-
ningar, gatukonstens funktioner, de publika aspekterna och sedan diskute-
ras kampen om utrymme i staden. Därefter görs några avslutande reflektio-
ner.  

Gatukonstens förutsättningar 
Gatukonsten finns som ett estetiskt och kanske även politiskt avtryck i stä-
der världen över. Detta avtryck går inte helt att tvätta bort, utan kommer att 
leva kvar i det offentliga rummet, på gator och husfasader, i tunnelbanor 
och under broar som spår av människors kreativa handlingar och estetiska 
produktioner. 

Denna estetiska produktion kännetecknas dock till stor del av dess flyk-
tiga och föränderliga karaktär. Ambitionen hos utövaren är inte att verken 
ska vara permanenta eller eviga, även om en viktig aspekt är att etsa fast sitt 
namn eller sin bild i staden och i människors medvetande. Flyktigheten i 
verken liknar också flyktigheten i själva praktiken. Utövaren har arbetat 
upp en snabbhet och ett sätt att måla, spraya, klistra eller sätta upp sina verk 
som speglar det faktum att detta är en kriminaliserad praktik. Bildernas ut-
tryck formas av tid och rum, det vill säga den tidsmässiga aspekten tillåter 
inte större eller alltför komplicerade kompositioner och platsen i sin tur 
medger det uttryck som bäst passar den rumsliga kontexten. En presenta-
tion av vad som generellt finns var gjordes i kapitel 6. Där redogjordes för 
på vilka sätt utövarna väljer en plats; för dess tillgänglighet, samt vilken 
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teknik denna plats tillåter. Tre miljöer har redogjorts för; tunnelbanemiljön, 
gatumiljö och den nollgradiga miljön. Dessa miljöer består av platser vars 
fysiska förutsättningar medger olika tekniker vilka skapar de uttryck som 
visas. Sammanfattningsvis kan sägas att tags har sin plats i tunnelbanan och 
på husväggar. Graffitimålningar finns oftast i närheten av tunnelbanestatio-
ner och utmed spåren. Klistermärken, mindre affischer och objekt finns 
oftare på gatunivå; husväggar, trafikskyltar, elskåp och så vidare. På de 
nollgradiga platserna, under broar, i tunnlar, prång och mer undanskymda 
platser finns samtliga uttrycksformer, ofta större och mer genomarbetade. 
Gestaltningsprocesserna formas således av både tid och rum vilket blir av-
görande för verkens estetiska och formmässiga uttryck.  

Gatukonstens funktioner 
Det senmoderna samhället är den betingelse som gör att gatukonst kan tol-
kas som en estetisk produktion och en kreativ handling. Huruvida gatu-
konsten kommer att räknas som en del av den samtida konsten återstår att 
se, dock är detta en praktik som redan på sätt och vis är institutionaliserad. 

Gatukonsten är livskraftig och högst vital. I denna praktik finns natur-
ligtvis också påverkan, influenser, outtalade regler och ett hierarkiskt sy-
stem, där likväl som inom den institutionsbundna konsten. Emellertid tycks 
de flesta gatukonstutövare anse att de är fria. Fria i sin utövning, fria i sin 
stad, fria att göra det de helst vill, fria i sin valda livsstil. Den illegala stäm-
peln bjuder visserligen på motstånd, men detta motstånd kan oftare genere-
ra ytterligare kreativa lösningar och skapa större vilja att lämna sitt avtryck 
i tiden och rummet, än att hämma praktiken som sådan. 

Elliot menar att konstens funktion är att göra omvärlden begriplig, samt 
att konst skulle vara en moralisk handling. Han menar att konsten innefattar 
en sfär inom vilka ramar konstnären har fullständig frihet. Gatukonst har 
liknande funktioner, men en avgörande skillnad är avsaknaden av den 
skyddande sfären, konstens immunitet.  

Gatukonstpraktiken kan paradoxalt nog ses som en moralisk handling, i 
dess kriminella kölvatten flyter dessa alster som dels säger något om värl-
den och samhället idag, dels markerar ett deltagande i detta samhälle. Flera 
av mina informanter har uttryckt sig känna en skyldighet kring hur och att 
man använder staden och det offentliga rummet.  

En informant menade att man som gatukonstutövare ”bryr sig om” sta-
den och ”använder” den. Utövarna gör sig delaktiga, om än på sina egna 
villkor. Flera har också uttryckt en sorts omsorg om publiken, att variera 
sig, att göra något nytt. Olika utövare har olika ambitioner, en del vill lyfta 
fram obemärkta platser eller föremål, en del vill skapa en relation till pub-
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liken, andra vill ” ha roligt” eller bara ”synas” och en del har ambitionen att 
bilda publiken, stadsborna, eller att försöka få människor att se på staden 
eller platsen där man bor eller befinner sig med nya ögon och ett ”konst-
närligt sätt”. Att på detta vis ta del av staden och förvalta de möjligheter till 
uttryck man har, är en av de bärande grunderna för gatukonstpraktiken. I 
enlighet med Bhahba (2003) tolkar jag dessa uttryck som en del av det 
behov och den rättighet människan har att formulera sig och att i detta bli 
hörd och sedd. 

Denna informella gestaltning äger stora likheter med den vedertagna 
konsten och dess ambitioner. Gatukonst är dock en konstform vars plats är 
gatan. Det är på denna plats den fyller en funktion. Det är inte relevant att 
lyfta in denna konstform i ett slutet rum, utan snarare att vidga konstens fält 
till att nå ut på gatan. Den vedertagna uppfattningen om vad som är och får 
vara konst kan breddas genom att se på konstens funktion och kriterierna 
för denna. Konst är inte bara till för några få, konst är ett verktyg för män-
niskor att forma och förstå sin omvärld. Vid ett slutgiltigt upptagande av 
gatukonsten i den institutionsbundna konsten är risken överhängande att det 
som är gatukonstens väsen och funktion i det offentliga rummet går för-
lorat.  

Ett inringande av denna praktik görs av en informant, dels menar hon att 
gatukonstutövning är ett sätt att uttrycka sig, dels finns det moment av 
bekräftelse på den egna identiteten och även ett synliggörande av de som 
inte alltid blir sedda. 

 
Jag ser det som att om jag vill ha så får jag också ge, jag ger det som jag har 
att ge, andra ger det de har att ge och sen så blir det väl bra… så blir det en 
blandning… på det sättet gör jag det för andra. Det gör mig trygg… att se 
mitt namn, att vara bland människor men ändå ensam… det är ett sätt… att 
uttrycka sig. (…) Men jag tror inte att folk går ut och målar utan att de vet 
vad de ska göra. Somliga gör det bara för att bli sedda, för att de inte blir det 
annars, men om de inte blir sedda annars så blir det sedda, det är ju som en 
lösning, även om det inte är den bästa… fast jag tycker inte att det är nåt fel 
i och för sig. En del, tror det är många småkillar som kanske ångrar sig 
(ohörbart) de fattar inte att det kan leda till böter och leda till… det är ju lite 
synd. (I/20040817/Z/CA) 

 
Några av gatukonstens funktioner är således att synliggöra individen i det 
offentliga rummet och ge bekräftelse, men också att individen genom denna 
praktik synliggör det offentliga rummet och artikulerar kampen om utrym-
me, där det handlar om att ta del av staden, använda staden och uttrycka sig 
med de resurser man har.  
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Omvärlden hanteras med hjälp av fysiska och intellektuella redskap, me-
nar Säljö (2000). Ett redskap för detta är just gatukonspraktiken och dess 
produkter. Detta skapande medför en lärprocess och denna lärprocess inne-
fattar ett kunskapstillägnande. Gatukonst är en form av kommunikation, där 
bild och text skapar och omskapar mening i relation till den omgivande ur-
bana miljö där den verkar; uttryck som står utanför den formella konsten 
och högkulturen, uttryck som ifrågasätter strukturer genom symboliskt mot-
stånd. Gatukonstens bilder ger både uttryck för identitetsskapande och ar-
gumenterar för rätten till det offentliga rummet, de visar på en vilja att sy-
nas och synliggör en kamp om stadsrummet och den offentliga miljön. Det 
är en explosiv kreativitet som ses i form av gatukonst, där unga tar makten 
över sitt eget bildskapande och ger uttryck för sig själva, sin identitet och 
visar ett kunnande som är inlärt men ofta outtalat. 

En kriminaliserad praktik  
Det ska inte bortses ifrån att denna praktik är kriminaliserad, de unga som 
utövar den gör sig skyldiga till brott. Även om de är medvetna om detta är 
det inte en aspekt som är avgörande, om det inte är just det som lockar – 
detta kan visa sig i vissa sällsynta fall där kicken av det illegala momentet 
och det provokativa i att ställa sig utanför lagen och samhällskontraktet är 
det tyngst vägande skälet.  

I de intervjuer där jag fått mer utförliga svar har jag tolkat praktikens 
kriminella aspekt som något man inte helt bortser ifrån, men inte heller är 
det den som driver dessa personer. Det finns emellertid ett inbyggt försvar 
vilket gör att utövaren rättfärdigar sina handlingar och detta är samman-
knippat med de funktioner jag redogjort för; praktiken utgör en motmakt 
mot en upplevd repressiv makt, dessutom anser utövarna att produkterna 
förändrar, förskönar och/eller tillför staden kvaliteter. Utövarna anser också 
att de på ett unikt sätt använder stadens rum, vilket för dem blir en rättighet, 
och för vissa, en skyldighet. 

Vid ett intervjutillfälle berättade jag om hur jag ofta hamnat i hetsiga dis-
kussioner om klotter när jag berättat vad mitt avhandlingsarbete handlar 
om. Jag sade också också att jag har förståelse för folk som upprörs över 
graffitin som målas till exempel över Siri Derkerts utsmyckning på Öster-
malmstorg. 
 

Ja, jag har jättelätt att sätta mig in i den grejen, det är jättelätt. Men som SL 
har varit… smarta. Så fort det är en målning på Östermalmstorg så ringer de 
ju alla tidningar. Fast sista de gjorde när det var så stort så var det för att de 
renoverade stationen, såg du hur det såg ut veckan innan? De gick och sand-
blästrade det var ju sand och damm överallt, de skulle ju ändå renovera det 
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det där och så skyllde de allt på att de var tvungna att göra det för den där 
målningen! Men det är klart det är dumt. Å andra sidan så bor vi i en stor 
stad, jag tror att en storstad ska formas av dem som bor i den. Ja, men jag 
har hört, jag har läst i nån bok att hon (Derkert) tyckte om det i alla fall när 
det började komma tags nån gång på sextitalet eller nånting, det var ’hej, jag 
älskar Nisse’ och att hon tyckte om det på Östermalmstorg, att hon tyckte 
att det kompletterade hennes eget… hon hade ju lätt klottrat, det är ju en 
klotterstation (…). (I/20040428/R/CA) 

 

Denne informant anser att Siri Derkert skulle godkänna och tycka om att 
utövare ”kompletterade” hennes utsmyckningar. Hans uttalande blir ett för-
svar för handlingen. Detta kan också jämföras med hur gatukonsten på en 
nivå tar sin plats i staden, och går i dialog med arkitekturen och den offent-
liga konsten vilket bland annat beskrivits i kapitel 6, och på en annan ofrån-
komlig nivå innebär gatukonsten en illegal praktik. Vid en snarlik diskus-
sion med en annan informant fördes ett liknande resonemang: 

 
(…) framförallt har ingen pratat med Siri Derkert, hon är ju död, så hon kan 
inte säga så mycket, men hade hon levat så kanske hon hade haft en bra lös-
ning på det. För det första, hade hon levat skulle SL ändå inte vågat dra upp 
att man förstörde hennes konstverk eftersom hon då skulle haft nåt att säga 
till om, för de skulle ju inte låta Siri Derkert bestämma om vad som ska fin-
nas i tunnelbanan, så jag menar hur mycket folk än skulle tycka att det skul-
le vara målat där, skulle det inte spela nån roll för SL. De försöker ju bara 
piska upp debatten och samhället emot… de har ju bestämt sig för att de 
inte ska ha nåt klotter i tunnelbanan. Jag förstår det och så där, jag förstår ju 
SL på ett sätt, de förlorar ju en massa pengar (…) de har ju konstiga lös-
ningar på problemen, en massa andra problem också, som kostar skattebeta-
larna en massa pengar och… jag tycker det skulle finnas mer pengar till 
konstnärer och såna organisationer och mindre pengar till poliser och väkta-
re och så så att man kan göra nånting åt det, det vore ju skitcoolt om Siri 
Derkert fick bestämma, om hon hade levat då, om hon kunde bestämma en 
massa saker, det vore ju hur coolt som helst, istället för att nån kostymnisse 
sitter och gör det, de har ju ändå ingen koll, hon har ju säkert mycket mera 
koll och vetskap om nån lösning på ett sånt problem (…). 
(I/20040503/K/CA) 
 

Dessa två informanter har den bestämda uppfattningen att konstnären Siri 
Derkert skulle ha varit positivt inställd till att hennes verk kommenterades 
av gatukonstutövare. De har också en mycket bestämd uppfattning om SL 
där den fientliga attityden inte går att ta miste på. Detta kan jämföras med 
de rigida positioner som SL och gatukonstutövare låst sig vid, vilket jag be-
skrivit i kapitel 2. Gatukonst och dess praktik medför ofrånkomligen pro-
blem. Problem som är viktiga att lyfta fram, analysera och ge perspektiv på 
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för att kunna hanteras i skolor, i medierna, på kulturinstitutioner och bland 
allmänheten. 

Publika aspekter 
Gatukonstens bilder vittnar om en sprudlande kreativitet utanför formella 
ramar, om än också existerande utanför lagens råmärken. De skapas på eget 
initiativ och visas upp för en förbipasserande allmänhet, en allmänhet som 
tar ställning, genom att låta bli att se, att se och ta avstånd ifrån, eller att se 
och reagera på ett eller annat sätt. Ofrånkomligt är att alstren kommunicerar 
och att publiken gör sin läsning av dem. Dessa bilder förutsätter en betrak-
tande offentlighet. Denna offentlighet intar sedan olika läsarpositioner. En 
hänvisning till Halls tre läsarpositioner kan göras här (se sidan 112), och 
även till Beckers resonemang kring displaybegreppet vilket alltid förutsät-
ter en betraktande offentlighet (se sidan 76).  

Denna betraktande offentlighet är dock inte enhetlig. Två sorters publik 
finns och inom dessa två kan flera nivåer särskiljas. Den ena publiken är 
gatukonstkulturen, den egna kretsen. Denna publik har kunskap om prakti-
ken och värderar det de ser efter en egen karta. Denna karta innehåller 
aspekter som namn, riskfaktor, placering, plats, handlag, kunnande och 
konventioner eller nyskapande. Här görs dock läsningen beroende på vilken 
tillhörighet inom gatukonstkulturen man har; graffitimålare eller streetartu-
tövare. Generellt sett kan en jämförelse med Halls dominant- hegemonic 
reading göras. Emellertid – som jag visat finns en konflikt mellan två poler 
inom gatukonstkulturen och detta ger vid handen två läsarpositioner trots 
att de ingår i samma sfär, beroende på vem som tittar på vad. 

Den andra publiken är allmänheten, de övriga medborgarna i staden. 
Även här kan flera publikaspekter ses. Många människor avfärdar eller ig-
norerar det de ser, andra blir överraskade och anser att gatukonst kan tillfö-
ra något i stadsmiljö. De flesta människor tycks dock bli upprörda och an-
ser att detta är en praktik som tränger sig på, förfular och förstör. Läsarpos-
titionerna och upplevelserna av alstren vilar också för de mesta på det fak-
tum att praktiken är kriminaliserad. Intentionerna, medvetna eller omedvet-
na, som gatukonstutövare har med sina produktioner kan också växla rikt-
ning mellan det man uppfattar som maktsfären och allmänheten. Mot makt-
havare vill man rikta en kritik mot stadsrummets utformning. Till allmänhe-
ten vill man ge ett mindre anonymt stadsrum, mer personligt och öppna upp 
för alternativa meningar. Det gatukonsten kommunicerar är, oavsett publik, 
ett ifrågasättande av det offentliga rummet och dess tillgänglighet. 
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Kampen om utrymme 
Gatukonstpraktiken är en utövning som kan ses som ett ifrågasättande av 
makt och vedertagna regler, dessa kan handla om vem som har rätt till det 
offentliga rummet, vem/vad som bestämmer hur människor ska underord-
nas den offentliga miljön. Det är en handling som i ett perspektiv ifrågasät-
ter den rådande estetiken och den goda smaken och som möjligen i ett vida-
re perspektiv ifrågasätter den rådande samhällsstrukturen. Vad det handlar 
om, menar jag, är ett symboliskt motstånd och en konkret motmakt som 
yttrar sig i form av visuell kommunikation i det offentliga rummet.  

Gatukonsten artikulerar kampen om det offentliga rummet genom sin 
beskaffenhet som motkraft där man genom estetisk produktion på egna 
premisser tar stadens rum i anspråk och skapar ny mening. En av männi-
skans behov är att ta kontroll över sina handlingar, genom att låta den makt 
man har som individ bli en motmakt eller utgöra ett motstånd. Detta kan 
göras på olika sätt och gatukonstutövaren har valt ett. Det motstånd gatu-
konstpraktiken utgör beror inte alltid på en medveten taktik av utövarna. 
Dock är praktiken genom sin funktion som provokatör och ifrågasättare en 
form av motmakt. 

Det offentliga rummet innefattar en rad konflikter och kamper: Kampen 
om att få ta plats; det öppna, tillgängliga rummet kontra det privatiserade. 
Kampen om de estetiska uttrycken; arkitekturen och dess användning och 
inte minst reklamens dominans. Generationskampen som även den står för 
vem som får hävda anspråk på stadens rum, men också när.  

Debatten kring gatukonst är aktuell och vare sig man fördömer eller ac-
cepterar så skapar gestaltningsformen, genom sin praktik och platserna för 
denna, diskussioner som inte bara handlar om värden; moraliska, juridiska, 
estetiska, utan även sprider ringar på vattnet och sätter igång frågor kring 
det offentliga rummets idé, demokrati och även frågor om vad som är 
konst, konstens funktion och konstens plats i samhället. En maktaspekt kan 
ses utifrån vilka röster som styr och formar debatten. Massmedier är ett 
maktverktyg, vilka bland annat består av värdehierarkier och specifika upp-
fattningar om samhället som bidrar till att forma verkligheten. Konst- och 
kulturinstitutioner är en annan maktfaktor som kan bidra till att behålla di-
stinktionen mellan hög- och populärkultur och rör sig inom den sfär som 
kan utesluta, och införliva, vissa former av gestaltning och uttryck. 

Nedan presenteras en omstridd och mycket medial händelse sommaren 
2004, vilken föranledde ett offentligt samtal och paneldiskussion på Färg-
fabriken 20040824. Detta är ett exempel på en händelse i det offentliga 
rummet som visar på den komplexitet och de konflikter som kan bli synli-
ga, där delar av konstvärlden och gatukonstvärlden markerar ett ställnings-
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tagande angående kampen om utrymme i staden, kampen om den offentliga 
miljön. En kamp som speglades i den del av det offentliga rummet som be-
står av massmedier. 

En kamp om gränsdragning i det offentliga rummet 
Under sommaren 2004 tågade kossorna in i Stockholm. Sjuttiofem dekore-
rade kor av glasfiber stod på olika platser runt om i staden. Bakom projek-
tet stod Stockholm Visitors Board och organisationen Cow Parade i ett nära 
samarbete med svenskt näringsliv. Projektet startade 2000 och har funnits i 
flera städer världen över och nu var det alltså dags för Stockholm. Inför 
projektet uppmanades människor att lämna in förslag på dekorationer. En 
bred krets bjöds in; etablerade konstnärer, reklammakare och övriga intres-
serade. Av alla förslag som kom in valdes sjuttiofem stycken. Konstnärerna 
fick niotusen kronor i ersättning, detta skulle också täcka materialkostna-
der. Kossorna placerades ut i Stockholm på offentliga platser och utställ-
ningen varade från juni till den sista augusti. Den första juni hade DN en 
artikel skriven av Susanna Hellberg som presenterade projektet, och pro-
jektledaren på reklambyrån Ogilvy, Harrie Rademaekers uttalade sig: 

 
Cow Parade är inget ytligt spektakel. Det är upplevelser. Ett busigt hjärte-
projekt. Kossor är charmiga djur, och i naturlig storlek tillför de stadsbilden 
något exotiskt. Evenemang, i det här fallet skulpturer, ska kunna utnyttja det 
offentliga rummet. 
(…) I Zürich drog projektet en miljon besökare, och det är klart att det gyn-
nar näringslivet. (DN 20040601) 

 
Evenemanget avslutades med en auktion där sjuttiofem procent av intäkter-
na skulle gå till BRIS (Barnens rätt i samhället). Enligt Färgfabrikens chef 
Jan Åman var detta en marginell del av vad projektet drog in på merchandi-
se. I en nätkrönika som låg ute på Färgfabrikens hemsida under sommaren 
2004 skrev Åman om Cow Parade som en smart affärsidé som inte har med 
konst att göra: 
 

En sak måste man i alla fall ge projektet cow parade: det är en smart affärs-
idé. För tänk bara exponeringsytan. Hela stan! Gratis! Det måste vara varje 
marknadsförares våta dröm. (…)61 

 
Åman skrev om de ”goda” värden som Cow Parade spelar på när de tänker 
skänka pengar till BRIS samt att det är ett demokratiskt projekt där ”alla får 
vara med”. Samtidigt som Cow Parade vill vara konst och inte något som 
förknippas med pengar och kommers. Han menade att ”kossorna på stan” 
                                            
61 www.fargfabriken.se 
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bara är levande reklampelare för de merchandiseprodukter i form av små 
prydnadskossor man kan köpa och att dessa intäkter går till dem som ska-
pade Cow Parade. Jan Åman redogjorde för tre förlorare i detta projekt: 
barnen; för att det egentligen är de som sponsrar Cow Parade och inte 
tvärtom. Konsten; för att det hela handlar om att kontrollera konstens ut-
tryck och den tredje förloraren slutligen är ”vi, vi som tillsammans äger det 
offentliga rummet, det rum som upplåtes till gratis annonsplats för en smart 
affärsidé”.  

Medierapporteringen fick bränsle av vad som hände härnäst. I augusti 
2004 försvann konstnären Backa Karin Ivarssons ko från sin post utanför 
Moderna Museet. Så småningom visade det sig att kon blivit kidnappad av 
”Stockholms militanta graffitikonstnärer” och stort rabalder uppstod när 
kidnapparna på Internet ställde ultimatum: alla kor i utställningen skulle tas 
bort före klockan tolv den tjugotredje augusti och förklaras för icke-konst. 
Dessutom krävde ”konapparna” lagliga väggar för stockholmare att måla på 
och praktisera sin yttrandefrihet. Sajten hade en länk till en videofilm där 
två svartklädda, maskerade personer med varsin såg flankerade den bort-
förda kon. Detta ansågs av vissa, till exempel Milou Allerholm i DN 
20040826 vara smaklöst och upprörande då tankarna drogs till kidnappade 
journalister i Iran som i videoupptagningar vädjade för sina liv. Andra, till 
exempel Dan Jönsson i DN 20050125, tyckte dock att det var ett både hu-
moristiskt och tankeväckande tilltag. Naturligtvis gick tidsfristen ut utan att 
Stockholms militanta graffitikonstnärer fick igenom sina krav. Från den 24 
augusti (dagen efter utgången av tidsfristen) redovisar jag nedan utsnitt från 
två artiklar, den ena från DN, den andra från Stockholms City. Den senare 
ägnar det hela en halvsida med flera färgbilder: 

 
Att BRIS får en del av pengarna för kossorna när de säljs är bra – men är 
samtidigt täckmantel för ett globalt kommersiellt jippo, säger tjuvarna i det 
mejl som skickades till City. I mejlet bifogades en länk till en krönika skri-
ven av Färgfabrikens chef Jan Åman. På sin hemsida skriver tjuvarna att Jan 
Åmans artikel är ”en artikel om Cow Parade som säger det som behöver sä-
gas”. (Eva Kallersand, Stockholm City 20040824). 

 
Att Färgfabrikens chef kopplades ihop med kidnappningen av kon fick Jan 
Åman dementera i artikeln: ”Jag svär mig fri från koslakten”. Dock tog 
man upp hans starka åsikter om Cow Parade, och han gavs plats att förkla-
ra att han inte var emot att BRIS fick pengar men att han tyckte det är fel att 
projektet inte gick ut med att det i första hand är en smart affärsidé. I arti-
keln berättas vidare att en säck med det avsågade kohuvudet hittades på 
Hamngatan dagen innan. Artikeln slutade med: ”Kotjuvarna har gjort sig 
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skyldiga till stöld eller grov stöld. Det kan ge fängelse i upp till två eller sex 
år”. 

I Dagens Nyheter samma dag gavs nyheten om ”koslakten” en enspaltare 
skriven av Marcus Boldeman. Där gavs i ingressen även information om 
den debatt som skulle äga rum på Färgfabriken samma kväll. 

 
I går gick tidsfristen ut för den stulna Cow Parade-kon ut. Eftersom utställ-
ningen står kvar krossades ko-statyn i bitar av sina kidnappare. Debatten om 
konst och kommersialism fortsätter i kväll på Färgfabriken. 
 

Konstkritiker, i framförallt DN, tog upp det symboliska värdet av denna 
omskrivna ”konappning”. Milou Allerholm rapporterade från ovan nämnda 
debatt: 

 
Ko-kidnappningen gjorde nog sitt till, debatten på Färgfabriken i tisdags – 
om kommersiella kor och offentligt rum – drog en ansenlig publik. 
(…) Om kon är landsbygdens symbol för det öppna landskapet, har den ef-
ter sommaren närmast blivit en symbol för det motsatta: för ett minskat of-
fentligt rum, för hur kommersiella intressen mer och mer tar makten över 
offentligheten. (Milou Allerholm DN 20040826). 

 
Slutligen skrev Dan Jönsson angående företeelsen att i dag kan allt möjligt 
kallas konst och hur detta skapar problem. Han skrev bland annat: 

 
När en grupp maskerade ’kulturterrorister’ i somras kidnappade och hals-
högg ett av verken i välgörenhetsjippot ’Cow Parade’ var deras ultimatum 
att korna skulle sluta kallas konst. Kravet – som i mina ögon gjorde denna 
aktion till årets intressantaste konsthändelse – satte fingret på en punkt som 
bland många, särskilt yngre konstnärer, i dag tycks upplevas som akut. Om 
allt är konst, vad är då meningsfullt? (Dan Jönsson DN 20050125). 
 

Denna händelse och hur den hanterades i medierna är ett tydligt exempel på 
den kamp som förs om utrymmet i staden, kampen om vem som har till-
gång till det offentliga rummet och dess estetiska utformning samt kampen 
om gränsdragningen i det offentliga rummet kring vad som får visas som 
konst. Initiativtagarna till detta spektakulära tilltag antog namnet Stock-
holms Militanta Graffitikonstnärer och visade därigenom graffitins och 
gatukonstens ställning i denna kamp. 

Avslutande reflektioner 
Jag är medveten om att jag med denna avhandling bidrar till institutionali-
seringen av gatukonst. Detta är ett dilemma och en paradox då jag anser att 
det finns en risk att kväva det som gör gatukonsten vital och meningsfull. 
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Dess faktiska om än symboliska prägel av motkraft är ett viktigt inslag i det 
offentliga rummet och denna kan gå förlorad vid ett upptagande i en for-
mell institutionsbunden sfär.  

Genom att denna avhandling antagit ett perspektiv som utgår från ett 
samtida fenomen som är centralt för många unga människor, där jag stude-
rat och analyserat gatukonstpraktiken som en kreativ praktik och estetisk 
produktion vilka medför ett kunskapstillägnande och en samlad outtalad 
kunskap, ger den ett bidrag till forskningsfältet estetiska lärprocesser. Detta 
medför dock vissa problem då detta är en kriminaliserad praktik, det är ett 
skadegörelsebrott som begås. Gatukonsten är en del av stadskulturen och 
det samtida samhället. Många unga tar på olika sätt del av gatukonstkultu-
ren då dess influenser genomsyrar många delar av populärkulturen och ett 
fåtal utövar den. 

Jan Thavenius (2003) resonerar kring skolans uppdrag där han menar att 
även barn och unga har rätt till yttrandefrihet och föreslår att skolan och 
lärarutbildningarna ska ses som ”resonerande kritska och konstnärligt ge-
staltande offentligheter” (2003:6). Gatukonst är ett ämne som i skolorna 
blivit snudd på tabubelagt och i likhet med Thavenius menar jag att ”skolan 
kunde ha en avgörande betydelse för att sortera, diskutera och analysera de 
kunskaper som de kulturella förändringarna i samhället för med sig”. Gatu-
konst är just ett sådant fenomen som uppstår av kulturella förändringar och 
är en del av ungdomskulturen. Skolan som kunskaps- men också kultur-
förmedlare kunde vara ett diskussionsforum för detta spänningsfyllda 
fenomen. 

”Skolan borde vara en vital del av vår kultur. Om det ska vara möjligt 
kan vi inte bara betrakta den som en förmedlare av givna kunskaper och 
värderingar”. (ibid). Thavenius menar att skolan har en alltför svag defini-
tion av estetik och är alltför försiktig; ”Försiktigheten inför nya former av 
konst och estetik hör också till skolestetiskens svaga sidor”. (ibid:63). 

En fortsatt debatt och vidare forskning behövs för att fördjupa de dimen-
sioner som ligger i denna praktik; genusperspektiv, konsumtionsmönster 
och så vidare. Vad gäller kunskapsprocesser, lärandesammanhang och este-
tik har jag redogjort för och analyserat delar av en praktik som är högst ak-
tuell och i ständig förändring. Jag har med denna avhandling också uttalat 
den outtalade kunskapen som finns inbakad och som utvecklas inom gatu-
konstpraktiken. Jag har fångat denna praktik i en brytningstid vad gäller 
acceptans och införlivande i kulturinstitutioner. En förhoppning är att ytter-
ligare forskning även kring gestaltning som kunskapsform genom informel-
la lärprocesser tar vid och fortsätter där jag nu slutar. 
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Summary 

”Roe deer and Rockets. Street Art as creative practice and aesthetic produc-
tion in the public space”. 

 
In this thesis I discuss Street Art as an informal image making practice in 
the public space that young people use as a tool to make meaning, but also 
as a form of resistance.  

In our contemporary late modern society the visual is of great impor-
tance. Images of all sorts imbue society: advertisements, signs, and posters. 
Televisions, the Internet, computer- and video games, movies, magazines 
are other image producers. The so-called new media and new technology 
are advancing and blur the boundaries between countries and people, be-
tween high- and popular culture. People of to day need to make meaning of 
a lot of impressions, texts and images. Therefore it is of great importance to 
have tools for reading and interpretation. People also make meaning 
through images that become tools for understanding and shaping their lives. 

People need to express themselves as human beings; making meaning 
through signs and images, is an essential aspect of this thesis. The focus 
lays upon young peoples creative practices, in this case the specific practice 
of Street Art, in the public space. Another significant aspect that in differ-
ent ways are woven in to this thesis is the dynamic that occurs between 
Street Art and the media and what consequences it gives. 

The theoretically perspective used here is constructivist and partly based 
on influences from the field of Cultural Studies where research is done in 
areas of contemporary society and contemporary culture in a critical per-
spective. In this thesis I look at the productions of Street Art, the practice 
itself, and the places where this phenomena occurs. This is performed by 
ethnography and visual ethnographic methods, where my data is collected 
from interviews, photographs and videotaped sequences of the practice and 
its products conducted during the years of 2003 and 2005. The informants 
are three men and four women in the ages between 19 and 31.  

I examine questions that concern how, where, by whom, and for who are 
these visual expressions of Street Art created, presented and communicated 
in the public space? That is – in what places does Street Art occur, who are 
the practitioners and who are and how is the audience defined? How to in-
terpret, analyse and understand this specific informal image making that 
stands outside the formal institutions in a didactic perspective? 



 

 

174 

 

By describing and analysing this informal image making light is thrown 
upon the aesthetic learning process that occurs, the didactic aspect of this 
practice and the communication that the images articulate. 

The thesis consists of two parts where the first part discusses contempo-
rary society as a late modern society. This points out the conditions for 
Street Art as a contemporary phenomenon. From three platforms; public 
space and the practice of Street Art, aesthetic learning processes within this 
specific practice, and the expanded field of Art and the similarities and 
differences between formal Art and Street Art.  

I start with a discussion about the public space, and also the concept of 
place. The public space as a democratic idea is described, and also public 
places and their shifting meanings. Reasoning about places where Street 
Art occurs is connected to this discussion, what are those places, where are 
they and why is it that especially these places are being used for Street Art 
practice and its presentation? The analyses show for example that a highly 
frequented city street is popular among those who choose to work with 
stickers and, in some cases, stencils. This is because of the simplicity and 
speed of the work compared to spray paint. A place of so-called zero de-
gree architecture, that is a more or less hidden or forgotten place, can be 
the spot of masterpieces, paintings and so on. The results here also show 
how Street Artists uses the city, wanting to become a part of the city, the 
struggle of space in public space.  

The thesis then reasons about aesthetic learning processes, learning and 
knowledge where I discuss Street Art as a creative practice and aesthetic 
production being made of young people. The results here shows a learning 
process that not all practitioners are aware of, or if they are it is not a 
knowledge that is accepted or accentuated in the academic sphere or among 
scholars in general. Here some aesthetic processes are presented and ana-
lysed from a semiotic perspective, where the most important aspect is to 
capture how, and why this practice is chosen and performed. Above all, the 
informants says that they wants to ”have fun”. But there are also other as-
pects; an obligation of making the city more interesting, beautiful and so 
on. At an other level the practitioners are making use of the city, becoming 
a part of the city. 

A discussion about Art and Street Art comes next. This discussion con-
cerns the similarities and differences of the two Art forms and argues that 
even if Street Art can be considered as Art, it will perhaps lose its meaning, 
power and function when institutionalised. The results point out that there 
are a lot of similarities in contemporary Art and Street Art, but that there is 
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also a conflict and ambivalence existing on both sides concerning the im-
portance of classifying in this way.  

The last chapter concludes the main findings of the study where I have 
outlined three themes that are analyzed. The conditions for Street Art, the 
functions of the practice and the struggle of the public space. Light is 
thrown upon this specific practice as a meaning making practice, essential 
for these specific young people. and finally the functions of Art and Street 
Art, the possibility for Street Art to be included in the Art world and how 
this is appreciated among Street Art practitioners. 

The chapter also brings up some questions to discuss in relation to this 
finding. Finally there is a reflective discussion and also a clarification about 
the contributions of this thesis, where I suggest further research on informal 
aesthetic learning processes. The image making that takes place within 
schools is not free from influences of what is going on within the field of 
Art, nor is it free from influences of such a cultural phenomena as Street 
Art. Street Art is central for many young people in different kinds of ways. 
It is of great importance to develop tools to handle this subject pedagogi-
cally even in schools, and look at it in a learning perspective, as an aes-
thetic learning process and a creative practice, and not just as an illegal 
practice that is taboo. 

The DVD that is concluded in the book has all the images that are 
printed in this book, but in colour and bigger size. It also has a visual inter-
pretation as a complement to the written text. These two parts, the written 
text and the visual interpretation can be read individually or as an inte-
grated unit.  

The study was conducted between 2003 and 2005. The spreading and 
geographical sightings are briefly mapped because of the difficulty to ex-
actly pinpoint their position. This is a practice that changes its shape over 
time, although there are places that function as galleries. 
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APPENDIX 

Appendix 1. Transkriberingsnyckel 
 
Intervjuerna är transkriberade enligt följande: 
 
( ) parentes med kursiv förklarar läten, skratt och dylikt från informan-

ten. 
 
( ) parentes utan kursiv text i fungerar som förklaring för något som sker, 
något informanten refererar till och så vidare. 
 
(…) parentes med tre punkter markerar att texten som följer är ett utsnitt 
av en utsaga. 
 
… står för pauser 
 
VERSALER används när informanten uttrycker emfas. Ibland används 
utropstecken! 
 
Referenserna anges till exempel som (I/20040428/R/CA). I står för in-
tervju, sedan följer datum för denna, informantens initialbokstav, och 
initialerna av intervjuarens, det vill säga mitt för- och efternamn. 
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Appendix 2. Bonus 
 
www.atlasmuren.se 
www.adbusters.org 
www.adbusters.se 
www.akayism.org 
www.www.loesje.org 
www.konstgangster.com 
www.spaceinvaders.som 
www.diffus.tk 
www.ekosystem.org 
www.streetart.twoday.net 
www.urban-wallpaper.blogspot.com 
www.gatukonst.se 
www.gatukonst.com 
www.hoploui.com 
www.wostercollective.som 
www.streetart.se 
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