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Abstract  Titel:  Graffiti and zero tolerance (2012) Authors:  Nilsdotter, N. and Ollén, E. 

 

This study is about how Stockholm’s policy for zero tolerance of graffiti from 2007 

affected the graffiti culture in Stockholm. We have researched what consequences there 

were for the practice of graffiti, and what consequences there were for the stylistic 

performance of graffiti. In doing so, we have had two focus group interviews and one 

deep interview including eight graffiti writers from Stockholm. The individuals in the 

groups have been practising graffiti for a varied amount of time, but we have 

representation from both before, and after/during the policy of zero tolerance from 

2007.  

 

Our study shows that the result of Stockholm’s policy for zero tolerance of graffiti for the 

graffiti culture in Stockholm was a ”subcultureification”, a ”stylistic generalization” and the 

”subculture’s ambivalent identity”. With ”subcultureification” we mean that the labelling 

process from the politicians in acting against the graffiti culture and present it as a 

problem and a deviant and criminal subculture was reinforced within the graffiti culture 

and resulted in the increased importance of criminalization for the development of sub 

cultural capital. The ”stylistic generalization” was a consequence of the changed 

conditions for writing graffiti. Less time and more security have led to a simpler and fast 

performance and less of the colourful and detailed murals. A consequence which helps 

keeping the public convinced of the necessity of the zero tolerance policy and the 

connection between graffiti and criminal damage rather than an artistic expression. The 

”subcultures ambivalent identity” referred to the interpretation that the new conditions 

for writing graffiti changed the way the writers identified the culture. In our research we 

found three major conflicts regarding if or if not graffiti was ”art”, about practicing legal 

graffiti or illegal, and how to value graffiti on the internet.  
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1.INLEDNING 
 
Graffitin kom till Stockholm år 1983 tillsammans med breakdance, rap och dj:ing och var 

ett nytt färgsprakande uttryck för den yngre generationen. På många sätt hörde graffitin 

samman med den popkulturella massexport från U.S.A som under den andra halvan av 

1900-talet influerade resten av världen. Många år har gått sedan graffiti var något nytt och 

spännande, men snart 30 år senare är graffiti lika kontroversiellt som det var när den 

först kom till Stockholm. Hur kommer det sig och hur har det påverkat den graffitikultur 

som trots motstånd från styrande politiker fortfarande lever vidare? Stockholms stad har 

förklarat nolltolerans mot graffiti, men vad innebär detta egentligen för graffitimålarna i 

Stockholms stad? 

 

1.1 Vad är graffiti? – historik 

 

Graffitin föddes i New York under det sena 60-talet och tidiga 70-talet i och ur en kultur 

och ett samhälle som översvämmades av bilder, symboler och budskap. De första 

graffitimålarna skrev sina ”tags1” över hela staden och målade så kallade ”masterpieces2” 

eller ”pieces3” på tunnelbanetågen som rullade genom staden och spred på så sätt sitt 

namn. Graffitikulturen växte explosionsartat och mot slutet av 70-talet och början på 80-

talet var det graffiti på så gott som varje tunnelbanetåg. År 1989 kunde dock New Yorks 

borgmästare efter flera års krig mot graffitin förklara tunnelbanan fri från graffiti 

(Kramer, 2010). Graffitin började i New York och dess framfart gick inte att stoppa, 

graffitikulturen spreds tillsammans med hiphopen över hela jorden. 

 

När graffiti kom till Stockholm under det tidiga 80-talet var det starkt sammanlänkat med 

hiphopkulturen och förenade ungdomar ifrån vitt skilda bakgrunder i en ungdomskultur. 

25 år senare är inte den kopplingen lika stark, graffitimålarna har skiljt ut sig från 

hiphopkulturen och är en heterogen grupp utan gemensam ideologi och musikstil. 

Graffitikulturen i Stockholm har under åren varit flitigt debatterad och eftersom synen på 

graffiti som i första hand är skadegörelse och avvikande kriminellt beteende är och har 
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varit den dominerande synen ifrån beslutsfattare i Stockholm sedan 1995, då SL lanserade 

den stora anti-klotter kampanjen ”Operation trygghet” (AB Storstockholms Lokaltrafik, 

21/3 1995) har konsekvenserna i form av påföljder och stigmatisering stegvis blivit 

hårdare mot de ungdomar som ägnat sig åt graffiti. 

 

Den graffiti som vi skriver om i denna uppsats är just Stockholmsgraffiti, det vill säga den 

graffiti som utövas i Stockholms stad. Anledningen till detta är att det endast är Stockholms 

stad som bedriver nolltolerans mot all form av graffiti. I andra kranskommuner som hör 

till stor-Stockholm, bland annat Botkyrka, finns det ingen nolltolerans mot graffiti och om 

man rör sig så långt ut som till Märsta kan man till och med måla på lagliga väggar. När vi 

skriver graffitikultur syftar vi på det gemensamma idé-, värde- och handlingsmönster som 

tillhör subkulturen graffitimålare i Stockholm. (Källa; definition av subkultur från NE.se) 

 

1.2 Vad innebär nolltoleransen i Stockholms stad? 

 

År 2007 införde politikerna i Stockholms stad ”Policy mot klotter och liknande 

skadegörelse i Stockholm”. SL hade då sedan 1995 hårdsatsat mot klotter och graffiti med 

hjälp av olika samarbetspartners så som särskilda klotterväktare, kameraövervakning i 

tunnelbanan och under en viss period fanns tips-telefoner på stationerna där medborgare 

kunnat rapportera om de såg någon graffiti. År 2007 hakade politikerna i Stockholms stad 

på och i och med denna nya anti-klotterpolicy ville markera sitt avståndstagande från 

graffitikulturen ännu tydligare. 

 

I ”Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm4” står bland annat: 

 

Genom att reagera och agera direkt vid misstanke om att ungdomar ägnar sig åt 

klotter och liknande skadegörelse kan vi förebygga att ungdomar drabbas av problem 

som skolk, missbruk och kriminalitet. 

 (Paragraf 3 ”policy mot klotter och liknande skadegörelse i stockholm”.) 
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Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart 

tar avstånd från klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Staden skall inte 

heller medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka intresse för, och leda 

till klotter, olaglig graffiti och skadegörelse. 

(Paragraf 9 i ” policy mot klotter och liknande skadegörelse i stockholm”.) 

 

Med dessa två paragrafer vi citerat vill vi tydliggöra för läsaren hur nolltoleransen i 

Stockholms stad är utformad. I paragraf 3 gör man en tydlig koppling mellan graffiti och 

skolk, missbruk och kriminalitet. I paragraf 9 så förbjuder man alla verksamheter inom 

Stockholms stad att bedriva verksamhet som kan inspirera till graffitimålande. Detta 

inkluderar alltså lagliga väggar på mark som Stockholms stad äger och graffitikurser i 

skolor eller på ungdomsgårdar. 

 

Med bakgrund av detta anser vi att det är viktigt för framtida socialarbetare, som en del av 

samhällsinstitutioner och normskapande maktsystem, att reflektera över sin egen del i 

skapandet och bevarandet av olika typer av ”problembilder” däribland bilden av unga 

graffitimålare. 

 

1.3 Syfte  

 

Vi vill undersöka hur Stockholm stads nolltolerans mot graffiti har påverkat 

graffitikulturens utövande och stilistiska värde. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

- Hur upplever graffitimålarna att Stockholm stads nolltolerans har påverkat graffitins 

utövande? 

- Hur har det stilistiska värdet och konstaspekten inom graffitikulturen påverkats av 

Stockholms stads nolltolerans? 

- Vilken påverkan anser graffitimålarna att Stockholm stads nolltolerans har haft för 

graffitikulturen? 



 4 

2. Tidigare forskning 

 

Vi har valt att presentera kunskapsområdet uppdelat utifrån de aspekter som vi kommer 

att fokusera på utifrån syftet, detta för att underlätta för läsaren att manövrera sig i 

uppsatsen. Först presenterar vi ett avsnitt som behandlar forskningen rörande 

konstaspekten inom graffitikulturen och sedan presenterar vi ett avsnitt som behandlar 

forskning rörande kriminaliseringen av graffitikulturen, det som vi i vår uppsats kommer 

att benämna som nolltolerans. Båda avsnitten inleds med en kronologisk presentation av 

forskarna och artiklarna som vi använt oss av, sedan följer en redogörelse för resultaten 

och materialet i form av en tematistisk indelning. 

 

Eftersom de flesta av författarna i sina artiklar berör fler av de aspekter som vi delat upp 

och tematiserat i vår uppsats kan samma forskare och artikel återkomma fler gånger 

under olika rubriker. 

 

2.1 Tidigare forskning  

 

2.1.1 Konstaspekten inom graffitikulturen 

Vi har valt ut två artiklar som behandlar graffitikulturen inte bara utifrån sitt subkulturella 

värde utan även utifrån dess stilistiska värde som konst. Båda författarna refererar till och 

utgår ifrån New York-graffitin. Richard Lachmann (1988) analyserar kopplingen mellan 

graffitins subkulturella värden och dess artistiska värden, detta gör han i en artikel kallad 

”Graffiti as a Career and Ideology”. När denna artikel skrevs var graffitikulturen högaktuell 

i New York och hade fått ett stort genomslag även inom konstvärlden. Lachmann tar i sin 

artikel upp de olika värderingsskalorna5 mot vilka graffitin tillskrivs värde inom den 

officiella konstvärlden och ute i samhället och diskuterar detta utifrån de två helt skilda 

publikerna. Lynn A. Powers (1996) har skrivit ”Whatever happened to the Graffiti Art 

Movement?” och spinner vidare på Lachmanns tidigare resonemang om de två skilda 

värderingsskalorna inom de två olika systemen vari graffitikulturen ingår. Powers 

publicerade sin artikel åtta år senare än Lachmann och då hade den största graffitiboomen 

ebbat ut i New York och graffitikulturen hade börjat synas i många olika sammanhang, till 
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exempel i musikvideos och hiphoptidningar, och tappat en del av sin status som 

gallerikonst. 

 

Lynn A. Powers (1996) bygger till stor del sin artikel på Lachmans (1988) resonemang 

om de två skilda värderingsskalorna mot vilka graffitin tillskrivs värde men utvecklar hans 

resonemang åtta år senare angående vilka konsekvenser detta har gett. Powers skriver 

om graffitins essens att det är en tävlingsinriktad subkultur där individens tagna namn, 

”tag”, hela tiden tävlar med andra graffitimålare om att synas mest och måla bäst. 

Användandet av tunnelbanevagnarna för att sprida sina tags och målningar över hela New 

York fungerade som ett kommunikationsmedel, skriver hon, eftersom graffitimålarna då 

kunde sprida sitt namn längre bort än i det område där de bodde (Powers, 1996).  Publiken 

på gatan var främst andra graffitimålare och de som bodde i områden där de exponeras för 

graffitin, medan graffitin på canvas sågs av en helt annan sorts publik när den ställdes ut i 

gallerierna (Lachmann 1988, Powers 1996).  Powers refererar till Lachmann (1988) när 

hon skriver att graffitikulturen lanserades inför en konstvärld som ständigt letar efter nya 

innovationer. En rik publik i konstgallerier som tilltalades av det råa och färgglada 

gatuspråket. Graffitins karriär inom konstvärlden blev dock kortlivad eftersom 

målningarnas originalitet och därmed värde var svåra att mäta och utvärdera enligt de 

strikta värderingsskalor och med de värderingsverktyg som konstvärlden lutat sig på 

(Powers 1996, Lachmann 1988). Powers skriver att hon i intervjuer med galleriägare och 

konstsäljare fått berättat för sig att flertalet av dem sålde graffititavlorna utifrån en 

exponering av historien om personen bakom målningen. Fattiga uppväxter, kriminalitet 

och droganvändning blev säljargument snarare än tavlan och konsten i sig själv. 

Graffitikonsten blev marknadsförd som något ”nytt och spännande” snarare än som en 

vacker estetik, något som enligt Powers inte banade väg för långa konstkarriärer för de 

graffitimålare som ägnat sig åt galleriutställningar, såvida de inte övergav sprayfärgen och 

började skapa konst med andra tekniker. Inom konstvärlden fick graffitin främst 

uppmärksamhet för sin kulturella kontext och fenomenets historia snarare än sitt 

konstnärliga uttryck (Powers 1996, Lachmann 1988). När graffitin tappade sitt 

nyhetsvärde tappade också konstvärlden sitt intresse för fenomenet, graffititavlor såldes 

billigare och till slut slutade gallerister och konsthandlare rekrytera konstnärer från gatan 

och trenden avtog (Powers 1996).  
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Powers (1996) och Lachman (1988) skriver att inom graffitikulturen själv fanns det 

redan tydliga måttstockar och verktyg för att värdera målningarnas kvalitet och målares 

kapacitet som inte korresponderade med konstvärldens. När gallerister och konstköpare 

anpassade graffitin för att passa in i konstvärlden missade de att ta med de sociologiska 

och psykologiska faktorer som från början motiverade ungdomarna till att skapa graffiti 

(Powers,1996). Den sociala struktur som graffitimålarna hade utvecklat inom sin 

subkultur kunde inte längre överleva i den nya kontexten utanför subkulturen. Det fanns 

inte längre ett behov av en hierarkisk ordning av graffitimålare med ”kings6” och”toys7” 

och eftersom gallerikonstnärer endast värderades utifrån individuella kriterier och inte 

efter kollaborativa, på gatan så kallade ”crews8”, upplöstes dessa och dess funktion. 

Erkännande från den egna gruppen inom subkulturen övergavs för ett större erkännande 

från en bredare publik. Kriterierna för hur graffitimålaren uppfattade sig själv och sin 

konst förändrades och mättes mot en ny standard när de flyttade över från gatan till 

gallerierna (Powers 1996). 

 

En aspekt Lachmann (1988) tydliggör i sin artikel är komplexiteten i att graffitimålarna å 

ena sidan är delaktiga i ett kriminellt  och avvikande sammanhang inom sin subkultur och 

samtidigt är delaktiga i ett konstsammanhang. Konflikten mellan dessa två sammanhang 

och publiker har lett till en fragmentering av graffitikulturen. Powers (1996) artikel å sin 

sida exemplifierar tydligt, genom sitt fokus på konstaspekten inom graffitikulturen, hur en 

framgångsrik konströrelse inom en subkultur omstörtades av en annan mer dominant 

kultur. En kultur som med sina egna regler, värderingar och historia, anpassade det 

subkulturella uttrycket för att passa ihop med den breda massans förväntningar. 

 

2.1.2 Kriminalisering och kriminalitetsaspekten av graffiti 

Under detta avsnitt har vi valt ut sex artiklar som vi finner intressanta för vår uppsats. I 

kronologisk ordning efter publiceringsår har vi först Jeff Ferrell  (1995) som i sin artikel 

”Urban graffiti: Crime, control and Resistance” behandlar graffitifenomenet som helhet, 

från New York till resten av U.S.A till Europa och resten av världen, och hans fokus ligger i 
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det motstånd som finns inbäddat i subkulturen. Efter denna följer ”The Meanings of 

Graffiti and Municipal Administration” av Mark Halsey och Alison Young publicerad år 

2002. Artikeln diskuterar hur samhället svarar på graffitifenomenet och att variationen 

av konstnärer, stilar och innebörd skapar problem för hurvida graffitin ska tolkas som 

brott eller konst, därefter för författarna ett resonemang om huruvida graffiti bör tillåtas 

eller utrotas. Sedan följer Gregory J. Snyder (2006) som i artikeln ”Graffiti media and the 

perpetuation of an illegal subculture” redogör för graffitins utveckling i New York mellan 

sent 60-tal till slutet av 90-talet med fokus på hur graffitikulturens förutsättningar och 

betydelse har förändrats efter politikernas ”krig mot graffitin”. Ronald Kramers artikel 

”Moral Panics and Urban Growth Machines: Official Reactions to Graffiti in New York City, 

1990–2005” (2010) är en diskursanalys där han genom att ha  undersökt omkring 3000 

olika tidningsartiklar, politiska pressmeddelanden och regeringsrapporter, kartlagt det han 

väljer att kalla ”moralpaniken” gällande graffitifenomenet i New York. Kramer 

argumenterar i sin slutsats för att moralpaniken är ett verktyg från officiellt håll i 

förhandlingsprocessen i den sociala konflikt mellan politiker och medborgare som rör 

hur det offentliga rummet och staden skall utformas. Kurt Ivesons (2010) artikel ”The 

wars on graffiti and the new military urbanism” handlar om ”kriget mot graffiti”, 

betydelsen av kriminaliseringen av graffiti och varför detta ”krig” egentligen förs. 

 

2.1.3 Konstruktionen av graffiti som ett problem  

Kramer skriver inledningsvis i sin diskursanalys (2010) att även fast New York efter 

många års ”krig mot graffiti” kunnat förklara tunnelbanan fri från graffiti, har detta inte 

stoppat graffitin som fenomen. Målningarna har bara flyttats från tunnelbanetåget till 

husväggar, godståg och andra platser. Staten öser ut pengar i kampen mot graffiti, men 

Kramer skriver att man ännu inte har genererat någon egentlig ”lösning” på problemet. 

Det pågående ”kriget mot graffiti” som äger rum i olika delar av staden, har legitimerats 

genom en moralpanik och de officiella yttrandena och åtgärderna från politiskt håll 

hänger tätt samman med påverkan från det som Kramer kallar för ”growth machines” 

vilket vi översätter som ”tillväxtmaskineri”. Detta innebär den privatiserande 

rörelse/ideologi som kräver ständig tillväxt och ökade marknadsvärden inom staden. 
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Definition av moralpanik 

Kramer refererar till Stanley Cohen när han förklarar vad han menar med moralpanik. 

Cohens definition är att man vet att det är en moralpanik när rapporter ifrån officiellt håll 

och media överdriver och förstorar betydelsen av händelser och sociala fenomen. Den 

upptrissade stämningen mot ett visst fenomen eller en viss händelse kommer att indikera 

på att samhället är dömt till undergång om inte någon ”tar tag” i problemet. Eftersom 

denna motaktion är beroende av själva problemet, kommer media att hjälpa till att skapa 

så kallade ”folk devils” (syndabockar) genom att använda metaforer och symboliker. 

Moralpaniken kommer sedan att leda till hårdare tag och en ökad social kontroll av 

problemet, som hela tiden motiveras utifrån den moralpanik som skapats. Kramer visar i 

sin studie att graffitin går igenom alla de faser som han använder som kriterium för en 

moralpanik, först genom att makthavare börjar uttrycka en ”oro” över fenomenet, vilket 

skapar en ängslan hos allmänheten. Oron leder sedan till en ”konsensus” som innebär att 

en stor del av samhället är överens om att det existerar ett problem som utgör någon form 

av hot. Det tredje kriteriet är att det uttrycks öppen fientlighet mot fenomenet eller att 

utövare utmålas som en fara, det är i denna fas som media skapar ”folk devils”.  Kramers 

diskursanalys visar att alla kriterier var uppfyllda gällande New Yorks hårda hållning till 

graffiti. Det fjärde och sista kriteriet för att det skulle vara en moralpanik hängde på om 

reaktionen var ”oproportionerlig”. Här argumenterar Kramer för att det som kan avgöra 

om debatten och reaktionerna rörande graffitin varit överdriven och opropotionerligt stor 

är huruvida själva grundargumentet inom anti-graffitikampanjen faktiskt stämmer, och 

här nämner han ”the broken windows theory”.  Denna teori är den teori, på vilken alla 

anti-graffiti kampanjer grundar sig i (Snyder, 2006, Kramer, 2010). Teorin kom redan på 

sjuttiotalet av Wilson och Kelling, men det var inte förrän mot mitten av åttiotalet som den 

fick en vidare spridning i och med anti-graffitikampanjerna. Tesen säger i kort att små 

störningar/ lite oreda i omgivningen så som ett krossat fönster eller en tag på en vägg, 

leder till/inbjuder till mer allvarliga former av brott om man låter det vara (Wilson & 

Kelling 1982). Enligt denna teori har en krossad fönsterruta förmågan att skapa kaos och 

oordning i den sociala och ekonomiska stabiliteten i ett område. Överfört på 

graffitifenomenet innebär detta att närvaron eller frånvaron av graffiti i ett område avgör 

det ekonomiska, sociala och kulturella välmåendet i grannskapet eller i staden. Kramer 

hävdar dock att denna teori är svår att acceptera som fakta och hänvisar till flertalet olika 
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rapporter om turism i New York efter ”11 september”, turism i graffititäta områden, och 

undersökningar som säger att det inte är saneringern av graffiti i sig som ökar den sociala 

tryggheten och välmåendet i ett område utan just det faktum att människor engagerar sig 

tillsammans mot ett gemensamt mål. Eftersom Kramer förkastar ”the broken windows 

theory” som fakta anser han att kriteriet för disproportionalitet är uppfyllt.  

 

Moralpaniken och kopplingen till det ideologiska tillväxtmaskineriet 

Kramer skriver vidare i sin artikel att moralpaniken är tätt sammankopplad med det 

tillväxtmaskineri som pågår i New York. Privatiseringen av områden och företagens vilja 

att maximera sin vinst genom att höja marknadsvärden och bostadspriser samt påverka 

de urbana områdena, har de varit helt beroende av ”kriget mot graffiti”. Genom att 

förmedla nödvändigheten av att ”förfina” fattiga områden och ta bort graffiti öppnade man 

samtidigt upp för att höja hyror, riva hus och bygga nytt (Kramer 2010). Kramer tydliggör 

detta genom att visa på flera citat som handlar om nödvändigheten att utrota graffiti för att 

kunna gynna ekonomiska intressen. Kramer nämner även områden i New York som 

utsatts för denna gentrifikation och ökat i status, områdena han skriver om är 

Williamsburg och Brooklyn, som har förvandlats från slum till ”hippa” och attraktiva 

områden. Kramer skriver att det är viktigt att notera att det är tillväxtmaskineriet som 

gynnats av dessa förändringar, knappast de människor som bodde i Brooklyn eller i 

Williamsburg innan ”kriget mot graffiti”. De fattiga människorna har inte blivit rikare 

utan har fått flytta på sig, precis som graffitin har fått flytta på sig till andra ställen. 
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2.1.4 ”Kriget mot graffiti” 

Kurt Iveson (2010) skriver i sin artikel att precis som med alla andra krig har kriget mot 

graffiti varit lönsamt för olika företag, exempelvis säkerhets-och övervakningsföretag och 

deras teknologi, saneringsföretag och andra företag kopplade till anti-graffiti industrin. Det 

intressanta är att även om dessa företag proklamerar att de lyckas med sitt uppdrag, att 

minska graffiti på gatan, måste de ändå hålla sina kunder förvissade om att ”fienden” kan 

slå till när som helst och att kriget mot graffiti är ständigt pågående och ständigt kräver 

mer resurser. Det är med andra ord ett krig som aldrig kan bli vunnet. Iveson nämner 

även hur graffitimålare i sin tur påverkats av graffitikriget och till exempel använder ett 

ord som ”bomba9” när de pratar om att tagga i stor skala, ett ord med tydliga militära 

referenser. Eftersom städer runt om i världen ständigt satsar på nya övervakningssystem 

och nya metoder för att förhindra graffitin så tvingas även graffitimålarna att anpassa sig 

efter de nya förutsättningarna för att kunna fortsätta existera. En konsekvens av kriget 

mot graffitin blir att subkulturen tvingas förnya sig själv och flyttas till nya arenor, vilket 

behandlas nedan. 

 

”Kriget mot graffitin” leder till en stilistisk förändring 

Iveson (2010) skriver att i takt med att gamla möjligheter upphört som en konsekvens av 

de allt tuffare villkoren ändras även stilen på graffitin. Stilistiskt kan en förändring mot 

snabbt utförda tags, målningar och throw-ups10 ses och en frångång från den 

ursprungligen mer konstnärligt utarbetade graffitin, vilken tar längre tid att utföra och på 

så sätt ökar risken för att bli upptäckt. En annan form av graffiti, så kallad Street Art har 

blivit populär där de bland annat skär ut stenciler hemma och sedan snabbt applicerar 

och sprayar upp utomhus, eller trycker upp klistermärken och egengjorda affischer som 

är lätta att applicera utan att bli upptäcka. Graffitimålarna måste ständigt uppdatera sin 

kunskap om stadens förändrade infrastruktur för att på så sätt veta var det går eller inte 

går att måla, samt hur de bäst kan camouflera sig och inte bli upptäckta, ett jobb som 

kräver stor ansträngning och dedikation. 

 

Graffitikulturens anpassning 

                                                
9 Se ordlista 
10 Se ordlista 
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Graffittikulturen har anpassat sig själv till de nya villkoren och förändrats utan någon 

styrning från ledare eller någon sorts hierarkisk organisation. Det finns ingen ”armé” av 

graffitimålare i den strikta bemärkelsen. Det är också därför som ”kriget mot graffiti” är 

omöjligt att vinna (Iveson 2010).  Även Halsey och Young (2002) uttrycker invändningar 

mot de tendenser som finns inom vissa akademiska skrifter och i skapande av policy; att 

se graffiti som ett relativt homogent och enkelt fenomen. De skriver vidare att den 

heterogena graffitikulturen gör att enkelspåriga strategier så som totalförbud är dömda 

att misslyckas. Ferrell (1995) uttrycker samma skepticism angående ”kriget mot graffiti” i 

sin artikel och skriver att det ”krig” som förs mot graffitin i många städer världen över 

snarare spär på och motiverar graffitikulturen till att fortsätta att rekrytera och växa, och 

att  med andra ord har en motsatt effekt. 

 

Graffiti som ett uttryck för frihet och demokrati 

Iveson nämner att ”kriget mot graffiti” är ett ”krig” där graffitimålarna angriper 

infrastrukturen, men där det inte handlar så mycket om förstörelse av egendom (tågen 

kan fortfarande rulla, väggarna rasar inte ner på grund av färgen) som en attack på 

infrastrukturens betydelse. Genom att använda offentlig och privat egendom som en fri yta 

för kommunikation gör de staden till sin egen och inte genom att äga byggnader och hus, 

utan genom att använda dessa som fria kommunikationsytor. Iveson avslutar med att 

skriva att precis som en stad som har förhindrat alla möjligheter till terrorism inte längre 

är en demokratisk stad, skulle också en stad helt utan graffiti inte längre visa något 

erkännande av invånarnas urbana offentliga värld. Därigenom, skriver Iveson, är graffitin  

ett uttryck för frihet snarare än ett uttryck för kriminalitet (Iverson, 2010). 

 

Riskerna med hårdare policies och påföljder mot graffitikulturen 

Halsey och Young (2002) avslutar sin artikel med att om man har uppnått en förståelse 

för komplexiteten i graffitins sociala kultur skulle det vara mindre nödvändigt att 

kriminalisera målarna. Enligt dem är ingen strategi effektiv om man inte förstår 

individens bakomliggande önskan att uttrycka sig genom graffiti och att detta syftar 

tillbaka till individens längtan av accepterandet av graffitikulturen i någon grad. Halsey 

och Young skriver att den kommunala styrelsens uppgift bör vara att försäkra sig om att 

syftet gällande hanteringen av graffiti och utformandet av policies inte producerar en 
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växande population av individer, vars identitet har blivit outplånlig stämplade som 

kriminella. 

 

2.1.5 Graffiti som motstånd mot social kontroll 

Det Ferrell (1995) vill visa på i sin artikel genom att titta på motsatsförhållandet mellan 

graffitimålarna och de som utövar social kontroll är hur denna ungdomskultur inte bara 

bryter mot regler, men även skapar egna arenor och egna förutsättningar för att existera 

utanför systemet. 

 

Graffitikulturen som subkultur 

Inledningsvis visar Ferrell på skillnaden mellan subkulturen graffiti och olika former av 

politiskt motstånd mot auktoritet genom mediet graffiti. Dagens graffitikultur består av 

en heterogen grupp utövare som inte förenas kring någon särskild religion eller politisk 

åsikt. Vad är det då, frågar sig Ferrell, i för större kulturell och politisk kontext som detta 

urbana graffitifenomen växer till sig i? Och vilka former av auktoritet är det som den gör 

motstånd mot? 

 

Den urbana miljöns betydelse för uppkomsten av graffitikultur 

Ferrell tar upp att graffitins ursprung är i de urbana miljöerna inom segregerade städer, 

och i miljöer där det offentliga rummet till stor del kontrolleras av privata aktörer som för 

att manifestera och stärka sin äganderätt använder sig av såväl offentliga poliser som av 

privata väktare och övervakningskameror för att kontrollera områden och förhindra 

oönskade aktiviteter. Det har blivit allt hårdare påföljder i många städer för att spela hög 

musik på kvällar, glida runt  kvarteret i bilar och andra aktiviteter som ungdomar ägnar 

sig åt. Ungdomarna har därigenom blivit systematiskt utestängda från att delta i det 

offentliga rummet på sina egna villkor. Genom att måla graffiti återtar graffitimålarna 

delar av det offentliga utrymmet och gör genom detta motstånd mot den fångenskap som 

ungdomar upplever i en socialt och rumsligt kontrollerad miljö. Ferrell har i sina 

intervjuer med graffitimålare kommit fram till att de flesta målar på platser som ägs av 

staden eller av företag snarare än att måla på privata människors hem eller privatbilar. 

Samma ”system” som de unga gör motstånd mot, slår sedan tillbaka mot ungdomarna i 

form av fler poliser, klotterväktare, övervakning, rakbladsstängsel, hundar, genom att 
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punktmarkerar affärer där man kan köpa sprayfärg och genom att inrätta tips-

telefonlinjer för medborgare som ser något. Den här sortens ökad fysisk kontroll backas 

upp av en mer militant hållning mot graffiti från politiskt håll i form av hårdare 

straffskalor (Ferell, 1995). 

 

Rätten att ta plats i den urbana miljön - konflikter 

Halsey och Young (2002) resonerar på ett annat sätt än Ferrell (1995) gällande den 

urbana miljöns betydelse för graffitin. I nästan alla urbana landskap så som stadscentrum, 

förorter och regionala städer tävlar olika logos till exempel McDonalds, Nike, Coca-Cola, 

bilder på popartister, modeller, filmstjärnor samt skyltar som ”enkelriktat”, ”lastplats” etc. 

om att synas. Halsey och Young (2002) anser det vara överraskande att graffiti betraktats 

som avvikande eller att det ”går över gränsen” för vad som anses vara ett propert 

uttryckssätt, då det har skett en ökning av möjligheten att legitimera sin rätt att ”markera” 

sin plats. Graffiti överlever,  för att det är en del av den värld vi rör oss i. De menar att 

graffitin är vårt minsta problem, i jämförelse med all den reklam vi har runt omkring oss 

och dess påverkan. 

 

Graffitibekämpningens Moment 22 

Poängen är, skriver Ferrell (1995) att oavsett hur mycket straffen höjs och hur mycket 

pengar som läggs ned på sanering, stängsel och klotterväktare, kommer graffitin alltid att 

finnas kvar. Flera graffitimålare som Ferrell har intervjuat har uttryckt att spänningen i 

att måla olagligt förhöjer upplevelsen och ju mer motstånd de möter från samhällets håll, 

desto mer motivation får de. Samtidigt innebär den ökade övervakningen och de hårdare 

straffen en ökad status för de graffitimålare som trots detta målar tåg eller lyckas synas 

mycket i staden. Ferrell skriver att inom graffitikulturen kommer social kontroll och 

motstånd alltid att vara beroende av varandra (Ferell, 1995). 

 

2.1.6 Egna arenor 

Både Ferrell (1995) och Snyder (2006) utgår i sina texter ifrån att graffiti ofrånkomligen 

är en kollektiv aktivitet och ett medel för kommunikation inom subkulturen. Ferrell 

skriver att det är genom målandet och bombandet11 som hierarkier, status, vänskapsband 

                                                
11 Se ordlista 
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och konflikter uppstår och utvecklas och i och med detta skapar ungdomarna nya system 

för att nå status och konstruera sin identitet (Ferell, 1995).  

 

Graffiti som medel för subkulturell kommunikation 

Även Snyder (2006) skriver att graffitimålare målar så kallade master pieces och bombar 

staden med sina tags för att andra graffitimålare skall se det. Genom att synas överallt med 

sin tag eller genom att måla snygga målningar får graffitimålaren respekt och högre status 

inom subkulturen. När New Yorks borgmästare förklarade ”krig mot graffiti” och i samma 

veva lanserade anti-graffiti kampanjer över staden lyfte man fram ”the broken windows 

theory” som argument och att det var graffiti, inte fattigdom, som skapade en omgivning 

som gav förutsättningar för annan kriminalitet. Detta ledde till att under det sena 80-talet 

hade graffitimålandet på tunnelbanevagnar i New York nästan helt upphört. Vagnarna 

sanerades och togs ur trafik så fort de målats på och genererade inte längre ”fame”, så 

kallat kändisskap inom subkulturen på samma sätt som tidigare eftersom ingen hann se 

målningarna. Tunnelbanan slutade därmed att vara ett medel för kommunikation mellan 

graffitimålare i staden. Detta betydde naturligtvis inte att graffitikulturen upphörde utan att 

de tuffare villkoren för att måla tåg gjorde att väggmålningar runt om i staden istället 

ökade. 

 

Nya medel för subkulturell kommunikation 

Politiker och New York-polisen hade gjort stora insatser för att splittra de så kallade 

”writers bench” som var lokala knytpunkter för graffitimålare där de samlades och pratade 

om vem som var störst just nu och tittade på passerande tågmålningar. Snyder skriver att 

eftersom det inte längre fanns någon sådan möjlighet för interaktion mellan graffitimålare 

i staden växte betydelsen av fotografier. Fotografier kunde göra en illegal målning, som 

säkert skulle sanerats nästa dag, till något som kunde bevaras för alltid. Fotografierna blev 

ett nytt medium för att kunna mäta status inom subkulturen som inte var bundet till tid 

och plats som tidigare. 

 

I takt med fotografins ökade betydelse grundades flera graffiti ”zines12” som publicerade 

bilder på målningar från olika städer över hela världen och detta skapade en ny arena för 

                                                
12 Se ordlista 
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graffitimålare att mätas med varandra, bli kritiserade eller få erkännande och som också 

kunde instruera nybörjare eller inspirera till nya tekniker. 

 

The transition from trading flicks to making magazines created a forum for ideas and 

meant that writers had something to say as a community. This was a significant 

development in the culture, as it created a space for intellectualism and fostered group 

solidarity among kids who were often demonized by the larger society.  

 

Snyder (2006)  

 

Men det fanns även en annan intressant aspekt rörande de nya graffititidningarna som 

förde graffitikulturen framåt, nämligen dekonstruktionen av det kriminella: 

 

In this case the magazines are not simply a forum for like-minded people to talk 

among and about themselves; they are integral to the very process of subcultural 

progression, providing access to and evaluation of the best graffiti, unencumbered 

by geography. Moreover, such magazines and websites document illegal activity but 

the documents of that activity are themselves not illegal. Magazines and websites 

take graffiti out of its physical context and in so doing serve to decriminalize it. 

 

Snyder (2006) 

 

Övergången från att ha varit en hemlig och sluten subkultur som målat på 

tunnelbanevagnar, till att övergå till väggmålningar, till att lyftas av fotografier och olika 

graffitimagasin samt spridas över hela jorden var en signifikant förändring av kulturen 

som visar på hur den anpassats till och överlevt trots de nya villkoren i samhället (Snyder, 

2006). 

 

2.1.7 Sammanfattande tankar om den tidigare forskningen 

Flera av de artiklar vi redogjort för tar upp liknande resonemang kring graffitins essens 

och kring aspekterna kriminalitet och konst. Men de visar också på en stor spridning i 

hur man kan se på och tolka konsekvenserna av de olika aspekterna över tid. Vi har i vår 
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uppsats och i litteratursammanfattningen försökt att separera de olika aspekterna konst 

och kriminalitet men som ni ser är det svårt då de ofta flyter in i varandra. 

 

Angående konstaspekten inom graffitikulturen kan både Lachmann (1988) och Powers 

(1996) konstatera att dess värde har tolkats olika inom de två olika kulturella system som 

de ingått i, inom konstvärlden mot en sorts skala och ute på gatan mot en annan. Powers 

konstaterar i sin artikel att graffitins anpassning till gallerikonst varit negativt för 

graffitikulturen då det rubbat det grundläggande regelsystem som fanns inom subkulturen 

till förmån för den mer dominanta konstkulturen. Även inom konstaspekten kan man inte 

frångå att kriminaliseringen av graffitin och konstruktionen av graffitikulturen som ett 

problem bidragit till att galleriägare och konstköpare intresserat sig av konstformen från 

första början (Powers 1996). 

 

Gällande kriminaliseringen av graffitin har vi redogjort för ett flertal olika konsekvenser 

och tolkningar. Kramers (2010) tolkning att graffitin fick agera syndabock när politikerna 

i New York ville förvandla slum till attraktiva stadsdelar, Ivesons (2010) tolkning att det 

blivit graffitikrigets moment 22 genom att de ekonomiska vinstintressena i ”kriget mot 

graffiti” är beroende av att graffitimålarna fortsätter att måla samt Ferrells (1995) 

tolkning av att kriget mot graffitin och dess kriminalisering bara bidragit till 

graffitikulturens nyrekrytering och fortsatta existensberättigande. Detta är en åsikt som 

även delas av Haley och Young (2002) när de för fram sin åsikt att man från officiellt håll 

bör sätta sig in i komplexiteten kring graffitikulturen istället för att fortsätta att producera 

en växande grupp kriminella. Samtidigt konstaterar Snyder (2006) att trots att kriget mot 

graffiti har resulterat i att vissa miljöer blivit otillgängliga och att villkoren för att få 

erkännande inom subkulturen har förändrats, har nya arenor skapats via graffititidningar 

och graffitiforum på internet, vilket i sin tur har utvecklat och förnyat graffitikulturen. 

 

2.1.8 Vår tillämpning 

Det vi vill göra med den tidigare forskningen är att se om en liknande utveckling inom 

graffitikulturen går att skönja i Stockholm. Eftersom samtliga forskare utgått ifrån U.S.A 

och de flesta ifrån utvecklingen i New York är forskningsbilden onyanserad. Därför skall vi 

utifrån de två aspekter som vi har tematiserat den tidigare forskningen kring, undersöka 
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hur den motsvarande utvecklingen inom graffitikulturen sett ut i Stockholm och 

undersöka huruvida det finns paralleller eller kontraster. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

 

3.1. Uppkomster av subkulturer och dess gruppnormer 

Albert K. Cohen publicerade 1955 artikeln ”A General Theory of Subcultures” som 

redovisar hans syn på hur och varför subkulturer skapas. Cohen inleder med att deklarera 

att hans utgångspunkt i artikeln är att alla mänskliga handlingar är ett pågående 

bemödande för att lösa problem. Våra metoder för att lösa problem står alltid i relation till 

den sociala miljö vi befinner oss i och att individen alltid söker konformitet och försöker 

passa in i den stora gruppen och dess värderingar, detta för att undvika att bli utstött eller 

straffad. Men hur kommer det sig då, frågar sig Cohen, att människans kulturella 

värderingar ändras över tid om alla individer alltid strävar efter att anpassa sig efter det 

redan etablerade sociala systemet?  

 

Cohen (1955) beskriver att det avgörande villkoret för framväxten av nya kulturella 

former är möjligheten till en effektiv interaktion mellan människor och ett antal personer 

med liknande problem som inte kan lösas av de existerande problemlösningsmodellerna i 

samhället. Bland lösningarna till deras problem kan det finnas en som inte förkroppsligats 

i handling ännu och vilket därför ännu inte finns som en kulturell modell. Denna lösning, 

trots att den saknar godkännande av resten av samhället och kanske överträder allmänna 

normer, passar kanske bättre och framstår som mer lockande för denna grupp människor 

än någon av de andra redan existerande lösningarna Ett utbrytande från den existerande 

kulturella formen sker alltså i grupp genom ömsesidig kommunikation. Individen vågar 

inte själv bryta mot reglerna under längre tid om denne upplever att ingen annan följer 

efter, men i och med att flera personer följer efter fungerar de  bekräftande mot varandra 

och förenklar handlingen för varandra att de vågar bryta ännu mer mot huvudkulturen. 

Den nya kulturella lösningen kan inte tillskrivas någon enstaka individ utan det blir ett 

kollektivt framväxande av ett nytt system. Uppkomsten av dessa gruppnormer och den 

delade referensramen är framväxten av en ny subkultur.  
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När en subkultur väl har uppstått kan den överleva sina ursprungliga skapare men bara 

så länge det fortsätter att fungera som en effektiv problemlösningsmetod för de som följer. 

Det kulturella problem som subkulturen syftar till att lösa kan i flera fall vara en lösning till 

statusproblem. Subkulturen skapar egna normer och värderingsskalor mot vilken 

individer har en annan möjlighet att klättra uppåt i hierarkin än vad de skulle i det stora 

sammanhanget (Cohen, 1995). 

 

Howard Becker (1963) å andra sidan inleder sin bok ”Outsiders” med att diskutera och 

ifrågasätta de allmänt vedertagna tankarna om avvikelse, som bland annat Cohen (1955) 

utgår ifrån, att det är den avvikande individen som bär på orsaken till avvikelsen, dvs att 

det beror på något i personens karaktär (Becker, 1963). Becker (1963) menar att man i 

stället bör fråga sig vem det är som pekar ut något som avvikande, och när/i vilken 

situation detta görs och skriver att orsaken till avvikelse går att finna där. Becker utvecklar 

detta resonemang med att när man följer den tidigare nämnda vedertagna logiken börjar 

man söka efter karaktäristiska som är gemensamt för avvikare, detta med ett antagande 

om att de som avviker är en homogen grupp, endast på grund av att de har avvikit från 

normen eller brutit mot regler. Detta står i skarp kontrast mot vad Becker kallar för den 

centrala faktan; att avvikelse skapas av samhället, det vill säga den grupp som har makten 

att konstruera lagar och regler som resten sedan skall följa och som avvikare bryter mot. 
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3.2 Hur regler skapas och hur avvikare/subkulturer presenteras som problem 

För att förstå hur avvikelse konstrueras, enligt Becker (1963) måste vi förstå att regler 

som skapats av de med mest makt inte är universellt accepterade av alla andra. Istället är 

de föremål för konflikt och oenighet, och normskapandet är en del av den politiska 

processen i samhället. Becker presenterar en teori om hur regler skapas, vilken bygger på 

att en individ tar ett initiativ till att straffa en annan individ för något som denne anses 

vara skyldig till. Efter det skapas en förstärkning av denna nya regels existensberättigande 

när de som vill  få regeln verkställd offentligt uppmärksammar övriga i samhället på 

överträdelsen och annonserar detta som ett problem. Folk börjar uppmärksamma/lyfta 

problemet och införa restriktioner och konsekvenser mot det oönskade beteendet 

när/om de inser att de har något att vinna på det. När det gäller två motsatta maktgrupper 

som existerar inom samma organisation/samhälle kommer ett verkställande av den enes 

regler endast ske om de två systemens möjligheter att kompromissa med varandra falerar, 

annars är det bäst för båda parter att låta konflikten/överträdelsen bestå. 

 

Även Dick Hebdidge (1979) skriver i sin bok ”Subcultures and the meaning of Style” att 

när en ny subkultur först uppmärksammas, utbryter en sorts ”hysteri”, vilken 

karaktäriseras av såväl skräck som fascination, fördömande och förnöjelse. Det är genom 

denna inledande hysteri hos allmänheten som avvikelsen befästs som ett problem, något 

”annat” och som en ”fiende”. 

 

3.3 Subkulturellt kapital 

 

3.3.1 Exploatering av subkulturer 

Hebdige lyfter även fram hur subkulturer till slut inkorporeras med resten av samhället 

genom att göras till konsumerbara ”handelsvaror” och reflekterar kring hurvida detta 

alltid kommer att ske med subkulturerna. Alla subkulturer skapar och för med sig nya 

trender, uttryck eller ny musik och i och med att en ny subkulturs speciella uttryck 

uppmärksammas kommer detta speciella uttryck/denna nya stil att förvandlas till en 

”handelsvara” som oundvikligen kommer att exploateras för att säljas till den breda 

majoriteten och anpassas till nya konsumentgrupper. Hebdidge nämner punken som 
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exempel och hur dess unika uttryck med D.I.Y 13-kläder som snabbt kom att säljas i 

butiker vilket förstörde skiljelinjen mellan vad som var den kommersiella exploateringen 

och vad som var kreativitet/originalitet hos individen. Eftersom denna exploatering 

förstörde själva originalbetydelsen av punkens stiluttryck som ett motstånd mot 

kommersialism, förlorade det stilistiska uttrycket sitt värde.  

 

Sarah Thornton (1995) skriver i sin artikel ”The Social Logic of Subcultural Capital” att 

det är viktigt att erkänna att det finns speciella regler och normsystem inom subkulturen 

mot vilket de kan mäta och värdera medlemmarnas autenticitet och som i förlängningen 

genererar vad hon benämner som subkulturellt kapital. Thornton bygger sitt resonemang 

utifrån Bordieaus teorier om vad som definierar kulturellt kapital och motiverar sin teori 

genom att resonera kring huruvida det går att konvertera till ekonomiskt kapital. Hon 

menar att det subkulturella kapitalet kan omvandlas till ekonomiskt kapital och 

exemplifierar detta med klubbkulturen i England som har genererat pengar och gjort att 

klubbpromoters, DJ:s och nöjesjournalister kunnat livnära sig på sitt subkulturella kapital.  

Om en subkultur skulle exploateras enligt Hebdiges (1979) resonemang, skulle detta 

naturligtvis få konsekvenser för det subkulturella kapitalet. Autenticiteten inom en 

subkultur är därför mycket viktig för dess överlevnad och på så sätt är det subkulturella 

kapitalet starkt kopplat till hur det övriga samhället tar till sig och exploaterar en 

subkulturs speciella uttryck (Thornton, 1995). 

 

3.3.2 Subkulturers självsegregation och isolering 

Becker (1963) undersöker avvikande kulturer, subkulturer och deras förhållande till 

majoritetskulturen genom att studera bland annat musiker. Becker menar dock att alla 

avvikande grupper, följer samma mönster. Han skriver att inom gruppen är man fientligt 

inställd till utomstående eftersom gruppen inte vill anpassa sig efter majoritetens normer 

och, i musikernas fall, behöva anpassa sin artistiska frihet och standard för att 

kompromissa med sin publik. De använder sig av vissa mönster i sitt beteende och en 

särskild ”syn” för att kunna anpassa sig till denna situation. Dessa mönster av 

självsegregation och isolering, som Becker kallar det, syns både i själva uppträdande-

situationen och i samspelet med det större samhället. Den grundläggande funktionen är 
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att skydda gruppen från inblandning av det konventionella samhället. Den primära 

konsekvensen av denna skyddsmekanism är att gruppmedlemmarna själva intensifierar 

sin status som avvikare.  

 

Thornton (1995) skriver i sin artikel angående sukulturers avståndstagande till 

majoritetskulturen eller det som kallas mainstream: 

 

”The social logic of subcultural capital reveals itself most clearly by what it dislikes 

and what it empathically isnt”  (Gelder, 2005, s.91) 

 

Detta innebär att en subkultur har lättare att definiera autenticitet, genom vad som inte är 

”äkta” snarare än att beskriva vad som är hippt och äkta. Det finns tydliga regler för vad 

som inte är äkta och inte ingår i det subkulturella kapitalet. Även Becker (1963) resonerar 

kring självsegregation och isolering samt hur viktigt det är med autenticitet och 

särskiljning mellan vad som tillhör subkulturen och vad som inte gör det. Det 

subkulturella kapitalet är en viktig aspekt för gruppen även i detta syfte. 

 

3.4. Teorier om konst och konstnärlig utveckling 

Likväl som graffitimålare är delaktiga i en subkultur är de också delaktiga i ett 

konstsammanhang (Lachmann 1988, och Powers 1996). Howard Becker (1962,1982) 

menar att både avvikande beteende och konstnärligt skapande kan förstås genom social 

interaktion. Inom både konstvärlden och inom den avvikande subkulturen måste 

nybörjare ta del av och lära sig vilka motiv och regler som gäller för att engagera sig i 

dessa aktiviteter är både konstnärer och avvikare beroende av hur respektive ”publik” 

reagerar på dem och vad de gör. Både inom konstvärlden och inom subkulturen måste 

deltagarna göra en sorts karriär för att få erkännande. Även inom detta resonemang är 

Thorntons (1995) teori om subkulturellt kapital relevant. 

 

Becker (1982) skriver även att vad konstnärsvärlden accepterar som konst egentligen 

inte är beroende av själva konstverkets utförande utan av vad konstvärlden är redo att 

acceptera som konst och konstnärsskap. Därför kan man se verk som först blivit 

förkastade efter flera år bli accepterade som konst i efterhand till följd av att konstvärldens 
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regler och normer för konst har förändrats. Subkulturer å andra sidan saknar ofta en 

etablerad standard för att mäta framgång. 

 

En framgångsrik konst- eller avvikelse- stämpel genererar olika objekt och handlingar som 

stämmer överens med reglerna för den stämpeln och skapar karriärer för den professionella 

konstnären och avvikaren. Becker menar att reglerna för vad som tillhör konstvärlden och vad 

som tillhör den avvikande subkulturen skiljer sig åt, som både Powers (1996) och Lachmann 

(1988), resonerat kring, skapar en konflikt mellan dessa båda ”stämplar” och mot vilken 

publik graffiti eller ”konsten” betraktas av (Becker, 1982) 

 

3.5 Vår tillämpning av teori 

Både Becker och Hebdige är återkommande teoretiker inom den tidigare forskningen och 

är enligt oss, ett relevant utgångsläge för att ha kunnat förstå och tolka graffitikulturen 

som ett subkulturellt fenomen. Mer konkret kunde vi, med hjälp av Hebdiges teoretiska 

antaganden, tolka förändringen av graffitikulturens konstaspekt till följd av nolltoleransen 

samt vad det inneburit när konsten på gatan görs konsumerbar och ställts ut på gallerier. 

Beckers teorier om avvikelse och om hur regler och normer skapas har hjälpt oss i vår 

förståelse och tolkning av hur nolltoleransen har påverkat hur allmänhetens syn på 

graffitin har förändrats över tid och hur graffiti konstruerats som ett problem samt har 

hans teorier om hur konstnärsskap konstrueras inom konstvärlden kunnat hjälpa oss att 

förstå hur graffitikulturen förhållt sig till graffiti som konstform. Cohen i sin tur har 

konstruerat en teori om varför subkulturer uppstår och även hur de faktiskt lyckats hålla 

sig aktuella och intressanta över tid och Thorntons teorier om det subkulturella kapitalet 

hjälpte oss att tolka hur subkulturer avskärmar sig från andra kulturer och varför det är 

så viktigt med autencitet inom subkulturen.  
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4. METOD 
 
 
4.1 Den kvalitativa metoden 

Då vi avser att försöka förstå människors sätt att resonera, reagera samt urskilja 

eventuella varierande handlingsmönster anser vi att en kvalitativ studie är mest lämpad 

(Trost,1997). En kvalitativ forskning beskriver aktörens skrivna eller verbala utsagor 

samt observerbara handlingar. Kvalitativa metoder innefattar öppna intervjuer som ger 

direkta citat från intervjupersoner som beskriver sina kunskaper, tankar, attityder och 

känslor. Det innefattar även direkta observationer i form av detaljerade anteckningar och 

iakttagelser av studerade individers interaktioner sinsemellan (Larsson, 2011). Vår plan 

från början var att genomföra tre fokusgruppsintervjuer, men då det i slutändan blev två 

fokusgrupper samt en djupintervju, detta för att få den mättnad i intervjumaterial som vi 

kände att vi behövde.  Lisa höll ensam i djupintervjun med respondenten då Nova hållt i 

båda fokusgruppsintervjuerna och då vi ansåg att det ej behövdes en observatör för 

djupintervjun. Intervjun genomfördes på ett lugnt, centralt fik  dels på intervjupersonens 

begäran samt vi såg det som som en mer avslappnad mijö samt att det var lättare för 

intervjupersonen att ta sig till dit. Lisa hade placerat sig i ena kanten av fiket, där det inte 

var människor omkring som kunde höra samtalet och var där innan intervjupersonen 

kom. Innan intervjuerna delgavs alla informanter ett informationsbrev14 angående 

intervjuernas tema och utförande. 

 

4.1.1 Fokusgruppsintervju 

Inom ramen för den kvalitativa intervjun valde vi att använda fokusgruppsintervjuer De 

som intervjuades fick själva föra ett samtal kring ämnet, som intervjuaren observerade 

samt styrde samtalet så att det inte avlägsnade sig alltför mycket från ämnet (Trost, 1997). 

Grundtanken med fokusgrupper är att deltagarna, genom interaktion, kan delge varandra 

sina perspektiv på det aktuella ämnet. I fokusgruppen ligger inte betoningen på ett 

individuellt plan utan snarare på ett kulturellt plan, då deltagarna ger sin kollektiva bild av 

det diskuterade ämnet. Valet av fokusgrupper är en lämplig metod när forskaren är 

intresserad av hur deltagare i en viss grupp resonerar kring ett visst fenomen, detta kan 

vara kulturellt förankrade föreställningar och attityder. Det kan även användas när 
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forskaren vill jämföra hur olika, inbördes homogena, grupper resonerar kring ett visst 

fenomen. Fokusgruppen kan ses ur olika perspektiv, och är å ena sidan den mest lämpliga 

metoden i en C-uppsats, då metoden är tidsbesparande och det är lätt att samla en 

homogen grupp (Billinger, 2005). När man arbetar med ostrukturerade fokusgrupper har 

forskaren inte specifika frågor som deltagarna skall diskutera. Det är istället forskaren 

som lyssnar till vad gruppmedlemmarna själva tycker är viktiga aspekter av det 

diskuterade ämnet, som är det väsentliga. Fördelen med en ostrukturerad fokusgrupp, i 

jämförelse med en strukturerad är att risken att forskarens föreställningar och 

förförståelse fotplantas till gruppmedlemmarna, minimeras. Nackdelen med en 

ostrukturerad fokusgrupp kan vara att det blir svårare för forskaren att analysera 

materialet och att vissa aspekter som forskaren inte tänkt på, dyker upp. Detta kan även 

vara en fördel då diskussionen blir mer lik vardagstal och deltagarna kan föra fram 

kontroversiella aspekter. Dock valde vi att använda både den strukturerade och 

ostrukturerade formen eftersom deltagarna fick diskutera ämnet och det tilläts att 

introducera nya ämnen, men att moderatorn styrde diskussionen i introduktionen och 

även var beredd att gå in och styra under diskussionens gång (Billinger, 2005). Detta 

gjorde vi genom att fokusera intervjun kring två aspekter, utövande och den stilistiska 

aspekten, som vi ansåg var väsentliga för vårt syfte, men intervjupersonerna fick även ta 

upp egna aspekter på fenomenet som kunde ge oss forskare nya insikter om ämnet.  

 

Vi valde att hålla de två fokusgrupperna i skolan, dels för att vi hade svårt att hitta någon 

annan plats som kändes så pass lugn och där alla kunde höras lika bra, dock är vi 

medvetna om att valet av plats kan ha påverkat intervjun. Nova var samtalsledare för 

fokusgrupperna och Lisa var observatör i respektive fokusgrupp. 

 

4.1.2 Intervjuguide 

En grund för intervjun kan vara i form av en skriftlig intervjuguide15, samt att intervjun 

spelas in. Frågorna skall inte vara för få eller för många, inte vara för svåra samt utgå 

ifrån uppsatsens frågeställningar. Ett bra sätt att få deltagarnas samtal att stimuleras till ett 

rikt och kulturbärande tal, är att fråga dem om deras erfarenheter av det fenomen som 

studeras. Samtalsledaren skall framhålla att denne inte är expert på fenomenet, men ändå 
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leda fokusgruppen. Det är bra om ledaren är förtrogen med språkkulturen som används 

inom gruppen (Billinger, 2005).  Inför våra intervjuer strukturerade vi upp en 

intervjuguide utifrån de två teman vi fokuserat kring samt klargörande frågor under varje 

tema. Eftersom vi bara hade två huvudteman blev det lättare att mättnad i materialet 

kunde uppnås, det vill säga att inga fler åsikter fanns i gruppen. Även observatören hade 

en mall16 för hur denne kunde fylla i sina observationer i form av de olika aspekterna 

denna skulle observera särskilt, samt dennes egna reflektioner och förslag till 

förbättringar, det vill säga om intervjuguiden eller det som hände under intervjun kunde 

ha förbättras på något sätt och som kunde användas i efterkommande intervjuer. 

 

Eftersom vi aldrig genomförde den tredje fokusgruppsintervjun, utan istället gjorde en 

enskild intervju utgick vi från originalintervjuguiden men anpassade frågorna något och 

ställde fler följdfrågor för att få ett bredare perspektiv av informantens reflektioner och 

tankar kring ämnena. Vi använde en diktafon för att spela in intervjuerna för att sedan 

kunna transkribera intervjuerna. 

 

4.1.3 Deltagande observation 

Att göra en deltagande observation17 är att delta, inte bara som forskare utan även som 

människa, då observatören kan gå ur forskarrollen och se samtalet från ett annat håll. En 

observation betonar vad folk gör snarare än vad som sägs. Detta kan vara lämpligt när 

forskaren vill studera strukturer och processer för inblandade parter och som kan vara 

svårt att uttrycka med ord (Fangen, 2005, Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2007). Vi strukturerade upp den deltagande observationen utifrån vissa punkter som den 

deltagande observatören fokuserade på under fokusgruppsintervjun. Detta var genom att 

bland annat studera interaktionen, vem som pratade, om alla lyssnade, vems ämne som 

togs upp, hur fritt samtalet var samt om intervjupersonerna var medskapande i samtalet. 

Observatören observerade även vad som sades och vad som hände, hur deras 

kroppsspråk kom till uttryck och vad observatören fick för känslor angående samtalet. Vi 

ansåg att det var viktigt att ha med en observatör, då det dels kunde bli rörigt om två 

personer höll i samtalet och att den deltagande observationen hjälpte oss att vara kritiska 

mot vår valda metod samt att kunna validera vårt resultat. Vi var medvetna om att en 
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deltagande observatör skulle kunde påverkat gruppen, men vi ansåg att om vi informerade 

gruppen om detta innan, skulle det gynna fokusgruppsintervjuerna då vi bland annat även 

kunde få fatt i saker som kunde missas av den som höll i fokusgruppen. 

 

4.1.5  Bilder och klipp 

Under de två folkusgruppsintervjuerna bad vi deltagarna att om de ville, visa bilder eller 

klipp18 från internet på datorn som vi hade till förfogande under intervjuerna. Detta för att 

få en större förståelse av deras uppfattning om ämnet som diskuterades, vilket kunde 

förstärka deras resonemang på ett estetisk plan. Vi insåg dock under uppsatsens gång att 

det skulle bli svårt att analysera dessa bilder och klipp, vilket gjorde att vi enbart bifogade 

bilder och länkar till de klipp som intervjupersonerna visat som en förstärkning av deras 

resonemang. 

 

4.2 Avgränsningar  

Vi valde att koncentrera studien kring hur nolltoleransen har påverkat konstaspekten 

samt utövande av graffiti i Stockholm. Några av våra intervjupersoner har varit aktiva 

både innan, under nolltoleransen.  Vi ville även att intervjupersonerna skulle ha målat 

graffiti under några år och vara intresserade av ämnet då vi hoppades att 

intervjupersonerna skulle kunna reflektera och diskutera ämnet på ett djupare plan. Våra 

intervjupersoner var från 18 år och uppåt på grund av att de då kan bestämma själva om 

de vill vara med i intervjun eller inte, utan målsmans tillstånd.  

 

Vi valde att avgränsa uttrycket ”graffiti”, då vi t.e.x. inte menade förhistoriska grott 

ristningar/målningar, toalettklotter eller graffiti som en del av hiphopkulturen. Vi 

avgränsade även området till Stockholm eftersom det enbart är denna stad som har 

nolltolerans mot graffiti och då det finns lagliga väggar i vissa kranskommuner.  

 

4.3 Urval 

Rekryteringen av gruppmedlemmarna skedde genom snöbollsmetoden vilket betydde att 

Nova föreslog och tog kontakt med deltagare från hennes sociala nätverk, vilka i sin tur 

frågade sina vänner som spred frågan vidare (Billinger, 2005). Detta ansåg vi även ökade 
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chansen att deltagarna kände varandra. Som Billinger beskriver kan det vara en fördel om 

gruppdeltagarna känner varandra sedan innan då strävan i fokusgruppen är talet och att 

samtalet ska bli så kulturbärande som möjligt. Därmed är det viktigt att grupperna är 

homogena (Billinger, 2005), vilket vi anser motiverade vårt val av snöbollsmetoden. Även 

informanten till den enskilda intervjun hittades genom snöbollsmetoden. 

 

4.4 Transkribering 

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi var sin intervju. Som Kvale (2009) 

beskriver, förlorar man många av de intryck, kroppsspråk, hållning etc, som finns med i 

intervjuerna. Dock fick vi med lite av detta genom vårt observationsreferat. I de fall då vi 

inte uppfattade vad informanterna sa på inspelningen angavs det inom […] samt de 

pauser och skratt som förekommit. Vi valde även att ta bort vissa slentrianmässiga uttryck 

som förekommit många gånger, så som ”alltså” och ”liksom” eftersom vi anser att detta 

inte har någon betydelse för innehållet i vad som sägs, samt att det kan bli störande i de 

citat vi kommer att använda oss av i resultaten. Den tredje intervjun transkriberades av 

Nova som inte närvarade under intervjun. Alla transkriberingar kontrollästes av oss båda 

för att undvika fel. 

 

4.5 Resultat- och analysmetod 

För att underlätta och öka resultatets tydlighet operationaliserade vi de olika teman utifrån 

vad informanterna talat om i respektive fokusgrupp och sedan försöka se om några 

teman som togs upp var liknande i respektive grupper. Vi har beskrivit vad de olika 

grupperna har sagt om de teman som framkommit, om alla grupper tagit upp dessa 

teman samt om de har resonerat liknande eller olika Vi har sedan sammanfattat detta och 

förstärkt uttalandena med citat. Eftersom könet på våra intervjupersoner inte hade någon 

betydelse i detta sammanhang valde vi att använda ordet ”hen”.  

 

Vår analys skedde genom en hermeneutisk meningstolkning. När vi studerat det 

empiriska materialet växlade vi mellan del- och helhetsnivå, som Kvale (2009) kallar den 

hermeneutiska cirkeln, vilket han menar kan medföra att vi kan få en djupare förståelse 

av meningen i transkriberingen. Syftet med att använda en hermeneutisk tolkning var att 

vinna en giltig och gemensam förståelse av textens mening. Vi har först kopplat empirin 
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till teorin och sedan tidigare forskning enligt den hermeneutiska metoden. Vi 

meningskoncentrerade vårt empiriska material genom att formulera de meningar som 

intervjupersonerna uttryckt mer koncist. Vi pressade ihop långa uttalanden och 

omformulerade de väsentliga innebörderna av vad som sagts vilket innebar att våra 

intervjutexter reducerades till kortare och koncisare formuleringar. En annan 

analysmetod vi använde var meningskategorisering, då vi kodade materialet i olika 

kategorier. Detta gjorde att vi kunnat strukturera och reducera empirin. Kategorierna 

växte dels fram under analysens gång, men vi hämtade även inspiration från teorin (kvale 

2009). 

 

4.6 Vetenskapsteoretiska överväganden 

I vår kvalitativa studie använde vi oss av ett abduktivt perspektiv då vi studerat tidigare 

teorier i litteratur som anses vara relevant och som kunde hjälpa oss att upptäcka 

mönster i empirin som annars inte kunnat upptäckas. Vi tematiserade även 

intervjuguiden efter teorierna då vi kunde ge riktning och fokus angående vilken typ av 

frågor vi ställde samt att det tillhandahöll en teoretisk forskningsmall för de svar vi fick i 

intervjuerna. Utöver detta försökte vi ändå skapa förutsättningar för aktören att beskriva 

sina upplevelser med egna ord och begrepp. Vår forskningsprocess kännetecknades av en 

växelverkan mellan teori och empirisk data som båda påverkade varandra (Larsson, 

2011). Vi ansåg att det dialektiska perspektivet är bäst lämpad för vår studie eftersom vi 

avser att särskilt beakta de eventuella motsägelser som kunde finnas i ett uttalande från 

våra intervjupersoner. Vi uppmärksammade perspektiv genom hur dessa motsägelser 

kan tänkas förhålla sig till motsägelser som finns i den sociala verkligheten (Larsson, 

2012). 

 

4.6.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar på överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator, frånvaro av systematiska fel och att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Studiens 

validitet kan enligt Essaiasson (2007) ses kroniskt och i princip olösligt då vi formulerade 

frågorna och ”problemen” på den teoretiska nivån för att sedan genomföra 

undersökningarna på den operationella nivån, vilket medför ett översättningsproblem. 

För att uppnå en optimal validitet såg vi till att vara väl pålästa om de teoretiska begrepp 
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som vi använt oss av, resonerat kring fördelar och nackdelar med dessa samt fått 

konstruktiv kritik under seminarier i skolan. På grund av att vi använt oss av 

fokusgruppsintervjuer kunde det bli en del oklarheter i vad som sades under intervjuerna 

då intervjupersonerna talade samtidigt och det blev problematiskt att uppfatta ordagrant 

vad som sades, detta trots bra kvalité på bandspelare. Vi valde att göra om talspråket till 

skriftspråk, då vi ej ämnade tolka in uttrycket i intervjun. Under fokusgruppsintervjuerna 

var vi båda närvarande i form av samtalsledare och observatör, vilket minskade risken för 

att någon aspekt av intervjun uteblev samt att vi uppfattade vad som sades. Reliabilitet 

innebär en frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel, vilket kan orsakas av slarv- 

och slumpfel under datainsamlingen eller den efterföljande databearbetningen 

(Essaiasson, 2012, Kvale, 2009). Ett sätt för oss att öka reliabiliteten var att ha samma 

samtalsledare i respektive grupper. Vi transkriberade var sin intervju, gick igenom 

materialet en extra gång samt läste igenom varandras transkriberingar. Vi gick även 

igenom observationsreferaten och diskuterade kring om detta hade uppfattats rätt av 

observatören, detta för att enligt det dialektiska perspektivet, hitta eventuella 

motsättningar. Eftersom vi var tvungna att använda ytterligare en metod, djupintervjun 

med en informant, kan detta ha påverkat resultatet, men vi ansåg att det var nödvändigt 

att göra den för att få mättnad i empirin. Vi lyssnade igenom materialet upprepade gånger 

för att undvika fel. Efter detta analyserade vi materialet var för sig för att inte bli färgad av 

den andres åsikter, för att sedan jämföra våra tolkningar av materialet. 

 

4.6.2 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menar Kvale & Brinkmann(2009) huruvida resultatet av 

rapporten går att överföra till andra studier av liknande personer och situationer samt 

om man kan förvänta sig att resultatet blir detsamma. Alla som ingått i studien är aktiva 

medlemmar i graffitikulturen och har i den meningen utvecklat det Thornton (1995) 

kallar, ett subkulturellt kapital, vilket innebär en kunskap om graffitikulturen. 

Informanterna är även representativa intervjupersoner från de perioder vi velat 

undersöka vilket inneburit att vi kunnat göra, vad Kvale kallar, en ”analytisk 

generalisering”. Detta betyder att vi gjort en välöverlagd bedömning angående huruvida 

resultaten från vår undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en 

annan situation, vilket är en påståendelogik. Genom att vi klarlagt argument och 
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specificerat stödjande belägg anser vi att vi kunnat göra det möjligt för läsaren att 

bedöma riktigheten i vårt generaliseringsanspråk. Vi anser att det går att generalisera vår 

studie på en kulturell nivå då våra informanter är eller har varit medlemmar i 

graffitikulturen, under olika tider, kan dessa utgöra exempel av målare från 

graffitikulturen. 

 

4.6.3 Etiska dilemman 

De etiska dilemman som Kvale & Brinkmann (2009) kategoriserar utifrån är fyra 

osäkerhetsområden; informerat samtycke, där undersökningspersonerna blivit varse om 

rapportens allmänna syfte och upplägg samt att det är ett frivilligt deltagande med rätt att 

dra sig ur när som helst. Forskaren skall informera om ljudupptagningen, hur denna 

används och när denna raderas. Rapportens konfidentialitet syftar till hur informationen 

kommer att vara tillgänglig för andra, konfidentialiteten bedöms efter den skada 

deltagarna kan lida men även de vetenskapliga fördelarna som deltagandet i studien ger. 

Forskarens roll kan fokuseras kring dessas kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer 

och etiska teorier. 

 

Vi finner att vår forskningsprocess har skett i enlighet med Kvale & Brinkmanns etiska 

riktlinjer genom att vi informerat våra intervjupersoner både skriftligt i första kontakten 

och  sedan muntligt under processens lopp om rapportens syfte, intervjupersonernas 

rättigheter samt annan praktisk information. Vi har garanterat intervjupersonerna 

absolut anonymitet, förutom om de inte själva velat stå med sin tag, vilket en av 

intervjupersonerna hade förfrågat. Vad som skulle kunnat blivit ett etiskt dilemma var 

antingen att Nova kände de som kom till intervjun, att de intervjuade kände varandra och 

till exempel ogillade varandra, hade en konflikt med någon inom kulturen (då 

graffitikulturen i Stockholm är relativt liten) eller om de erkände ett brott t.ex. att de målat 

olagligt.Dock anser vi att inget att detta uppstod i våra intervjusituationer.   

 

Valet av plats att genomföra fokusgruppsintervjuerna samt den enskilda intervjun kan 

diskuteras och kritiseras. Fokusgrupperna som hölls i skolan kan ha påverkats av att vi 

var just i en skola, att skolan ligger lite utanför innerstan samt de rum vi satt i. Den 

enskilda intervjun kan ha påverkats av att den skedde på ett fik där det var ett barn och ett 
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fåtal andra människor runt omkring men vi ansåg att det bidrog till ett mer avslappnat 

samtal och privat, då vi satt en bit ifrån resterande människor. 
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5. RESULTAT 

Fokusgrupp ett bestod av tre informanter som varit aktiva efter nolltoleransens 

införande  och är verksamma även idag. 

Fokusgrupp två bestod av fyra informanter som varit aktiva innan nolltoleransen och är 

verksamma även idag. 

Intervju tre bestod av en informant som varit aktiv innan nolltoleransen och är verksam 

även idag, dock ej i samma utsräckning. 

  

5.1 Utövande 

 

5.1.1  Kriminell istället för kreativ 

Fokusgrupp två diskuterar nolltoleransens konsekvenser och något de återkommer till 

är att många familjer inte har råd att låta barnen uttrycka sin kreativitet. De berättar att 

kända målare som kom från ingenstans, ändå lyckades komma någonstans med hjälp av 

graffitin. Dessa målare ger nu ut böcker om graffiti, gör karriär och är aktiva inom 

ungdomsinsatser för att hjälpa andra ungdomar att inte hamna snett, men menar att 

nolltoleransen kom och  präglat samhället sedan dess. De menar att i dag när en ungdom 

åker dit för klotter blir det soc19-möten direkt och att så fort en ungdom åkt fast en gång  

får de höra att de saboterar sin framtid. Grupp två menar att det istället är nolltoleransen i 

sig som gör att barnen blir kriminella. 

 

”Det har blivit tvärt om mot vad graffiti var från början tänkt för.. De som inte 

pallar20 med våld och.. eller att göra bax21, de började måla istället.. nu har det blivit 

helt tvärtom..” 

 

Enligt andra fokusgruppen är det enklare för dagens ungdomar att gå och göra inbrott, 

butiksrån eller personrån och genom nolltoleransen blir graffitimålarna tvungna att begå 

                                                
19 Se ordlista 
20 Se ordlista 
21 Se ordlista 
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brott för att kunna måla. De menar också att ungdomar idag tänker att om de ska riskera 

att åka fast för något, ska det vara något som är värt det.  

 

”Ska jag torska22 på att baxa23 burkar, då kan jag lika bra gå in i en butik och råna 

skiten. Ta pengar och ge till min familj så vi får lite mat på bordet. Där har du 

nolltoleransen i ett nötskal.” 

 

När informanten i den tredje intervjun får frågan om han tror att ungdomarna som 

börjar måla idag tänker mer på konsekvenserna eftersom det är nolltolerans svarar han 

att det är något som han tror att de absolut gör. Informanten försöker hålla sig uppdaterad 

om debatten och tror att graffitin motarbetas i sitt syfte vilket kommer bidra att kulturen, 

tyvärr, aldrig kommer att bli lika stark som tidigare. 

 

”(…) Jag har svårt att se att Stockholms Stad skulle släppa på tyglarna, för det är så 

mycket som har hänt nu.. som på nåt sätt motverkar graffitins syfte. I form av ökad 

bevakning, i form med nolltoleransen dårå att man tar bort allting, det finns inga 

lagliga väggar, det finns inte ens några utrymmen där du tillåts ungefär att måla, det 

finns graffitipoliser, det finns väktare.. oddsen är inte så bra för de som börjar idag kan 

jag ju säga.” 

 

Fokusgrupp ett diskuterar konsekvensen av nolltoleransen som kan vara att en ungdom 

målar olagligt, fastän den inte vill det egentligen, för just nu finns det inget annat 

alternativ. 

 

”Man får inte ha någonting med graffiti att göra. Även om man uppmuntrar den 

lagliga konsten så är det otillåtet. ” 

 

Fokusgrupp två säger att en annan konsekvens av nolltoleransen är att den tar bort 

kreativiteten inom graffitin och gör ungdomarna kriminella.  

 

                                                
22 Se ordlista 
23 Se ordlista 
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En av informanterna i fokusgrupp ett jämför graffitimålare med hur idrottsmän sliter ut 

sig men också hur detta är nolltoleransens paradox. 

 

”Människor som.. kör idrott fett hårt i några år och bara sliter ut sig. Det känns som 

att många writers24 i Stockholm som är unga gör så för att de kommer in i en 

gängmentalitet. (… ) Kör sin grej i 2-3 år sen har dom torskat så pass mycket och åkt 

dit för andra grejer som dom har hamnat in på samma väg.” 

 

”Då blir det den här mardrömspropagandan som moderaterna vill ska vara sant. Det 

blir så paradoxalt för de dras liksom från the source bara för att dom.. Jag vet inte..” 

 

Fokusgrupp två anser att på grund av medias felaktiga beskrivning av klottrare har de 

fått en felaktig bild stämplad på sig. De menar att många yngre målare har börjat punda25 

just för att de tror är så man gör när man är klottrare. 

 

Första fokusgruppen pratar om att Stockholms stads klotterpolicy kom efter att SL 

kopplade ihop graffitimålare med skateare, pundare och narkotikamissbrukare. De säger 

att SL ville få svenska folket tro att klottrare hade samma bakgrund som en skateare har, 

att graffiti hörde ihop med att röka hasch och sniffa lim och att detta var falsk propaganda 

som slog igenom hos allmänheten som en sanning. 

 

”Det var det alltså det SL ville få svenska folket få att tro, de lyckades jävligt bra. Och 

om man kollar på deras reklam och deras intervju och deras annonser, alltså det var ju 

propaganda, det var det, det var. Falsk propaganda.” 

 

Angående om graffiti leder in på kriminalitet menar informanten i intervju tre att det kan 

göra det. Hen säger att med 18 års erfarenhet, har de som blivit kriminella, redan varit 

mer eller mindre kriminella redan innan de började med graffiti. Graffitin blev bara ett 

komplement för dem, en sorts spänning där de kunde få utlopp för sina aggressioner, 

frustrationer eller till och med utanförskap. Informanten har träffat alla olika typer av 

                                                
24 Se ordlista 
25 Se ordlista 
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människor från alla samhällsklasser som blivit målare och där enbart en minoritet blivit 

kriminella.  

 

”(…) Jag har träffat folk som har varit typiska hackkycklingar som har blivit målare 

till folk som har varit värstingar som blir målare till folk från dyra villor, uppvuxna 

där eller till riktiga förortskids och.. det har varit en stor brokig skara och minoriteten 

av dem har blivit kriminella.(…)” 

 

Informanten tror även att all verksamhet som kan ta ens tid under viktiga år under 

högstadiet eller gymnasiet kan leda till kriminalitet. Hen säger också att många hade sitt 

roliga under en tid, men sedan nöjer sig där, dock finns det såklart en minoritet som 

fastnade i stora skulder. Hen vet även om personer som tidigare suttitt i fängelse, men som 

klarar av att leva en dräglig tillvaro idag. 

 

5.1.2 Ökad social kontroll föder motstånd 

Fokusgrupp två nämner upprepade gånger att konsekvenserna av nolltoleransen och 

kriget mot graffiti är en ökad social kontroll från samhällets sida och de tar upp flera 

exempel på detta. Till exempel att väktare direkt när graffitimålare köpt burkar visiterar 

dem utanför sprayaffären och att de då, genom att inneha sprayburkar, kunnat fällas för 

förberedelse till skadegörelse, att hål i ryggsäcken skulle vara förberedelse till stöld och om 

att en färgfläck på fingrarna för någon som tidigare är straffad för skadegörelse får böter 

direkt. De menar att de inte ens behöver göra någonting för att torska, klotterväktarna 

behöver endast känna igen dem. De menar även att poliserna/väktarna är tuffare mot 

målare som inte är från Stockholm och att de kan gripa målare som målat för flera dagar 

sen eller som eventuellt bara är misstänkta för skadegörelse. De uttrycker att väktarna 

statligt rånar dem genom att ta deras telefoner och göra husrannsakan på vaga grunder. 

En av informanterna berättar även om hur hen har varit i rättegång mot Falck Securitas 

där väktarna hade följt efter hen med motiveringen att hen var en känd klottrare. 

 

Fokusgrupp ett diskuterar också kring paragraferna ur Stockholm Stads klotterpolicy och 

att konsekvensen av nolltoleransen bland annat är att den ger snuten rätt att trakassera 

ungdomar. De drar även kopplingar till filmen Style Wars där ungdomarnas föräldrar gör 
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allt för att stoppa dem från att fortsätta att måla, vilket driver ungdomarna till att gömma 

saker i soptunnan. De kommer fram till att ungdomar alltid kommer att göra vad de vill 

och att det även gäller nolltoleransen. 

 

”Kids kommer alltid gå runt för att få göra vad de vill. Det går inte att stoppa 

kreativitet på det sättet.” 

 

En annan informant från första fokusgruppen drar också paralleller till filmen ”Style 

Wars”: 

 

”Jag har varit med om exakt den där scenen som är i Style Wars när morsan till.. jag 

kommer inte ihåg vems morsa det är.. Men någon som bara säger att hon insåg efter 

torsk efter torsk efter torsk och sa till sin son att ”det kommer aldrig att sluta, eller 

hur”. Nope.” 

 

Informanterna i fokusgrupp ett och fokusgrupp två resonerar om att graffitimålare 

förväntas ställa sig i ledet och anpassa sig till samhället och dess normer. De säger att om 

de aldrig har lyssnat på samhället kommer det se likadant ut nu. 

 

”Alla kommer inte att ställa sig och måla lagligt om det kommer en laglig vägg i 

centrala Stockholm. Det kommer bara inte hända. Graffiti har aldrig eller kommer 

aldrig se ut så.” 

 

Även andra fokusgruppen diskuterar hur nolltoleransen bidrar till ett motsatt syfte i 

form av att nolltoleransen leder till att folk inte vill måla något bra längre och istället målar 

bara för att förstöra och statuera ett exempel. 

 

”Det finns inget land i världen där man fucking går och ställer sig fem personer med 

fem olika färger och wavear26 ett helt tåg.. alltså sprayar färg.. BARA för att förstöra. 

Och det är på grund av nolltoleransen. Där sätter man bara ett exempel asså typ 

”punkt, såhär är det. Vi kommer inte att sluta” 

                                                
26 Se ordlista 
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Fokusgrupp två diskuterar även våldet som media ofta belyser kopplat till 

graffitikulturen och som de själva inte identifierar som ett stort problem bland 

graffitimålarna. Gruppen uttrycker att de inte vill ha våldsbrott omkring sig när de målar 

utan att det är väktarna och polisen som har skapat våldet genom att agera med våld. 

Klottrarna har då i sin tur agerat tillbaka med våld. De uttrycker att det pågår ett krig mot 

graffitin, men att de inte krigar tillbaka. De menar också att oavsett hur många väktare det 

finns så kommer folk alltid att hitta nya metoder och nya sätt att klottra på eller att få upp 

sina namn. 

 

”Det är faktiskt inte vi som har skapat våldet i kulturen, det är faktiskt väktarna och 

polisen. Jag menar, det är de som har valt att ingripa med våld. Det är de som  (…) har 

valt att hantera situationen våldsamt. Det är vi som har agerat tillbaka med våld för 

att vi... alltså man behandlar ju folk som man själv vill bli behandlad. (…)” 

 

Informanterna i fokusgrupp ett anser även de att det blir en ofrivillig strid som de måste 

ta ställning till, men menar att kriget är verkningslöst eftersom skadestånd inte stoppar 

dem. 

 

”För vi är inte här för att strida mot något etablissemang, men vi blir typ tvingade att 

ställa oss i stridsställning stridsposition som de förväntar oss liksom. (…) Jag har redan 

blivit kopplad liksom, med min gamla tag och fått såhär.. 40 lax i skadestånd.. och jag 

har inte slutat för det..” 

 

5.1.3 Kulturens anpassning till samhället samt nya kompetenser/egenskaper 

Den första fokusgruppen diskuterar konsekvenser för utövandet av graffiti och 

uttrycker att det är ett heltidsjobb att vara klottrare. Nolltoleransen bidrar till att målare 

hetsar för att målningar och tags försvinner så fort och det tar därmed mycket längre tid 

att bli känd än vad det gjorde tidigare vilket en av informanterna förklarar som en del av 

drivet för att måla. 

 



 38 

”Jag iallafall får det där drivet att fan det försvinner hela tiden. Jag måste ligga i lixom. 

Jag måste köra och köra och kötta27 och kötta.” 

 

Andra fokusgruppen berättar att de ser möjligheter i detaljer. Om de går på stan och 

tjugo personer går förbi kommer en ”vanlig” människa ihåg två medan en graffitimålare 

kan komma ihåg femton stycken, hur de var klädda och vilka skor de hade på sig. De säger 

också att på grund av all bevakning de har på sig är det inte konstigt att de blir paranoida 

eller börjar iaktta så mycket. Gruppen diskuterar hur de har utvecklat det ”tredje ögat” 

genom att se detaljer, detta på grund av att behövt stjäla verktyg för att kunna måla och 

kunna känna igen civilklädda väktare. Detta har enligt en informant gjort att de kommit 

längre än vanliga människor i evolutionen eftersom vanliga människor bara följer 

inrutade mönster och inte utvecklas.  

 

”(…) Det handlar om det där.. tredje  ögat. Kolla, du tittar ut genom fönstret vad ser 

du? Åtta träd, två kvistar..  Bara okej.. men jag ser åh en kvist, den hade ett grönt löv. 

Den typen. Det är evolutionen, det är evolution.(…)” 

 

Andra fokusgruppen framhäver också att klottrarnas kompetenser blir ett hot för staten 

eftersom alla stater som har graffiti, tåg och sprayburkar har byggt ett tunnelbanesystem 

som bara statliga ska ha tillgänglighet till, men att klottrarna klättrar in från utsidan vilket 

innebär att klottrarna har hela tunnelbanesystemet. Gruppen menar att klottrare kan göra 

så pass mycket som underminerar samhället, vilket skrämmer de som styr och gör att de 

håller så hård bevakning över klottrarna. 

 

”Vi kan racka28 allting vi äger, vi kan klättra vart.. vilket hustak vi vill. Vi kan sno vad 

vi vill äga och vi kan måla vilket tåg, vilken station, vilken tunnelbana vi vill. Det är 

därför som de är så rädda för oss. För att vi underminerar samhället, och skulle de 

lätta på trycket och låta oss vara i lugn och ro, då skulle flera människor tänka på 

”aah hur kom dom dit? Hur kan de vara där? Hur kan de leva så? Hur kan de va så?” 

och då faller det direkt. Hela samhället.” 

 

                                                
27 Se ordlista 
28 Se ordlista 
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5.2 Konst och stil 

 

5.2.1 ” Fulare” och enklare pieces 

Alla informanter konstaterar att graffitin är enklare och snabbare utförd  nu för tiden och 

den tredje intervjuns informant nämner att nolltoleransen påverkat graffitikonstens 

utveckling, eftersom Stockholm inte har några lagliga ytor kan utförandet inte bli lika bra, 

till skillnad från i Malmö där man kan stå hur länge som helst och måla. 

 

”(…) Jag har precis varit nere i Malmö nu och.. de senaste två dagarna och målat på 

deras lagliga vägg. Och, skillnaden där är ju att eftersom det är en laglig yta kan du 

ju stå hur länge som helst, och då kan det på ett sätt också bli hur bra som helst 

också. Men målar du på en illegal yta, som egentligen är det enda alternativet i 

Stockholmsmiljön, så.. då kan det inte bli så bra. Om du inte har väldigt mycket tur 

och lite skicklighet också..så därför så motverkar hela nolltoleransen 

graffitikonstens utveckling..” 

 

 

 

 

5.2.2 Allmänhetens associationer: olagligt och fult 

Informanten i intervju tre började måla kring -95 och upplevde inte att graffiti var något 

som samhället motsatte sig särskilt mycket då. Hen berättar om brofästet i 

Rålambshovsparken och även andra brofästen eller vattentorn som på den tiden var täckta 

av graffitimålningar vilket sände ut signalen att det var något man kunde göra utan att det 

var så farligt. 

 

”(...) Till exempel Rolambshovsparken, det var ju graffiti i hela den parken, alltså på 

brofästet dårå. Som var en väldigt lång vägg.. alltså säkert hundra meter, det var ju 

graffiti överallt. Och på i stort sett alla brofästen som hade en längre längd eller 

vattentorn det var ju målningar på målningar på målningar.. jättebra 

målningar..(…)” 
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Nu däremot anser informanten att ”vanliga” människors syn på graffiti har förändrats och 

då vi under intervjun kom med påståendet att ”vanliga” människor ofta uppskattar stora 

pieces mer än tags förklarar hen att det inte är ett problem för målarna utan ett problem 

för de ”vanliga” människorna. Enligt informanten är en tag en liten målning som saknar 

ifyllning, den är liten men, om den görs på ett bra sätt, blir den fantastisk. Om hen gör den 

på ett papper tror hen att herr och fru Svensson säkert kan tycka att den ser fin ut, men 

problemet kommer när tagen görs på väggen, då blir den ”ful” vilket informanten ställer 

sig kritisk till. Anledningen till detta tror informanten ligger i att Svensson tycker att 

graffiti är estetiskt fult huvudsakligen på grund av att det är olagligt. 

 

”Men det är ändå samma text, vilket jag tycker är lite märkligt med tanke på att de 

tänker ”nej men den får inte vara här, då kan det inte vara snyggt.” 

 

Hen tror däremot att om hen målar en fin blomma på ett papper tycker Svenssons att den 

är fin. Om hen målar en blomma på väggen, är den inte direkt ful utan Svenssons kan 

fortfarande associera till att de känner igen blommor och att blommor är fint. Informanten 

tycker det är jätteintressant att se hur ”vanliga” människor kan reagera på saker de 

känner igen.  

 

”Djur, figurer, gubbar, landskap, när vi målar sånt så är det alltid många som 

uppskattar det mer än när vi bara gör texter.” 

 

En av informanterna i fokusgrupp ett återger en utsaga som hens farmor sa nyligen, då 

hon hade uttryckt att graffitimålarna framställs som farliga, men vad är det att vara rädd 

för egentligen, de har ju bara färgburkar med sig? 

 

”(…)och sa hon -Jaa, alla tycker att de här pojkarna som är ute att de har luva och de 

ser farliga ut och de är säkert liksom jättefarliga. (…) Det är gulligt ändå för att de 

har ju ändå bara färgglada burkar med sig liksom!” 

 

5.3 Konflikter inom kulturen 
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5.3.1 Konst eller inte 

Fokusgrupp ett diskuterar kring att graffiti inte alltid måste vara konst utan att det finns 

en del inom graffitin som går ut på att vandalisera och att resultatet då ska se ”förjävligt” 

och ”grisigt” ut. De för fram argumentet att media har bombarderat omvärlden med att 

graffiti är konst. De tycker inte att det är absolut att graffiti är konst, utan att det istället är 

väldigt subjektivt och att det är upp till var och en att göra vad de vill med mediet. En 

jämförelse dras till oljefärg, att man kan göra en miljon saker med det, man behöver inte 

bara måla porträtt, landskap eller stilleben, graffitin är likadan. Att graffitin även kan 

användas som ”mindset” och som process. 

 

”Man behöver inte bara använda det som man använder penslar. Man tänker att ja, nu 

har jag en sprayburk, nu ska jag göra en såhär graffiti.” 

 

En fokusgruppsdeltagare följer resonemanget att det är olika för olika målare. I 

fokusgruppen diskuterades även sättet att se på konstaspekten inom graffitikulturen som 

ett uttryck för att man följer vissa regler i det estetiska skapandet. Man målar på ett visst 

sätt, lägger highlights29 på ett visst sätt och 3D på ett annat sätt. Graffiti följer vissa 

estetiska eller, om man så vill, konstnärliga regler i sitt utförande. De talar om hur media 

delar in graffitin i olika fack som gör det ena lagligt och den andra olagligt, samt fult och 

snyggt. 

 

”I media, brukar alltid dela in skadegörelse och graffiti. Eller klotter och graffiti. 

Klotter, det är tags och graffiti, det är stora målningar.” 

 

Utan tagen finns ingen målning, det kanske ser ut som vanligt kludder men om man tittar 

lite närmare är det någonting speciellt. Fokusgruppen diskuterar kring att åldern har 

betydelse för om en målare ställer ut på galleri, de kanske har fått barn eller skaffat 

husdjur vilket får dem att bli mer försiktiga. De nämner även Stockholmsmålare som gör 
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paneltavlor som de skulle döda för att ha ovanför datorn, men samtidigt diskuterar de 

problemet med att göra stora olagliga målningar, vilket kan motivera att vissa ställer ut på 

gallerier istället. 

 

” Det blir svårt att göra en olaglig prod med 30+ burkar och två karaktärer på varje 

sida och sen så skitskräckig nice disneybakgrund. Det blir ganska svårt att göra det 

olagligt nu för tiden så jag fattar.” 

 

De menar att det man ser på tavlor, som är bra gjorda, får man aldrig se annars för att det 

knappt görs ute på gatan. Laglig graffiti är mycket mer bearbetad än den olagliga. En av 

gruppdeltagarna tar upp att ambitionen hos målare är låg, detta förklaras genom en lathet 

delvis som konsekvens av nolltoleransen. 

 

Gruppdeltagarna i andra fokusgruppen tycker att frågan om graffiti är konst eller inte är 

helt irrelevant och uttryckte likt gruppdeltagarna i grupp ett åsikten att definiera något 

som konst alltid utgår ifrån betraktaren. Samtidigt ifrågasätter gruppdeltagarna varför 

graffiti skulle vara konst. När de sedan diskuterade graffiti på gallerier var de mycket 

tydliga och bestämda i sina åsikter. Graffiti som målas på canvas var enligt gruppen inte 

graffiti någonstans utan det var konst. 

 

”Det är konst. Graffiti är inte konst.” 

 

Fokusgruppsdeltagarna diskuterar olika kända graffitimålare från New York som börjat 

måla tavlor och ställa ut på gallerier men benämner dem som ”posare30”. I gruppen har 

man inget intresse för graffiti som konst utan konstaterar att graffiti skall vara på väggar. 

 

Informanten i intervju tre betonar att hen inte var konstnärligt skolad när hen började 

intressera sig för graffiti på det tidiga 90-talet utan att hen dragits till den rena råa graffitin 
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och att få en möjlighet att uttrycka sig estetiskt. Informanten kan även se skillnader i 

inställning till graffiti på gallerier eller graffiti som konst beroende på ålder. Hen uttryckte 

att de yngre målarna var mer avigt inställda till graffiti som konst eftersom det inte är 

”häftigt” på samma sätt, medan de äldre målarna kommer till en viss gräns i sin 

graffitikarriär då gallerikonst blir det naturliga nästa steget. 

 
5.3.2 Lagligt/olagligt 
 
Fokusgrupp ett resonerar kring olika sätt att utöva graffiti. Det finns vissa som tycker att 

graffiti är att måla snabbt och olagligt, så häftigt som möjligt. Sen finns det de som målar 

eller ritar graffiti vilket betyder att man håller sig inom vissa riktlinjer. Det finns dock även 

många bra graffitimålare som aldrig har målat graffiti utomhus utan istället på duk eller i 

ett block. De menar att lagligheten eller olagligheten beror på hur man utövar det. 

 

”Graffiti är ju inte olagligt utan det beror ju på hur man utövar det.” 

 

De menar att precis som med konst finns det baktankar med graffitin. En i gruppen anser 

sig tycka att graffiti är mer konst då hen är kreativ och hen har konst i sig eftersom man 

tänker färger, färgpaletter, blå- och gråskala och så vidare. Att säga att graffiti är olagligt 

fungerar i vissa fall, men inte i andra. 

 

”Så att säga såhär ”graffiti är olagligt” ja men.. okej om du springer ut mitt i natten 

och gör det olagligt, då är det olagligt. Men inte om man sitter hemma och ritar det.” 

 

I fokusgruppen resoneras det även kring lagliga väggar, så kallade ”fames” och hur det är 

att måla lagligt i till exempel Malmö. Det råder delade meningar om hur pass roligt eller 

betydelsefullt det är. En gruppdeltagare beskriver det som den tråkigaste skiten hen varit 

med om och utvecklar resonemanget med: 
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”Man undrar vad fan man håller på med. Varför målar jag ens graffiti längre när jag 

står här och står och pratar med någon turist om hur vacker min målning är. Jag vill 

bara skära halsen av mig själv och honom..” 

 

I fokusgruppen finns det ett motstånd till att deras målningar och annat skall tilltala en 

bredare publik av människor som är inte är insatta i kulturen. Deltagarna poängterar att 

det inte ska vara vackert och att det inte skall förstås av turister. 

 

”Men när jag står och gör något skitgrovt liksom och jättegrovt och simpelt och 

grovhugget och de bara: det här är jättevackert. Du förstår inte, så du behöver inte 

ens försöka.” 

 

Informanterna i fokusgrupp ett tycker inte att det ska vara lagligt att stå och dra tags i en 

tunnelbanevagn, men samtidigt vill de att det ska accepteras att det finns en del inom 

graffiti som är laglig. De diskuterar även konsekvenserna av att måla graffiti olagligt och 

där en av dem uttrycker en längtan efter ”jaget” och att människor tittar förskräckt, inte 

att de kommer fram och tycker att det är bra gjort och att hen ska fortsätta med det. En 

annan informant tillägger att för varje tag blir böterna dyrare och dyrare och att det vet 

man om. En tredje informant inflikar att hen aldrig tänker på det utan försöker bara bli 

osedd. De resonerar även kring att det beror på om man vet vilka gränser man kan tänja. 

 

 ”Jag tror inte att graffiti kommer att försvinna eller att graffitimålare själva kommer 

att omreformera hur de tänker och vart de kör. Det är ju liksom.. vad skulle känna 

såhär drastiskt? Att ha vakthundar i yarden så får man väl börja ha elpistol för att 

bedöva hunden. Nej men jag vet inte. Eller så skiter man i att köra i yarden, det beror 

på vilken mentalitet man har. Hur långt man är beredd att gå för att få som man vill.” 

 

Ett till tema de diskuterar är om graffiti hör hemma på gallerier eller ej och en av 

informanterna anser att det inte gör det. Han menar att det går i Sverige, då vi har det 

sociala klimatet till skillnad från USA där du kommer bli kallad ”bög” som tjänar pengar 

på gallerikonst. 
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”Åk till USA och testa göra den grejen och.. Häng med dina polare.. De kommer säga 

att du håller på med sån ”faggot shit” som bara går till gallerier och tjänar pengar på 

skit som du knappt ens lägger på gatan.” 

 

De andra informanterna håller delvis med och tycker att en person som aldrig har lagt en 

olaglig piece och går och tjänar miljoner på att graffiti i gallerier är fel, man har inte 

förtjänat det. Men är det målare som har målat i 30 år och nu ställer ut i gallerier är det 

”okej”. De kritiserar även att det nyligen gjorts tv-spel som grundar sig på graffiti, men 

tycker dock att det är okej om den som gjort spelet var en graffitimålare som haft höga 

skadestånd och på grund av det gjort spelet. 

 

”Alltså det beror på om det är en person som aldrig har lagt en olaglig piece och går 

och tjänar massa miljoner på att lägga ut graffiti i gallerier. Det tycker jag är fucking 

skit liksom. För har man inte gjort jobbet så förtjänar man inte vinsten för det. Men 

folk som har målat i 30 år och ställer ut i gallerier. Det tycker jag är helt okej.” 

 

Fokusgrupp två uttrycker att den graffiti som utövas lagligt och ställs ut på gallerier inte 

är graffiti. Däremot poängterar dem vad graffitin kan ge dem för andra karriärer. 

 

”Vi startar burkbutiker, vi startar klädmärken..(…) tatueringsstudios..” 
 

 

Informanten i den tredje intervjun hade inte ett lika konfliktfyllt förhållande till den 

lagliga respektive olagliga graffitin utan konstaterade att den lagliga graffitin gagnar den 

stilistiska utvecklingen och möjliggör bättre målningar, medan miljön i Stockholm inte 

tillåter den utvecklingen.   

 

”Så därför så motverkar hela nolltoleransen graffitikonstens utveckling.. för får du 

inte utrymme att skapa och utveckla konsten, då händer det ingenting heller. Jag är 

inte emot graffititavlor och graffiti på ett ..på ett sånt medium. Men det kan aldrig tas 
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vidare, du behöver en stor vägg eller en bra plats för att arbeta med verktygen, tycker 

jag..”  

 

Informanten uttrycker att hen tror att det är väldigt individuellt, angående om graffiti är 

ett motstånd. Hen menar att det finns yngre och äldre målare, generationer som anpassar 

sig efter förutsättingarna, det vill säga målar den begränsade mängd som de kan måla utan 

att sätta sig i för mycket trubbel. Men hen tror dels att det finns en mindre grupp målare 

som trotsar systemet samt majoriteten av målare som trotsar systemet ibland, men inte 

regelbundet. Detta förklarar hen genom att de har kommit upp till en viss nivå 

konstnärligt- och erfarenhetsmässigt. Informanten vill istället visa och få den nya 

generationen att förstå vad graffiti är, vad den har varit och hur den borde vara. Hen vill 

representera för att inspirera. 

 

 
5.3.3 Internetanvändning 
 
En konsekvens av nolltoleransen som diskuteras i fokusgrupp ett rör graffiti på internet. 

Inom gruppen råder det motstridiga känslor till internetgraffitin. Någon säger att internet 

har förstört graffitin och flera instämde i detta påstående. Samtidigt ventileras blandade 

åsikter, bland annat att internetgraffitin har möjlighet att utveckla målares stil och få dem 

att bli bättre eftersom de genom att titta på graffiti på internet får en bild av hur det kan se 

ut, vad som är bra och vad som är dåligt. Samtidigt tas det upp att ingen uträttat stordåd 

genom att sitta och kolla på internet hela dagarna och att det var viktigt att göra saker 

själv istället för att sitta och kommentera på internet. En nackdel med internet är att 

internet är så lättillgängligt för folk och att graffitimålare trots detta saknar ambitioner.  

 

”Det räcker med att lägga upp sin grej på internet så har du redan fått ditt fame.” 

 

Fokusgruppen diskuterar att många gillar internetgraffitin just därför att det är lättare att 

bli kända genom internet än på gatan. Detta tycker dock gruppdeltagarna är dåligt. 

 

”Att göra en målning i skogen liksom varje halvår där man till och med.. Där man står 

i nästan urskog och ingen kommer att komma dit på 3 år, och där målar du. Och så tar 
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du en bild och lägger på internet där flera tusen personer ser den. Jag hade förstås 

också tagit en bild men jag hade inte använt den för att bli känd på. Vissa kör så, de 

får väl göra det om de vill.” 

 

En informant tar också upp faran med att lägga upp bilder på olaglig graffiti på internet 

eftersom det underlättar polisens arkiveringsarbete att samla alla tags och målningar på 

ett och samma ställe. 

 

En annan aspekt av internetgraffitin som en gruppdeltagare tar upp är att den bidragit till 

att skapa en bild av graffitikulturen och vad det innebär att vara målare.  

 

”Asså det finns ju många av de här fotolog31-writersarna också liksom, (...) och det är 

verkligen en speciell kolonn av människor som kör sin mode..de vill romantisera ett 

graffliv.. som graffitimålare som man inte kan leva längre utan några konsekvenser..” 

 

Inom gruppen uttrycktes en önskan om att gå tillbaka till hur det var förr, innan 

fotologgar fanns och innan man kunde beställa bläck på internet.  

 

”(…) Sluta använda fotolog, sluta hänga på highlights32 liksom, sluta .. alltså sluta att 

..stödja er på såhär.. saker som inte ens har funnits inom.. kulturen frodades långt 

innan alla de här sakerna fanns. Innan man kunde beställa liksom .. bläck på internet.. 

och innan man.. allt liksom.(…)” 

 

I fokusgrupp två har man ett ambivalent förhållningssätt till användandet av internet och 

nya arenor för att få ”fame”. De tycker att graffitiforum och bildsidor var förjävligt och 

tyckte att de som använde sig av detta var ”sellouts”. Återigen sägs att ”graffiti ska finnas på 

gatan” och ”syns man inte så finns man inte”. Samtidigt är man medvetna om att de 

graffitimålare som målar tunnelbana i dag syns inte på tågen, eftersom de saneras så fort 

och att de då är tvungna att fotografera allting och lägga upp på internet eller skicka till 

tidningar. 
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Informanten i den tredje intervjun förklarar att det både finns fördelar och nackdelar med 

internet. 

 

”Fördelarna är lite det här som du säger att det kan spridas väldigt snabbt, även om 

det saneras så är det alltid nån som hinner ta en bild. Med sin mobil eller vad det än 

må va och sen kommer det upp på nätet så fort (knäpper med fingrarna) det är bra.. 

det som är mindre bra är att internet på ett sätt tar bort själva upplevelsen av graffiti, 

en riktig graffitimålning är.. det är som vad som helst annat som är en upplevelse, du 

måste se det själv med egna ögon för att verkligen hajja vad det är.” 

 

Därför uttryckerinformanten att det nuförtiden läggs mindre och mindre tid på att faktiskt 

åka runt i stan och titta på graffiti, så som hen gjort när hen var femton år. Istället blir det 

så att graffitimålarna sitter på internet och det tycker informanten var tråkigt eftersom 

det leder till mindre aktivering inom graffitikulturen och att färre graffitimålare träffar 

varandra och går ut och målar spontant.  

 
 
5.4 Nya aspekter 

Under denna rubrik presenteras teman som inte direkt är kopplade till vårt syfte men 

som graffitimålarna tog upp under intervjuerna. 

 

5.4.1 Kritik mot nolltoleransen 

En informant i andra fokusgruppen säger att i hyreshuset där det kanske bor två-

trehundra familjer, har de inte råd att gå på konstgalleri, de har inte det intresset utan de 

prioriterar att ha mat hemma. Hen säger att folk inte går på konstgallerier om de har barn 

och familj att försörja, för de har inte råd. Att bekämpa och sanera graffiti menar 

informanten är ett överklassproblem och en fråga för överklassen. 

 

”(…) Det är bara en överklassfråga. Det är bara en överklassgrej. Här i Sverige har de 

råd att sanera tills betongen blir grå.” 

 

Andra fokusgruppen resonerar även kring att familjerna i förorten bara vill ha någon 

annan färg än grått och att många uppskattar graffitin, lite färg sätter liv på tillvaron. De 
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säger att barnen i områdena går ut på gatan och ser de grå betongmurarna, men om det är 

lite färg på dem blir ungarna skitglada, det ser ut som blommor. Men när de kommer ut 

nästa gång är det borta och det är grått igen. En av informanterna berättar att det roligaste 

som fanns när han var tio år var att åka pendeltåg och titta efter alla nya målningar. 

 

En av informanterna i fokusgrupp två uttrycker även att graffiti är ett tecken på fri vilja, 

att folk vill göra vad de vill och att folk kommer att fortsätta att göra det. Gruppen jämför 

även vad summan av deras böter är i jämförelse med hur mycket folk spenderar på 

krogen, de menar att det är en struntsumma. De säger även som resten av grupperna, att 

graffitin inte kommer att försvinna och att de inte kommer att sluta måla. 

 

”Det är gratis färg, och färgen appliceras där vart vi vill. Vi går inte och frågar om nåt 

tillstånd. Kommer aldrig att göra det heller...” 

 

Den tredje informanten säger att graffiti är ett problem i Stockholm för att Stockholm 

faktiskt har råd att jobba frenetiskt med ett sådant ”litet problem”.  Hen menar att 

Stockholm är en av de få städer i Europa som hen har besökt som har den synen på 

samhället att vi ska leva i ett rent, strikt och nästan tvättad miljö medan andra större städer 

som har tuffare problem att ta itu med, inte har tid att prioritera graffiti. Men hen menar 

även som alla tre grupperna också instämmer i, att graffitin inte går att stoppa. 

 

 ”Graffitin är lite som eld, du kan aldrig tämja den helt”. 

 

Hen menar att detta är på grund av att det finns så många utövare. Hen har hört politiker 

säga att de kan erbjuda en laglig vägg om alla i Stockholm slutar klottra, enligt informanten 

är detta som att säga till alla som handlar på systemet: 

 

”Det är okej så länge ingen blir full (…) Det går inte.” 

 

Fokusgrupp ett diskuterar Sveriges politiker angående graffitin och att varje problem 

måste nå till en bristningspunkt innan politikerna reagerar och då de istället reagerar 

hastigt och ofta fel. De menar att nolltoleransen bygger på att det de facto är en väldigt 
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liten minoritet som i slutändan bestämmer vad vi människor, som får i flocken, kommer 

att tycka. 

 

”Vi har politiker som är väldigt reaktionära i sina åsikter när det passar och väldigt 

lä:iga och väldigt lata och passiva när det liksom.. Dom inte har anledning att vara 

reaktionära. Dom måste ha något att uttrycka sig mot och att agera mot direkt. Det 

känns som att varje problem måste nå till en bristpunkt innan politikerna ska 

reagera. Och då reagerar de så snabbt och jättehastigt. Ofta blir det väldigt fel 

också.(…)” 

 

De diskuterar även de olika motionerna och de satsningar som görs på ungdomar i 

Stockholm stad. De anser att det är borttappade och bortkastade resurser. De kritiserar 

även vart satsningarna i staden går till och säger som andra gruppen, att de måste ställa 

sig i en stridsställning även fast de inte vill och att graffitin blir ett verktyg för att uttrycka 

sina åsikter. 

 

”(…)Vad är problemet? Jo, de gör alla byggnationer på djurgården liksom.. i centrala 

Stockholm liksom.. ingenting i förorten alls. Det finns inga planer alls.. det är 

förjävligt. Det visar bara, var de har sina ögon siktade på.(…)” 

 

Andra fokusgruppen kritiserar att staden lägger ner mer tid och pengar på klotter, som 

inte skadar någon, än vad de gör på våldtäktsmän, narkotikasmuggling, 

kvinnomisshandlare och att resurser slängs iväg på ingenting. De säger att graffitin är 

något som visar att folket inte är nöjda med det här Babylon som vi lever i, oavsett land, 

oavsett samhällsklass.  

 

”Det är ett tecken på att samhället inte är som det ska vara.” 

 

Informanterna i fokusgrupp ett hävdar ändå att de har respekt för andra människors 

egendom att de inte vill drabba den gemene mannen utan på grund av att vissa delar av 

samhällsstrukturen blir graffitin ett sätt att sabotera och att de är väl medvetna mot vem 

och vad graffitin riktar sig. 
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”Jag har anledningar för det och idéer och ideologier som jag bygger runt det och som 

jag kan connecta till det. Jag skulle ju inte få någonting utav att stå och köra.. en tag 

på någons.. garageport privat. För jag vill inte drabba den gemene mannen som står i 

samma sits som en själv eller som ens familj.” 
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6.ANALYS 

 

När vi analyserar graffitikulturen i relation till nolltoleransen märker vi att ju hårdare 

motståndet är från samhällets sida desto starkare tycks den subkulturella identiteten bli. 

När vi meningskategoriserade informanternas svar kom vi fram till tre begrepp som 

sammanfattar det vi observerat. Dessa var en ökad subkulturifiering, stilistisk 

generalisering och graffitikulturens ambivalenta identitet. Första stycken beskriver 

nolltoleransen påverkan för utövandet av graffiti och andra stycket nolltoleransen 

påverkan på den stilistiska utvecklingen av graffitin och det tredje stycket beskriver 

konflikter inom kulturen.   

 

6.1 Ökad subkulturifiering 

Konsekvenserna av nolltoleransen som graffitimålarna beskriver i resultatet är en 

”påtvingad stridsposition” och ett motsatsförhållande mellan deras kultur och resten av 

samhället som de inte är beredda att skriva under på. Detta är inom Beckers 

stämplingsteori en grundproblematik då normskapandet beror på en politisk process i 

samhället där de med störst makt påverkar hur normer och regler ser ut. Denna 

stämplingsprocess följs sedan av starkare social kontroll och framkallar i sin tur ett 

motstånd inom graffitikulturen vilket leder till skadegörelse utan något egentligt syfte 

utöver att ”statuera exempel”. Denna utveckling känner vi igen från Ferrells (1995) 

forskning som säger att ökad social kontroll följs av ökat motstånd. Ferrell för ett 

resonemang i sin forskning kring att ju mer motstånd graffitimålarna möter från 

samhällets håll, desto mer motivation får de.  

 

En av de grundteoretiker vi presenterat i teoridelen är Cohen (1955) som skriver att alla 

mänskliga handlingar är problemlösande och att subkulturer är avvikande sätt att 

gemensamt lösa problem. En teoretisk tolkning av informanternas beskrivning av 

nolltoleransens konsekvens för utövandet är att nolltoleransen har skapat ett gemensamt 

problem för individerna inom kulturen, vilket stärker dem inifrån och utvecklar 

subkulturen. Exempel på denna utveckling av egenskaper och kompetenser är 

graffitimålarnas paranoida drag, snabbhet och enkelhet i utförandet.  

 



 53 

Informanterna uttrycker att nolltoleransen bidrar till att svåra objekt med mycket 

övervakning genererar ett högt subkulturellt kapital för de målare som trots hinder målar 

dessa objekt. Konsekvensen blir att ett högre värde tillskrivs målningar ”på gatan” där 

svårigheter inkluderas i det subkulturella värdet och genererar en högre autenticitet 

jämfört med en estetiskt väl utförd målning på en laglig vägg. Nolltoleransen har alltså 

även mer direkta konsekvenser för utövandet då det står i förbindelse med det 

subkulturella kapitalet enligt Thorntons (1995) teori. Ferrell (1995) säger att den ökade 

övervakningen och de ökade straffen även resulterar i en ökad status för de graffitimålare 

som trots detta målar tåg eller lyckas synas mycket i staden.  

 

Ökad subkultifiering är ett begrepp som vi använder för att beskriva den utveckling som 

vi hört beskrivas av våra informanter gällande nolltoleransens påverkan för 

graffitikulturens utövande. Ökad subkulturifiering innebär en tydligare stämpling av 

graffitikulturen som socialt avvikande från resten av samhället. Detta gäller både när det 

kommer till en kollektiv samhällelig syn på graffitimålarna som ett kriminellt och 

avvikande problem och inte som en kreativ kultur, men även inom gruppen där 

självsegregationen och isoleringen (Becker, 1963) från resten av samhället allt mer 

fokuserats kring motstånd mot social kontroll som en mekanism för bevarandet av 

kulturen.  

 

Subkulturifieringen handlar enligt oss i förlängningen om en långt gången 

stämplingsprocess både från samhällets sida och inom graffitikulturen. I och med 

nolltoleransen skapades en konflikt mellan graffitimålare och resten av samhället vilket 

Halsey och Young (2010) befarade i sin artikel, lett till en växande population av individer 

vars identitet blivit outplånligt stämplade som kriminella, och som enligt våra resultat gett 

kriminaliteten en ökad betydelse och subkulturellt värde inom kulturen. 
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6.1.2 Stilistisk generalisering  

Vår bild från informanterna är att allmänheten har lättare för att känna igen och 

acceptera ”fin” graffiti och väl utförda muralmålningar33, men har svårare för snabbare 

utförda tags och throw-ups. Samma utveckling beskriver Iveson (2010) i sin artikel då 

han stilistiskt kan se en förändring mot snabbt uförda tags, målningar och throw-ups och 

en frångång från den ursprungligen mer konstnärliga utarbetade graffitin. Detta i takt med 

att gamla möjligheter upphört och som konsekvens av de tuffare villkoren.  

 

Nolltoleransens påverkan på den stilistiska utvecklingen leder till att allmänheten nästan 

aldrig får se ”fina” målningar vilket gör att uppfattningen om graffiti som avvikande 

kriminellt beteende förstärks. Denna kedja av reaktioner till följd av nolltoleransen 

förstärker stämplingsprocessen i samhället, som Becker (1963) beskriver, och minskar 

intresset och engagemanget för att tillåta laglig graffiti. Detta blir ett cirkelresonemang där 

stödet för nolltoleransen förstärks i dess konsekvenser.  

 

Med stilistisk generalisering menar vi att graffitikulturens stilmässiga utveckling gått mot 

en förenklande generalisering av vad uttrycket innebär. Det vill säga att nolltoleransens 

förutsättningar försvårar den estetiska ambitionen och utvecklingen inom graffitikulturen. 

 

6.2 Subkulturens ambivalenta identitet 

I materialet kunde vi hitta tre olika men ändå sammanlänkade konflikter i resonemangen 

hos graffitimålarna. Dessa konflikter är inte endast konsekvenser av nolltoleransen eller 

kopplade direkt till våra frågeställningar, men däremot relevanta för att förstå 

graffitikulturen. Den första konflikten rörde huruvida graffiti går att definiera som  konst 

eller inte konst, konflikten mellan laglig eller olaglig graffiti och synen på hur internet 

används inom graffitikulturen. Subkulturifieringen som vi skrivit om tidigare innebär inte 

bara att konflikten mellan graffitimålare och samhälle har ökat utan även att konflikter 

inom kulturen rörande definitionen av vad graffiti egentligen är tillmäts större betydelse. 

Konsekvensen av detta blir enligt oss subkulturens ambivalenta identitet, vilken vi ska 

förklara närmare. 

 

                                                
33 Se ordlista 
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Den ambivalenta identiteten är enligt oss kopplad till Beckers (1963) teorier om 

subkulturers isolering och självsegregering vilket är en naturlig del inom alla grupper. 

Den grundläggande funktionen är att skydda subkulturen från inblandning av den stora 

kulturen, det vill säga det stora samhället. Det primära resultatet av dessa 

skyddsmekanismer är att graffitimålarna själva identifierar sin status som delaktiga i 

graffitikulturen. Skillnaden mellan vad som är riktig graffiti och vad som är ”konst” blir 

därför viktig, eftersom konsten talar till den bredare massan. Den ambivalenta identiteten 

gällande inställning till de tre stora konflikterna är starkt kopplad till individernas känsla 

av autenticitet och vad som gills som äkta inom kulturen och på vilket sätt status och 

subkulturellt kapital skall tillmätas individen. Detta gäller kanske främst konflikten 

rörande användandet av internet då detta medium står fritt för alla att använda och i 

många fall är det mest effektiva sättet att sprida graffiti till följd av nolltolerans och allt 

hårdare sanering. Ferrell (1995) och Snyder (2006) beskriver samma utveckling, förr 

spreds graffitin via tågen, nu saneras det och fotografering och internet är de nya 

arenorna för att konstruera hierarkier, generera status och för att skapa vänskapsband 

och hålla samman kulturen. Vi tolkar konflikten angående internetanvändningen som en 

konsekvens av att graffitimålarna inom kulturen inte vet hur de ska värdera graffiti på 

internet och vilket subkulturellt kapital det skall generera. Internet ses som en 

nödvändighet för graffitins överlevnad och som en konsekvens av nolltoleransen, men ses 

samtidigt som ett hot mot kulturen då värderingsskalorna förändras.  

 

Enligt informanterna finns det tydliga regler för vad som inte är ”äkta” och därför inte 

ingår i det subkulturella kapitalet. Vi tolkar informanternas svar som att konst inte ingår i 

det subkulturella kapitalet inom graffitikulturen, då det som är konst på gallerier inte kan 

vara graffiti, till skillnad från graffiti på gatan kan vara konst. Becker skriver i både boken 

”Outsiders” (1963) och ”Arts Worlds” (1982) att man kan förstå både avvikande beteende 

och konstnärligt skapande genom social interaktion. Reglerna för vad som tillhör 

konstvärlden och vad som tillhör den avvikande subkulturen skiljer sig åt och därför 

skapas en konflikt mellan dessa båda kategorier och mot vilken publik graffitin betraktas 

av. Inom graffitikulturen blir denna konflikt extra tydlig i och med den bild i media som 

informanterna talar om och allmänhetens intresse för deras subkultur på ett konstnärligt 

plan.  
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Informanter tar avstånd från att måla ”fint” och vill inte ha beröm av utomstående då detta 

exploaterar deras slutna subkultur vilket kan kopplas ihop med Thorntons (1995) teorier 

om logiken bakom det subkulturella kapitalet är att det blir som tydligast när kulturen 

uttrycker vad den inte är och vad den inte tycker om. Även Hebdge (1976) skriver om att 

alla subkulturer skapar nya uttryck och i och med att en ny subkulturs uttryck 

uppmärksammas kommer detta speciella uttryck att förvandlas till en handelsvara som 

exploateras för att säljas till den bredare massan och anpassas till nya konsumentgrupper 

vilket förklarar varför det är viktigt inom subkulturen att göra en tydlig skillnad mellan 

vad som är äkta graffiti och vad som är konst för massan. 

 

Inom graffitikulturen har det subkulturella kapitalet påverkats av nolltoleransen så som vi 

tagit upp tidigare i form av att graffiti på gatan värdesätts högre på grund av den ökade 

bevakningen. Laglig graffiti genererar därför inte lika mycket subkulturellt kapital som 

den olagliga vilket gör att den olagliga värderas högre. Thornton (1995) menar att när 

man tittar på subkulturer måste man identifiera det som ses som ”äkta” inom kulturen och 

att detta är ett sorts subkulturellt kapital som generar status inom kulturen.  

 

Däremot tycker informanterna att den lagliga graffitin kan accepteras om graffitimålaren 

har ett högt subkulturellt kapital sedan tidigare, genererat av den olagliga graffitin vilket 

vi tycker visar på Thorntons antagande om att subkulturellt kapital går att omvända till 

ekonomiskt kapital. Graffitikarriären kan gå via en olaglig karriär till en laglig som 

genererar pengar, men detta måste ske via det subkulturella kapitalet för att den lagliga 

produkten skall respekteras och uppskattas inom subkulturen. En graffitimålare som 

aldrig har målat olagligt och därför inte har något subkulturellt kapital, men som tjänar 

pengar på graffiti genom att ställa ut sin konst på gallerier, accepteras inte som äkta av 

informanterna. Detta handlar inte bara om gallerikonst utan informanterna nämner även 

skapare av klädmärken, graffititidningar, tatueringsstudios och tv-spel. Även Cohen 

(1955) säger att inom subkulturen når utövarna högre status än vad de gör utanför 

subkulturen, kulturen genererar karriärvägar som inte skulle ha funnits annars. 
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Både Cohen (1955) och Hebdige (1963) beskriver subkulturer som enhetliga men det vi 

har funnit visar på att subkulturen graffiti ständigt måste förhålla sig till pågående inre 

konflikter vilket inte överensstämmer med bilden av subkulturer som sammanhållna och 

enhetliga grupper. 
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7. DISKUSSION 

 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur nolltoleransen i Stockholms stad har 

påverkat graffitikulturens utövande och stilistiska värde. Detta genom två 

fokusgruppsintervjuer och en djupintervju med graffitimålare som varit och/eller är 

aktiva under olika perioder både innan och efter nolltoleransens införande 2007. Vi har 

sedan analyserat och tolkat det empiriska materialet i förhållande till subkulturell 

teoribildning samt till tidigare forskning kring ämnet. När vi har analyserat materialet har 

vi kommit fram till tre analytiska begrepp som besvarar våra frågeställningar och utifrån 

dessa kommit fram till några slutsatser. Efter att ha presenterat dessa följer en 

metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsatser 

Våra resultat kan bäst presenteras utifrån de tre analytiska begrepp vi kommit fram till 

under bearbetning av materialet. Dessa är: subkulturifiering, stilistisk generalisering samt 

ambivalent identitet. Vi har genom dessa begrepp sett ett tydligt beroendeförhållande 

mellan subkulturen graffiti och samhällets reaktioner, det vill säga nolltoleransen. Utifrån 

de utsagor vi fått fram från empiri, tidigare forskning samt teori har vi blottat ett tydligt 

exempel på hur samhällets stämpling av graffitikulturen som ett problem utifrån, har 

inkorporeras inom graffitikulturen och genererat subkulturell utveckling mot en 

förstärkning av problembilden för ett bevarande av kulturen. Graffitimålarna förstärker 

samhällets problembild genom att måla mer och ”fulare” och genom att ge den kriminella 

identiteten större utrymme och betydelse inom kulturen för att tillmäta subkulturellt 

kapital. Detta leder enligt oss till en ökad subkulturifiering och en stilistisk generalisering 

för att tydligare särskilja sig från resten av samhället. 

 

Den ambivalenta identiteten skapas genom att graffitikulturen fortsätter att utvecklas, just 

nu i form av färre målningar ute på gatan och fler målningar på till exempel internet, 

vilket tvingar graffitikulturen att anpassa sig och hitta nya sätt att mäta status, hierarkisk 

ordning och subkulturellt kapital samt att definiera vad som är och vad som inte är - 

graffiti. 

 



 59 

Vi finner att vårt empiriska material redogör för en liknande utveckling som de vi läst om 

i tidigare forskning. Detta kan vara på grund av att de studier som gjorts inom ämnet har 

utgått ifrån en liknande politisk process, med ökad social kontroll mot graffitikulturen. 

Med bakgrund av detta, som vi även nämnt i inledningen, anser vi att det är viktigt för 

framtida socialarbetare, som en del av samhällsinstitutioner och normskapande 

maktsystem, att reflektera över sin egen del i skapandet och bevarandet av olika typer av 

”problembilder” däribland bilden av unga graffitimålare.  

 
 

7.2 Metoddiskussion 

Utifrån det vi vill undersöka anser vi att metoden vi valt är bäst lämpad för att besvara 

våra frågeställningar men kritik kan riktas mot att vi använt både fokusgruppsintervjuer 

och en djupintervju men vi ansåg detta nödvändigt för att få mättnad i det empiriska 

materialet. 

Vi anser att fokusgruppsintervjun, i jämförelse med djupintervjun, i vår uppsats var en 

bättre metod för att få en djupare diskussion och lärdom kring ämnet eftersom 

reflektionerna blev mer dynamiska då det var fler deltagare som interagerade. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

När vi började skriva denna uppsats blev vi mycket nyfikna på hur samhället konstruerar 

en subkultur som ett problem. Vad utgår detta ifrån, vilka är det som bestämmer och 

påverkar den allmänna opinionen? Detta skulle kunna undersökas genom en 

diskursanalys genom att studera artiklar som publicerats innan SL:s storsatsning mot 

klotter kom år 1995 och fram till år 2007 då staden beslutade om ”Policy mot klotter och 

annan skadegörelse”. 

 

Vi har efter uppsatsens gång funderat kring vilka konsekvenser nolltoleransen har haft 

för Stockholms stad. Vilket resultat har nolltoleransen haft? Hur mycket ekonomiska 

resurser har lagts ner på detta? Vilka gynnas av nolltoleransen?  

 

Denna uppsats har för oss även väckt ett intresse för Thorntons teorier om det 

subkulturella kapitalet och hur detta konstrueras, och vad som betyder mest, yttre eller 

inre påverkan? 
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7.4 Slutcitat 
 
Vi vill avsluta med att återge ett citat av Finlands kulturminister Paavo Arhinmäkt i en 

debatt där han uttrycker hur det nu är dags för Stockholm att välja sida, vilket vi anser 

sammanfattar den konflikt som finns kring graffiti. 

 

”Det är exakt femtio år sedan som man började bygga Berlinmuren. På ena sidan 

fanns den största graffitimålningen i hela världen, och på den andra sidan fanns det 

ingenting. Stockholms stad kan i framtiden välja på vilken sida om Berlinmuren den 

vill vara.” 

 
- Finlands kulturminister Paavo Arhinmäki i debatt 110813. 
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Bilaga 1 

Målar du eller har du målat graffiti och vill 
hjälpa oss med vår C-uppsats? 
 
Vi är två socionomstudenter som går på socialhögskolan i Stockholm och skriver vår 
C-uppsats nu som handlar om graffiti.  
 
 
 
Eftersom synen på graffiti som i första hand skadegörelse och avvikande kriminellt 
beteende är och har varit den dominerande synen ifrån beslutsfattare i Stockholm 
sedan 1995, då SL lanserade den stora anti-klotter kampanjen ”Operation 
trygghet” (AB Storstockholms Lokaltrafik, 21/3 1995), har konsekvenserna i form av 
påföljder och stigmatisering stegvis blivit hårdare. Att nämna som exempel är 
kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M) som i en motion, skriven 2005 
tillsammans med Hillevi Engström (M) i riksdagen, dömde de ut hela graffitikulturen 
som farlig, olaglig och som en inkörsport till grövre kriminalitet. 
  
Skadeståndsbeloppen kan vara höga och släpa efter individen under hela dennes liv. 
Nolltoleransen i Stockholm har bidragit till att det inte går utöva graffitimålandet 
lagligt vilket ytterligare stigmatiserar/marginaliserar graffitimålarna i 
samhällsdiskursen. 
 
Genom att prata med er, graffitimålare från olika generationer vill vi lyfta er 
berättelse och sätta den i ett tidsperspektiv kopplat till ett konst- och 
kriminalitetsperspektiv. Vi kommer att prata med tre olika grupper: 

Grupp 1: Graffitimålare från sent 80-tal till -95, då graffitin kom till Sverige/Stockholm. 

Grupp 2: Graffitimålare från år 1995 till år 2002 under nolltoleransens införande. 

Grupp 3: Graffitimålare från 2002 och framåt när nolltoleransen varat i över ett 

decennium.  

 

Detta för att se skillnader och likheter mellan de olika generationerna graffitimålares syn 

och upplevelser av graffitin. Därför kommer via att dela upp fokusgrupperna i 

ovanstående grupperingar. Du måste ha varit aktiv graffitimålare under dessa år 

oavsett nuvarande och du måste vara över 18 år! 

 
Vi inbjuder er till en fokusgruppsintervju, där ni får sitta i en mindre grupp om ca. 4 
personer och diskutera kring er syn på hur graffitin har förändrats över tid. Det är 
positivt om ni redan känner varandra och vidarebefordra denna förfrågan om ni 
känner någon som kan tänka sig vara med. 
En av oss studenter kommer att vara samtalsledare och styra samtalet kring konst- och 
kriminalitetsaspekterna. I fokusgruppen ligger inte betoningen på det individuella utan 

snarare på det kulturella, deltagarna ger sin kollektiva bild av det diskuterade ämnet.  
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Intervjuerna kommer att vara i cirka 30-60 min. Medverkan är frivillig och ni är givetvis 

anonyma och har rätt att dra er tillbaka när som. Vi kommer att spela in samtalet och en 

av oss kommer att sitta och observera samtalet och den andra vara samtalsledare. Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter vi transkriberat det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats:  

 

Förslag på dagar och tider: 

Grupp 1:  

Grupp 2:  

Grupp 3:  

 

 

Om dagen eller tiden som är föreslagen inte passar er grupp får ni höra av er till oss så 

hittar vi en annan tid som passar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Lisa Ollén, elisabet.ollen@hotmail.com 

Nova Nilsdotter, nova.nilsdotter@hotmail.com 

mailto:elisabet.ollen@hotmail.com
mailto:nova.nilsdotter@hotmail.com
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Bilaga 2 
 

TIDSLINJE 

 

1984 – graffiti kommer till Sverige (filmer: Style Wars, Wild Style, bok: Subway 

Art) 

 

1987 – filmen Stockholmsnatt har premiär (graffitikonstnärerna Disey, Ziggy, 

Merley) 

 

1989 -  Målningen ”Fascinate” uppförs lagligt i Bromstens industriområde av 

graffitikonstnärerna Circle och Tarik) 

 

 

1995 – SL ”Operation Trygghet” anti klotterkampanjer inleds från SL:s håll och 

graffiti börjar beskrivas som ett problem. Man böjar prata om nolltolerans i Stockholms 

kommun. 

 

2002 – Mutbrott i samband med Falck Securitys Kjell Hultman avslöjas, samt att 

Flack bedrivit olaglig civil spaning. Nolltoleransen ifrågasätts av bland annat Sveriges 

ungdomsminister Lena Hallengren. 

 

2007 – Stockholm inför en ny strängare policy mot klotter allt klotter skall 

bort inom 24 timmar, nolltolerans. Det förs diskussioner om att sanera ”Fascinate”. 

Artikel: http://stockholm.etc.se/nyhet/klotterpolicy-s%C3%A4tter-stopp-f%C3%B6r-k-

m%C3%A4rkning-av-graffiti  

 

http://stockholm.etc.se/nyhet/klotterpolicy-sätter-stopp-för-k-märkning-av-graffiti
http://stockholm.etc.se/nyhet/klotterpolicy-sätter-stopp-för-k-märkning-av-graffiti
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Se paragraf 3 – om klotter som inkörsport till annan grövre kriminalitet 

 

2008 - Stockholms stad kräver att kulturhuset Cyklopen ska stänga sin 

öppna graffitivägg. Detta trots att Kulturkampanjen som driver Cyklopen är en 

självständig organisation som inte uppbär några som helst bidrag. Det räcker att man hyr 

mark av staden för att ens verksamhet ska omfattas av policyn.  

 

2011 - nolltoleransen ifrågasätts av bland annat Svenska Dagbladet som i en rad 

avslöjanden i två artikelserier visar på vad som tycks vara en rad oegentligheter i 

vaktbolaget CSG:s arbete med graffitibekämpning. Tidningen har intervjuat före detta 
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anställda som bland annat vittnat om civilt spaningsarbete, brottsprovokation och olagliga 

spaningsregister.  
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Bilaga 3 
 
Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm (Dnr 323-
3490/2006) 
  
Stadsmiljön är allas egendom och det är allas ansvar att vårda den. Stockholm ska vara 
en trygg, säker, ren och vacker stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder 
till samvaro mellan människor. 

  

1.        Klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse accepteras inte. Detta gäller 
för alla typer av fastigheter, mark, anläggningar och fordon m.m. 

2.        Sanering, borttagande av klotter och liknande skadegörelse ska ske inom 24 
tim (från upptäckt och/eller anmälan), prioriterat på skolor och förskolor. 
Stötande och rasistiskt klotter ska saneras omgående. Vid all sanering ska 
hantering och använda kemikalier uppfylla Stockholms stads miljöinköpskrav i 
”Miljökravspecifikation för klottersanering”. 

3.        Genom att reagera och agera direkt vid misstanke om att ungdomar ägnar 
sig åt klotter och liknande skadegörelse kan vi förebygga att ungdomar drabbas 
av problem som skolk, missbruk och kriminalitet. 

4.        Skol- och fritidspersonal, socialsekreterare, föreningsaktiva m.fl. ska 
kontinuerligt utbildas och informeras för att bli medvetna om subkulturen 
runt klotter och dess riskfaktorer. 

5.        All skadegörelse ska polisanmälas och fotodokumenteras. 

6.        Alla inhyrda objekt (t.ex. byggbodar, containers) ska vara sanerade innan de 
ställs ut i stadsmiljön. 

7.        Stockholm ska vid ombyggnad, nybyggnad eller andra förändringar i 
stadsmiljön om möjligt eftersträva en utformning som förebygger och 
försvårar klotter och liknande skadegörelse. 

8.        Genom samarbete med detaljhandeln, bensinmackar m.fl. ska 
tillgängligheten minskas av sprejfärger, tuschpennor m.m. som används vid 
klotter. 

9.        Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang 
som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. 
Staden ska inte heller medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka 
intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse. 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 

 

För samtalsledaren: 

 

- - Intervjuguide inför fokusgruppsintervjuer - - 

 

Intervjuguiden fungerar som hjälpmedel för samtalsledarna/moderatorn. Här skrivs de teman som ska behandlas upp samt några förberedda 

klargörande frågor för varje tema. Det är bättre med ett litet antal teman där mättnad uppnås (inga fler åsikter finns i gruppen) än att försöka pressa 

in för mycket på kort tid. 

 
Bakgrundsfrågor: 

 När ni började måla/kom i kontakt med graffitikulturen, vad visste ni om graffiti? När började ni måla graffiti? Vad är graffiti? 

 

 

Exempel: 

Tema 1 
 Deltagarnas upplevelser av konstaspekten inom graffitikulturen 

 

Tema 2 
 Deltagarnas upplevelser av nolltoleransen påverkan på 

graffitikulturen 

 

Syfte 

 Fånga deltagarnas upplevelser om konstens betydelse 

Syfte 

 Skapa en bild av vad deltagarna upplever för konsekvenser av 

nolltoleransen 

 

Klargörande frågor 

 Vilken betydelse har konsten inom graffitin? Hur stor 

betydelse …....? 

 
 Är det stilistiska viktigt inom kulturen?  

 

 Är det viktigt att vara bra på att måla? 

 

 Vad är det för skillnad på laglig graffiti och olaglig graffiti? 

 

 Är graffiti som konst på gallerier intressant? 

 

 CIRKELFRÅGA: Varför tror ni att Stockholms kommun 

inte anser att graffiti är konst? 

 

 Skulle ni kunna visa några bilder eller klipp från 

graffitifilmer eller specifika graffitimålare som ni tycker har 

varit extra inflytelserika för er egen del när det kommer till 

det stilistiska inom ert målande? 

 

Klargörande frågor 

 Vad tänker ni på när vi säger kriget mot graffiti?  

 

 Skapandet av egna arenor genom att bryta mot samhällets 

normer?  

 

 Är graffiti ett motstånd? Isåfall mot vad? 

 

 Har valet av vilken plats man målar på förändrats över tid 

eller är det fortfarande samma? Vad beror detta på? 

 

 Tror ni åldern har någon betydelse? (Utestängning från 

samhället osv) 

 

 Vilken betydelse har nolltoleransen i Stockholms Kommun 

haft för graffitikulturen? 

 

 Graffiti saneras fort. Vilken betydelse har andra arenor som 

graffitiforum och fotolog eller andra digitala 

dokumentationsmöjligheter för graffitikulturen? 
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För observatören: 

 

 

- - Förslag till förenklad sammanställning - - 

 

Detta är ett förslag på hur en förenklad sammanställning kan se ut. Samtidigt som moderatorn leder utfrågningen antecknar bisittaren positiva och 

negativa kommentarer från deltagarna med hjälp av stödord. Det finns också utrymme att anteckna annat som kommer upp i reflektions- och 

förslagsrutorna. 

  

Tema 1: Konstaspekten 

 

Observationsprotokoll: 

 Vem pratar? 

 Vem lyssnar? 

 Vems ämne tas upp? 

 Vem fördelar ordet? 

 Vilket språk används? 

 Hur fritt är samtalet? 

 Är brukarna medskapande? 

 Hur ser placeringen ut? 

 Vad händer? 

 Vad sägs? 

 Kroppsspråk? 

 Vad får vi för känslor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationer: 
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Egna reflektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till förbättringar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: Nolltoleransen 

 

Observationsprotokoll: 

 Vem pratar? 

 Vem lyssnar? 

 Vems ämne tas upp? 

 Vem fördelar ordet? 

 Vilket språk används? 

 Hur fritt är samtalet? 

 Är brukarna medskapande? 

 Hur ser placeringen ut? 

 Vad händer? 

 Vad sägs? 

 Kroppsspråk? 

 Vad får vi för känslor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationer: 
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Egna reflektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till förbättringar: 
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Bilaga 5 
 
Observationsreferat: 
 
2012-04-16 kl.17.15. På socialhögskolan. 
 Fokusgrupp 1:  
Fokusgrupp nummer ett består av tre respondenter, två stycken som är runt 20-års 
åldern som är vänner samt en lite äldre respondent som ej känner de andra. 
Stämningen är bra men lite trevande.  
 
2012-04-18 kl.17.00. På socialhögskolan. 
Fokusgrupp 2: 
Fokusgrupp nummer två består av fyra respondenter i olika åldrar där den yngste är 
cirka 24 och den äldste runt 30 år. De verkar vara ett välsvetsat kompisgäng som har 
känt varandra i flera år och stämningen är naturligt avslappnad.  
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Bilaga 6 
 
Bilder fokusgrupp ett: 
 
Sökt på google, bilder: Stay hight 149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoklipp grupp ett: 
 
Sökt på Youtube: Kad – Philly Wicked style 
Länk: http://www.youtube.com/watch?v=EaY5ndIgPAs 

http://www.youtube.com/watch?v=EaY5ndIgPAs


 75 

Bilaga 7 
 

Ordlista 

 
Baxa – ta, snatta, stjäla 

Bomba – tagga i stor skala 

Crew – grupp av graffitimålare med en gemensam tag 

D.I.Y – Do It Yourself, punkens stilmotto 

Fotolog – bildblogg vanligt förekommande i graffitikretsar 

Highlights – sprayburksaffär i Stockholm, även ett ord för de ljusa linjer som 

förekommer i målningar längs kantlinjerna. 

Kings – Målare med högt subkulturellt kapital 

Kötta – ta i hårt/trycka, pressa 

Masterpiece/Piece – graffitimålning 

Muralmålningar- annat ord för stor piece 

Palla - Orka 

Posare – person som utger sig för att vara äkta men som inte är det 

Prod – hur en målning genomförs, ett koncept 

Punda – knarka/missbruka 

Racka – ta, snatta, stjäla 

Soc. – Socialtjänsten 

Tag – individuell signatur eller gruppsignatur 

Tagga – Skriva sin individuella signatur eller gruppsignatur 

Throw-up – En enkel pice med endast outlines och fyllning 
Torska – Bli gripen, åka fast för något 

Toys -  Målare med lågt subkulturellt kapital 

Wavea – att spruta sprayfärg i en uppåt och nedåt rörelse så att linjen blir som en våg 

Whole-cars – målning som täcker ett helt tåg 

Writers – graffitimålare 

Zine – tidning 

 


