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Abstract 

 
The purpose with this essay is to examine and create an understanding for what meaning 

graffiti and street art has for those who practice it. Furthermore, the practice of graffiti and 

street art is seen in relation to how urban space is produced. Five semi-structured interviews 

and one group interview has been made to answer the questions “What meaning does graffiti 

and street art has for those who practice it? Can it be seen as a way to construct identity?” 

“How do the artists relate to existing ideals about public space?” and “Does the artists see 

graffiti and street art as a resistance against the normative representation of the city, in that 

case, how?” The theoretical framework consists of Mitchell's ideas about public space, 

Tonkiss' definition of social order, Lefebvre's spatial triad, de Certeau's concept of strategy 

and tactics, the concept of appropriation and Castell's theory about collective identity. The 

results showed that the practice of graffiti and street art can be understood as a more complex 

practice than earlier research has shown. Four different dimensions of meaning could be 

distinguished. Together the four different dimensions expressed an understanding of graffiti 

and street art practices as a collective resistance identity. The essay also shows that street art 

and graffiti artists have a more including ideal about public space. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och skapa en förståelse för vilken betydelse 

graffiti och gatukonst har för utövarna. Dessutom undersöks deras praktik utifrån en större 

kontext genom att det sätts i relation till hur det urbana rummet produceras. 

Frågeställningarna ”Vilken mening och betydelse har graffitin och gatukonsten för utövaren? 

Kan det kopplas till identitetsskapande?”, Hur förhåller sig graffiti och gatukonstutövare till 

rådande ideal om det offentliga rummets utformning?” och ”Ser utövarna graffiti och 

gatukonst som ett motstånd mot den normativa representationen av staden, i så fall, på vilket 

sätt?” besvaras utifrån empiri bestående av fem halvstrukturerade intervjuer samt en 

fokusgruppsintervju med tre deltagare. Den teoretiska ramen består av Mitchells beskrivning 

av det offentliga rummets ideal, Tonkiss definition av social ordning, Lefebvres spatiala triad, 

de Certeaus handlingslogiker strategi och taktik, begreppet appropriation samt Castells teori 

om kollektiva identitetstyper. Resultatet visar att graffiti- och gatukonstutövande kan förstås 

som en mer komplex praktik än vad den tidigare framställts som. Detta då fyra dimensioner 

av meningskapande kan urskiljas. Det här kopplas till en förståelse av utövandet som 

kollektiv motståndsidentitet. Dessutom visar studien att graffiti- och gatukonstutövare har mer 

inkluderande ideal om det offentliga rummet än de som är rådande.   

 

 

Nyckelord: Det offentliga rummet, urban, social ordning, appropriation, identitet, graffiti, 

gatukonst 
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1. Inledning 

 
1.1 Problembakgrund 

 

En stad är en myriad av handlingar, ständigt pågående och i kontinuerlig förändring. Olika 

platser laddas med olika betydelser och fyller olika funktioner. Mellan alla dessa 

betydelseladdade rum löper väggar. En vägg är en barriär och en avgränsning. För graffitin 

och gatukonsten får dock stadens väggar en annan funktion. Där andra ser en grå yta ser 

utövaren en potentiell målning.     

 

I sin moderna form, det vill säga med sprayburk, har graffitin existerat sen 1960-talet då den 

började dyka upp i New Yorks urbana miljöer. I takt med dess utbredning har den blivit ett 

vanligt inslag i stadsmiljön. Inte sällan dekorerar den gångtunnlar och betongväggar längs 

med tunnelbanelinjerna. Det är en konstform som alltid väckt starka känslor och fått medial 

uppmärksamhet.
1
 I Sverige slog graffitin igenom på allvar under 1980-talet och blev snart 

vanligt förekommande i framförallt storstadsområdena. På senare år har gatukonst vuxit fram 

som ytterligare en konstform i det offentliga rummet. Den beskrivs ofta som mer lättillgänglig 

för allmänheten. Oavsett det estetiska utmärker sig graffitin och gatukonsten på så sätt att de 

gör anspråk på stadens väggar. Men vem tillhör väggarna och vem har rätt att bruka dem? 
2
  

 

I både Stockholm och Örebro råder nolltolerans mot graffiti och gatukonst.
3
 Det innebär bland 

annat att kommunen inte stödjer aktiviteter som kan gynna verksamheten. I Stockholm Stads 

Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm framgår tydligt att klotter och 

olaglig graffiti inte accepteras. Det beskrivs som skadegörelse och ska saneras inom 24 

timmar. Dessutom motiveras förebyggande åtgärder med att klotter kan leda till skolk, 

missbruk och kriminalitet hos ungdomar
4
. Idealbilden av stadsmiljön beskrivs som följande:   

 

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.
5
 

 

Samtidigt menar motståndare till nolltoleransen att det inte går att förbjuda en konstform. Att 

nolltoleransen hämmar möjligheterna för stadens invånare att uttrycka sig i, och forma, det 

offentliga rummet. Detta problematiseras ofta utifrån ett demokratiskt perspektiv utifrån vilket 

man kan argumentera för att alla har rätt att forma det gemensamma.
6
 Således utgår både 

förespråkare av nolltoleransen och dess motståndare från att staden är allas egendom men 

landar i diametralt olika slutsatser. Det är därmed ingen underdrift att konstatera att det råder 

en konflikt mellan utövarnas och kommunernas syn på vad som får finnas på stadens väggar. 

Oavsett ens åsikt i frågan går det inte att komma ifrån att utövarnas position är på andra sidan 

av de lagar och normativa gränser som samhällsinstitutionerna dragit för vad som accepteras i 

                                                             
1 Andersson, Cecilia (2006), Rådjur och raketer, Stockholm: HLS förlag, s.28 
2 Ibid, s.32f 
3 Örebro http://www.orebro.se/8786.html (2012-12-11) 
4 Stockholms stads klotterpolicy www.stockholm.se, (2012-12-11)  
5 Stockholms stads klotterpolicy www.stockholm.se, (2012-12-11) 
6 http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/nolltolerans-mot-graffiti-en-politisk-linje-som-sparat-ur (2013-01- 

25) 

 

http://www.orebro.se/8786.html
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/nolltolerans-mot-graffiti-en-politisk-linje-som-sparat-ur
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det offentliga rummet. Men vad innebär det här för de individer som utövar graffiti och 

gatukonst?   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att undersöka och skapa en förståelse för vilken betydelse 

graffiti och gatukonst har för de som utövar uttrycksformerna. Dessutom ska utövandet 

undersökas i en större kontext genom att sätta det i relation till hur det urbana rummet 

produceras. Den maktrelation som råder mellan utövarna och den representativa bilden av 

staden blir därmed av intresse. Vad innebär det egentligen att utöva en konstform som står i 

opposition mot den ordning som dikteras från samhällets institutioner?  

 

- Vilken mening och betydelse har graffitin och gatukonstens för utövaren? Kan det 

kopplas till identitetsskapande? 

 

- Hur förhåller sig graffiti och gatukonstutövare till rådande ideal om det offentliga 

rummets utformning? 

 

- Ser utövarna graffiti och gatukonst som ett motstånd mot den normativa 

representationen av staden, i så fall, på vilket sätt? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien har avgränsat sig till att röra graffiti och gatukonst som praktiseras i det offentliga 

rummet. Då de båda uttrycksformerna har likheter när det kommer till vilka förutsättningar 

som råder vid utförandet avgränsades inte studien till att endast fokusera på en utav dem. 

Aspekter såsom kön, etnicitet eller ålder problematiseras inte och några avgränsningar i det 

avseendet har därför inte heller gjorts. Studien har istället haft som mål att få en bredd när det 

kommer till intervjupersoner.  

 

1.4 Disposition 

 

Studien är uppdelad i fem kapitel. Det första består av en inledning där problembakgrund, 

syfte och frågeställningar, avgränsningar och tidigare forskning presenteras. Efter det följer 

teorikapitlet. Det består av teori om det offentliga rummet, social ordning, produktion av rum, 

handlingslogiker och avslutas med teori om kollektiva identitetstyper. Sedan följer 

metodkapitlet. Här redogör jag för hur jag har gått tillväga, etiskt förhållningssätt, 

analysmetod, förförståelse och avslutas med validitet och reliabilitet. Därefter följer resultat 

och analysdelen. Det består av fem delar som på olika sätt knyter an till frågeställningarna. 

Sist kommer slutdiskussionen där studiens resultat presenteras och diskuteras.  

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Medan det finns relativt gott om tidigare forskning om graffiti är det desto tunnare när det 

kommer till gatukonst. Det här hade varit ett problem om min studie hade fokuserat på en 

subkulturell eller estetisk tolkning av uttryckssätten, vilket nu inte är fallet. Min studie utgår 

ifrån att graffiti- och gatkonstutövande måste ses i relation till det offentliga rum där praktiken 

utförs. Därmed är inte bara tidigare forskning om identitetsskapande i relation till utövandet 

av intresse utan även sådan som ser den i relation till det urbana rummet. De artiklar som jag 

refererar till har hämtats från databasen Sociological abstracts medan Anderssons avhandling 
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hittats via summon. Sökord som används vid inhämtandet har bland annat varit ”graffiti”, 

”street art”, ”urban*” och ”identity”.     

 

1.5.1 Forskning om graffiti och gatukonst 

 

Graffiti och gatukonst kan ses som två närliggande fenomen då båda praktiseras under 

liknande förutsättningar. Medan det har gjorts en mängd studier om graffiti sedan dess 

framväxt som urbant fenomen på 70-talet finns det betydligt mindre forskning om gatukonst. 

Detta kan tänkas bero på att uttrycksformen växte fram senare och därmed inte hunnit 

undersökas i samma utsträckning. Ofta har graffiti studerats i relation till gäng- eller 

hiphopkultur, på så vis har det snarare setts som ett inslag i en större kultur än som en egen. 

Graffiti har varit ett framträdande element i dessa kulturer men att stanna där är att inte se hela 

bilden. Tidigare forskning visar exempelvis på att det vore problematiskt att försöka förstå all 

urban konst som något enhetligt. Det finns skillnader, inte bara i det estetiska uttrycket, utan 

även i sociala strukturer och i motiv för individernas handlingar. I de studier där 

graffitikulturen undersökts som något självstående från gäng- och hiphopkultur har den 

traditionella graffitin, som ofta förknippas med New York, tenderat att få representera dess 

utveckling. Detta är allra tydligast i en amerikansk kontext där kulturens utveckling ibland 

hamnat i skymundan av en mer traditionell beskrivning.
7
  

 

Allmänhetens och samhälleliga institutioners syn på utövandet har också varit föremål för 

forskning. Kramers studie om New York stads bemötande av konstformen under 80- och 90-

talet visade till exempel hur bakomliggande mekanismer med intresse för stadens utformning 

kan påverka förhållningssättet till graffiti och gatukonst. I studien ifråga framläggs 

markägares vinstintressen som ett skäl till det starka motståndet mot graffitin. Kramer 

problematiserar således konflikten mellan utövarna och stad genom att lyfta fram en maktelits 

vinstintressen.
8
 

 

Vidare går det att se två andra tendenser inom forskningen om praktiken. Dels en som 

fokuserar på graffiti som subkultur och dels en som belyser praktikerna utifrån ett juridiskt 

perspektiv. En kritik som kan riktas emot den förstnämnda är att graffiti och gatukonst 

framställs som en ungdomskultur. Subkultur är förvisso inte synonymt med ungdomskultur, 

men de tenderar ibland att förknippas med varandra. Det går onekligen att se vissa sådana 

drag, framförallt hos graffitin som i regel ses som en subkultur. Men en sådan tolkning kan 

leda till en förenklad bild av praktiken. Den juridiska aspekten har, i och med att graffiti och 

gatukonst vanligtvis utförs i en miljö där den blir en lagöverträdelse, varit central i tidigare 

forskning. Legal graffiti har då ibland lyfts fram för att på så sätt kontrastera den illegala. Att 

uppmärksamma graffiti och gatukonst som ett ifrågasättande av det offentliga rummets 

sociala ordning har varit mindre vanligt.
 9

      

 

Tidigare forskning om graffiti och gatukonst har främst varit kvalitativ till sin metod. Enstaka 

kvantitativa studier har genomförts men majoriteten bygger på kvalitativa intervju- eller 

observationsstudier . Detta kan tänkas bero på att det kan vara svårt att ringa in en population. 

Det finns inga register över utövare och att få tag i ett tillräckligt stort antal för att genomföra 

en kvantitativ studie kan innebära flera praktiska hinder och därmed kräva stora tidsresurser. 

                                                             
7
 Kramer, Ronald (2010), Painting with permission, s.235ff 

8 Kramer, Ronald (2010), Moral Panics and Urban Growth Machines: Official Reactions to Graffiti in New York              

City, 1990–2005, s.308f           
9 Kramer, Ronald (2010), Painting with permission, s.235ff  
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Dessutom kan det vara svårt att generalisera ett resultat från en sådan undersökning då antalet 

utövare är svårt att bedöma.    

 

1.5.2 Praktiken i relation till lagar och normer 

 

Som tidigare nämnt har det gjorts studier som undersökt den lagliga graffitin för att 

kontrastera bilden av graffiti som kriminell verksamhet och på så sätt lyfta fram andra 

aspekter av praktiken. Till exempel Kramer som ämnat nyansera synen på graffiti genom att 

uppmärksamma legalt utövande. Hans studie Painting with permission – Legal graffiti in New 

York City bygger på intervjuer med 20 utövare av laglig graffiti i New York. Han menar att 

bilden av graffiti är föråldrad och att graffitikulturen, i och med sin utveckling, blivit betydligt 

mer komplex än vad den ofta framställs som. Kramer kritiserar tidigare genomförd forskning 

som han menar, förvisso undersökt vissa aspekter, men inte problematiserat skillnaderna och 

likheterna inom kulturen fullt ut, speciellt inte i relation till de juridiska aspekterna. I och med 

detta menar han att synen på graffiti har karaktäriserats av den oppositionella relationen till 

lagen, därmed har andra faktorer överskuggats.
10

  

 

Kramer lyfter fram två tänkbara aspekter som kan ligga till grund för kulturens utveckling 

mot en mer komplex form. För det första utövarnas åldrande, graffitin är, som vi ser den idag, 

en ung kultur och det är egentligen först nu som det går att se ett större antal äldre utövare. 

Det är troligtvis detta som varit anledningen till att graffiti och gatukonst ibland beskrivits 

som en ungdomskultur. Men utifrån Kramers resonemang kan detta alltså ses som en 

missvisande beskrivning.
 
Den andra aspekten rör hur maktinnehavande aktörer, såsom stat 

och markägare, reglerar det urbana rummet, vilket kan påverka förutsättningarna för 

utövandet. Här blir relationen till lagar och inte minst normer av intresse då de samhälleliga 

institutionernas förhållningssätt påverkar praktikens förutsättningar. I och med att graffiti och 

gatukonst blivit alltmer komplex till sin form menar Kramer att variationerna inom den måste 

belysas. Genom att uppmärksamma legal graffiti kontrasterar han en bild som han menar är 

förlegad. På så vis uppmuntrar han till vidare forskning som kan nyansera bilden ifråga.
11

      

 

1.5.3 Praktiken i det urbana rummet 

 

I Mubi Brighentis observationsstudie At the Wall: Graffiti Writers, Urban territoriality and 

the Public Domain problematiseras det offentliga rummet i relation till graffiti. Här beskrivs 

graffitiutövande som en interstitial praktik, det vill säga, en praktik som överskrider olika fält. 

Mer konkret innebär detta att graffitins gränser är svåra att dra; graffiti kan till exempel ses 

som konst, vandalism och motståndspraktik på samma gång. Det finns inga tydligt definierade 

gränser och det finns därmed många ingångar till utforskning. Utifrån det grundantagandet 

undersöks relationen mellan sociala fält, interstitiala praktiker och det offentliga rummet.
 12

  

 

Brighenti fokuserar på territorialitet och beskriver därigenom en koppling mellan sociala 

relationer, väggar och urbana miljöer. Väggen ses som en territoriell formation med olika 

funktioner för olika användare. Samtidigt som den har en strategisk funktion då den skapar 

gränser i det urbana rummet blir den för graffitiutövare en yta för konstnärliga uttryck. På så 

vis problematiserar Brighenti funktioner i det offentliga rummet och visar på hur olika 

grupper kan förhålla sig till platser eller urbana fenomen på olika sätt.
13

   

                                                             
10 Ibid 
11 Ibid. s.249f 
12 Brighenti, Mubi (2010), At the Wall: Graffiti Writers, Urban Territoriality and the Public Domain 316f 
13 Ibid, s.322f 
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Den interstitiala karaktär som Brighenti talar om visar sig även i hur forskningen bedrivits. 

Den öppnar upp för många ingångar, vilket Cecilia Anderssons studie Rådjur och raketer - 

gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet visar. Här berörs 

utövarnas relation till det offentliga rummet, men dess utgångspunkt är egentligen 

gatukonstens konstnärliga element och den är i grund och botten en studie om estetiska 

lärprocesser. En viktig poäng som hon gör är att det inte går att förstå urbana fenomen såsom 

gatukonst om vi inte samtidigt har en förståelse för det urbana rummet. Oavsett vilken 

utgångspunkt tidigare studier har haft så går det att se ett mönster på så sätt att dem måste 

förhålla sig till flera fält samtidigt. Sociala, urbana, estetiska, och juridiska aspekter smälter 

således samman men vanligen ligger huvudfokus på ett av fälten.
14

  

 

1.5.4 Identitet 

 

Då graffiti och gatukonst ofta ses som subkultur har identitetsrelaterad forskning vanligen haft 

en sådan utgångsposition. Det är fallet i Ferrells studie Urban Graffiti: Crime, Control, and 

Resistance. Som så många andra studier om graffiti utgår han ifrån en amerikansk kontext. De 

förhållanden som beskrivs för utövarna kan därmed tänkas skilja sig i vissa avseenden från 

utövare i andra länder. Den subkulturella tolkningen är i det här fallet förknippat med 

ungdomskultur.   

 

Ferrell menar att graffitiutövande kan vara en kraftfull alternativ process för 

identitetsskapande för individen. Han lyfter fram sociala element såsom hur att synas för 

andra utövare blir en källa för status och meningsskapande. Det här understryks också i hur 

utövandet blir en social aktivitet där utövare formar sin identitet i en alternativ och sluten 

grupp. På så sätt skapar det sociala band mellan utövarna och en stark grupptillhörighet. 

Ferrell menar att i amerikanska storstadskontexter har graffiti kunnat bli ett alternativ för 

ungdomar som annars riskerat att hamna i kriminella gäng. De utövare som deltar i hans 

studie har liknande bakgrund och majoriteten är unga män.  

 

Ferrells syn på identitetsskapande hos graffitiutövare kan sorteras som en traditionell 

beskrivning av utövandet. Den karaktäriseras av ungdomskultur, motstånd och homogenitet 

bland utövarna. En sådan förståelse kan ha fördelar på så sätt att den förmedlar en social 

kontext som är lätt att förstå. Andersson kritiserar en sådan beskrivning då hon menar att 

utövarna inte kan ses som en homogen grupp. Istället menar hon att delkultur är en bättre 

beskrivning eftersom det öppnar upp för en förståelse av utövarna som en heterogen grupp.
15

 

 

Tidigare forskning har även lyft fram den illegala aspekten som en källa för manligt 

identitetskapande. En sådan beskrivning utgår från en syn på graffiti som en subkultur vars 

risktagande lockar unga män. Den blir då ett sätt att nära och få utlopp för maskulinitet. 

Likaså har graffitin beskrivits som ett sätt för individer att skapa autonominitet från 

dominerande sociala grupper. Det illegala i praktiken blir då framträdande i och med att 

avståndstagandet vilar däri. Den här typen av beskrivningar kan säkert stämma in i vissa fall. 

Dock innebär dem att utövarna ses som en homogen grupp, vilket som sagt kan vara 

problematiskt.
16

 

 

                                                             
14 Andersson, Cecilia (2006), Rådjur & raketer Stockholm: HLS Förlag, s.81 
15 Andersson, s.72 
16 Kramer, Painting with Permission, s.236f 
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Tidigare forskning har främst undersökt graffiti och gatukonst som en ungdoms- eller 

subkultur. Anderssons avhandling problematiserar detta men bidrar inte med en sociologisk 

förståelse för ämnet då den har en annan infallsvinkel. Min studie fyller därmed en funktion 

då den utifrån ett sociologiskt perspektiv undersöker om graffiti och gatukonst kan ges en 

djupare förståelse.  
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2. Teori 
 

Inledningsvis kommer det offentliga rummet diskuteras och hur dess funktioner kan förstås. 

Ideal och representation kommer lyftas fram för att problematisera dess gränsdragningar. 

Social ordning blir därmed ett centralt begrepp. Den teoretiska grunden för praktiker i det 

offentliga rummet bygger på Lefebvres spatiala triad samt de Certeaus begreppspar strategi 

och taktik. Den spatiala triaden används för att kunna förklara hur det urbana rummet 

produceras och begreppsparet för att se till förutsättningar för olika former av 

handlingslogiker inom det. Därutöver kommer begreppet appropriation att användas för att 

undersöka hur individens relation till platsen påverkas av rådande maktrelationer. Här 

kommer jag att använda mig av Lina Olssons avhandling Den självorganiserade staden. Det 

är en studie som använder sig av begreppet både utifrån Lefebvres och de Certeaus teorier. 

Identitetsskapande kommer undersökas utifrån Castells identitetsteori och fokus kommer 

därmed vara på kollektiva identiteter. De valda teorierna kan ses komplettera varandra på så 

sätt att de förankrar praktiken i det urbana, ger verktyg för att förstå praktikens betydelse samt 

hur det kan kopplas till identitetsskapande.    

 

2.1 Ideal för det offentliga rummet 

 

Enligt Mitchell har det offentliga rummet en tydligt definierad ideologisk position i de 

samhällen som beskriver sig som liberala demokratier. Det normativa idealet för det offentliga 

rummet blir här den fysiska plats där individer och grupper kan representera sig. Med andra 

ord, det är en fysisk plats för social interaktion och politisk aktivitet. Det blir därmed även en 

arena för konflikter då platser kan ha olika funktion och betydelse för olika grupper. Således 

kan konfliktsituationer uppstå om platsers utformning och vilka som har rätt att bruka dem. 

Gränsdragningar för vilka som inkluderas i det offentliga rummet har funnits i alla städer. I 

det antika Aten fanns tydliga ideal för det offentliga rummet som mötesplats. Men på samma 

sätt som grupper exkluderades från det antika Atens agora kan grupper ses exkluderas även i 

det moderna samhällets offentliga rum. Den politiska dimensionen av det offentliga rummet, 

eller om man så vill, den spatiala dimensionen av det politiska, är utifrån en sådan förståelse 

full av gränsdragningar. Idealbilden av det offentliga rummet och de villkor för inkludering 

som däri råder kan därmed problematiseras utifrån ett demokratiskt perspektiv. Vem har rätt 

till staden och vilka representerar den? Det här blir en central fråga när man ser till vilka 

aktiviteter som legitimeras i det offentliga rummet.
17

 Det här kan till exempel leda till att 

grupper som brukar urbana rum på ett sätt som bryter mot idealen ifrågasätts då deras närvaro 

i rummet inte svarar upp emot vad rummet förväntas representera.
18

     

 

Utifrån Mitchells resonemang kan det offentliga rummet (och de ideal som råder för det) ses 

som något som produceras kontinuerligt snarare än något fast och statiskt. Han presenterar en 

förståelse av det offentliga rummet som en plats för representation där grupper, genom 

uttalade likväl som outtalade konflikter, arbetar för att kunna representera sig. För att en aktör 

som är utanför de dragna linjerna ska kunna representera sig måste den omskapa det 

offentliga rummet.
19

  Det vill säga, förändra de ideal som råder för det offentliga rummet så 

att aktören ifråga inkluderas: ”Struggles over public space are struggles over opposing 

ideologies, over the ways in which members of society conceptualize public space”
20

. 

                                                             
17 Mitchell, Don (1995), The end of Public Space?, s116f 
18 Ibid, s.118 
19 Ibid, s.121 
20 Mitchell, Don (1995), The End of Public Space? Ur Annals of the Association of American Geographers, 85  

(1), s.125 
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2.2 Social ordning  

 

Enligt Tonkiss kan social ordning förstås som upprätthållande av ett normaltillstånd. Det vill 

säga, det har en reglerande effekt på praktik och beteende i offentliga miljöer så att det följer 

uttalade ideal om vad som anses vara representativt. Vad som inkluderas i definitionen är i 

vissa fall självklart, i andra fall diffust. Praktiker såsom tiggeri befinner sig till exempel i 

gråzonen medan de flesta troligtvis är överens om att våldshandlingar bryter mot ordningen. 

Det här kontrolleras på olika sätt. Polisiärt arbete och övervakningskameror är kanske de två 

mest uppenbara metoderna. Men även personer som rör sig ute på stadens gator kan ses ha en 

övervakande funktion, inte minst när det kommer till normativt beteende. Tonkiss menar att 

social ordning har en reglerande effekt på stadslivet eftersom det kontrollerar de praktiker 

som legitimeras i staden. Det här påverkar vilka som har tillgång till det offentliga rummet på 

så sätt att det sätter gränser för vilka former av beteende och praktiker som tolereras.
21

      

 

2.3 Produktion av rum 

 

Utifrån Lefebvres spatiala triad produceras rum i och med ett dialektiskt förhållande mellan 

rummets representationer, rumsliga praktiker och representationernas rum. En plats är alltså 

inte antingen eller och det ena leder inte till det andra. I och med de tre begreppen och den 

dialektiska relationen undviks en kausal dualism. Det är alltså en analysmodell vars delar 

ständigt går in i varandra i en pågående process. De olika rumstyperna ska därför inte förstås 

som olika rum utan snarare som olika dimensioner av ett och samma urbana rum.
 22

   

 

Rummets representationer ska här betraktas som föreställningar, sammanvävda av ideologi 

och kunskap, som definierar det överliggande syftet med rummet. Med det menas de rådande 

ideologiska ramar som existerar för platsens konstituerande. Det är alltså tal om det 

dominerande rummet i samhället, vilandes på ideologiskt formulerade föreställningar. 

Därmed inte sagt att rummet alltid fyller den funktion som det skapats för. Det är snarare 

fråga om ett rums på förhand uttalade möjligheter; ett funktionsideal för rummet uttryckt av 

stadsplanerare, forskare och andra auktoriteter med makt att forma utifrån de överliggande 

idealen. Rummets representationer är därmed inte erfarenhetsbaserade utan bygger snarare på 

vad rummet ska representera.
23

 

 

Med rumsliga praktiker menas de fysiska handlingar som utförs i rummet. Det är den 

vardagliga realiteten i dess materiella form. Lefebvre använder här en bred definition som 

inkluderar inte bara handlingar, utan även fysiska ting. Således är till exempel både en vägg 

och graffitimålande rumsliga praktiker. Den här definitionen kan ses bero på Lefebvres inte 

frånkopplar praktik från produktion. Till skillnad från rummets representationer är rumsliga 

praktiker erfarenhetsbaserade.
24

        

 

Representationernas rum är subjektets rum. Lefebvre beskriver det som det levda rummet, 

dominerat av de överliggande representationerna. Det går att se den här dimensionen av det 

urbana rummet som hur det uppfattas av de som brukar det. Platser som laddas med mening 

och symboler, eller som Lefebvre benämner det: det sociala livets underjordssida
25

. Medan 

                                                             
21 Tonkiss, Fran (2005), Space, the City and Social Theory, Cambridge: Polity Press, s.76ff 
22 Lefebvre, Henri (1991), The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishing s.39 
23 Ibid, s.38 
24 Ibid, s.33 
25 Ibid, s.33 
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rummets representationer är uttalade ideal för rummet är det här snarare det faktiska rummet, 

hur det upplevs och vilken mening det får av de som brukar det.
 26

   

 

Det är i relationen mellan dessa representationstyper, hur pass väl dem överensstämmer, som 

skapar dialektiska spänningar. Läggs därtill de rumsliga praktikerna kan diskrepansen mellan 

triadens element bli ännu större. Men på samma gång kan rummets representationer förstärkas 

om de reproduceras genom de rumsliga praktikerna. Med den här triaden kan praktiker förstås 

i relation till dels den symbolik som platser har och dels till vad ideal om vad dem ska 

representera. En rumslig praktik kan därmed, beroende på dess karaktär, stå i opposition till 

rummets representationer eller reproducera representationerna.  

 

2.4 Handlingslogiker - strategi och taktik 

 

de Certeaus begreppspar strategi och taktik kan användas för att beskriva aktörers 

handlingslogiker. Beroende på förutsättningarna har aktören olika möjligheter att ta rummet i 

besittning. Det handlar om att definiera en plats som sin egen och på så vis urskilja den från 

den omgivande miljön. Sådana gränsdragningar blir tydliga på halvoffentliga platser som 

exempelvis köpcentrum, men även i vilka normer som skapats för vad som accepteras i det 

offentliga rummet i stort.
27

 

 

Aktörer vars handlingslogik innebär att en egen plats kan tas i besittning använder en strategi. 

Det är den redan etablerade aktörens handlingslogik. De som kan använda sig av en strategi 

kan till exempel vara ett stort företag eller en kommun. Det vill säga, ett subjekt med makt 

nog att skapa sin egen plats. Vem som dominerar platsen säger oss också något om vem som 

inte gör det. Gränserna för subjektets plats måste vara tydliga för att kunna upprätthållas. Vad 

de Certeau gör är alltså att blottlägga den maktrelation som ligger till grund för aktörens 

möjlighet att agera i rummet.
28

    

 

Taktik å andra sidan används av aktörer som gör anspråk på det redan dominerade rummet. 

Om vi tar graffitin och gatukonstutövarnas praktik som exempel så kan den definieras som en 

taktisk handlingslogik. Det finns två grundläggande anledningar till detta. Dels för att 

taktikens rum är den andres rum, det vill säga, den dominerar inte rummet själv utan måste 

utforma sitt handlingsmönster efter de lagar och regler som det strategiska subjektet skapat. 

Således agerar den inte efter sina egna villkor utan måste hela tiden anpassa sig och ta vara på 

möjligheter. Taktikern spelar (eller bryter) alltså alltid efter strategens regler eftersom den 

saknar en egen plats. Det här förutsätter att det går att tala om en makt-, eller 

konkurrenssituation om platsen och att det råder delade meningar om platsens innehåll och 

funktion. Annars hade inte taktiska manövrar brukats och varit nödvändiga för dess utövare.
29

     

 

2.5 Appropriation 

 

Appropriation innebär att tillägna sig eller göra anspråk på någonting; att göra något till sitt 

eget. I det här sammanhanget handlar det om att tillägna sig, eller ta det offentliga rummet i 

anspråk, att appropriera det. Samtidigt innehåller begreppet en maktaspekt som lätt hamnar i 

skymundan när det definieras som tillägnande. Men innebörden hamnar någonstans emellan 

tillägnande och att göra anspråk på. Det är ett ord som inte har en tydlig motsvarighet i det 

                                                             
26 Ibid, s.39 
27 de Certeau, Michel (1988) The Practice of Everyday Life. Los Angeles: University of California Press, s.36 
28 Ibid, s.35f 
29 Ibid, s.37 
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svenska språket och jag finner därför denna förklaring nödvändig. Jag utgår från Olssons 

definition av begreppet.
30

  

 

Begreppet återfinns både hos Lefebvre och de Certeau, men med lite olika innebörd. Hos 

Lefebvre kontrasteras begreppet med dominering. Relationen mellan de två begreppen 

synliggör maktrelationen mellan å ena sidan den rådande ordningen och å andra sidan 

motståndet mot denna. Appropriation sker därmed alltid i dominerade rum. Om inte rummet 

redan skulle vara dominerat hade ingen maktrelation existerat. Men medan dominering gör 

anspråk på ägande innebär inte nödvändigtvis appropriering det. Det kan lika gärna ta den 

relation som existerar till språk. Det vill säga, det kan tillägnas och göras till sitt eget, men 

sakna möjligheten att exkludera andra från att utöva det.
 31

 Det kan tyckas närliggande de 

Certeaus begreppspar för handlingslogiker, vilket det på vissa sätt också är, men det finns 

vissa skillnader. Lefebvre har en snävare, materialistisk definition för vad som kan betecknas 

som appropriation: praktiken måste omforma det urbana rummet både på ett konkret och 

socialt plan.
32

 Därmed hamnar praktiker som de Certeau skulle definiera som taktiska utanför 

ramen såvida dem inte tar kan förändra rummet över tid.
33

  

 

Handlingslogikerna strategi och taktik som förklarats tidigare kan ses som två idealtyper av 

appropriering utifrån en rådande maktrelation. Olssons tolkning av de Certeaus definition av 

begreppet mynnar ut i två former, kopplade till varsin form av handlingslogik. Om praktiken 

är förankrad i en plats är det en strategisk appropriering, saknar den å andra sidan plats men 

ändå på något sätt formar det urbana rummet är det en taktisk appropriering. 

Förutsättningarna är alltså desamma som för handlingslogikerna, men tas här ett steg längre. 

Det blir alltså fråga om, inte bara aktörens handlingslogik, utan även vad den får för resultat.
34

   

 

2.6 Castells – Identitet och kollektiva identitetstyper 
 

Castells menar att samhället kan beskrivas som ett nätverksamhälle. I och med den 

teknologiska utvecklingen och kapitalismens alltmer globala karaktär karaktäriseras 

ekonomiska likväl som sociala områden av en nätverkslogik. Nätverk fungerar på så sätt att 

de ger en rad fördelar för den aktör som blir en del utav dem, men får en omvänd effekt för de 

som står utanför. Den här logiken gäller såväl för städer som måste kopplas in i det 

ekonomiska flödet som för grupper som vill kunna påverka sin situation i samhället. Det är 

alltså i den här kontexten som de kollektiva identitetstyper som han urskiljer ska förstås. 

Castells är inte i första hand en identitetsteoretiker. Men för att förstå hur grupper förhåller sig 

till samhället kan hans teori om kollektiva identitetstyper vara givande. 
35

 

 

I sin definition av identitet drar Castells en tydlig skiljelinje mellan roller och identitet. En 

individ kan ha flera roller, men endast en identitet. Roller är resultatet av 

förhandlingsprocesser mellan de samhälleliga institutionerna och subjektet. De bygger på 

etablerade normer som formulerats av just dessa samhällsinstitutioner. På så vis sker 

rolltagandet i förhandling mellan individ och institution. Även om en roll kan vara central i 

subjektets identitetskonstruktion så befinner sig denna process på ett djupare plan. Den 

                                                             
30 Olsson, Lina (2008), Den självorganiserade staden. Lund: Lunds universitet, s.51 
31 Ibid, s.67ff 
32 Ibid, s.53f 
33 Ibid, s.68f 
34 Ibid, s.85ff 
35 Karlsson, David (2004), Mellan jaget och näten, ur Johansson, Thomas, Sernhede, Ove (red), Urbanitetens 

omvandlingar, Göteborg: Daidalos 
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omsluter rollerna och grundar sig på den symboliska identifikation som individen motiverar 

sina handlingar med. Identitet blir här alltså kopplat till en form av meningsskapande, 

uppbyggd på kulturella attribut, som internaliseras av den sociala aktören. Hur den här 

processen förhåller sig till de dominerande institutionerna är grunden för identitetstyperna 

som Castells urskiljer, men mer om det längre fram.
36

   

 

Castells menar att identitet är en social konstruktion. Där är han med andra ord överens med 

de flesta moderna sociologiska tänkare. Vad som är av intresse är dock hur identitet 

konstrueras, av vem och var. Det vill säga, på vilka grunder som identitetsskapande blir 

möjligt och hur denna identitet, både på individuell nivå men främst som kollektiv identitet, 

förhåller sig till samhällets institutioner och nätverk.
37

 När Castells berör sociala reaktioner i 

ett samhälle i förändring gör han det i termer av reaktioner och symtom i relation till 

utvecklingen. De omvandlingar som han menar har legat till grund för nätverkssamhället 

hamnar här i fokus då en social rörelse växer fram som ett svar på förändringarna ifråga, som 

en reaktion.
38

        

 

Utifrån det här resonemanget urskiljer Castells tre former av kollektiv identitetsuppbyggnad: 

legitimerande identitet, motståndsidentitet och projektidentitet. Jag kommer endast att lyfta 

fram de två första då jag inte anser att projektidentiteten är relevant i sammanhanget. Vad som 

definierar dem beror till stor del av deras förhållningssätt till samhället i stort; de skapas alltid 

i en kontext präglad av maktrelationer. Identitetstyperna kan även kopplas till olika delar av 

samhällets konstituering. Till exempel ligger den legitimerande identitetstypen till grund för 

det civila samhället medan motståndsidentiteten blir källa för kollektiv och gemenskaper. 

Således får de olika funktioner beroende av förhållningssättet.
39

 

  

Den legitimerande identitetsformen är formulerad av de dominerande institutionerna och har 

som syfte att expandera inflytandet över den sociala aktören. Det är alltså en form av 

normativ dominans som internaliseras av aktören. Därmed kan individen, i och med 

identitetsskapandet, ses vara en del av reproduktionen av samhällsordningen. Kopplingen till 

det civila samhället ligger därmed i de organisationer och institutioner som identitetstypen 

reproducerar. Castells beskriver det som källan till den strukturella dominans som 

samhällsinstitutionerna utövar.
40

 Motståndsidentiteter anammar istället ett oppositionellt 

förhållningssätt till makten. Motståndet tar form i aktörens position som bärare av en kollektiv 

motståndsidentitet vars värdegrund skiljer sig från samhällsinstitutionernas. Karaktäristiskt är 

alltså att de värden motståndsidentiteten framhåller nedvärderas av makten; det råder en tydlig 

diskrepans mellan aktörens och de samhälleliga institutionernas ståndpunkter. Medan den 

legitimerande identiteten har som funktion att reproducera civilsamhället skapar 

motståndsidentiteten kollektiv och gemenskaper. 
41

 

 

 

  

                                                             
36 Castells, Manuell (1997), Identitetens makt, Göteborg: Daidalos, s.20f 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Ibid, s.21ff 
40 Ibid 
41 Ibid, 22f 
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3. Metod 
 

3.1 Metodval 

  

Den här studiens syfte är i grund och botten att undersöka hur en specifik grupp individer 

upplever sin situation och hur den kan förstås utifrån en större kontext. Detta kan ses som ett 

försök att fånga en förståelse för individernas livsvärld och dess bakomliggande processer. I 

och med syftets utformning tillämpas därför ett kvalitativt tillvägagångssätt bestående av 

halvstrukturerade intervjuer. Jag fann det mest lämpligt med tanke på ämnesvalets djup; 

identitetsskapande är en komplex process, att få en inblick i hur en individ förstår sin omvärld 

och motiverar sitt handlande kräver därför uttömande svar.
42

  

 

Halvstrukturerade intervjuer var alltså metoden att föredra. Utöver de enskilda intervjuerna 

gjordes också en fokusgruppsintervju med ett gatukonstkollektiv. Det stärkte studien på två 

sätt. Det bidrog med fler deltagare, att ha genomfört ytterligare tre enskilda intervjuer hade 

blivit resursmässigt problematiskt. Dessutom gav det mig möjlighet att få en större inblick i 

den sociala aspekten av utövandet. Fokusgruppsintervjuer ger ofta mer spontana uttalanden i 

och med samspelet mellan deltagarna vilket får ses som en fördel med tanke på 

sammanhanget.
43

    

 

Till skillnad från kvantitativa studier som oftast ämnar undersöka till exempel samband och 

frekvenser i en population vill min studie snarare blottlägga subjektiva upplevelser och 

erfarenheter. Det är alltså fråga om hur identitetsskapande sker. Hade mitt syfte formulerats 

på så sätt att det ämnade undersöka till exempel klass- och könstillhörighet bland utövarna 

hade den kvantitativa metoden varit mer fördelaktig. 
44

   

      

3.2 Urval 

 

Det enda egentliga kriterieriet som ställdes i urvalet var att personen skulle vara, eller varit, 

aktiv graffiti- eller gatukonstutövare och utfört sin praktik i offentliga miljöer. I 

planeringsstadiet tänkte jag endast fokusera på graffitiutövare, men valde att även inkludera 

gatukonstutövare eftersom det skulle kunna bidra med kvalitativa egenskaper till studien. 

Hade min studie ämnat undersöka utövandet som subkultur hade en sådan avgränsning varit 

av relevans då det kan finnas skillnader i hur de sociala strukturerna ser ut.   

 

Jag hade även en tanke om att avgränsa urvalet till utövare från en stad, men även här fann jag 

bredden viktigare och intervjuade därmed utövare både från Örebro och från Stockholm. Jag 

fann heller ingen anledning till att begränsa urvalet till en specifik åldersgrupp eftersom ett 

bredare åldersspann skulle kunna leda till flera perspektiv och därmed ytterligare kvalitativa 

egenskaper till studien. Vikt har alltså lagts på att få ett variationsrikt urval. En kritik som 

skulle kunna riktas mot detta är att urvalet blivit spretigt. Jag ser det dock snarare som en 

styrka i och med studiens kvalitativa karaktär. 

 

Urvalsprocessen inleddes med ett mejl och två telefonsamtal och resulterade slutligen i totalt 

sex intervjuer med totalt åtta deltagare. Urvalet skedde alltså genom den så kallade 

”snöbollsmetoden” då processen karaktäriserades av att jag blev presenterad för andra utövare 

                                                             
42 Kvale. Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s.117f 
43 Ibid, s.97 
44 Ibid, s.69 
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av dem jag redan knutit kontakt med
45

. Som jag beskrev ovan ville jag ha bredd bland 

intervjudeltagarna. Kontakt togs därför dels genom vänner som kände utövare i Örebro och 

dels med en etablerad aktör inom den svenska graffitivärlden. Det första spåret gav mig 

relativt snabbt två inbokade intervjuer, det andra spåret var lite snårigare. Den personen som 

jag initialt hade kontakt med tipsade mig om en annan person som jag senare fick tillfälle att 

intervjua. Den personen tipsade mig i sin tur om ytterligare en person som jag kontaktade via 

mejl. Denne erbjöd sig att presentera mig för några utövare på en tillställning i Stockholm. Jag 

tog mig dit och knöt kontakt med de resterande utövare som medverkar i studien. Där träffade 

jag även medlemmar från det gatukonstkollektiv som deltog i fokusgruppsintervjun. Att 

utövare arbetar i grupp under ett gemensamt namn är inte helt ovanligt inom 

gatukonstvärlden, även om det kanske är mer vanligt förekommande bland graffitiutövare. 

Där är crews, en grupp som målar tillsammans, ett vanligt inslag. Jag såg därför en möjlighet 

att göra en fokusgruppsintervju och på så sätt ge studien en extra dimension. Dels genom att 

få in fler intervjupersoner och dels för att kunna få en inblick i samspelet mellan utövare som 

arbetar i grupp.     

 

Önskvärt hade varit att flera kvinnor deltagit i studien. Den uppfattning som jag fått när jag 

pratat med intervjupersonerna är att graffiti- och gatukonstvärlden är mansdominerad. Jag tror 

därför inte att det var en slump att så många av intervjupersonerna var män. Fler kvinnliga 

deltagare hade kanske kunnat ge studien ännu fler perspektiv och det hade givetvis varit 

önskvärt. Detta hade kunnat bli aktuellt då jag blev tipsad om några kvinnliga utövare. Dock 

kunde inte detta realiseras då möjligheten dök upp sent i arbetsprocessen och det fanns därför 

inte tid att följa upp det.  

 

3.2.1 Intervjupersonerna   

 

Totalt deltog åtta personer i studien, fem genom de halvstrukturerade intervjuerna samt tre 

deltagare i fokusgruppsintervjun. Vissa av deltgarna hade varit aktiva till och från i över tjugo 

år medan andra var yngre och inte lika erfarna.  Två av utövarna målade enbart graffiti, fyra 

var gatukonstnärer och två gjorde både och. En av graffitiutövarna sade vid intervjutillfället 

att han inte längre identifierade sig som graffitiutövare eftersom han slutat måla olagligt. 

Dock var han fortfarande involverad i graffitivärlden, fast på andra sätt. Därmed fann jag hans 

bidrag relevant för studien då han dels hade ett förflutet där han identifierat sig som 

graffitiutövare och dels för att han fortfarande var involverad i graffitivärlden. En utförligare 

presentation av intervjupersonerna ges i inledningen av resultat och analyskapitlet. 

 

3.3 Genomförande  

 

3.3.1 Intervjuguide 

 

Första steget bestod av att konstruera en intervjuguide. Här utgick jag från mina 

frågeställningar och skapade först en tematisk struktur som sedan fylldes på med relevanta 

underfrågor. Frågorna konstruerades för att operationalisera frågeställningarna
46

. Jag hade 

främst tre saker i åtanke när jag utformade intervjuguiden. För det första skulle frågorna ha en 

tydlig koppling till syfte och frågeställningar, jag såg det som en förutsättning för studiens 

validitet.
47

  Vidare ville jag få en god dynamik i intervjuguiden för att på så sätt skapa ett bra 

samtalsklimat vid själva intervjutillfället. Det här tog sig konkreta uttryck genom att jag till 

                                                             
45 Widerberg, Karin (2002), Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, s.177 
46 Se bilaga 
47 Mason , Jennifer (2002), Qualitative Researching, London: SAGE Publications, s.27ff 
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exempel valde att börja med bakgrundsfrågor om utförandet. På så sätt inleddes intervjun med 

frågor som jag trodde att intervjupersonen skulle finna lätta att besvara. Bortsett från vissa av 

bakgrundsfrågorna försökte jag dessutom att utforma öppna frågor. På så sätt skulle de kunna 

bli ett avstamp för diskussion snarare än att besvaras kortfattat. 
48

 

 

3.3.2 Intervjuerna 

 

Under själva intervjun anpassade jag den tematiska ordningen efter diskussionens gång för att 

upprätthålla ett bra flyt och undvika att behöva avbryta intervjupersonen i onödan. Till 

exempel hände det att intervjupersonen kom in på ett annat tema under diskussionen. Vid de 

tillfällena valde jag att först uttömma det temat för att sedan styra tillbaka diskussionen på det 

tema som diskuterades innan. På så sätt undvek jag abrupta övergångar och behövde alltså 

inte heller avbryta intervjupersonen i onödan.
49

     

 

Platsen för intervjuerna bestämdes i samråd med intervjupersonen. Några av intervjuerna 

hölls i offentliga miljöer såsom kaféer och bibliotek medan andra kunde genomföras i 

utövarnas ateljé eller kontor. Även ifall de intervjuer som gjordes i offentliga miljöer förflöt 

utan direkta störningsmoment var de mer avskilda platserna kanske att föredra. Det är svårt att 

säga om platsens val i det här fallet påverkade intervjun, men troligtvis var situationen mer 

avslappnad för intervjupersonerna som befann sig i sina hemmiljöer. Detta går i och för sig 

bara att spekulera i, men mitt generella intryck var att platsvalet inte påverkade nämnvärt.  

 

Jag började med att informera om personens rättigheter och de etiska riktlinjerna. Intervjun 

inleddes sedan med två bakgrundsteman. Först bakgrundsfrågor om personens utövande och 

sedan om uppväxtförhållanden och nuvarande livssituation. Jag hade som sagt en medveten 

tanke med att börja diskutera själva utövandet eftersom jag tänkte att det kunde vara ett 

effektivt sätt att skapa ett bra flyt i konversationen redan från början. Dessutom fick jag på så 

sätt även information om ifall personen utövande graffiti eller gatukonst och annan 

information som kunde vara nödvändig för kommande frågor. Ifall personen hade varit aktiv 

under en längre tid, vilket några hade varit, kunde diskussionen föras in på ett annat spår. Till 

exempel kunde de diskussionerna även behandla utveckling och hur intervjupersonens syn 

eventuellt förändrats med tiden.  

 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjun intog jag en mer passiv roll. Jag utgick förvisso 

från intervjuguiden, men formulerade frågorna på ett mer öppet sätt i stil med ”nu tänkte jag 

att vi skulle kunna prata lite om reklam i offentliga miljöer”. Detta för att skapa utrymme för 

diskussion mellan deltagarna. Tanken var här att situationen skulle ha en ännu tydligare 

samtalskaraktär än i de halvstrukturerade intervjuerna och att den främst skulle ske mellan 

intervjupersonerna. Även om jag styrde intervjun på så sätt att jag förde in samtalet på, för 

studien relevanta ämnen, så var strukturen friare i jämförelse med de andra intervjuerna.   

 

Majoriteten av intervjuerna tog cirka en timme att genomföra. Två av dem landade på cirka 

45 minuter medan några blev längre än en timme. Samtliga intervjuer genomfördes under en 

vecka och transkriberades veckan därefter. Sex av intervjupersonerna bodde i Stockholm och 

för att undvika praktiska svårigheter försökte jag därför planera in dem så tätt som möjligt. 

Praktikska hinder hade här kunnat göra upplägget problematiskt, men som tur var flöt allting 

utan några problem.   

 

                                                             
48 Kvale, s.124ff 
49 Ibid, s.122 
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3.4 Etiskt förhållningssätt 

 

Det etiska förhållningssättet är förstås viktigt i alla studier. Jag vill dock framhäva vikten av 

det övergripande etiska förhållningssätt som tillämpats i min arbetsprocess. 

Intervjupersonernas praktik är, i och med att den utförs i det offentliga rummet, olaglig och 

utövarna beskriver handlingar som definieras som lagöverträdelser. I och med den juridiska 

aspekten har jag tillämpat vissa försiktighetsåtgärder.   

 

Studiens etiska förhållningssätt utgår från Etiska rådets forskningsetiska principer. Således 

informerade jag deltagarna om vad materialet skulle användas till, att intervjun var frivillig 

och att de när som helst kunde avbryta intervjun eller vid ett senare tillfälle ändra sig. Jag var 

även tydlig med att materialet endast skulle användas till uppsatsen och att ingen annan skulle 

ha tillgång till det. Intervjupersonerna informerades också om att dem skulle vara helt 

anonyma. Det etiska förhållningssättet kommunicerades till intervjupersonen dels vid den 

första kontakten och sedan vid själva intervjutillfället. Materialet har dessutom lagrats så att 

ingen utomstående har tillgång till det. Därmed uppfylldes samtliga av de krav som etiska 

rådets forskningsetiska principer består av.
50

       

 

Ett annat sätt som det etiska förhållningssättet tog sig konkreta uttryck på var i utformningen 

av intervjuguiden och därmed också vid själva intervjutillfället. Jag har medvetet valt att inte 

ställa frågor som kan knyta personen till en specifik plats. När platser nämndes var det på 

intervjupersonens initiativ. På så sätt minimerade jag risken att min uppsats skulle kunna leda 

till negativa konsekvenser för intervjupersonerna. I de citat där platser nämns i resultat och 

analysdelen har dem censurerats. Dessa försiktighetsåtgärder applicerades även på 

bakgrundsfrågorna. Således ställde jag inte några konkreta frågor om personens bakgrund, 

utan bad dem istället att beskriva det mer generellt i stil med ”vilken typ av område växte du 

upp i?”. 

 

Vid intervjutillfällena ställde jag dessutom tre avslutande frågor till informanterna. ”Kan jag 

säga att du är aktiv i stad X?”, ”Kan jag skriva att du är man/kvinna?”, ”Kan jag skriva att 

du är mellan X och X år gammal?”
51

. Sådan information skulle eventuellt kunna bidra till ett 

ökat djup i analysen, men samtidigt var det information som jag inte kunde ta för givet att 

deltagaren ville dela med sig av. En av intervjupersonerna hade till exempel som krav att 

varken beskrivas med kön och ålder, vilket får ses som en förståelig försiktighetsåtgärd i 

sammanhanget. Oavsett vilken syn man har på graffiti- och gatukonstutövande så är lagen 

tydlig angående praktiken ifråga. Jag har därför varit noggrann med att kommunciera de 

etiska riktlinjer som min studie är uppbyggd på för intervjupersonerna och haft dem i åtanke 

genom hela arbetsprocessen. 

 

3.5 Analysmetod 

 

När transkriberingen var avklarad inleddes själva analysarbetet. Först lyssnade jag igenom 

materialet en gång till för att på så sätt undvika feltolkningar vid transkriberingen. Samtidigt 

gav det här mig bättre kännedom av insamlad data. Efter den här processen hade jag 

tillräcklig överblick av materialet för att kunna börja strukturera upp materialet och 

kategorisera det. Jag delade in materialet i olika kategorier och letade efter teman och 

kopplingar. Intervjuerna skrevs ut, här gjorde jag en färgad linje som löpte längs med pappret, 

en färg för varje intervjuperson. På så sätt garderade jag mig mot att blanda ihop 

                                                             
50 Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2012-12-18) 
51 Se bilaga 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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intervjupersonernas utsagor när dem sedan skulle kategoriseras tematiskt. De beskrivningar 

och uttalanden som var relevanta och kunde kopplas till dem från frågeställningarna 

utformade temana klipptes ut och färgkodades. Jag använde alltså en dubbelfärgkodning, dels 

för intervjuperson och dels för vilket tema jag kopplade det till.
52

  

 

När själva kategoriseringsprocessen var avklarad påbörjades arbetet med att tolka 

intervjuerna. Min ansats var hermeneutiskt inspirerad då delarna kontinuerligt återkopplades 

till helheten och vice versa. Jag utgick från den struktur jag byggt ihop i och med 

kategoriseringsarbetet. Således skedde i analysen en växelverkan mellan delarnas mening och 

helhet i syfte att få fram en god tolkning. Detta resulterade till slut i en mening, en tolkning av 

materialet, som jag fann rimlig. För hermeneutiken är förförståelsen av vikt även vid 

analysarbetet. Den form av växelverkan som beskrivs tidigare sker därför även mellan 

förförståelsen och tolkningen av materialet.
 53

  

 

3.6 Förförståelse 

 

I en studie vars position delvis är hermeneutisk är tydlighet med den egna förförståelsen av 

vikt. Den kan ses som ett verktyg för studiens utformning. Dessutom bygger resultatet på 

mina tolkningar av intervjupersonernas utsagor. Därmed är förförståelsen viktig för att förstå 

studiens resultat. Jag kommer därför beskriva min inställning och relation till graffiti och 

gatukonst för att på så sätt förhoppningsvis bidra med större tydlighet.   

 

Jag är inte själv aktiv utövare av konstformerna ifråga. Dock har jag under en längre tid haft 

en fascination för själva uttrycket, speciellt för mer lättillgängliga uttrycksformer som till 

exempel stencilgraffiti. I takt med att jag blivit alltmer intresserad av urbansociologi har jag 

börjat se andra aspekter av konstformerna. Innan var som sagt främst det estetiska i fokus. 

Även om jag inte avfärdade tags
54

 och viss graffiti som klotter, så hade jag svårt att ta till mig 

det. Det estetiska är fortfarande intressant, men nu ser jag också graffiti och gatukonst som ett 

fenomen i det urbana rummet. Graffiti och gatukonst var alltså inte helt främmande för mig 

när jag började med studien. Dock kände jag inga utövare och hade därmed ingen uppfattning 

om hur dessa kunde tänkas se på sin egen praktik.  

 

Under intervjuerna förstod jag de flesta av de termer som utövarna använde i sina 

beskrivningar. Jag tror att det var en fördel på så sätt att det ledde till ett bättre flyt i 

konversationen. Intervjupersonerna behövde till exempel inte stanna upp och förklara dem för 

mig. Det går att spekulera i hur min förförståelse påverkade intervjupersonernas inställning 

till mig som intervjuare, men troligtvis var det till fördel av ovan nämnda anledning. 

 

På samma sätt som min kännedom om delar av graffitin och gatukonstens termer gav mig en 

fördel så innebar min brist på inblick i dem sociala aspekterna en nackdel. Vissa 

intervjupersoner refererade till exempel till kända utövare som för mig var helt främmande. 

Hade jag haft bättre inblick i de här delarna hade kanske konversationerna kunnat få 

ytterligare djup. Att jag inte hade full kännedom om alla delar behöver dock inte endast vara 

en nackdel. Genom att jag inte haft en på förhand klar bild av dem ställdes uppfölningsfrågor 

vilket ledde till att intervjupersonerna fick förklara mer utförligt.  

  

                                                             
52 Mason, s.159f 
53

 Kvale, s.50ff 
54

 Ett självvalt smeknamn som utövaren eller utövarna använder. Prestigen i tags ligger i att skriva det på så 
publika och svårtillgängliga platser som möjligt.  
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Min relation till graffiti och gatukonst har givetvis spelat in i studien. Som framgått finner jag 

uttrycksformerna intressanta av flera anledningar, även om jag inte ser alla aspekter som helt 

oproblematiska. Jag har under arbetets gång därför haft detta i åtanke. Att eftersträva 

objektivitet har som tidigare nämnt inte varit ett mål, men förhoppningsvis har inte min 

inställning påverkat studien på ett icke fördelaktigt sätt.  

         

3.7 Validitet och reliabilitet  

 

I vetenskaplig forskning ses ofta validitet och reliabilitet som två grundläggande 

kvalitetskrav. Enkelt uttryckt kan validitet definieras som om studien mäter vad den är avsedd 

att mäta medan reliabilitet handlar om metodens precision. Huruvida studien kan anses 

uppfylla dessa krav blir ett kvitto på dess kvalitet. Det här är dock kvalitetskriterier som kan 

se olika ut och grunda sig på olika ontologiska och epistemologiska antaganden. För att 

avgöra om min studie uppfyller krav för validitet och reliabilitet är det därför viktigt att jag är 

tydlig med vilken definiton som använts i studien.
 55

  

 

Validitetsdefinitionen i min studie skiljer sig till exempel från den traditionellt positivistiska 

synen på så sätt att den inte ämnar få fram data om en objektiv mätbar verklighet. Det här 

ligger långt ifrån min studies vetenskapliga grund där snarare en subjektiv upplevelse av 

världen undersöks. Någon form av korrespondenskriterium har därför inte varit aktuellt i 

relation till validiteten. Det vill säga, jag har inte varit intresserad av att koppla empiri till, 

eller förklara, en objektiv verklighet. Istället är det snarare sociala konstruktioner av 

verkligheten och hur det uttrycks som varit i fokus. Enkelt uttryckt, hur individen upplever 

världen och beskriver sina erfarenheter. Validitet i det här sammanhanget blir därmed en fråga 

om konsekventhet i tillvägagångsättet och trovärdiga tolkningar.
56

  

 

Utifrån studiens kvalitativa grund blir ett begrepp som reliabilitet problematiskt. Det är 

förknippat med en positivistisk syn och fyller därmed inte samma funktion i en studie som 

denna. För att en kvalitativ studies kvalitéer ska komma fram kan den inte bedömas utifrån 

kvalitetskriterier som är ämnade för en kvantitativ ansats. Således vill jag snarare lägga vikt 

på kriterier som är relevanta för att bedöma studiens kvalitet utifrån dess egna grunder.
57

 

 

I min studie har valideringen varit ständigt närvarande under hela arbetsprocessen. Kvale 

beskriver ett antal viktiga stadier för validering i intervjuundersökningar. De har legat till 

grund för valideringen i min studie. Således var validitetskravet centralt i kopplingen mellan 

frågeställningar och intervjuguidens tematik. Vidare var tillförliten hos intervjupersonerna av 

vikt. Jag har ingen anledning att misstro studiens deltagare. Under intervjuerna ställde jag 

följdfrågor för att få en djupare inblick i intervjupersonens resonemang. Med jämna 

mellanrum sammanfattade jag vad personen hade sagt och frågade om jag hade förstått det 

hela rätt. Därmed bör utrymmet för misstolkningar ha minimerats. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och översättningen från tal- till skriftspråk bör därför inte ha haft 

någon negativ påverkan på validiteten. Huruvida tolkningen av intervjupersonernas utsagor i 

analysen har gjorts på ett är korrekt sätt är en tolkningsfråga. Jag anser mig dock ha bekantat 

mig med materialet så pass bra att mina tolkningar är relevanta. Den bedömningen lämnas 

dock till läsaren.
58

 

 

                                                             
55 Mason, s.39 
56 Kvale, s.214ff 
57 Mason, s.39 
58 Kvale, s.213f 
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Att tala om statistiska generaliseringar i kvalitativa studier är lite som att mäta längd med en 

våg. Det är inte här den kvalitativa studiens styrkor ligger och det finns effektivare verktyg för 

en sådan undersökning. Så vad kan en studie av den här arten ha för generaliseringsanspråk? 

Uppenbarligen är den, i och med sin utformning, oförmögen att uttala sig om sannolikhet och 

samband i ren statistisk mening, men det finns andra generaliseringsanspråk att legitimera 

kvalitativ forskning med. Huruvida resultatet är applicerbart på en annan situation, det vill 

säga ifall en analytisk generalisering är möjlig, är ett exempel på generaliseringsbarhet i 

kvalitativ metod. Om studiens resultat går att applicera på andra situationer på så sätt att dess 

grundidéer uttalar sig om något bredare än det specifika fallet går det att tala om en analytisk 

generalisering. Detta är dock alltid lite av en balansakt och föremål för diskussion. 
59

   

 

Det går att diskutera huruvida min studie uppnår någon form av generalisering. Jag skulle nog 

vara försiktig med att hävda det. Det är inte där dess kvalitet ligger och studien gör därmed 

inga generaliseringsanspråk. Den fyller främst en funktion genom att uppmärksamma och 

förhoppningsvis ge en god tolkning och därmed en förståelse för utövarnas syn på sin praktik. 

Hur de förhåller sig till det offentliga rummet och hur deras identitetsskapande kan förstås.
60

  
  

                                                             
59 Ibid, s.210f 
60 Mason, s.179 
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4. Resultat och analys 

 
Kapitlet inleds med en introduktion av intervjupersonerna. Därefter följer fyra avsnitt: ”Fyra 

dimensioner av meningsskapande”, ”Meningsskapandet som grund för kollektiv identitet”, 

”Konkurrens om stadens rum” och ”En annan syn på det offentliga rummet”. Det första 

avsnittet är uppdelat i fyra delar, en för varje dimension av meningsskapande och avslutas 

med en sammanfattande del där praktiken lyfts fram som mångfacetterad.  

 

4.1 Introduktion av intervjupersonerna 

 

Nedan följer en kortare presentation av intervjupersonerna och vad som fick dem att börja 

utöva praktiken.    

 

Intervjuperson 1 – Man, 20-årsåldern, aktiv i Örebro. Har varit verksam i runt fem år och 

utövar både graffiti och gatukonst. Arbetar på en hamburgerkedja, har studerat på konstskola.  

 
Jag vet inte, det var nog en kompis och hans bror höll på litegrann och sen började vi följa dom 

som höll på och blev intresserade och peppade (Intervjuperson 1) 
 

Intervjuperson 2 – Man, 20-årsåldern, aktiv i Örebro. Graffitiutövande student som varit 

verksam i fyra år.   

 
Några polare målade och frågade om jag ville hänga på. Var väl lite inne på grejen själv, skissade 

lite och så. För mig var det väl mest som en kul och spännande grej till en början.  Men sen blev 

man ju rätt fort medveten om riskerna liksom och därifrån började jag väl ifrågasätta grejer liksom. 

Så det var kul och kreativt redan från början sen växte den, vad ska man säga, politiska tanken 

fram allteftersom. (Intervjuperson 2) 
 

Intervjuperson 3 – Man, 40-årsåldern, aktiv i Stockholm. Var aktiv under sin ungdom, har på 

senare år återupptagit intresset och är idag aktiv utövare. Fotograferar och dokumenterar 

dessutom graffiti och gatukonst i offentliga miljöer.  

 
Första gången när jag var liten? Då så var det två kompisar som hade ett crew som frågade om inte 

jag ville följa med en gång […] Så det var dom två som tyckte jag skulle hänga med en kväll och 

då taggade jag sönder en skola ute i tätort [tätortens namn utelämnat] och runt omkring då. 

(Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 4 – Man, 40-årsåldern, aktiv i Stockholm. Identifierade sig som före detta 

graffitimålare men med ett starkt intresse för graffitin. Driver ett litet förlag där han bland 

annat har rollen som redaktör, skribent och formgivare. Håller föreläsningar och workshops 

om bland annat graffiti och gatukonst.  

 
Jag började bli intresserad av graffiti 1980. Jag började skissa 1986 och sen dröjde det två och ett 

halvt år innan jag gjorde min första målning. På den tiden var det viktigt att kunna, att ha bra stil 

också, det som ansågs bra. Det krävde en ganska lång träningsprocess först. Sen så målade jag 
aktivt fram till 93 och sen så slutade jag måla olagligt och sen har jag fortsatt på papper och i 

workshopform mycket, gör mycket workshops. (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 5 – Aktiv i Stockholm. Började praktisera gatukonst relativt sent. Jobbar deltid 

för att få tid med saker som personen finner viktiga. Musiker som studerat på musikskola, 

även utbildad teaterpedagog.   
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Jag började ganska sent om man räknar bort en massa dumheter man gjorde när man var yngre 

liksom, som inte relaterade till nåt. Jag höll på med musik och gick på en musikskola och sen så 

tröttnade jag helt. Jag kunde inte lyfta gitarren ens, min kreativitet var helt död. Sen så bara kom 

jag på hur kul det var att sätta upp grejer och få ett direktavslut, för det fick jag aldrig när jag höll 

på med musik. Glädje vid första grejen liksom. (Intervjuperson 5) 
 

Fokusgruppsdeltagare 1 – Man, 20-40 årsåldern, aktiv i Stockholm. Del av ett 

gatukonstkollektiv. 

 
Jag började nog av politiska skäl tror jag. Jag har ju alltid varit intresserad av konst och hållt på 

med konst. Men för mig var det som nån slags aktivistkonst på nåt sätt. Man kan ifrågasätta grejer 

genom konst på ett väldigt direkt sätt på nåt sätt. (Fokusgruppsdeltagare 1) 
 

Fokusgruppsdeltagare 2 – Kvinna, 20-40 årsåldern, aktiv i Stockholm. Del av ett 

gatukonstkollektiv.  

 
Jag har väl länge velat göra sånt här men aldrig riktigt vågat kanske. Jag tror jag behövde vara med 

i ett gäng för att lyckas göra nånting. (Fokusgruppsdeltagare 2) 
 

Fokusgruppsdeltagare 3 – Man, 20-40 årsåldern, aktiv i Stockholm. Del av ett 

gatukonstkollektiv. Förflutet som graffitimålare, utövar idag även gatukonst. 

 
Jag tror att jag började mer för, ja, man var ung och jag började mer med graffiti och klotter så det 

var väl mer liksom att man var ung och sökte nån form av spänning och fastnade för graffiti när 

man började. Som min polare sa, det är alla dyslektikers hämnd mot bokstäverna. Man kan inte 

stava och det är jobbigt, sen helt plötsligt upptäckte man att man kunde göra former av dem istället 

och göra dem häftiga. (Fokusgruppsdeltagare 3) 

 

Frågan ”Kan du berätta lite om vad graffiti/gatukonst betyder för dig?” gav explicita 

beskrivningar på hur utövarna förhöll sig till praktiken:   

 
Oj, det är ju sjukt viktigt. För det har varit mitt största intresse de senaste 8-9 åren, i princip varje 

dag så har jag gjort nånting med gatukonst oavsett om jag har fotograferat, vilket jag gör nästan 

mest då. Men även så sätter jag upp stickers varje dag, försöker få nånting större gjort varje vecka 

också. Så det är mitt största intresse i livet. Till och med nästan viktigare än att äta (Intervjuperson 
3) 

 
Alltså, visst, jag brinner ju för den här skiten, men det finns ju dom som andas graffiti hela deras 

vakna tid. Där är väl inte jag liksom, har andra grejer som också känns jävligt viktiga, men det är 

svårt att jämföra så, det betyder mycket helt enkelt. (Intervjuperson 2) 

 

Det samlade intrycket var att praktiken hade en central roll för utövarna och de identifierade 

sig dessutom som graffiti- eller gatukonstnärer. Viktigt att nämna här är att identifikationen 

inte nödvändigtvis uteslöt andra former av rolltagande. Vissa utövare, som intervjuperson 3 

till exempel, lade ner stora delar av sin fritid på utövandet och dokumenterade dessutom 

gatukonst som han såg på stadens gator. Likaså intervjuperson 4, som förvisso inte var aktiv 

utövare, men som drev ett förlag där litteratur relaterad till kulturen ifråga gavs ut. Han höll 

även föreläsningar och workshops om graffiti och hade debatterat i media om bland annat 

nolltoleransen. Han identifierade sig inte längre som utövare då han inte längre målade 

olagligt. För intervjuperson 2 var det mer ett konstnärligt uttryckssätt bland andra. Dock 

innebar det faktum att praktiken var olaglig att den fick en annan karaktär för honom. Det 

inneboende ifrågasättande som han menade att utövandet innebar skiljde den från de andra 

uttrycksformer han utförde.   
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4.2 Fyra dimensioner av meningsskapande 

 

Vilken mening praktiken fyllde för intervjupersonerna tog sig uttryck på olika sätt. Dels 

genom direkt ställda frågor om betydelse och identifikation men även mer implicit i 

beskrivningar av hur praktiken utfördes och synen på den i ett större sammanhang. Fyra 

centrala aspekter framkom i intervjupersonernas utsagor: Den estetiska, gemenskapen, 

risktagandet och praktiken som politisk handling. Vissa av aspekterna var mer framträdande 

hos vissa av intervjupersonerna. Fokusgruppsdeltagare 1 började till exempel utöva gatukonst 

av politiska skäl medan det för Intervjuperson 5 var ett sätt att få igång kreativiteten igen. 

Med detta inte sagt att de andra aspekterna inte var framträdande hos den andre eller vice 

versa, men intervjupersonerna hade till viss del olika ingångar till utövandet. Risktagandet var 

något samtliga utövare behövde förhålla sig till. Även här fanns en källa för meningskapande 

då flera beskrev det som en adrenalinframkallande situation. Dessutom var det i själva 

utförandet som det ofrånkomliga ifrågasättandet av vem som har rätt att forma staden 

uttrycktes konkret. Att utföra praktiken blev för många av utövarna i sig ett ställningstagande. 

Utövarnas syn på detta och hur är de såg på praktiken i relation till normer om det offentliga 

rummet är vad som inkluderas i praktiken som politisk handling.  

 

Det var alltså vanligt att intervjupersonerna hade en politisk tanke med sitt utövande. Det här 

framkom främst i hur utövarna motiverade sitt handlade och deras idealbild av hur och av 

vem staden skulle utformas. Däri satte intervjupersonerna sitt utövande i en större kontext. 

Viktigt att nämna är dock att ingen av utövarna byggde sitt utövande på ett endimensionellt 

meningsskapande. Det var alltså ingen som uteslutande utförde praktiken för endast själva 

risktagandet eller det estetiska. Det här tydliggörs bland annat i hur de fyra olika 

dimensionerna av utövandet påverkade varandra, men mer om det längre fram.       

 

4.2.1 Det estetiska 

 

Det estetiska i sig, själva det estetiska uttrycket och skapandeprocessen, var som sagt en 

tydlig aspekt. Även om intervjupersonerna hade olika ingångar till själva praktiken och till 

viss del praktiserade den på olika grunder hade alla tankar och ideal om det estetiska 

uttrycket. Vissa, som intervjuperson 5, sysslade med ett mer konceptuellt gatukonstutövande 

medan andra var mer varierade i sina uttrycksformer. Intervjuperson 2 såg sig till exempel 

främst som graffitiutövare även ifall han också gjorde målningar han definierade som 

gatukonst.  

 

Det framgick även att de estetiska idealen för graffiti var mer tydligt definierade än i 

gatukonsten som, utifrån intervjupersonernas beskrivningar, var friare till sin form. 

Gatukonsten beskrevs dessutom som mer lättillgänglig, vilket intervjupersonerna upplevde 

påverkade responsen från omgivningen. Ett vanligt resonemang var att detta gjorde att 

allmänheten var mer positivt inställd till gatukonsten vilket underlättade själva utförandet. 

Flera upplevde att det därför var mindre riskfyllt att sätta upp en gatukonstinstallation än att 

till exempel tagga eller måla med sprayburk. Det här var också framträdande i hur öppna dem 

var med sin praktik för andra. Skillnaden i tillgängligheten framkom bland annat i 

intervjuperson 4’s beskrivningar av skillnaden mellan graffiti och gatukonst: 

 
Ja, alltså, man kan ju säga så här, att gatukonsten, om man gör en musikalisk jämförelse så kan 

man ju säga att gatukonsten är som schlager, vem som helst förstår på en gång och alla kan sjunga 

med direkt i refrängen, man behöver inte ha hört låten förut. Väldigt mycket gatukonst är så, det är 

väldigt direkt och väldigt lätt att ta till sig medan graffitin mer är som dödsmetall eller opera eller 
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frijazz eller nånting. Det kräver lite, som du sa förut, att man tränar ögat. Det kräver en kunskap 

om fenomenet för att kunna förstå det, för att kunna läsa det. (Intervjuperson 4) 

 

Här framgår hur graffitin är mer internkodad och kräver en förkunskap för att publiken ska 

kunna ta till sig det estetiska. Det faktum att graffitin som uttryck är mer svårtillgänglig för 

allmänheten är viktigt i sammanhanget. Utifrån intervjupersonernas utsagor syns en koppling 

mellan hur lättillgängligt uttryckssättet är och hur de upplevde allmänhetens syn på deras 

utövande. Ju lättillgängligare uttryckssättet var, desto öppnare var utövaren med sin praktik. 

Det här framkom även hos de utövare som utövade flera uttryckssätt. Intervjuperson 3 var till 

exempel relativt öppen med att han utövade gatukonst men var försiktig med att berätta att 

han taggade
61

. Likaså upplevde många av intervjupersonerna att de inte behövde vara lika 

försiktiga vid utförandet av gatukonst eftersom responsen från allmänheten i regel var 

positivare. Intervjupersons 5 anekdot om den målade parkbänken talar för en sådan tolkning:  

 
För några år sen så skulle vi måla en parkbänk för att den var sliten och den var rolig. Vi ville göra 

en liten grej eftersom jag bodde där ett tag. Då gick vi ut, två styckna och målade den live mitt på 

dan. Bland folk bara för att, pensla den ska jag tillägga då, inte sprayburka, fan då är det kört. Jag 

skulle säga att nittiofem procent var helt överlyckliga och tyckte vad fint ni gör, vad härligt, vad 

roligt att se och så där. Medan det var några få som var pissura, men dem var jätte, jättefå. Jättefå 

verkligen. (Intervjuperson 5) 

   

Det här kan alltså ses visa på hur det estetiska uttrycket, genom att det påverkar allmänhetens 

syn, spelar roll för utövandet. Desto mer accepterat uttrycket är, desto öppnare kan utövaren 

verka. Därmed inverkar det på praktikens förutsättningar och hur utövaren förhåller sig till 

allmänheten vid utförandet.  

  

Hur praktikens estetiska uttryck uppfattades sågs även i relation till synen på konst och vad 

den förväntades innehålla. Det här framkom främst i diskussionen om tags och graffiti som 

utifrån intervjupersonernas utsagor alltså inte var lika accepterat av allmänheten.    
 

Måste konst vara vackert? Det är ju också det, det har man ju gått ifrån för längesen inom 

konstvärlden. Sen klagar folk ändå, ’det där är ju inte konst, det är ju bara klotter, det är fult’ men 

det är också intressant för det lämnade man ju inom allt konstskapande för 70 år sen. Men just 

graffitin ska bedömas inom konstreglerna från 20-talet, vart fan är rättvisan i det egentligen? 
(fokusgruppsdeltagare 1) 

 

Det är så jag kan känna med saker, att folk bara går runt och hatar nånting utan att egentligen ens 

bry sig om det. Inte ens tänka på vad det är, vad är graffiti, vilka är det som gör det, varför gör folk 

det, varför kanske folk tycker det är kul. Sen kan dem acceptera att några barn målar en fucking 

skitful grej i en tunnel nära en folkskola som man bara, shit man, det här är ju askeft ritat, det är ju 

tvååringar som har ritat det här liksom, hur kan ni tycka att det här är gulligt eller sött, det är ju 

skitfult egentligen. Vad fan är det för estetisk grej då liksom. (Fokusgruppsdeltagare 3) 

 

I de resonemang som förs i citaten ovan ifrågasätts och problematiseras den allmänna synen 

på graffitins estetiska utformning. Då allmänhetens syn på det estetiska påverkar 

förutsättningarna för praktiken får det relevans i sammanhanget. Som tidigare nämnt upplevde 

flera av intervjupersonerna till exempel att det var tryggare att sätta upp en 

gatukonstkonstellation än att måla med sprayburk i det offentliga rummet. Det här flyttar på 

ett sätt diskussionen från det estetiska uttrycket till vad som får synas i det offentliga rummet. 

Fokusgruppsdeltagare 1 och 3 ifrågasätter varför ”ful” konst inte har samma rätt att existera i 

dessa miljöer som ”fin” konst. Det är alltså en kritik emot att allmänheten bedömer utövandet 

utifrån estetiska kriterier istället för att se till vem som har rätt att forma staden.    
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4.2.2 Gemenskap 

 

En annan tydlig aspekt relaterad till meningskapande var den sociala gemenskapen. Den tog 

sig uttryck på flera sätt, bland annat genom vilka intervjupersonerna umgicks med. Alla 

intervjupersoner som var aktiva i Stockholm umgicks med andra utövare och personer som 

sympatiserade med deras praktik. Utövarna som var aktiva i Örebro hade andra utövare i sin 

bekantskapskrets men inga som var verksamma i deras stad.  

 
Nu umgås jag nästan bara med folk som målar på fritiden också. Det är en bra sammanhållning. 

(Intervjuperson 3) 

 

Ja, men alltså alla mina närmare killkompisar i alla fall, är ju aktiva eller före detta aktiva 

graffitimålare. Så det är ju helt klart en viktig del av umgänget, eller inte alla, men väldigt många, 

nästan alla har haft nånting med graffiti att göra nån gång i alla fall (Intervjuperson 4) 

 

Generellt så umgås man ju med såna som inte har några problem med det. (Fokusgruppsdeltagare 
2) 

 

Många av utövarna beskrev graffiti- och gatukonstkretsarna som en subkultur som dem var en 

del av. Däri fanns en källa till gemenskap då dem upplevde att dem var en del av något större.  

Intervjupersonernas erfarenheter av gemenskap framkom även i deras upplevelser av staden. 

De flesta kände igen andras målningar och tags när dem befann sig i det offentliga rummet. 

Detta kan ses som en källa till gemenskap då igenkännandet var förknippat med en positiv 

upplevelse relaterad till andra utövare. Vanligt var också att dem hade lärt sig känna igen 

andra utövares verk trots att dem inte kände utövaren personligen.     
 

Det har ju blivit så när man har lärt sig att titta sig omkring. Eftersom man känner många som 

håller på med det så känner man ju igen grejerna direkt. Särskilt klibbor och sånt som sitter 

överallt. (Intervjuperson 5) 

  

När jag var ung och klottrade mycket så var nånting av det roligaste när man såg lördagsspåren 

från nån som man visste vem det var. Ser man att han har gått och rallat runt hela den vägen, så 

kan man bara se hela bilden i huvudet, hur packad han var och hur glad han var i hatten och sprang 

runt och bombade där du vet. […] Samma sak om man går ner på typ perrongen och man själv 

kom hem sent och då såg man ingenting och sen när man kommer [ner igen dagen efter], shit man, 
den där kom hem ännu senare, han måste ha varit riktigt glad i hatten.  (fokusgruppsdeltagare 3) 

 

Det är ju kul med till exempel [namn på utövare], det blir roligt när man ser hans grejer för vi 

känner ju honom så bra. Då vill man gärna sätta ett klistermärke eller nånting i närheten av hans, 

så att det blir extra pyntat där och så att han ser att man har satt upp. (fokusgruppsdeltagare 2) 

 

Genom igenkännandet kunde en form av spatial kommunikation uppstå utövarna emellan. Till 

exempel så berättade gatukonstkollektivet om hur dem gjort en parafras på en väns 

klistermärke som dem satte upp i närheten av vännens verk. Igenkännandet och den spatiala 

kommunikationen i det offentliga rummet kom kanske allra främst till uttryck genom tags. 

Där blev igenkännandet själva syftet; att placera sin tag på olika platser i det offentliga 

rummet där andra kunde se den. Flera av utövarna tagade själva och såg sig alltid om efter 

andras tags när de befann sig i det offentliga rummet. Det kan därmed ses som en form av 

spatial kommunikation med en stark gemenskapsfaktor.  

 

4.2.3 Risktagande 

 

Vid själva utförandet var risktagandet en framträdande del.  För utövarna var det ofta en 

balansgång mellan risktagande och det publika. Ju centralare platsen var och desto mer folk 
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som passerade förbi, desto större var risken att bli upptäckt. Det här påverkade även det 

estetiska då en plats där risken att bli upptäckt var större innebar att utövaren behövde utföra 

sitt verk under kortare tid.  Här spelade uttryckssättet in då gatukonst var förknippat med ett 

lägre risktagande än graffiti och tags. Dels på grund av att bötesbeloppen i regel var lägre och 

dels för att det var mindre troligt att allmänheten skulle inverka vid utförandet. Den fysiska 

upplevelsen beskrevs som adrenalinframkallande och själva kicken var beroende av risken. 

Många beskrev spänningsmomentet som en viktig del av utförandet. Därmed kan risktagandet 

relateras till meningsskapande då själva upplevelsen medförde en spänning som utövarna till 

viss del sökte sig till.  
 

Det är ju fortfarande en adrenalinkick tycker jag, för det är ju en spänning just eftersom man tar en 
risk. Särskilt om man målar, sätter jag upp en installation känns det inte lika risktagande för att det 

är mer accepterat och själva brottet brukar inte vara lika grovt heller. Så där kan man vara väldigt 

mycket lugnare och se till att det blir bra istället. (Intervjuperson 3) 

 

Adrenalin, nervositet och stress, utpumpning efteråt. (Intervjuperson 1) 

 

Det finns ju ett moment av spänning som man söker sig till, det är väldigt roligt att göra det på nåt 

sätt. (Intervjuperson 5) 

 

Synen på risktagandet framkom även när intervjupersonerna berättade om hur det gick till när 

dem valde plats för sina verk. Som tidigare nämnt var balansgången mellan risktagandet och 

det publika centralt. För att undvika onödiga risker och hitta publika platser eller platser där 

utövaren gavs tid att göra verket mer estetiskt tilltalande lade flera av utövarna ner tid på att 

utforska staden. Det här ledde för många till att dem läste staden på ett grundligare sätt. 

Platser sågs inte bara utifrån sina uttalade funktioner utan även utifrån huruvida dem kunde 

användas i ett kreativt syfte. 

 
Det är ren magkänsla. Dels om det är en tråkig vägg som bara är grå, då får man ju ett instinktivt 

sug på att göra någonting på den. Men sen så när det kommer till, för det är ju lite tvådelat, man 
kan ju hitta väldigt många platser som man vill måla på, men som man kanske inte har möjlighet 

att måla på just för att den kanske är befolkad dygnet runt eller att det är väldigt bevakat och sånt. 

Tunnelbanan är ju en väldigt bevakad miljö medans en grå vägg ute i Farsta, där kan man nästan 

riskfritt stå klockan tre på natten. Så det jag gör är ju egentligen att jag går runt på stan och ser vad 

som finns, bra spots. (Intervjuperson 3) 

 

4.2.4 Utövandet som politisk handling 

 

Många av utövarna hade en politisk tanke med sin praktik. Vissa, som fokusgruppsdeltagare 

1, hade börjat utföra praktiken av politiska skäl medan det för andra snarare vuxit fram allt 

eftersom. För alla var dock inte den politiska aspekten den mest centrala, men samtidigt var 

det ingen som menade att en sådan dimension inte existerade i själva praktiken. För 

intervjuperson 1 var det till exempel inte en uttalad politisk handling, han framhöll det 

estetiska som det centrala. Dock beskrev han motståndet som något framträdande, den ”katt-

och-råtta lek” som han menade existerade vid utförandet. Ett annat resonemang som förekom 

var att glädjen, att göra något fint som tilltalade allmänheten, i sig kunde innehålla en politisk 

dimension genom att det påverkade den allmänna opinionen.     

 
Jag tänker att själva grejen i sig är politisk. Jag tycker inte att varje grej enskilt behöver vara 

politisk. […] Att uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet är i sig politiskt […] Jag tror det 

blir en protest i det här. En vilja att försöka demokratisera det offentliga rummet på nåt sätt. 

(fokusgruppsdeltagare 1) 

 
Hade mer såna tankar om det förut faktiskt. Att man ville göra skillnad och vara en nagel i ögat 

och såna grejer. Det har växt bort när man har hållt på med det. Nu känner jag at jag har fått 
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förmånen att umgås med många som håller på med det i stockholm och lära känna folk och så 

vidare och det har nog hjälpt till på nåt vis, att ta det några varv, sen så inser man att det bara är 

skitkul och att det är där kärnan till det är. […] I början var det lekfullt, sen kom det till en period 

då man ville vara in your face och bara fuck kungen och fuck politiker och du vet hela den grejen. 

Sen så när det har gått det där varvet tillbaks igen så känner jag också att om man önskar att ta det 

ur den här politiska poängen så ska man definitivt inte göra det politiskt därför att den riktiga 

nageln i ögat är när det är så pass intressant eller så pass skojigt och roligt att den allmänna 

opinionen vänder. (Intervjuperson 5)  

 

Den politiska dimensionen av praktiken återfanns på olika nivåer. Dels kunde handlingen i sig 

alltså ses som politisk, oavsett budskapet. Utifrån en sådan definition innebär att ta sig rätten 

att på egen hand sätta färg på det offentliga rummet ett ifrågasättande med politisk ton. Dels 

kunde budskapet i sig vara politiskt, då uttrycktes det politiska budskapet på ett mer explicit 

sätt. En tredje nivå återfanns i fokusgruppsdeltagare 2´s och Intervjuperson 5´s beskrivningar. 

Att genom glädje sprida något som uppskattades av allmänheten, vilket gav en 

opinionsbildande effekt som påverkade synen på praktiken.  

 

Vid frågan om huruvida intervjupersonen upplevde att graffiti- och gatukonstutövare 

ifrågasatte vad som var rätt och fel i högre utsträckning menade många av intervjupersonerna 

att utövare generellt förhöll sig mer kritiskt till samhället och politiken i och med deras 

position som utövare:   

 
Jag tror att väldigt många graffitimålare och före detta som jag känner har en mycket mer kritisk 

blick på politik, på samhället, därför att dem tillhör en subkultur, en liten maktlös delkultur som 

har blivit utsatt för väldigt hård repression och väldigt mycket förtal. Efter det vet dem att man inte 

kan lita på vad tidningarna skriver, för dem ljuger om graffiti och då kan dem ljuga om andra 

grejer också. (Intervjuperson 4) 

 

Det beror nog lite på när man börjar måla graffiti eller börjar hålla på med gatukonst. Men man 
blir ju väldigt snabbt medveten om lagar och regler och hur samhället fungerar om man är ute och 

målar och kanske åker fast eller lär sig riskerna med att åka fast. Om man lär sig hur nånting 

fungerar och tycker att det är fel så tror jag det blir enklare för en själv att komma på tanken hur 

man kan förändringa nånting, som samhället då. Så har man kunskapen om hur allt fungerar så tror 

jag att, ja, man kan se möjligheterna till förändring i samhället. Medans om man sitter hemma och 

spelar dataspel så kanske man inte bryr sig så mycket om hur samhället fungerar och därav inte ens 

kommer på tanken. (Intervjuperson 3) 

 

Praktiken innebar för utövarna en oppositionell hållning gentemot vad som var uttalat 

accepterat i det offentliga rummet. I och med att utövarna bröt mot dessa normer ställdes dem, 

i och med sin praktik, på andra sidan. Utifrån intervjupersonernas utsagor innebar det att de 

konfronterades med en ordning som de fann orättvis och att det utifrån detta skapades en 

politisk medvetenhet. Häri kan den meningsskapande aspekten skönjas då intervjupersonerna 

besatt en vilja att förändra situationen. Därmed blev deras alternativa syn på hur det offentliga 

rummet skulle utformas något meningsskapande för dem. Som också har visats har några 

utövare sökt sig till utövandet för att kunna kanalisera ett motstånd mot den upplevda 

orättvisan medan det för andra vuxit fram allteftersom.   
 

4.2.5 En mångfacetterad praktik 

 

Utifrån de fyra dimensioner av meningsskapande som lyfts fram fick praktiken en 

mångfacetterad karaktär. Meningsskapandets olika uttryck visar på hur utövandet blir mer än 

ett sökt risktagande eller ett estetiskt uttryck. De källor till meningsskapande som framkommit 

var inte isolerade ifrån varandra. Att kunna känna igen andras målningar beskrevs som något 

som kunde kopplas till gemenskap. Likaså beskrevs en balansgång mellan risktagande och det 
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publika (som inkluderade gemenskap). Dessutom berättade utövarna om hur ett högre 

risktagande innebar att målningens kvalitet blev sämre då mindre tid kunde läggas på detaljer. 

De olika dimensionerna gick utifrån intervjupersonernas beskrivningar alltså ständigt in i 

varandra. Den interstitiala beskrivning av graffiti som framkommit i tidigare forskning skulle 

därmed också kunna appliceras på utövarnas meningsskapande. De olika dimensionerna var 

av olika betydelse beroende på utövare, men det förekom inte att någon utav dem uteslöts. 

 

4.3 Meningsskapandet som grund för kollektiv identitet 

 

Utifrån Castells teori om kollektiva identiteter blir förhållningssättet till samhället i stort av 

vikt. Samtliga av utövarna bröt, i och med sin praktik, mot den ordning av det offentliga 

rummet som samhällets institutioner formulerat. För vissa var anledningen till att de började 

utöva praktiken alltså ett sätt att ifrågasätta idealen. För andra hade det vuxit fram allteftersom 

de blivit medvetna om vad deras position innebar i relation till det offentliga rummets 

ordning. Sammantaget var medvetenheten om en sådan förståelse för praktikens position 

vanlig. Det går därmed att se det som en reaktion mot de dominerande institutionernas 

idealbild av det offentliga rummets ordning.  

 

Enligt Castells bygger identitetsskapande på den symboliska identifikation som individen 

motiverar sina handlingar med. Den här formen av identifikation är tätt förknippat med 

meningsskapande. Som visats i tidigare avsnitt är utövandet på flera sätt en källa för 

meningsskapande för intervjupersonerna. Praktiken i sig, eller rättare sagt, de ideal som 

motiverar till handlingen, kan därmed i det här fallet ses som en källa för symbolisk 

identifikation. Detta då att ta sig rätten att göra konst i det offentliga rummet upplevdes som 

meningsskapande för intervjupersonerna.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt är praktikens karaktär av sådan art att den inte kan förklaras 

utifrån endast en aspekt. Praktiken som politisk handling och gemenskap är dock de två 

dimensioner som stärker kopplingen till synen på den som kollektiv identitet . De två andra 

dimensionerna är förvisso också viktiga i sammanhanget då de påverkar varandra. Men för att 

undersöka huruvida den kan förstås som en kollektiv identitet är det av vikt att lyfta fram de 

här dimensionerna. Likaså ska inte utövarna gestaltas som ensidiga individer vars enda 

karaktäristika är att skapa i offentliga miljöer. En sådan bild skulle riskera att förminska deras 

personligheter. Men för många var likväl utövandet en viktig källa för meningsskapande och 

som tidigare nämnt identifierade sig många utav dem just som graffiti- eller gatukonstutövare. 

Jag menar därmed att även om utövandet inte var det enda som formade utövaren så var det 

en central del i många av utövarnas identitet då det på flera nivåer upplevdes som en 

meningskapande praktik.  

 

Några av utövarna beskrev graffiti och gatukonsten som en subkultur som de ansåg sig 

tillhöra. Men utifrån deras beskrivningar av sina erfarenheter menar jag att en sådan 

framställning kan vara att skapa en förenklad bild, även om det för in den i en social kontext. 

Utifrån Castells teori kan det istället förstås som en komplex meningsskapande praktik med 

både sociala, politiska och estetiska dimensioner som vuxit fram som en reaktion mot idealen 

om hur stadens rum ska utformas. De förespråkar en alternativ bild av det offentliga rummet 

vars ideal bryter mot de rådande. Det här är en tolkning som inte nödvändigtvis är beroende 

av utövarens medvetenhet om den. Dock beskrev många av intervjupersonerna praktiken på 

ett sådant sätt och visade just medvetenhet om det ställningstagande som utövandet kan ses 

innebära utifrån en sådan tolkning:         

 



27 
 

Man har ju uppenbarligen gjort upp med den här föreställningen, det måste ju alla som håller på 

med det här ha gjort, att vad är ditt och mitt, vem äger den här väggen, den här broväggen. Är det 

myndigheterna, jag, eller folket tillsammans eller vem fan. Man kan ju inte bara ta sig rätten att 

göra grejen, den liksom moralpaniken i den akten måste ju alla som håller på med det här ha gjort 

upp med liksom. (Fokusgruppsdeltagare 1) 

 

En legitimerande identitet bygger på samförstånd med de dominerande institutionerna. 

Castells beskriver det till och med som en kollektiv identitet skapad av de dominernade 

institutionerna för att utöva inflytande på den sociala aktören. I intervjupersonernas utsagor 

framgick ett förhållningssätt som gick stick i stäv med en sådan hållning. Där den 

legitimerande identiteten bygger på konformiditet gentemot de maktinnehavande 

institutionerna har utövarna snarare en ifrågasättande hållning. I Intervjupersonernas utsagor 

framstår en kontext präglad av maktrelationer; de är väl medvetna om den maktrelation som 

råder mellan den normativa bilden av det offentliga rummet och deras egen. Den är deras 

vardag när de utför sin praktik.  

 

Om någon kollektiv identitet skulle kunna ses definiera utövarna så är det 

motståndsidentiteten. Det här behöver inte överskrida alla delar av intervjupersonens 

kopplingar till samhällsinstitutioner, men i deras egenskap som utövare är en sådan förståelse 

applicerbar. Castells menar att motståndsidentitetens ideal i regel nedvärderas av makten. I 

fallet med gatukonst och graffiti blir detta tydligt i och med det faktum att praktiken som 

sådan är olaglig och att den dessutom, i de två kommuner där intervjupersonerna är aktiva, 

motarbetas genom nolltoleranser. Det skulle därmed kunna gå att tala för att praktiken, i dess 

urbana kontext, formats som en kollektiv motståndsidentitet. Att applicera en kollektiv 

identitet på två heterogena kulturer kan vara problematiskt. Men även ifall det finns många 

nyanser inom dem befinner sig allt utövande som bedrivs utan tillstånd i samma situation. En 

beskrivning som denna innebär att graffiti och gatukonst lyfts fram som något mer komplext 

än en subkultur. Den maktrelation som råder mellan utövarna och samhället innehåller 

politiska toner som med den här förståelsen får ett större utrymme, något som 

intervjupersonernas utsagor också talar för.  

 

Medan den legitimerande identiteten ligger till grund för civilsamhället karaktäriseras 

motståndsidentiteten av att den skapar gemenskaper. Utifrån intervjupersonernas utsagor går 

det att se drag av detta i utövandet. Både i hur de förhåller sig till andra utövare, men även i 

deras samhällssyn. Det här var givetvis i olika grad beroende på intervjuperson, men likväl 

fanns det där: gemenskapen i den oppositionella rollen och viljan att förändra det offentliga 

rummets ideal. Som det framkommit i tidigare avsnitt tog sig gemenskapen uttryck på olika 

sätt. Främst genom vänskapsrelationer och igenkännandet av andra utövares verk. 

Fokusgruppsdeltagare 3 framhöll även en annan aspekt som visade på hur gemenskapen 

kunde ta sig globala former:  

 
Mycket som har utformats med internet och allting hur jävla många som kan använda det här som, jag vet 

att det finns i vänsteraktivismen att man åker och möter upp olika gäng utomlands. Även den saken är fan 
stor inom graffitin alltså. Du har anledningar, du söker upp folk på nätet, du kan åka vart du vill i världen 

och så har du alltid nån som har samma intresse som dig och så går han och visar sina ställer och man kan 

gå och måla med den personen. Det är fan nåt som är världsligt. (Fokusgruppsdeltagare 3) 

       

Nätverkandet, den organisationsform som Castells menar blivit allt vanligare i och med 

nätverkssamhället, går alltså att se även inom graffiti och gatukonsten. Att praktisera graffiti 

eller gatukonst kunde alltså vara en tillräcklig anledning för att knyta kontakt med främmande 

personer.   
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att meningskapandet kan ses som grund för en 

symbolisk identifikation som bygger upp en kollektiv motståndsidentitet. Det skiljer sig 

således ifrån den legitimerande identiteten då det istället för att reproducera civilsamhället 

skapar kollektiv. Det graffiti- och gatukonstutövandet representerar nedvärderas dessutom av 

samhällets institutioner vilket stärker en förklaring av utövandet som kollektiv 

motståndsidentitet.  

 

4.4 Konkurrens om stadens rum 

 

Flera av intervjupersonerna riktade en stark kritik mot nolltoleransen som de menade var ett 

sätt att nedvärdera uttrycksformen. Belyses praktiken utifrån Lefebvres triad och ses som en 

rumslig praktik som bryter mot rummets representationer blir diskrepansen mellan norm och 

praktik tydlig. Däri bottnar praktiken som politisk handling då det blir en konkurrens om 

symbolskapande i representationernas rum, det vill säga, vad platsen ifråga faktiskt 

representerar. Utifrån den spatiala triaden kan nolltoleransen ses som rummets 

representationer i konkret form. Det vill säga, tydligt artikulerade ideal om rummets 

utformning och vad som tillåts existera inom det. Viljan att förändra, och handlingen som 

förändrar det urbana rummet, kan således ses som ett politiskt motstånd. Hur utövarna 

upplevde relationen mellan deras egen bild och den som artikulerades uppifrån kom konkret 

till uttryck under intervjuerna: 

 
Om man säger tillräckligt ofta att det här leder till otrygghet, en målad vägg, ja, till slut kanske 

folk faktiskt blir otrygga av en sån retorik. Då har man ju skapat en otrygghet i så fall som kanske 
inte riktigt fanns. Jag har svårt att tänka mig att graffiti som sådan som har funnits sen antiken, fast 

med andra media än med en sprayburk, att folk då tyckte att det var så jävla skrämmande att nån 

hade målat på en vägg. Dem har ju skapat en skrämsel runt också. (Fokusgruppsdeltagare 1) 

 

Praktiken kan alltså förstås som en rumslig praktik som bryter mot de ideal som rummets 

representation består av. Den reproducerar inte idealen ifråga utan fyller istället det urbana 

rummet med någonting annat. Därmed kan en konkurrenssituation om rummets utformning 

ses uppstå. Eller om man så vill, en dialektisk spänning mellan rummets dimensioner. 

Konsekvenserna av detta kan ses visa sig i fokusgruppsdeltagare 1’s beskrivning av hur 

praktiken utmålas. Rummets representationer är inte erfarenhetsbaserade, något som kommer 

till uttryck i och med att de ideal om det offentliga rummet som fritt från graffiti och 

gatukonst inte uppfylls. Ser vi till representationernas rum, det vill säga den levda 

dimensionen av rummet, så finner vi den dimension vari maktrelationen idealen emellan tar 

sig konkreta uttryck. Graffitin och gatukonsten skapar symboler som representerar något 

annat. I de kommuner utövarna är verksamma fanns inga platser där uttrycket var en del av 

vad rummet ska representera. Det här var något flera av intervjupersonerna ifrågasatte, bland 

annat genom att kritisera kommunernas ovilja att uppföra lagliga graffitiväggar.  

 

För att förstå hur den här maktrelationen påverkade utövarna blir appropriationsaspekten av 

praktiken av intresse. Utifrån Lefebvres materialistiska definition måste praktiken omfatta 

rummet både på ett konkret och på ett socialt plan. Huruvida det går att tala om en 

approprierande praktik blir därmed beroende av ifall den tar fysiska rum i besittning. I 

intervjupersonernas utsagor framkom det att så kunde vara fallet även om det inte hörde till 

vanligheterna. Det rörde sig då ofta om platser som låg lite avsides. Till exempel förekom det 

att olika graffiti crews hade sina egna fames, det vill säga, väggar som de räknade som sina 

egna och målade regelbundet på. Den här formen av appropriering framkom i intervjuperson 

3´s beskrivning:      
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Den generella utformningen sköts ju av stadsplanerare i princip. Sen kan man ju hjälpa till 

litegrann genom att måla lite här och var. Men det försvinner ju samtidigt, så jag vet inte. I det 

långa perspektivet så tror jag inte att det påverkar särskilt mycket alls, förutom på vissa platser 

som säg till exempel [platsen utelämnad] där har det funnits gatukonst som har fått vara kvar 

väldigt länge. Då har ju den platsen blivit just en gatukonstplats. (Intervjuperson 3) 

 

Ser vi det istället utifrån de Certeaus definiton blir det approprierande inslaget i praktiken 

tydligare. När praktiken inte behöver dominera en plats över tid och när approriationen istället 

blir det konkreta resultatet av handlingslogiken, blir ramen bredare. Relationen till rummet är 

här alltså central. Att göra någonting till sitt eget, eller tillägna sig det kan innebära att 

relationen till platsen förändras. Detta framkom i flera av intervjupersonernas beskrivningar:  

 
Man hoppas ju på att det ska få sitta kvar så länge som möjligt och man får ju en relation till det på 

en gång. Tänker på att här sitter den eller här har den suttit, då år man ju känslan av att på vissa 

ställen vill man sätta upp igen, igen, igen, bara för att den ska vara där oavsett hur mycket dem tar 

ner den. Man har liksom tagit den platsen och så vidare. Det finns några ställen där det sitter kvar 

på och det är väldigt roligt att kunna gå förbi där, ’den där sitter fan där och har suttit där i flera 

år’. (Intervjuperson 5) 

 

Ja, det gör man ju. Särskilt om det sitter kvar, då känner man ju sig dels om man har gjort något 

snyggt, stolt när man går förbi där och även om den har försvunnit så vet man att den har suttit där 
och att man vet att man har påverkat den platsen. Det är en ganska behagligt känsla att veta att 

man har vart med om den här platsens utveckling, så absolut. (Intervjuperson 3) 

 

I Intervjuperson 3 och 5’s beskrivningar framkom hur delaktigheten, att själv kunna vara med 

och påverka platsens utformning, förändrade relationen till den. Intervjuperson 5’s envishet, 

att sätta upp sitt verk på nytt när det tagits ner kan ses visa på hur denne approprierat platsen. 

Att relationen till platsen förändrades i och med utförandet var något som även framkom i 

flera av de andra intervjupersonernas utsagor. Flera beskrev hur de kände stolthet och glädje 

när de gick förbi sina verk och att de gärna återbesökte platsen.     

 

Utövarnas beskrivningar av sina tillvägagångssätt visar på hur de anpassar sitt handlande 

utifrån de rådande förutsättningarna. de Certeau menar att platsen där taktikern verkar är den 

andres rum. Det här blir påtagligt i utövarnas situation då de måste anpassa sitt 

tillvägagångssätt och utsätta sig för risker vid praktikens utförande. Hur utövarna gick tillväga 

för att undvika risker visar på hur de anpassar praktikens utförande efter den andres 

spelregler. Det vill säga, hur de anpassar sitt tillvägagångssätt efter rådande maktrelationer. 

Här spelade även allmänhetens syn in. Det här kom till exempel till uttryck i större 

försiktighet vid tagning och målande med sprayburk. Uttryckssätt som intervjupersonerna inte 

upplevde var lika accepterade i det offentliga rummet. Utövarnas sätt att utföra sin praktik på 

kan alltså ses följa en taktisk handlingslogik. Således agerar de utifrån de möjligheter som 

uppstår och tar tillfällen i akt. En sådan handlingslogik används av de som gör anspråk på det, 

av andra aktörer, dominerade rummet. I intervjupersonernas fall tog det här sig uttryck på 

olika sätt, bland annat genom taktiker för att ta sig ur situationer där de blivit konfronterade 

vid själva utförandet: 

 
En gammal sån här hittepågrej som andra har använt sig av och som jag förstår man kan göra är att 

man helt enkelt, när någon kommer fram och frågar vad man gör säger man att man sätter upp 
reklam. Att det är en reklamkampanj, det är nästan det effektivaste sättet om man vill komma 

undan direkt, för det är så accepterat i samhället med konstiga reklamkupper och skit. 

(Intervjuperson 5) 

 

Även Intervjuperson 5´s anekdot om den målade parkbänken, som nämndes i föregående 

avsnitt, kan ses visa på hur taktiken utformas efter situationen. Där undveks sprayflaskan 
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eftersom intervjupersonen upplevde att allmänheten associerade den med praktiken. Genom 

att undvika typiska attribut menade intervjuperson 5 att allmänhetens bemötande blev 

positivare.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att intervjupersonernas tillvägagångssätt vid 

utförandet är format efter rådande maktrelationer. I och med att de motarbetas genom lagar 

och normer anpassar de sig för att undvika negativa konsekvenser. Det förekom också att de 

tog till kreativa lösningar när de konfronterades vid utförandet. Detta visar på ett taktiskt 

tillvägagångssätt. I och med att utövarna sällan själva dominerar det rum de verkar i ställs 

andra krav på deras tillvägagångssätt. Graffiti och gatukonst kan även förstås som en rumslig 

praktik som konkurrerar med rummets representationer om hur det urbana rummet ska 

produceras.   

 

4.5 En annan syn på det offentliga rummet 

 

Under intervjuerna diskuterades hur intervjupersonerna såg på det offentliga rummet. Bland 

annat ställdes frågor om vilken roll intervjupersonen ansåg att graffitin och gatukonsten hade i 

stadens utformning. Flera av intervjupersonerna menade att det gjorde staden mer intressant, 

att de kreativa inslagen gjorde staden mer variationsrik och trevligare att vistas i: 

 
Det måste finnas något roligare att titta på än samma gamla arkitektur som man ser varje dag och 

det enda som byts ut i staden som gör att det händer nånting är ju dels människorna i sig men 

också reklamen. Annars så ser ju stan likadan ut hela tiden och då tycker jag att det borde finnas 

nånting trevligare att se på än bara rena kommersiella budskap (intervjuperson 3) 
 

Det offentliga rummets sociala ordning, som utifrån intervjupersonernas upplevelser 

exkluderade gatukonst och graffiti, ifrågasattes därmed då de menade att det även exkluderade 

en mer spännande stadsmiljö. Intervjupersonerna menade att det inte fanns några platser för 

medborgarna att uttrycka sig på i stadsrummet. Intervjupersonerna ifrågasatte även de lagar 

och normer som var rådande för utformandet av det offentliga rummet. Flera av dem menade 

att det var odemokratiskt och att möjligheten att få uttrycka sig snarare var en fråga om 

ekonomiska resurser än om rättigheter. Den syn på deras praktik som de upplevde 

förmedlades uppifrån, genom bland annat nolltoleransen, ifrågasattes och intervjupersonerna 

såg snarare praktiken som ett sätt att utöva en demokratisk rättighet:  

 
Jag tänker litegrann så här att det konstiga är, definierar man samhällsmedborgare och ens rätt till 

staden genom hur mycket ekonomiska resurser man har. För har man ekonomiska resurser då kan 

man ju förändra stadsbilden radikalt. Men då vill man ju tycka då att, nej, det är inte det det 

handlar om. Det handlar inte om resurser utan det handlar om att vi som ägare av det här 

samhället, som delägare av samhället, ska ha lika stor rätt att påverka utseendet och utformningen 

av våra miljöer. Det ska inte ha med pengar att göra. (Fokusgruppsdeltagare 1) 

 

Utifrån Mitchells resonemang om det offentliga rummets ideal kan intervjupersonernas 

beskrivningar ses som en kritik mot de ideal som råder i det här avseendet. Den sociala 

ordning som reglerar det offentliga rummet legitimerar inte graffiti och gatukonst vilket 

intervjupersonerna upplevde som odemokratiskt. Intervjupersonerna hade en syn på det 

offentliga rummet som var mer inkluderande än den rådande. Intervjupersonernas 

beskrivningar visade därmed på hur de gränser som dragits för vad som inkluderas upplevdes 

som en orättvisa då de lämnade graffitin och gatukonsten utanför. I fokusgruppsdeltagare 1’s 

uttalande beskrevs just denna upplevda orättvisa. Han lyfte fram rätten att vara med och forma 

det offentliga och menade att det idag snarare var ekonomiska resurser än medborgliga 

rättigheter som gav möjlighet att påverka stadsbilden. I och med att praktiken inte 
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legitimerades och sågs bryta mot den sociala ordningen kan man utifrån intervjupersonernas 

upplevelser se att utövandet i sig innehåller ett motstånd mot den normativa representationen 

av staden. Genom praktiken bröt utövarna alltså mot den sociala ordningen men rättfärdigade 

det med andra ideal för det offentliga rummet. Det här var något genomgående i 

intervjupersonernas resonemang och blev påtagligt i deras syn på vad som accepterades i 

stadsrummet. 

 

För att ytterligare undersöka hur intervjupersonerna såg på det offentliga rummet ställdes 

frågan ”Vad tror du det är som gör att reklam i offentliga miljöer uppfattas som okej medan 

graffiti/gatukonst är brottsligt?”. Reklam gör anspråk på samma typ av utrymmen som 

graffitin och gatukonsten men legitimeras utifrån den sociala ordningen. Ett vanligt 

resonemang hos intervjupersonerna var att det berodde på ekonomiska faktorer. Medan 

reklamen betalade för sin plats tog utövarna den ändå eftersom de handlade efter sina egna 

ideal om det offentliga rummet: 

 
Jag tycker det är sjukt att man kan få, vad heter det, göra reklam för sin produkt på en plats, men 

jag som person får inte nyttja en plats som mina skattepengar går till för att göra reklam för mig 
själv. Alla borde få ha rätt att uttrycka sig, inte bara dom som har pengar. (Intervjuperson 1) 

 

Flera av utövarna menade att deras praktik och reklam hade vissa likheter på så sätt att de 

båda använde sig av stadens väggar. De menade dock att den kommersiella aspekten var en 

viktig skillnad. En skillnad fanns även i vad som legitimerade reklam, nämligen att den 

betalade för sin plats. Ett vanligt resonemang hos intervjupersonerna var att ekonomiska 

tillgångar inte skulle få styra över vem som har möjlighet att uttrycka sig i offentliga miljöer. 

Något som är värt att lyfta fram var att några av intervjupersonerna inte var emot reklam i sig. 

Då deras idealbild av det offentliga rummet var mer inkluderande sågs även reklamen ha en 

plats där: 

 
Förut när jag var mer rabiat tyckte jag inte att det skulle finnas alls. Men samtidigt tänker jag att, 

om jag ska ha ett förhållningssätt där jag vill att gatukonst ska finnas och synas så är det väl 

enklast att alla har möjlighet att synas i såna fall, på ett eller annat sätt. Nu är det ju tvärtom, det är 

ju hundra procent reklam och den får ju mer och mer utrymme hela tiden, även på elskåp och sånt 

där. (Intervjuperson 5)  

  
Jag har ingenting alls emot reklam och jag tycker att reklam tillhör min romantiska bild av en 

storstad, men däremot tycker jag att det är jävligt viktigt att det finns alternativ, att det finns 

alternativa platser för medborgare där man inte behöver köpa plats. Lika lite som att man inte ska 

behöva köpa sig rätten att rösta i ett val så ska man inte behöva köpa sig rätten att kommunicera på 

offentlig plats i text och bild (Intervjuperson 4) 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att intervjupersonernas ideal om det offentliga 

rummet skiljde sig från de rådande. Utövandet kan i sig ses som ett motstånd mot den 

normativa representationen av staden då representationen bygger på andra ideal om det 

offentliga rummet än de som intervjupersonerna representerar. Intervjupersonernas hade en 

mer inkluderande syn på det offentliga rummet än den rådande och de problematiserade den 

sociala ordningen utifrån ett demokratiskt perspektiv. 
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5. Slutdiskussion 
 

Tidigare sociologisk forskning om graffiti har till stor del fokuserat på en subkulturell 

förståelse. Likaså har en syn på graffiti som ungdomskultur varit vanlig. Dessa sätt att se på 

utövandet har förvisso lyft fram det sociala som en central del men ofta stannat där. Min 

studie visar att det finns flera aspekter som tenderar att falla i skymundan utifrån en sådan 

förståelse.  

 

Studien visar att graffiti och gatukonst spelar en viktig roll för utövarnas identitetsskapande. 

Frågan ”Kan du berätta lite om vad graffiti/gatukonst betyder för dig?” gav explicita 

beskrivningar av vilken betydelse praktiken hade för utövarna. Tidigare forskning såsom 

Brighentis studie har visat att graffiti kan förstås som en interstatial praktik då den överlappar 

flera fält. Min studie visar att även hur meningskapande sker hos utövarna kan förstås utifrån 

ett sådant resonemang. Fyra källor till meningsskapande kunde lokaliseras: Det estetiska, 

gemenskap, risktagande och utövandet som politisk handling. Meningsskapandets fyra 

dimensioner hade en komplex påverkan på varandra och det gick därmed inte att isolera dem 

från varandra.  Detta kan ses visa på att den betydelse praktiken har för utövaren tar sig 

uttryck på flera olika sätt. Utövandet har därför lyfts fram som en mångfacetterad praktik vars 

komplexitet inte fullt framkommit i tidigare forskning. Jag menar därför att min studie har 

bidragit med en fördjupad förståelse av graffiti och gatukonst. Dels genom att visa på hur 

meningsskapandet tar sig uttryck och dels genom att visa på hur den kan förstås som en 

kollektiv motståndsidentitet.   

 

Studien visar även att praktikens position i relation till det offentliga rummets ideal ligger till 

grund för den politiska dimensionen. Att utöva graffiti eller gatukonst i urbana miljöer 

innebar utifrån en sådan förståelse en oppositionell hållning till de uttalade idealen om det 

offentliga rummets utformning. Detta eftersom det är en lagöverträdelse och att praktiken 

dessutom inte legitimeras i staden.  I min studie har utövandet därför undersökts som en 

kollektiv motståndsidentitet. Huruvida en sådan förståelse är rimlig går givetvis att diskutera. 

Det är två till viss del olika kulturer, dels i uttryckssätt, men även när det kommer till sociala 

strukturer. Dock finns en avgörande likhet i att både graffiti och gatukonst gör anspråk på att 

forma det offentliga rummet. I studien valde jag därför att främst fokusera på likheterna då 

relationen till den sociala ordningen utifrån min empiri visat sig vara liknande.  

 

Vidare visar min studie att graffiti och gatukonstutövare tenderar att ha en mer inkluderande 

syn för vad det offentliga rummet borde innehålla i jämfört med den som ligger till grund för 

stadens utformning. Det här visade sig när graffitin och gatukonstens roll diskuterades med 

intervjupersonerna. Det tog sig även uttryck i hur intervjupersonerna såg på reklam i 

stadsmiljöer. Inställningen till reklam var blandad, men flera utav dem accepterade reklamen 

som sådan men att det inte fick ske på bekostnad av andra uttrycksformer. En inställning som 

förekom var att om graffiti och gatukonst ska få existera i det offentliga rummet måste även 

reklam få göra det. Likaså framkom att flera tyckte att det var orättvist att reklamen gavs så 

stor plats i jämfört med graffiti och gatukonst. Studien visade även att ett demokratiskt inslag 

var vanligt i intervjupersonernas ideal om det offentliga rummet då många utav dem ansåg att 

det var en rättighet att få utrycka sig i de gemensamma miljöerna.    

 

Utövarnas tillvägagångssätt har belysts utifrån de Certeaus handlingslogiker. Min studie visar 

att graffiti och gatukonstutövande kan ses följa en taktisk handlingslogik. I och med att 

praktiken är olaglig i de miljöer som den utförs i måste utövarna anpassa sitt tillvägagångssätt 

därefter. Min studie visar på hur detta kan förstås som ett sätt för utövarna att anpassa sig efter 
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den maktrelationen som råder gentemot de som kontrollerar det offentliga rummets 

utformning. Praktiken kunde även förstås som ett inslag i produktionen av det urbana rummet. 

Genom att se utövandet som en rumslig praktik som bröt mot rummets representationer kunde 

förståelsen fördjupas. Graffiti och gatukonst kunde alltstå ses som något symbolskapande som 

var en del utav staden, trots att den motarbetades. Relationen till lagen och nolltoleransen 

kunde vidare förstås som en konkurrens om representationernas rum. Det vill säga, vad det 

upplevda rummet ska få representera. 

 

Studiens kvalitativa karaktär innebär att resultatet inte går att generalisera till en större 

population. Endast åtta intervjupersoner medverkade i studien och det är endast dem som 

studien kan uttala sig om. Därmed saknar studien egenskaper som skulle varit möjliga med en 

kvantitativ metod. Dessa egenskaper var dock inget som eftersträvades med tanke på studiens 

syfte. De ämnen jag ämnade undersöka har en komplex karaktär som jag fann en kvalitativ 

metod mest lämpad för. Det här innebär att resultatet snarare kan ses visa på tendenser än att 

uttala sig om generaliserande fakta. Dock kan utövarnas subjektiva upplevelser i sig ses skapa 

en förståelse som inte är beroende av generaliseringsanspråk. Metodvalets styrka ligger 

därmed i de djupgående beskrivningar som intervjuerna innebar. En omfattande kvantitativ 

studie med en avancerad svarsenkät skulle möjligtvis kunnat ge både generaliseringsanspråk 

och någorlunda djupgående beskrivningar. Ett sådant tillvägagångssätt hade dock uteslutit 

möjligheten till följdfrågor och andra egenskaper som intervjuns samtalskaraktär innebär. 

Dessutom är populationen graffiti- och gatukonstutövare svår att ringa in vilket hade kunnat 

göra statistiska generaliseringsanspråk osäkra.    

 

Min studie har visat på att graffiti- och gatukonstutövare tenderar att ha en mer inkluderande 

syn på vad som får förekomma i det offentliga rummet. Ett förslag på vidare forskning är 

därför att undersöka vad andra, som inte utövar graffiti eller gatukonst, har för ideal om det 

offentliga rummet. Det här skulle kunna lämpa sig både för en kvantitativ likväl som en 

kvalitativ studie beroende på utformning. Det vore även intressant att undersöka om det finns 

andra praktiker i det offentliga rummet som utmanar rådande ideal. Här kommer jag att tänka 

på husockupanter vars förhållningssätt till rummet också skulle kunna ses inta en 

oppositionell roll. Således skulle man kunna se om det finns några likheter i vilken mening 

praktiken får. Min studie har även visat på att graffiti och gatukonstkultur är mer komplex än 

vad tidigare forskning visat, det här är ett område som också skulle kunna utforskas 

ytterligare.    
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Bilaga – Intervjuguide 

 

- Information om studiens etiska riktlinjer.  

 

1. Bakgrund 

 

Utövandet 

 

- Vilken form av graffiti/gatukonst håller du på med? 

- Hur länge har du hållit på med graffiti/gatukonst? 

- Vad fick dig att börja? 

- Hur kommer det sig att du har utvecklat ett större intresse? 

- Minns du hur du såg på graffiti/gatukonst innan du började med det själv? 

 

Generellt 

 

- Kan du berätta lite om din uppväxt? 

- Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

- Hur ser din yrkesposition ut, generellt? 

 

2. Identitet 

 

Övergripande 

 

- Kan du berätta lite om vad graffiti/gatukonst betyder för dig? 

- Identifierar du dig själv som graffitimålare/gatukonstnär? 

- Har du något speciellt syfte med det du gör? 

 

De andra 

 

- Hur upplever du att andra ser på det du gör?  

- Brukar du berätta att du målar graffiti/håller på med gatukonst? 

- Finns det situationer då du undviker att berätta att du håller på med graffiti/gatukonst?  

 

Gemenskap 

 

- Anser du att det går att prata om en graffiti/gatukonst-kultur?  

Följdfråga: Vad består den i så fall av? Vad utmärker den? 

- Hur ser uppdelningen ut inom graffiti/gatukonsten? Olika former? 

- Upplever du att det finns några gemensamma drag för dem som är aktiva? 

- Hur ser den typiske utövaren ut?  

- Brukar du umgås med andra utövare? 

 

- Känner du igen andras målningar på stan? 

- Läser du/deltar du i forum, tidningar om graffiti/gatukonst?  

- Hur är fördelningen mellan män och kvinnor bland utövarna? 

- Hur viktigt är det urbana för graffitin/gatukonsten? Vad skulle det innebära om 

graffiti/gatukonst blev en etablerad del av ”konstnärsvärlden”? Skulle det vara ett 

erkännande eller skulle det få negativa konsekvenser? 



 
 

 

Utförandet 

 

- Kan du beskriva hur det går till när du väljer plats att måla på/för ditt verk? 

- Hur tänker du angående eventuella risker i relation till platsval vid själva utförandet? 

- Finns det platser du inte vill måla på? 

- Skulle du kunna beskriva känslan du har när du utför målningen?     

 

Relation till platsen 

 

- Upplever du någon skillnad i din relation till en plats efter att du målat där? 

- Hur påverkas platsen av målningen? 

- Är det viktigt för dig att placera din målning/verk på platser där många ser det? 

- Berätta generellt om en målning/verk du blev riktigt nöjd med. Vad utmärkte den från 

de andra? Hur mycket spelade platsen/det estetiska in? 

 

3. Graffitin/gatukonsten 

 

- Finns det bra och dålig graffiti/gatukonst? Vad är bra/dåligt? 

- Vad är en bra målning/verk enligt dig? 

- Skiljer sig utövarna för de olika formerna åt?  

- Hur förhåller du dig till de former du inte själv håller på med? 

 

4. Allmänhetens syn 

 

- Hur upplever du att samhället i stort ser på graffiti/gatukonst? 

- Ser du några motsättningar mellan dina egna värderingar och samhällets angående 

graffiti/gatukonst? 

- Hur ser du på reklam i offentliga miljöer? 

- Vad tror du det är som gör att reklam i offentliga miljöer uppfattas som okej medan 

graffiti/gatukonst är brottsligt? 

- Hur ser du på nolltoleransen mot graffiti i Stockholm? Vad tror du en sådan inställning 

får för konsekvenser?   

- Vad anser du om så kallade lagliga graffitiväggar?  

- Hur tror du att den som håller på med graffiti/gatukonst påverkas av att det är olagligt? 

- Om graffiti/gatukonst skulle bli lagligt i offentliga miljöer, hur tror du det skulle 

påverka utövandet?  

- Ifrågasätter graffiti/gatukonstutövare vad som är rätt och fel i högre utsträckning än 

andra?   

 

5. Staden 

 

- Tror du att du som graffiti/gatukonstutövare ser på staden på ett annat sätt i jämfört 

med andra?  

- Vilken roll spelar graffiti/gatukonst i stadens utformning? 

- Finns det delar av staden som lämpar sig bättre för graffiti/gatukonst än andra? 

 

Avslutande etiska frågor 

 

- Kan jag säga att du är aktiv i Stad X?  



 
 

- Kan jag säga att du är man/kvinna? 

- Kan jag säga att du är mellan X och X år gammal? 

 


