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Förord

Uppsatsen utgör en del i kursen Skriva om landskap på 15 
h� �om ��e� �å l��d�k����rk��ek��r�ro��r�mme�. U������e�� 
ämne är valt efter ett intresse för gatukonst samt för hur 
människans avtryck i staden kan påverka den offentliga 
m�ljö�.
 Jag vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp 
�å ���ervj�er ��ll de��� �������. J��� v�ll ��ck� m�� h��dled�re 
M�r�e L�r��o� �ör råd���v������� ���re��e och e������em����. 
Ett tack till Finnur Magnússon, Karl-Johan Löfgren och Ida 
M�������o� �ör korrek��rlä������. J� v�ll äve� r�k�� e�� ��ck ��ll 
Alex��der �l��o� �ör ���re������ d��k����o�er ��om område�. 
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Abstract

��ree� �r� c�� be de���ed �� �� �r�����c ex�re���o��� o��e� 
anonymous and illegal, which is constructed in the public 
e�v�ro�me��. The ��r�o�e o� �h�� e���y �� �o �rov�de � bro�d 
��d b�l��ced ��c��re o� wh�� ��ree� �r� c�� me��. The ��m �� 
�o ex�m��e ��ree� �r� �� � �he�ome�o�. Wh�� �e���re� h�� �he 
phenomenon and in what ways is it important for the creators, 
��ec���or� ��d �l�ce? Th�� ���er �oc��e� o� ��r������. The 
questions within this essay are answered through a literature 
rev�ew ��d ��-de��h ���erv�ew� w��h d���ere�� �eo�le ��volved.
 �r������ �� �����red by �he �r�d���o� �o wr��e o�e� ��me �� 
key loc���o��. ��her �orm� o� ��ree� �r��� ��d �he l��e emer��e�ce 
of the concept, arose as a means to challenge the structures of 
�ower. To m����e�� �he r���h� �o �he c��y.
 Street art can be associated with unsafe and rundown 
areas, while in other places, it can fascinate and create 
�dm�r���o�. ��ree� �r� c�� �h�� ���ec� how we ex�er�e�ce � 
�l�ce. ��ree� �r� c�� �l�o �erve �� � me��� �o commemor��e ��d 
��y �r�b��e �o �eo�le. F�r�hermore�� ��ree� �r� o��e� work� �� � 
political tool and can therefore be seen as a barometer of how 
o�r �oc�e�y work�. The ��c� �h�� �eo�le w���� �o ��ke �he�r �l�ce 
in the public sphere is an important aspect that city planners 
�ho�ld co���der. The ��bl�c ���ce m��� �erve �� �� �re�� 
where co�fl�c�� c�� be �how�. Le���l “��r������ w�ll�” �ho�ld be 
constructed based on the fact that people should be able to 
ex�re�� �hem�elve� w��h le���l me���. I� �ho�ld �o� be erec�ed�� 
as currently, as a means to reduce unwanted street art in 
o�her �l�ce�. M�ch o� �he �ower o� ��ree� �r� �� �h�� �� �� �lle���l�� 
��d he�ce w�ll occ�r el�ewhere�� eve� �� �here �re le���l w�ll�. 
Further on, one should consider the value of the things that are 
removed. ��ree� Ar� �re exc������ c�l��r�l ex�re���o�� �h�� �ell� 
�� �ome�h���� �bo�� o�r ��me. ��ree� �r� c�� �here�ore h�ve � 
c�l��r�l ��d h���or�c�l v�l�e �h�� �ho�ld be ��ke� ���o �cco���.

Keyword�: ��ree� �r��� �r�������� P�bl�c ���ce�� Ille���l �r��� 
B��k�y�� ��z� ��r�������� B��dr�



�

Sammandrag

����ko��� k�� de����er�� �om ko����ärl���� ���ryck�� o��� 
��o�ym� och ol���l������ ����örd� � de� o��e��l���� m�ljö�. 
Uppsatsens syfte är att ge en bred och nyanserad bild av vad 
�����ko��� k�� be�yd�. Måle� är ��� ��der�ök� �����ko���e� �om 
�e�ome�. V�lk� ���k��o�er h�r �e�ome�e� och v�lke� be�ydel�e 
har det för dess upphovsmän, åskådare och plats? Uppsatsens 
�ok�� är �å ��r������. U������e�� �rå��or be�v�r�� ��e�om e� 
l���er���r���d�e �ördj���d �v ���ervj�er med ol�k� �k�örer. 
 �r������ h�r ���komm�� �r �r�d���o�e� ��� �kr�v� ���� ��m� 
�å v�k����� �l���er. A�dr� �ormer �v �����ko����� och de� �e�� 
uppkomsten av begreppet har uppkommit som medel för att 
��rå����ä��� m�k���r�k��rer. A�� �röv� ��� rä�� ��ll ���de�. 
 Gatukonst kan associeras med förslummade områden och 
otrygghet, samtidigt som det på andra ställen kan fascinera 
och väck� be��dr��. ����ko��� k�� �ålede� �åverk� h�r v� 
���lever e� �l���. ����ko���e� k�� äve� �����er� �om e�� medel 
�ör ��� m����� och hyll� �er�o�er. V�d�re �����er�r �����ko���e� 
ofta som ett politiskt verktyg och kan då ses som en barometer 
över h�r ��mhälle� �����er�r. A�� mä����k�� v�ll �� �l��� � 
det offentliga rummet är en viktig aspekt som stadsplanerare 
bör be�k��. De� o��e��l���� r�mme� må��e �����er� �om e� 
�re�� där ko�fl�k�er �k� �å �y���. L���l���� ”klo��ervä�����r” 
bör uppföras med anledning av att människan på laglig väg 
må��e �å möjl���he� ��� ���ryck� ����. De bör ���e�� �om � ��lä��e��� 
����ör�� �ör ��� m���k� oö��k�d �����ko��� �å ��dr� �l���er. 
Mycket av gatukonstens kraft ligger i att den är just olaglig 
och kommer därmed att uppstå på andra platser även om det 
����� l���l���� vä�����r. Där��ll bör m�� ���der� över värde� �v de� 
�om ��� bor�. ����ko���e� är e� ��ä����de k�l��ry��r���� �om 
berä���r �å��o������ om vår ��d. ����ko��� k�� därmed h� e�� 
k�l��rh���or��k� värde �om m�� bör �� hä��y� ��ll.

Nyckelord: ����ko����� �r�������� ��ree� �r��� ���e��l��� �l����� 
�l���l��� ko����� B��k�y�� ��z� ��r�������� B��dr�
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1.1 Bakgrund

På �e��re h�r de� bl�v�� v��l���� �örekomm��de med ol�k� 
�ormer �v ol���l���� ko���y��r�����r � de� o��e��l���� r�mme�. 
Stickade och virkade föremål har fått bekläda torgens statyer, 
gerillaodlare sprider fröer i staden, gatstenar dekoreras med 
påklistrade bilder, shablonmålningar sprayas på fasader och 
plank, begreppet rondellhund har myntats och i Stockholm 
����� de� �lö��l���� e� l��e� röd ������ � e� vä��kor������. De� 
����� o��l���� fler exem�el �å de� �e�ome� �om komm�� ��� 
be�eck��� �om �����ko���. Norme� � ��mhälle� är ��� verke� 
be�r�k��� �om ol���l���� och �vä���� eller ��� bor�. ����ko���e� 
har dock visat sig vara både fascinerande och intressant då 
�������er�� �vh��dl�����r�� böcker och ��lmer beh��dl�r äm�e� 
och de� � ��ockholm �� �örekommer �����ko���v��dr�����r. 
Håller �orme� �å ��� �örä�dr��? V�d ���ebär de� �ör de� 
offentliga rummet när stadens invånare tar det i anspråk? 
V�d h�r �����ko���e� �ör be�ydel�e �ör ���hov�m���e��� 
betraktaren och staden?
 U�der e� v���el�e � B�rcelo�� ��d����re � år kom j��� ��� 
���der� mer kr���� �e�ome�e� �����ko���. J��� bodde � de ���ml� 
v��dl��de ��rä�der�� � B�rr�o �o��co och ��� h���� hem v�r e� 
��ä�d��� k�m� �ör ��� ���e v�ll� bor� m��� � de �rå���� kv�r�ere�. 
B�rcelo�� h�r ��ll��mm��� med ��äder �om Berl�� och New 
York bl�v�� �å��o� �v e�� meck� �ör ��r������mål�re och de��� 
�olkko��� å�er����� över�ll� �å B�rcelo��� ����or. De ol�k� 
tagsen och målningarna kom att bli igenkännande märken för 
m���. Därmed k��de j��� med hjäl� �v ��r������� or�e��er� m��� 
lä���re � de� �ä�� ���d�kär���. 
 De� k���ke v��l������e �orme� �v �����ko��� är j��� ��r������ 
som med sina tags och målningar väcker både beundran och 
�v�ky. Med�� de� ”�y�re” �orme� �v �����ko��� ���c��er�r �å 
h�r de fle��� red�� e� mer be��ämd ������������ om ��r������. 

De� ����� e� �k�ljel��je mell�� �����ko��� och ��r������ och 
många menar att gatukonsten riktar sig utåt mot stadens 
invånare med ett budskap eller objekt som anses vara 
e��e���k� ��ll��l��de�� med�� ��r������� är exkl�der��de�� e� 
��bk�l��r �om r�k��r ���� mo� ��dr� ��r������mål�re. ��v�e�� 
�y��e eller mo������re �å �����år och ex���er�r ��r������ � de� 
offentliga gatumiljön och betraktarna berörs på många olika 
�ä��. De� ����� de����om e� ���hov�m�� �om l���� �er ��d och 
möd� �å ���� verk. På �å �ä�� är ��r������ e� �orm �v �����ko���.
 Att människor vill synas och ta plats i det offentliga 
rummet är en viktig och intressant faktor som stadsplanerare 
bör be�k��. Mä����k�� h�r de����om e�� ���re��e �v ��� 
���lev� ��dr� mä����kor. De� är ���re����� ��� ��m��d���� �om 
vi fascineras över arkeologiska fynd eller historiska märken 
som berättar om hur människan levde förr, tvättar vi bort 
märke� �rå� de� ��d v� lever � ��. Märke� �om h�de k����� 
berä��� mycke� om vår ��m��d. K���ke k�� �����ko���e� h� e�� 
kulturhistoriskt värde?

1.2 Syfte och mål

Uppsatsens ämne är valt för att få förståelse för hur 
människans avtryck i staden kan påverka den offentliga 
m�ljö�. ���d��l��er�re h�r e� v�k���� roll och e�� ��or� ���v�r 
�ör h�r de� o��e��l���� m�ljö� ���orm��. A�� ���de�� be�olk����� 
själva kan och vill ta del av det ansvaret tror jag är en viktig 
aspekt som kräver uppmärksamhet för att vi ska kunna 
�k��� lev��de och ���re������ m�ljöer. Därmed är måle� med 
�������e� ��� ��der�ök� �����ko���e� �om �e�ome�. V�lk� 
funktioner har fenomenet och vilken betydelse har det för 
de�� ���hov�mä��� å�kåd�re och �l���. U������e�� �ok�� är 
�å ��r�������� del� �ör ��� de� är de� v�rd���l������e �orme� �v 
gatukonst som kommit att ses som ett vanligt uttryck i staden, 
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och dels för att den fått en negativ klang i förhållande till 
����� �����ko���. �y��e� med �������e� är �ålede� ��� ��e e� 
bred och �y���er�d b�ld �v v�d �����ko��� k�� be�yd�. 
 För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att bryta ned 
ämnet i följande frågeställningar:
- V�r�ör ���kommer �����ko���?
- V�lk� ���ryck k�� �����ko���e� �� � ���de�?
- Hur kan det påverka det offentliga rummet?
- Hur kan man förhålla sig till detta som stadsplanerare?

1.3 Metod och Material

För att få en bred bild av mitt ämnesväl utgick jag 
från tidigare skrivna uppsatser och avhandlingar inom 
��der�ök������område�. De��� �ör ��� �å e� ��bl�ck � 
l���er���r kr���� äm�e�. J��� h�r ��vä�� m��� �v �ök�jä���e� 
e���lo� och �������er.�e och m��� �ökord h�r då v�r�� 
gatukonst, street art, graffiti och offentligt rum, då de var 
me�� relev���� �ör �������e�� �y��e. �e�om m�� �ök����� 
��ck j��� ���� �å må���� �������er �om beh��dl�de äm�e� �å 
e�� ���re����� och relev��� �ä��. Här k�� �äm��� Emm� 
P��l��o� (2008) Att planera för det oplanerade och Jakob 
Kimvall (2005) Skadegörelse Klotter Nedskräpning Förbjuden 
Graffitiborttagning som ikonoklasm. E� �vh��dl���� �om v�r�� 
grundläggande och bärande för mitt arbete har varit Staffan 
Jacobson (1996) Den spraymålade bilden. J�cob�o� �����rer�r 
o��� � de� lä��� l���er���re� och j��� ����er därmed ho�om �om 
e� ��ll�örl��l��� och relev��� käll�. 
Genom tidigare forskning inom området fann jag övrig 
relev��� l���er���r �om exem�elv�� Per A�der��o� (2005) 
Medan Svensson åt plankstek�� Iv�r A�der�e� mfl. (2007) 
Playground Sweden och Martha Cooper (2008)Tag town. 

 Jag har främst använt mig av primärkällor då 
�ek��därkällor ���e �ll��d är l�k� ��ll�örl��l����. E� 
sekundärkälla som jag dock använt mig av är de intervjuer 
�om �r�mkomm�� ��e�om Kolbjör� ��w�ll��� ��lm Rätten till 
staden. De��� ���er j��� h� v�r�� relev���� och ���re������ �ör 
m��� �y��e. J��� h�r äve� ��vä�� m��� �v å�er���v�� ���ervj�er � 
��d�������r��kl�r då j��� ������ dem �om ��ll�örl��l����. 
 För att få en allmän uppfattning om gatukonst som 
�e�ome� och om ��r������k�l��re� h�r j��� äve� ������ del �v 
m��er��l �å�om ��d�������r��kl�r�� böcker och ��lmer. De h�r 
dock ���e �ll� �����rer�� � m�� ������� ���� �räm�� �k���� e� 
b�k��r��d�b�ld. Här bör �äm��� ��lme� Style wars som visades 
� �ver���e 1984�� och �om o��� �äm�� h� h��� ��or be�ydel�e �ör 
��r�d�����e� �v ��r������ h��. 
 U������e� ��r��d�r ���� �å e�� kv�l�����v� ��llvä�����å�����ä��. 
Med kvalitativ forskning menas inhämtning av material 
fokuserat på exempelvis intervjuer och tolkande analyser av 
l���er���r (D�v�d��o� & P��el�� 2003: �. 14). Där�ör ����er j��� 
de��� me�od läm�l��� �ör m�� �������. Kv��������v �or�k����� 
skulle kunna generera andra kunskaper och inblickar i 
�e�ome�e�. Exem�elv�� k��de j��� ���ör� e�kä���derök������r 
kr���� �����yder. E� kv��������v me�od erhåller dock o��� e� 
�r���me����er�d k���k�� (D�v�d��o� & P��el�� 2003: �. 118). 
De� h�r ���e ������� ��rymme �ör e� �åd�� ��der�ök����� � 
�������e�.
 En kvalitativ metod syftar till att ge en djupgående 
förståelse och skildra sammanhang och därför har jag valt att 
kom�le��er� m�� l���er���r med �em���r�k��rer�de ���ervj�er. 
Jag har genomfört intervjuer med Malin Sjögren, Lolita 
��r��e���� och Le���r� Per��o� �rå� ���d�by������d�ko��ore� 
i Lund, Stockholm och Malmö, i syfte att få reda på hur man 
�å l���l��� vä�� k�� ���lå�� ��r������. V�d�re h�r j��� ���ervj��� 
�vå verk��mm� ��r������mål�re �år ��� �å der�� �y�v��kel. 
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Tjänstemännen sökte jag upp via kommunernas hemsidor 
och ��r������mål�r�� kom j��� � ko���k� med v�� bek����. 
Samtliga intervjuer är genomförda utifrån en kvalitativ 
strategi för att därigenom skapa en nyanserad och fördjupad 
b�ld �v �������e�� �roblemområde�. I e� kv�l�����v ���ervj� 
är både intervjuaren och intervjupersonen medskapare i ett 
samtal och det ges utrymme för intervjupersonen att använda 
e���� ord (D�v�d��o� & P��el�� 2003: �. 78). Här ����er j��� 
de� relev��� ��� reflek�er� över m�� e��e� roll �om �or�k�re. 
Förförståelse, det vill säga den kunskap som forskaren har 
�ed�� ��d����re k�� ���e� �åverk� ����å���e�. M�� ��d����re 
kunskap har i viss mån styrt mina frågor och mina analyser 
och de� är där�ör v�k���� ��� j��� är medve�e� om de���. A�dr� 
frågor och andra intervjupersoner skulle kunna generera 
e�� ����� re��l���. Med �k�örer �å L��d��� M�lmö� och 
Stockholms kommun har jag genomfört intervjuer via mail 
�om �ed�� �ördj����� med �ele�o���m��l. Fördel�r med de��� 
h�r v�r�� ��� ��ll��ä���l���he�e� h�r ök��. V�d m��l���ervj�er ��e� 
dessutom möjlighet och tid för intervjupersonen att fundera 
över ���� �v�r. Med ��r������mål�r�� ��e�om�örde j��� e� 
�em���r�k��rer�d�� dj����åe�de ���ervj� med �vå �er�o�er. Här� 
har anonymitet varit viktig varav målarnas riktiga namn inte 
�����rer�r � �������e�. Tjä���emä��e�� r�k����� ��m� å�er��e� 
då de ��ll �k�ll��d �rå� ��r������mål�r�� ���e �r�m�räder �om 
�r�v���er�o�er ���� � ��� yrke�roll.

1.3.1 Avgränsning

H�r�v�d� ��r������ eller ����� �����ko��� är e��e���k� ��ll��l��de 
eller om det ens kan kallas konst, är en intressant men svår 
�rå���. E��e��k h��dl�r � må���� och mycke� om �m�k och �ycke. 
Därmed ����� de� e� r��k ��� �l������e� bl�r �ll��ör ��bjek��v. 
Uppsatsen syftar därför inte till att undersöka detta i en 

v�d�re bemärkel�e. ��v�e�� v�lk� �l������er m�� dr�r � �rå���� 
kring konst och estetik så kan det konstateras att gatukonsten 
� �ll� bemärkel�er å�m����o�e berör. De� är �räm�� de��� �om 
�������e� �ok��er�r �å. 
 U������e� �v��rä���� med �ok�� �å ��r������. De� ����� e� 
uppsjö av andra former av gatukonst som förtjänar samma 
uppmärksamhet men det har inte funnits utrymme för det 
här. �r������ h�r b�ld�� e� e��e� ���l och ��bk�l��r och �k�ljer 
���� �å må���� �ä�� �rå� ����� �����ko����� de� ����� de����om 
e� råd��de �y� �å ��r������ �om är mer �e�����v ä� mo� ����� 
�����ko���. De��� ����er j��� ���re����� och där�v �������e�� 
�v��rä�������. Då �����ko��� är e�� ��lob�l� �e�ome� ����er 
j��� de� ���e läm�l���� ��� �v��rä��� m��� ��ll e�� lok�l� område. 
Därmed ��e� exem�el �rå� ��r�dd� del�r �v världe�.

1.4 Disposition

U������e� är ���del�d � �yr� ol�k� �v�����. I de� �ör��� ��e� e� 
introduktion till ämnet med en bakgrund, val av metod och 
m��er��l. Där��ll de����er�� de be��re�� �om är bär��de �ör 
�������e�. I de� ��dr� �v�����e� �re�e��er�� e� ��r��dlä������de 
��e�om��å��� om v�r�ör och h�r �����ko��� och ��r������ 
���komm��. De��� b��er�� �å ��d����re �kr�ve� l���er���r. De� 
tredje avsnittet skildrar sedan olika sätt på vilka gatukonsten 
k�� h� be�ydel�e �ör ���de�. Här �örhåller j��� m��� m��er��l 
och ���ly�er �rå� ���ervj�er med ol�k� �k�örer ��ll �eor�. 
De� ����� ��ycke� ����ör �������e�� d��k����o�. Här dr�r j��� 
slutsatser kring uppsatsens frågor och för en diskussion kring 
de���. Där��ll ����� e� d��k����o� h�r m�� k�� �örhåll� ���� ��ll 
gatukonst som stadsplanerare, om det kan bli lagligt samt hur 
�r�m��de� k�� �ä�k�� �e ��. 
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1.5 Begreppsdefinition

V�d är e��e��l���e� �����ko���? Då ���de� ��ä�d���� �örä�dr�� 
och nya fenomen ideligen uppkommer i samhället kan det 
tyckas omöjligt att få en bestämd uppfattning om vad som 
e��e��l���e� är �����ko��� och h�r de��� kommer ��ll ���ryck. 
V�d k�� k�ll�� ko��� och v�d k�� m�� k�ll� ��bo����e? De��� 
del �v �������e� �y���r ��ll ��� de����er� �����ko����� me� äve� 
��dr� be��re�� �om är �ödvä�d���� �ör �������e�� �y��e. 

1.5.1 Gatukonst

B�re��h�� �kr�ver � ��w�ll��� bok Färga staden att gatukonst 
är en benämning för de uttryck som blivit populära i Sverige 
�ed�� m���e� �v 1990-��le�. H�� �kr�ver ��� �����ko��� är 
inkluderande, det krävs inga förkunskaper för att kunna 
lä�� de�. De� h�r o��� e��e���k� kr�v och de� ������� me��r 
B�re��h���� e� ���ke b�kom verke�. V�d�re �kr�ver h�� ��� 
�����ko��� o����� är �l��er�d och ���e �m�rov��er�d (B�re��h�� 
2010).
 E�l���� A�der�e��� Bor�� och �hl��o� (2007) är �����ko��� e� 
be�äm����� �om ������� � br�k � �ver���e �ör�� de �e��re åre�. 
De� h�r�� me��r de�� o��� komm�� ��� re�re�e��er� �å��o������ 
����� ä� ��r������. �rä��dr��������e� mell�� ��r������ och 
�����ko��� är �v fler� �käl �roblem����k�� ���er �ör�����r��. De� 
e�kl���e och de� e�d� r�ml���� de������o�e� är e�l���� dem ��� 
alla konstnärliga uttryck i det offentliga rummet är gatukonst, 
där�bl��d äve� ��r������ (�. 43-44). V�d �om �k�lle k���� �olk�� 
�om ko����ärl���� ���ryck är äve� de� e� �vår de������o���rå���. 
P��l��o� �kr�ver � ��� ������� Att planera för det oplanerade 
att gatukonst kan ses som ett paraplybegrepp över många 
olika företeelser och då det hela tiden uppstår nya uttryck och 
tolkningar är det omöjligt att sätta en gräns för vad som är 

�����ko���. De� ����� däremo� e� del ��eme���mm� ��k�orer�� 
menar hon, som gör att man kan föra samman en del fenomen 
��der de��� be��re��. Näml���e� ��� �r��� �rå� ��mhälle�� 
normer och regler sätta avtryck på sin miljö, kombinerat med 
e� v�lj� ��� komm���cer��� om �å b�r� �ör ��� berä��� ��� ”j��� 
�����” (P��l��o��� 2008: �. 13).
Lä��ko���ko���le�� Le�� W�kl��d me��r ��� �����ko��� är 
urbana yttringar som tar plats i det offentliga rummet och 
lägger till att de ofta har en antikommersiell inriktning, där 
gatukonstnärerna motsätter sig att kommersiell verksamhet 
�år e� �ll��ör ��or �l��� � de� o��e��l���� r�mme�. De� är äve��� 
me��r ho��� o��� e� �örbj�de� verk��mhe� (W�kl��d�� 2009: �. 
94).
 De� bred� de������o�e� �v v�d �om är �����ko��� ���ebär 
��� ��r������ r�ml����v�� äve� är �����ko����� däremo� är ���e �ll 
�����ko��� ��r������. Tvär�om k�� ��dr� �ormer �v �����ko��� 
�bl��d h� ��or� �k�ll��der �rå� ��r������. H�r ��or� �k�ll��der�� 
är mellan de olika uttrycken kommer att variera beroende 
�å vem �om �år �rå����. K�l��rell��� �ek���k� och e��e���k� 
olikheter existerar och uppdelningen är en konstruktion av väl 
med�� �om �v ��öv�r�� �jälv� (A�der�e��� Bor���� �hl��o��� 2007: 
�. 53). 

1.5.2. Graffiti

�rde� ��r������ kommer �rå� ���l�e��k�� och de����er�� e�l���� 
N���o��le�cyklo�ed�� �å�om ”�ex��� b�ld eller båd�der��� 
r������� �kr�ve� eller mål�� � o��e��l��� m�ljö �å h��vä�����r e�c. 
�om dekor���o� eller �ör ��� ���ryck� å��k�er och kä��lor”. 
(NE. 2010�� � [www]) E�l���� NE h�r ��r������ �å�rä����� � 
Pom�ej�� r���er�� � Rom� k���komber och � medel��d� kyrkor 
(NE. 2010�� � [www]). E�l���� de��� de������o� h�r ��r������ 
�örekomm�� � ���e���l� år. J�cob�o� �kr�ver � ��� �vh��dl���� 
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Den spraymålade bilden ��� de������o�er�� ��llhör e� �v 
��r�������or�k�����e�� me�� �vårk�äck�� �roblem (J�cob�o��� 
1996: �.12). H�� me��r ��� �ör ��� kl������cer� e�� exem�el 
k�� m�� r�ml���e� börj� med b�ld�� �ex� eller bl��d�orm. Vår 
��m��d� �y� �å ��r������ h�r ������ ���� ��ec�ell� ���ryck �om 
�k�ljer ���� �rå� ���l �om de� �or���d� ��r������� ����ör. Då de��� 
form skiljer sig så distinkt från de övriga menar Jacobson att 
de� �ör�jä��r e� e��e� de������o�. H�� de����er�r de��� �orm 
�om TTP-�r������ de� v�ll �ä���. T�����  Throw-�� och P�ece. De��� 
be�kr�ver ��bk�l��re�� v���ell� �ormer och de�� �r�x�� (��: �. 
12-15).”TA� är e� kod���er�d�� �o��� ���orm�d ��m��eck�����; 
THR�W-UP är e�� ��or� ��m� med y��erko���rl��je; PIECE 
är en fullständig målning med ornamenterad bokstavsbild, 
b�k��r��d�� �����rer och ��������r”.
(��: �. 13)
N���o��le�cyklo�ed�� de����er�r de��� �y� �v ��r������ �om 
��r�yko���. E�l���� dem �����od de� här �orme� � U�A � börj�� 
�v 1970-��le�. De�� ��r��d�ormer är e��är���de eleme�� och 
��or�orm�������� må����är���de e�he�er. Mål������r�� ��ör� med 
��l��e��� och ��r�y�är�� �å m�r�r�� �å ����elb��e�å�� eller �å 
d�k. E�l���� ����o��le�cyklo�ed�� ����år de� � ��r�yko���e� e� 
��ec�ell bok���v�de����� k�ll�d W�ld��yle (NE�� 2010: b [www]). 
J�cob�o� (1996) me��r ��� ��r�yko��� äve� ��be��r��er ��r������ 
�om ��äll� �� �å ko����ller��� de��� k�ll�r h�� Po��-��r������. 
TTP-��r������ är e�l���� ho�om e� mer ��äv de������o� �om 
��be��r��er de� ��r������ �om v� �er �å ���de�� ����or. ��r�yko��� 
���e�����r e�l���� ho�om både Po��-��r������ och TTP-��r������ (�. 
13��17).
 
1.5.3 Det offentliga rummet

E� �ör���ä������� �ör ��� de����er� verk �å�om �����ko��� är ��� 
de ex���er�r � de� o��e��l���� r�mme�. V�d me��� då med de� 

o��e��l���� r�mme�? H�r de����er�� och �olk�� de���?
Enligt Nationalencyklopedin är en offentlig plats en 
be�äm����� �ör �llmä� vä���� ����� �or���� ��rk eller h�m�område. 
Pl���er�� �k� v�r� ���lå��� och ��ll��ä���l���� �ör �llmä�he�e� 
(NE�� 2010: c [www]). E�l���� de��� de������o� räk��� ���e 
fasader och väggar till en offentlig plats trots att det är de som 
����ör r�m�r och ��omme �ör de �llmä��� �l���er �om ����� � 
���de�. V�d v� ���lever �om de� o��e��l���� r�mme� är därmed 
���e �ll��d o��e��l����. A�der�e��� Bor�� och �hl��o� (2007) me��r 
��� ex�k� h�r de� o��e��l���� r�mme� de����er�� är v�d� om��r���. 
De ���er ��� de� o��e��l���� r�mme� k�� �e� �om e� �re�� där 
o����o� k�� �k����. E�l���� �ör�����r�� h�r �r�mväx�e� �v de� 
offentliga rummet krävt dels en stad och dels en strävan efter 
��� �å demokr����k vä�� lö�� ���re��eko�fl�k�er. De �kr�ver 
��� de��� kr��er�er ����yllde� � A�e� omkr���� 450 år �öre 
Kr�����. För ��� �k��� e�� o��e��l���� be�l���������de ��vä�de� 
e� demokr����k d��lo�� �om �o�� �l��� �å ���de�� �or��. Därmed 
kan det offentliga rummet tolkas som både en fysisk plats och 
e�� �or�m �ör komm���k���o� (�. 57-58). L���z �kr�ver ��� de� 
offentliga rummet debatterats av experter och politiker till en 
sådan gräns att konceptet kommit att symbolisera makt och 
ko��roll. �m de� är �å��o�������� me��r ho��� där ��d�v�de�� 
frihet är begränsad så är det i det offentliga rummet trots att 
v� o��� ���e reflek�er�r över de� (L���z�� 2006: �. 170).
 C�r��� L���erbor� �ä��er � ��w�ll��� ��lm Rätten till staden 
att det offentliga rummet kanske aldrig varit så demokratiskt 
och det man eftersträvar är istället en idé om hur det borde 
v�r�. I e�� demokr����k� ��mhälle ���er L���erbor� ��� de� 
borde v�r� �jälvkl�r� ��� �ll� �k� h� rä�� ��ll ���de�. H�r de��� 
uppnås och hur mycket plats man kan ta innan man inkräktar 
på andras rättigheter anser hon är viktiga och svåra frågor 
�om ��ä�d���� bör d��k��er�� (��w�ll����� 2008: 16.21)
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2. Gatukonstens uppkomst
B�ld 2. P-h��e� A����� M�lmö
Fo�o. A��� M�������o��� 2010



��

För att förstå vad gatukonsten kan innebära för det offentliga 
rummet måste först och främst orsakerna till dess uppkomst 
�ör��å�. �r������ ����� �om be��re�� �öre �erme� �����ko��� 
börj�de ��vä�d��. Där�ör lä����� e� ��or v�k� v�d j��� h�r ��r������ 
���komm��. De� moder�� ��r��������� �å k�ll�d TTP-��r������ 
k�� �e� �om e�� ����d� �e�ome�. �r������ �å �om � orde�� 
bemärkelse har dock funnits i olika former sedan urminnes 
��der. 

2.1 Tidig graffiti 

������� J�cob�o� berä���r � ��w�ll��� ��lm Rätten till staden 
��� ��r������ ������� � m���� 3500 år. De� �ör��� �orme� v�r 
kanske handavtrycken som fungerade som en signatur för 
��ro��mål�r�� (��w�ll����� 2008: 13.25).
 Andersson beskriver i sin bok Medan Svensson åt 
plankstek att text och namnklotter har en lång och djup 
�r�d���o� � mä��kl���he�e�� h���or�� (A�der��o��� 2005: �. 
97). �e�om ��� �ä��� ���� ��m� ��ll �llmä� be�kåd�� k�� 
man därigenom göra sig själv större än man annars skulle 
v�r�. A�der��o� be�kr�ver h�r Pom�ej��� �om be��r�vde� � e�� 
vulkanutbrott år 79 e Kr, har väggarna fyllda av klotter i 
�orm �v ����k���� �käm��� �er�o�����re�� och �ol����k� ��roller. 
V�d�re �äm�er h�� e� v�k���� v�d ��m� H�l�d�� �om �å 
1100-��le� klo��r�de ���� ��m� med r���kr��� � H����� �o���-
mo�ké� � I����b�l. Poe���k� och �ol����k� ��roller�� �räm�� 
från vänsterrörelser, uppkom under sextio- och sjuttiotalet 
�lle���l� �å ���de�� vä�����r.  Där��ll är de� v�d m���e�värd� 
platser världen över fullt av namnteckningar, initialer 
och d���m. För�����re� me��r ��� �ex�klo��re�� l�khe� med 
moder� ��r������ är ���e�b�r: �äml���e� ��� m�� ��r ���� rä��e� 
��� ��vä�d� de� o��e��l���� r�mme� �om ex�o�er�����y��. 
Skillnaden är, hävdar han, även den lika uppenbar: vid klotter 

rör de� ���� om �ex�meddel��de� med�� ��r�������� äve� om de� 
v���erl���e� �rbe��r med bok��äver �om mo��v�� är b�ldko���. 
Textklottret har en ambition att säga något vilket gör det 
��ll e� �����k� be��r��l��� verk��mhe�. A�der��o� be�kr�ver 
även det mänskliga behovet av att dekorera sina föremål och 
bo��äder med b�lder. Fr�m ��ll �elev���o�e�� ��d v�r ��mhälle� 
bildfattigt och ända sedan människan bodde i grottor har 
m�� v�r�� beredd ��� �yll� �omr�mme� � ��� om���v�����. 
A�der��o� be�kr�ver be��re��e� ”Horror v�c��”�� �å �ve��k� 
”����� �ör �omhe�e�”�� �om ��vä�d� ��om både ��yk���r�� 
och ko���ve�e��k��e�. För ��� ��dv�k� me������lö�he� och 
livlöshet har människan visat sig vara kapabel att bygga 
såväl katedraler som koncentrationsläger, utveckla de mest 
komplicerade värdesystem samt hitta på något sådant som 
��r������ (A�der��o��� 2005: �. 97-102). Med de��� me��� ��� 
��r������ �����er�r �om e�� verk�y�� �ör mä����k�� ��� �k��� e� 
mening i sin omgivning i fasan för att miljön ska bli alltför tom 
och ���e��ä����de.

B�ld 3. V�d h��e� där �h�ke��e�r� J�l�� �ä��� h� bo�� �kr�ver �olk �v 
�r�d���o� ���� och ��� käre��e� ��m� � ho�� om ��r � kärlek.
Fo�o. A��� M�������o�. Vero���� I��l�e�. 2008
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2.2 TTP-Graffiti

När och v�r ���kom då de� moder�� ��r��������� de� �å k�ll�de 
TTP-��r������? �äll��de �r��r����e� är�� e�l���� J�cob�o��� fler��le� 
�ör�����re övere�� om ��� de� v�r � Ph�l�del�h���� �ä�� �öljd �v 
New York�� �om m�� v�r �ör�� (J�cob�o��� 1996: �.72) . For�k�re 
är de����om övere�� om v�r�ör �e�ome�e� �����od. När 
��r������ (� �orm �v �ol����k� b�lder och �l���ord) ök�de m�rk��� 
��der �ex��o��le� ���kom e� �y�� ��bk�l��rell ��m���r������ 
�om v�r både lek��ll och j�����ärk��de. �y�l�����ör��de� �v 
detta underlättades av den lättillgängliga och användbara 
��l��e����� och ��r�yb�rke�� ���kom�� (��: �. 72).
 Under sextiotalet skrev man sitt riktiga namn eller 
�mek��m� o��� �ölj� �v ���� �������mmer. ����k� ���r� 
började många dock att använda sig av ett alias (Cooper, 2008: 
�. 15).

I be��y��el�e� v�r ��m�e�. D� �år e�� ��m� och bl�r �å��o��� 
���� ��m� är d� ����e�. N�m� ��er o�� möjl���he�e� ��� bl� 
odödl����. De� y��er��� ��r���e� är ��� bl� beröv�d ���� ��m�. 
A�� �kr�v� ���� ��m� be�ä��er e�� �de����e�. E� �re��de�� 
�����er�r e�� dok�me��. E� �����kr�v�re �����er�r ��� om���v�����.
New York 1970. V�e���m�kr���e��� ���lo��er��de hero��e��dem� 
och e� kä��l� �v e� ����d��de ��ok�ly��. Tro�� 
�ex��o��le�� medbor���rrä���rörel�e ����� orä��v��or�� kv�r. 
Pol��korr����o�e� breder �� ���� och ����dom���ä��� behär�k�r 
����or��. (B�re��h���� 2008: �örord) 

Genom färgen fann ungdomarna ett roligt och spännande 
�l�er����v ��ll ������ve�he� och våld. �e�om e� ��veckl�d lek 
som gick ut på att skriva sitt namn på så många ställen som 
möjl���� ��jorde �kr�v�re� rekl�m �ör ���� �jälv (B�re��h���� 2008: 
�örord).
 Att tagga, det vill säga att sätta sin signatur på ovanliga, 
svåråtkomliga och extrema ställen var ett sätt att få 

���märk��mhe�. De� �ör��� ��r��dre��el��� me��r Coo�er�� 
var för många att få upp sin tag på så många ställen som 
möjl����. T�ll e� börj�� �krev� ��m�e� med �ryckbok��äver 
eller �kr�v���l. För ��� �k�lj� ���� �rå� ��dr� �kr�v�re börj�de 
m�� där�ör ��� ��veckl� ol�k� ���l�r. E�l���� Coo�er börj�de 
då taggarna att prydas med olika detaljer såsom citattecken, 
��jär�or�� ��l�r och kro�or. De� är ���le� �om o��� ��ör ��� 
bok���v�ormer�� är �vårlä��� �ör ��dr� ��om��åe�de. Coo�er 
hävd�r ��� ��r������rörel�e� �rå� New York v�r de� �om �ed�� 
��red� över hel� världe� och �om d���e�� ��r������mål�re bär e�� 
�rv �rå� (Coo�er�� 2008: �. 15 ��). 
 För att kunna sprida sin tag över så stora områden som 
möjligt har tunnelbanevagnar och tåg fått en betydande 
roll � ��r�������� h���or��. A�der��o� me��r ��� �kr�v�re� 
Cornbread var den första som under sent sextiotal bröt mot 
gängklottrets historia, där klotter endast skrevs i det egna 
kv�r�ere� (A�der��o��� 2005: �. 62). H�� �krev ���� ��m� 
över hel� Ph�l�del�h�� och ���e b�r� � ���� e���� kv�r�er. 
Han skrev på platser där det skulle synas och väcka mest 
���märk��mhe�. De� me�� ��ek��k�lär� v�r �är h�� �������de 
v����e� �å e�� �������er�rfly���l�� �om då flö�� mo� M��m� med 
h��� ��������r �å (��. �. 62-64). V�d å���o��le�� börj�� h�de 
New Yorks tunnelbanevagnar förvandlats till en konstant 
�är����r�d och ��r������� h�de bl�v�� ���äm�d ��ll e�� be�yd��de 
samhällsproblem och hot mot den gemensamma tryggheten 
� ���de�. De� �ör��� � e� lå��� r�d �v kr��� mo� ��r������� h�de 
börj��. ��m��d���� h�de de ��d���� ��e�er���o�er�� �v mål�re h��� 
e�� �ör��� mö�e med ���ller�världe�. (��: �. 70)
 U�der ��mm� �er�od börj�de ��r������� r�ll� �� � världe� 
och �� �l��� � de� �ve��k� k�l��re�. J�cob�o� hävd�r ��� 
�ro�� ��� ��r������måler�e� ”�m�or�er���” �rå� U�A h�r ���e de�� 
orsaker importerats och menar att samma behov av att synas i 
��� om���v����� ���e�b�rl���e� ����� äve� här (J�cob�o���1996: �. 
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90).
 Andersson (2005) skriver att trots att hiphopen i våra 
d����r ���e h�r �å��o� �jälvkl�r hemv��� �ör e� ��r������mål�re 
var det just hiphopkulturen som blev den drivande miljön 
� v�lke� ��r������ ��red�. U�der å���o��le�� börj�� v�r de �å 
k�ll�de �yr� eleme��e� � h��ho�e�; bre�k������ dj:������ r�� och 
��r�������� �ä�� ��mm��hä�����de. H��ho�e� v�r�� me��r h���� 
de� �om �o�� klo��re� ��ll e� �y ��vå. T�ll �k�ll��d �rå� ��d����re 
�ol����k� h����e- och ���kklo��er ����� de� med ��r������ e� 
��el�l�� och e� ���l�����k ��veckl�����vä�� (�. 58-59). H�� 
be�kr�ver ock�å h�r med�� ��ck e� ��or roll v�d ��r�d��de� �v 
��r�������. H�� �äm�er då �vå ��lmer med �rem�är � �ver���e 
1984 �äml���e� Beat Street och Style Wars �om ��fl�e��er �ör 
de� ��d���� ��e�er���o�e� �ve��k� ��r������mål�re. Be�� ��ree� 
målar upp hiphopkulturen som en helhet av breakdance, 
m���k och ��r�������� e� �ro������d��how �ör de �yr� eleme��e�. 
I Style Wars �år m�� �ölj� ��r������mål�r��� l�v med ���lkr���e� 
�om e� ce��r�l ko�fl�k� (��: �. 71-75). 

2.3 Gatukonst

Med�� ��r������� ��r ��� ����å�������k� � ��� ��öv�re� �jälv 
skriver eller målar sitt namn betonar annan gatukonst i 
hö��re ����räck����� b�d�k�� och b�lder. Här h�r de� o��e��l���� 
rummet blivit en arena för att ifrågasätta maktstrukturer, ett 
utrymme för en icke-kommersiell dialog medborgare emellan 
(A�der�e��� Bor�� & �hl��o��� 2007: �. 82-87).
 De� ��mhälle v� lever � �d��� är �rä��l�� �v e�� ko������ 
���orm���o��flöde där v� ��ä�d���� ���ä��� �ör rekl�m�� v�re ���� v� 
v�ll de� eller ���e. Må���� �����ko����ärer r�k��r e� ���rk kr���k 
mot att stadens medborgare får mindre och mindre utrymme i 
de� o��e��l���� r�mme�. 
 V�d�re �����e� ��led������r �om ��� m�� v�ll ��r�d� 
budskap, glädje eller helt enkelt bara uppföra vackra verk 

� de� o��e��l���� r�mme�. De �e����e åre� h�r v� � �ver���e 
v�d ��d�� �v ��r������� bl�. k����� be�kåd� olovl���� ����örd� 
rondellhundar, byggnadsverk, pärlplattor, shablonmålningar 
(�k. ��e�c�l ��r������)�� ���ck�de och v�rk�de �öremål �å ����yer 
e�c. A�led������r�� ��ll ���kom��e� är v�r�er��de.
 Från 2006 började de omdiskuterade rondellhundarna 
uppkomma anonymt i hela Sverige efter vandaliseringen 
�v ko����äre� ����� ����z ���myck����� ”C�rk�l���o� II” 
(W�kl��d�� 2009: �. 94). W�kl��d me��r ��� ”�e�ome�e� 
rondellhundar innefattar allt från vandalism, protestgrupper, 
skaparlust, street art, hot, utställning, workshops till 
y��r��de�r�he� och med med�� � e� �yckelroll � hel� �roce��e�”. 
(��: �. 94)

2.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att gatukonst uppkommit av 
ol�k� ��led������r. ����ko��� är e�� �y�� be��re��. �r������� 
har uppkommit ur traditionen att klottra sitt namn på viktiga 
�l���er. �e�om ��� �kr�v� ���� ��m� k�� m�� �örhöj� ���� 
själv och detta blev därmed ett sätt för personer som levde 
��der orä��v��� �örhåll��de� ��� be�ä��� ��� �de����e�. U���rå� 
de��� h�r e� e��e� ���l och ��bk�l��r ��veckl���. A�dr� �ormer 
av gatukonst, och den sena uppkomsten av begreppet har 
���komm�� �om medel �ör ��� ��rå����ä��� m�k���r�k��rer. A�� 
�röv� ��� rä�� ��ll ���de�.
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3. Gatukonstens betydelse

Gatukonsten, i alla dess former, är ett ämne som berör många 
aspekter och som kan innefatta många olika betydelser, både 
�å ��d�v�d- och �å ��mhäll���vå. De� är e�� ��lob�l� �e�ome� 
�om ��r ���� må���� ���ryck � �rb��� m�ljöer världe� över. 
Uppsatsen är således inte avgränsad till en lokal plats och i 
de��� �v����� häm��� exem�el �rå� ��r�dd� del�r �v världe�. 
I det här avsnittet varvas intervjuer med litteratur i syfte att 
�ördj��� �������e�� �rå��e��äll������r.

3.1 Antigraffitidiskursen

E�l���� A�der�o��� Bor�� och �hl�o� (2007) be����er ���� de� 
�e��re ��de�� �����ko��� o����o��mä������ �d��� där ��r������� 
be���� ���� ��der å���o��le�. De� v�ll �ä����� �å��o� o���c�ell 
����äll����� ����� ���e ���� m�� �er �å �e�ome�e� �om 
�å��o������ ��ä����de. �r������ däremo� ��������� �om e�� 
��e��l���� ho� mo� de� e��bler�de (�. 80). De��� ����er j��� 
intressant och därför kommer detta avsnitt att fokusera på 
�räm�� ��r������ och de�� �e�����v� ���oc����o�er. De� v�ll �ä��� de 
�r���me�� �om ��r������mo���å�d�re ly��er �r�m. 
 De� �om � de��� ������� de����er�� �om ��r������ 
benämns av en del som klotter, därmed uppstår en viss 
be��re����örv�rr����. I Bro����öreby������de Råde�� �kr��� 
Klotterförebyggande åtgärder de����er�r Holl�r� klo��er �om 
”b�ld eller r�������� �om olovl���e� ��br������� �å �l��� eller 
�öremål”. �r������ är e�l���� he��e de� �om ���l�cer�� l���l���e� 
(Holl�r��� 2005: �. 8). 
 �rde� klo��er h�r äve��� �räm�� � med���� �å�� be�eck�� 
”�ämre” ��r������ eller �����. K�mw�ll �kr�ver � ��� 
uppsats Skadegörelse Klotter Nedskräpning Förbjuden 
Graffitiborttagning som ikonoklasm att den frekventa 

användningen av pejorativet klotter kan ses som en vilja att 
k��e��or��er� ��r������ �om �m���. De��� ��e��l���� e�l���� K�mw�ll�� 
i det allmänna språkbruket då man talar om borttagning av 
��r������ � �ermer �v re���ör������ bor��vä������� eller ���er���� 
(K�mv�ll�� 2005: �. 24).
 Enligt Hollaris rapport om klotterförebyggande åtgärder 
(Bro����öreby������de råde�) ���lev� �edklo��r�de område� 
o��� �om o�ry����� och obeh���l����. Pl���e� bedöm� �om 
över���ve� och o�r�v��m. Ho� me��r ��� �ro�� ��� de� ���e ����� 
några undersökningar som visar att nedklottrade områden 
inrymmer övrig kriminalitet upplevs det ofta så av många 
mä����kor. De� ���levd� �ry����he�e��� me��r Holl�r��� är 
e� v�k���� ��k�or �ör de� mä��kl���� l�v�kv�l��e�e�. För��om 
otrygghetsproblemet nämner hon två andra huvudsakliga 
�roblem ��om klo��er�roblem���ke�. För�� de� eko�om��k� 
och däre��er �robleme� �ör klo��r�r�� �jälv. Klo��r�r�� 
���ä��er ���� o��� �ör ��r� då de mål�r �å �vårå�koml���� ��älle�. 
Förutom säkerhetsrisken nämner hon dessutom de sociala 
problem klottrarna kan försätta sig i på grund av de summor 
�k�de��å�d de k�� �å om de åker ���� (Holl�r��� 2005: �. 26-27).
 De� eko�om��k� �robleme� be�o��� o��� �om e�� ���rk� 
�r���me��. ��ockholm� komm�� och ��or��ockholm� 
Lok�l�r���k be��l�r årl���e� 200 m�ljo�er kro�or �ör 
klo��er���er���� (��ockholm� ���d�� �: [www]).
 Stockholms stad menar precis som Hollari att klotter kan 
med�ör� ��or� �roblem �ör klo��r�re� �jälv. På ��ockholm 
stads hemsida står att läsa att klotterkulturen drar in barn 
och ungdomar i ett beroendeliknande behov där bruket av 
��rko��k� och ����� kr�m���l��e� är överre�re�e��er��. 
För att förebygga dessa problem menar de att föräldrar och 
vuxna tidigt måste uppmärksamma typiska beteenden hos 
b�r� och ����dom�r. �å�om exem�elv�� ��� �er�o�e� v���r e�� 
överdr�ve� ���re��e �ör ��r������mål������r�� �kolk�r �rå� �kol�� 
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eller �k����r �å bok���v�komb�����o�er � v�r�er��de ���l. För 
att möta detta uppmuntras föräldrar till att på andra sätt 
�ör�ök� �rämj� �er�o�e�� �r������k� ���re��e. A�� kö�� �l���or 
eller d�k�r �ör �er�o�e� ��� mål� �å �����er�r ���e�� me��r de. 
Lagliga väggar att måla på fungerar, enligt dem, endast som 
platser för målarna att öva sig på, för att sedan måla på andra 
�l���er. V�d de l���l���� vä�����r�� be��dr�� och be�kåd�� de 
äldre mål�r�� �v de y���re v�lke� k�� led� ��ll �yrekry�er����. 
I ��ockholm ����� där�ör ����� l���l���� vä�����r �d��� (��ockholm� 
���d�� b: [www]). V�d de ��r��d�r de��� �r���me�� �å �r�m��år 
���e. De� är �ålede� r�ml���� ��� dr� �l������e� ��� de��� är de� 
������������ och me����� om ��r������ �om råder ho� ��ockholm� 
kommunpolitiker och att detta, enligt dem, inte kräver 
�å��o� ve�e��k��l��� ��der�ök����� �om ��öd. E�l���� Holl�r� 
����� de� ���e �å��r� ��red������r �om v���r �å ��� l���l���� 
vä�����r leder ��ll ök�� klo��er. Me� l�kväl ����� de� heller ����� 
undersökningar som visar att lagliga väggar skulle resultera i 
m���k�� klo��er (Holl�r��� 2005: � 31). 
 Andersson (2006) noterar dock att under den tid då 
Stockholm stad införde en nolltolerans mot klotter mellan 
1996 och 2003�� väx�e ��r������� mer ä� �å��o����. De� v�r�� 
me��r h���� äve� de� ��d då ��ockholm� ��r������mål�re ��ck 
me�� ���märk��mhe�. A�der��o� ��llä����er ��� de� �ör e� 
utomstående knappast är svårt att hitta goda argument mot 
��r������. De� �vår��� ���er h���� är ��� �ör��å v�r�ör ��r������� �ro�� 
�ll� överlever och växer (�. 183).
 ��mm������������v�� är ��r�������� e�l���� ov����åe�de 
argument, sammankopplat med otrygga platser, en subkultur 
med destruktiva beteendemönster och en ekonomisk 
bel�������� �ör ��mhälle�. De��� är dock ���e de� e�d� �y�e� �å 
�����ko���. ����ko��� k���ke äve� k�� mö��� �v ����k�������� 
och ���c�����o�. 

3.2 En levande och intressant stad med hjälp av 
gatukonst

De ���ervj��de ��r������mål�r�� Kl�� och Per me��r ��� de 
reaktioner de får och de attityder de stöter på när de målar 
är ���rk� beroe�de �v v�r �å��o������ de mål�r.  I M�lmö 
����� �d��� �vå vä�����r där de� är ��llå�e� �ör vem �om hel�� ��� 
mål� och �kr�v�. De� e�� är �å �-h��e� A���� ����der. De� 
��dr� är �å �l��ke� v�d Folke�� ��rk. Kl�� och Per berä���r 
att de reaktioner de får från förbipasserande människor då de 
mål�r där ��e�l����de är �o����v�. �l�k� �or�er� mä����kor�� 
gamla som unga, brukar stanna till och ge uppmuntrande 
komme���rer. ���� h��dl�r de� om ��� de ����k����r 
den skarpa och glada färgen1.  �r������ k�� �ll��å �e� �om 
någonting annat än, som i föregående stycke, ett uttryck för 
�ör�l�m����� och över���v�� �l���er. De��� �v����� kommer ��� 
beröra huruvida gatukonsten kan göra en stad mer intressant 
och lev��de.
 P��r�c�� Co�w�y �kr�ver � �r��kel� Tunnelbanegraffiti: 
Budskapet från underjorden � Pr��� m����z��e 1973 ��� de� 
verkl���e� ���e är rä��v��� ��� �ördöm� ��r������� � e� m�ljö �om 
�ed�� lä���e �rä��l��� �v v���kö��el och �ör��ll. Ho� �kr�ver ��� 
����elb��e��r������� v�����r om ��� �r����or�my�d���he�e� och 
dess designkonsulter har misslyckats med att skapa ett läsbart 
system och menar att ungdomarnas verk är mer visuellt 
sammanhängande än de illa placerade informationsskyltar 
och rekl�m�����cher �om ��ör �����o�e� v�d U��o� �q��re ��ll 
e� �llmä� �örv�rr����. Ho� �kr�ver ��� om �olk ���e k�� l���� �� 
v�r� de är �å vä���� �å h�r de �ed�� ��r�������� ���å�� � �ll� ��ll 
mer� omväxl���� ��der re���� ��å���. De� �r���� och mo�o�o�� 
���level�e� är ��by�� ��ll e�� �l���� äve��yr (Co�w�y�� 1973: �. 
93-94).

1 I��ervj� med ��r������mål�re Per och Kl���� 2010-02-22
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 Per och Kl�� �ä��er ��� de� ����� e� ��der�ör��ådd 
heder�kodex bl��d ��r������mål�re. M�� mål�r ���e �å 
kulturella byggnader såsom kyrkor, inte heller på privata hus, 
bo��äder eller b�l�r. �jälvkl�r� ����� de��� me��r de�� dock de 
�om ��r����r � de��� och mål�r v�r� de v�ll. Per �ä��er ��� de 
platser han målar på är platser som andra ofta glömmer bort, 
det vill säga vid brofästen, elskåp, tunnlar etc 2. 
 L���z �kr�ver � ��� e��ä Platser som inte fanns tidigare 
��� �����ko����ärer�� B�r�ky Bro�her� lyck�� med ��� 
���märk��mm� o�� �å ���de� och de�� �o�e����l. Ho� me��r 
att deras verk ger en mening till platser som vi tidigare inte 
e�� v����e ex���er�de (L���z�� 2006: �. 170). 
 A�der�e��� Bor�� och �hl��o� �kr�ver ��� �����ko���e� 
omde����er�r de� be����l���� r�mme� ��e�om ��� �y�l�����ör� 
��d���kymd� hör�. I e� ���d �om är �å ��or ��� de�� ��vå��re 
blir anonyma för varandra måste delaktighet skapas genom 
����� ä� �er�o�l���� ko���k�er. De me��r ��� de� o��� �����år 
�oc��l� �omr�m � de� �rb��� ���d��l��er����e�. �om exem�el 
på skapelse som kan fylla detta tomrum nämner de Malmö 
Street Project som under en tid bytte ut gatstenar i Malmö mot 
��e��r med �åkl���r�de b�d�k�� och b�lder (A�der�e��� Bor�� & 
�hl��o��� 2007: �. 124). 
 I Rätten till staden berättar gatukonstnären Ahab att han 
på senare tid känt en lust att förändra en stadsbild som han 
���lever �om ��er�l (��w�ll����� 2008: 22.43) Ulr�k� Erde� 
broder�r b�lder och b�d�k�� �å kollek��v�r���ke�� �ä�e� och 
berä���r � ��lme� ��� �örho�������e� är ��� väck� e�� lee�de ho� 
�å��o� �om ��re���r ��ll jobbe� (��. 15.35). I ��mm� ��lm �ä��er 
Staffan Jacobson att staden behöver dekoreras då det för det 
me��� är e� e��orm��� �rk��ek��r (��. 1.05.57) 
 Jacobson (1996) skriver att han oavsett vad det står i en 
��r������mål����� k�� ����k���� mål�����e�� or��me��. H�� 
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kan studera spraytekniken, gissa årtal och försöka tyda 
bokstäverna och menar att det alltid är en viss tillfredställelse 
�är m�� lyck��. Med e�� ö��e� ����e k�� m���� e�l���� 
J�cob�o��� h� l�k� rol���� �är m�� be�r�k��r e� ��r������mål����� 
�om mål�re� h��� �är de� ���örde� (�. 168).
 �r������ k�� �bl��d �olk�� �om �vårå�koml���� �ör må���� 
mä����kor. H�r m�� ���e de� ö���� ����e �om J�cob�o� 
be�kr�ver k���ke m�� ���e ���lever ��r������mål�����e� med 
��mm� �öje. A�der�e��� Bor�� och �hl�o� (2007) �kr�ver 
��� ��r������ exkl�der�r de� om���v��de ��mhälle� och 
��r������k�l��re� be�kr�v� �om e� väld���� �l��e� kre�� där 
m�� �räm�� vä�der ���� ��ll v�r��dr�. A���� �����ko��� �å�om 
�h�blo�mål������r�� ���cker� e�c. är mycke� mer ��ll��ä���l��� �ör 
de� v��l���� mä����k��. De �ormer�� �v �����ko��� h�r e�� 
motiv som ofta är ett allmänt accepterat bildspråk, samma 
�om de� ��om ko��� och rekl�m (�. 82).
 U������e� h�r ��d����re berör� be��re��e� ”Horror v�c��” 
som ett koncept för att förstå varför människan är benägen att 
dekorer� ��� om���v�����. Av ��mm� ��led����� h�r mä����k�� 
ett behov av att inte bara dekorera själv utan dessutom se 
och ���lev� dekor���o� � ��� m�ljö. �ehl (2003) �kr�ver ��� � 
förbindelse med industrialisering, funktionsuppdelning och 
motorisering har utvecklingen från levande till mer livlösa 
städer medverkat till att städerna blivit mer tråkiga och 
e��orm����. E�l���� �ehl h�r mä����k�� e�� vä�e��l���� behov �v 
att uppleva och en levande stad utgörs alltid av stimulerande 
och ���level�er�k� m�ljöer (�. 19-20).
 Ur ovanstående resonemang kan vi sluta oss till att 
e� lev��de ���d kräver ��� mä����k�� �y�� och �år �y���. 
Gatukonst kan uppkomma som en vilja att motverka en 
enformig, grå och trist stadsbild och med olika medel berika 
���de� med ���level�er och mä��kl���� �v�ryck. Pl��ke� v�d 
Folkets park blev lagligt att uttrycka sig på 2009 och sedan 
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de�� h�r de� ��ä�d���� v�r�� ��ll med �räm�� ��r������mål������r. 
Ny� mål������r ���kommer ��ä�d����. H�r lä���e e� mål����� 
�år v�r� kv�r beror �å ol�k� ��k�orer. Del� k�� de� bero �å 
mål�����e�� ���orm������� me� äve� år���d och väder. Per är 
förvånad över hur många målningar som trots det kalla vädret 
���komm�� � v���er. Kl�� är dock mer �örvå��d över ��� de� 
b�r� är ��r������mål�re �om ���er ���� h� rä�� ��� mål� där. 
V�r�ör är de� ����� ��dr� �om ��år d���� med exem�elv�� �e��el 
och �kryl�är�� och mål�r �å��o������ de kä��er �ör. V�r�ör ��år 
inte folk med barn dit på lördagar och låter dem måla vad de 
vill, undrar han? 3

 De��� �v����� k�� ��mm�������� med ��� �����ko��� 
kan fungera som ett medel för att smycka sin omgivning 
och att målningar och andra spontana inslag i gaturummet 
����k����� och b�dr�r ��ll ��� �k��� e� ���level�er�k m�ljö. 
Här är det fokus på gatukonsten som ett roligt eller estetiskt 
��ll��l��de ���l���. 

3.3 Det offentliga rummet som arena för 
politiska budskap

E�l���� A�der�e��� Bor�� och �hl��o� (2007) ����� de� ��r�llell� 
med den gatukonst som behandlar själva staden, en form 
�om är mer ����l�� �ol����k. I��älle� �ör ��� ��ör� ���de� ��ll 
en mer attraktiv plats som motiv riktar sig denna form mot 
m�k�h�v�r��. De� �ol����k� �����ko���e� komme��er�r 
��k�or��är� �e�de��er � ��mhälle� (�. 108). För�����r�� me��r 
att det offentliga rummet kan förstås som en arena där 
o����o� �k����. För de �om h�r e�� ���re��e �v ��� om�orm� de� 
nuvarande samhället blir det därför logiskt att se rätten till 
de� o��e��l���� �om e� �rå��� rör��de ��fly���de. De� o��e��l���� 
rummet är, menar författarna, en gigantisk annonstavla där 
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��rymme e�d��� ����� �ör de �om h�r k�����l och k�� be��l� 
�ör ����. För de� e��k�lde �om ���e h�r råd ��� be��l� �ör e� 
reklamplats återstår få lovliga medel för att kunna ta för sig i 
de� o��e��l���� r�mme�. För�����r�� l�k��äller de� med e� k�m� 
om �järrko��rolle� � de� kollek��v� v�rd����r�m��o���� (��: �. 
58-63). 
 De��� k�m� ����e� �v må���� �����ko����ärer �om e�� 
mo��v ��ll der�� ko���. J��� v�lj�� �v ��� �� �l���. ���� r�k��� e� 
skarp kritik mot all den reklam som stadens invånare ständigt 
���ä��� �ör.
 De� o��e��l���� r�mme� h�r e� lå��� h���or�� �om 
�re�� �ör �ol����k� b�d�k��. A�der��o� (2005) �kr�ver ��� 
man i Latinamerika länge haft en tradition av politiska 
m�r�lmål������r. I����r���o� �rå� �ol����k� flyk������r 
därifrån anses av många som anledningen till uppkomsten 
�v de� �ve��k� �j����o��l��e�ome�e� br����dmåler�. 
Br����dmål�re �rbe��de kollek��v� med �ol����k� �ro�e��- 
och b�d�k���mål������r �å �y�l���� vä�����r � ���de�. 
Hornsgatspuckeln i Stockholm blev brigadmålarnas 
��r�d�l��� och v�r re��elmä������ bemål�d med �ro����mo��v. 
V�d ��d�� �v br����dmåler�e� be�kr�ver A�der�o� de� �ve��k� 
�j����o��le� �om e�� �edklo��r�� dece����m. Över�ll� 
��rå�������e� de� ��de�� ��mhälle och å��k��k�l��r (�. 48-51).
 Berl��m�re� h�r komm�� ��� k�ll�� �ör ”världe�� lä������ 
mål�rd�k”. M�re��� �räm�� �å vä����d���� �yllde� med ��de� 
med ��r������. K�mv�ll �kr�ver � �r��kel� Graffitimålaren som 
nationens hjälte � ��ockholm� Fr�� T�d����� ��� ��r������� �å 
Berl��m�re� blev e� �ymbol �ör vä��erlä�d�k ���ryck��r�he�. 
Konstnärerna HA Schults och Elke Koskas utställning 
1985 var en 30 meter lång kopia av muren som restes på 
M��h�����. K�mv�ll �kr�ver ��� de� ö��r� ��d���� �om v�r 
be�o�����rå och �om �å ��r������ ��ck re�re�e��er� byråkr���� och 
ko��roll��mhälle�. De� ��ä�d���� �ymål�de och �är����r�k��de 
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västsidan däremot, representerade en demokratisk 
��d�v�d��l��m. V�d�re be�kr�ver K�mv�ll h�r Berl��m�re� 
efter dess fall styckades upp och bitarna såldes runt omkring i 
världe� (K�mv�ll�� 2007: [www]). 
 I Berl�� ��år �d��� del�r �v m�re� kv�r �om m���e�märke. 
East Side Gallery är en 1316 meter lång del av muren som 
är täckt av målningar uppförda av konstnärer från hela 
världe�. Mål������r�� re����rer�de� ���ör 20 år�j�b�lee� de� 9 
�ovember 2009 (�ver���e� R�d�o�� 2009: [www] ). E� �v m�re�� 
me�� kä�d� �r�e��k� v�r ”ky��e� �v Brezj�ev och Ho�ecker”. 
B�lde� å�er�k���r e�� o���c�ell� �o�o där �ovje����o�e�� och 
Ö���y�kl��d� led�re häl��r v�r��dr� med e� kr�m och ky��. 
Mål�����e� är ��jord �v Mo�kv�ko����äre� Dm��r�j Vr�bel�� 
och ��der b�lde� h�r h�� �kr�v��: ”��d! Hjäl� m��� överlev� 
de��� dödl���� kärlek”. Vr�bel re����er�de b�lde� �omm�re� 
2009 me� �ä��er ��� �ex�e� ��ck v�r� kv�r �om de� v�r. Av �ll� 
de 20 år gamla autentiska skrifterna är det nästan bara den 
som är kvar och av principiella skäl rörde han den därför inte 
(Ry��l��d� rö�� 2009�� [www]).
 Muren som Israel började bygga 2002 för att separera 
israeliska och palestinska bosättningar har även den 
fått fungera som en vägg på vilken politiska budskap 
k�� ���ryck��. Me�� ���märk��mm�de är de� e���el�k� 
�����ko����äre� B��k�y� mål������r �om �å ol�k� �ä�� 
re�re�e��er�r �r�he�. E�� ��m��l mell�� e� äldre m�� och 
B��k�y v���r �å ��� de��� mål������r är ko��rover��ell�.

�ld m��:  Yo� ����� �he w�ll�� yo� m�ke �� look be������l.
Me:           Thanks
�ld m��:  We do�’� w��� �� �o be be������l�� 
                  we h��e �h�� w�ll�� ��o home    (B��k�y�� 2006: �.142)

�r������ h�r h��� e� be�yd��de roll � ��z� �ed�� å���o��le�� 
och är e�� v��l���� ���l��� �å m�r�r och vä�����r � område�. M�� 
Gröndahl dokumenterar i sin bok Gaza Graffiti- budskap om 
kärlek och politik ��r�������� be�ydel�e � ��z�. Ho� �kr�ver 
��� ��r������� ��veckl�de� � k�m�e� mo� de� ��r�el��k� 
ock�����o�e�. U�der 80-��le� ko��roller�de I�r�el �ll med�� 
och murarna blev då ett självklart val för kommunikation utan 
ce���r. De� �ör��� ���rore� brö� �� 1987 och �ör �k��v���er�� 
blev ��r������� e�� verk�y�� �ör ��� håll� område�� ��vå��re 
��derrä���de. Vä�����r�� k�ll�de ��ll �y� �ro�e����k��o�er 
och berä���de v�lk� �om ������ � k�m�e�. E�l���� �rö�d�hl 
var ockupationsmakten väl medveten om effektiviteten med 
��r������� och där�ör beordr�de m�l��äre� med jäm�� mell��r�m 
��� vä�����r�� �k�lle �vä���� re��. �å ���r� �old��er�� 

B�ld 5. B��k�y mål����� �å m�re� � I�r�el
Fo�o. Fl�ckr.
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försvunnit anlände dock aktivisterna till platsen igen och 
�y� �l���ord ��r�y�de� �å vä�����r��. �rö�d�hl be�kr�ver 
h�r ��r������� h�r �v��e��l�� �er�oder �v �åväl �r���r���o� och 
vrede �om ho�� och ��lädje. U�der �red��roce��e�� �ör��� 
år h��dl�de ���e ��r������� b�r� om k�m� och �ol���k. N� 
���kom bröllo����r������� där br�d��re�� �läk� och vä��er 
hyll�r �����ermåle� med v�ckr� mål������r �å der�� vä�����r. 
Bröllo����r��������� me��r �ö�d�hl�� h�r bl�v�� e� v��l��� �r�d���o� 
� ��z�. De� �ol����k� ��r������� v���de å�er���e� ��� ��rä���kr��� 
�är m����öje le�� ��ll �y� ���ror. Tro�� ��� de� ��le�����k� 
självstyret nu är utrustat med satellitkanaler, mobiltelefoner 
och I��er�e� h�r�� me��r �rö�d�hl�� ��r������� �or����� ��� h� e� 
���rk be�ydel�e. För��om ��� ��r������� �v��e��l�r �er�oder �v 
kamp och fred fungerar det, enligt författaren, dessutom som 
en barometer över det politiska läget och styrkeförhållandet 
mell�� F���h och H�m��. �rö�d�hl �kr�ver ��� � ��z� k�� 
ingen bli en frifarare på väggarna utan antingen tillhör man 
F���h och PL� eller H�m��blocke�. Ko����ärer�� me��r 
att för att få ut det politiska budskapet är det viktigt att 
��r������� är v�cker� ���örd. De��� hjäl�er be�r�k��re� ��� �� 
��ll ���� b�d�k��e�. �rö�d�hl �kr�ver ��� �ed�� 2007 då H�m�� 
�o�� m�k�e� � ��z� är de� de �om h�r e���m ko��roll över 
m�r�r��. Block�de� �v ��z� h�r de����om�� me��r �ör�����re��� 
le�� ��ll e� br��� �å �är�� och ��r�yb�rk�r och ��r������� h�r 
m������ �v (�rö�d�hl�� 2009). 
 �r������� � ��z� �k�ljer ���� �rå� TTP-��r������� �å �å��r� 
�v�evärd� ���k�er. I �ör��� h��d är de� be��älld ko���. De� v�ll 
�ä��� de� ����� e� ���dr�������v�re�� � de� här ��lle� H�m�� eller 
F���h. Mål�r�� är o��� ��b�ld�de ko����ärer v�r� ���dr��� är 
��� ��ör� e� �å ��� mål����� �om möjl���� �om �olk k�� �� del �v. 
Vem �om hel�� k�� �ålede� ���e �� del �v de� o��e��l���� r�mme� 
�ör ��� ���ryck� ����. 
 TTP-��r������� � vår� ��mhälle h�r o��� ����e� �ydl���� 

�ol����k� b�d�k��. �r������mål�re� ex�er�me��er�r med �är�� 
och �orm med bok���vkomb�����o�er �om mo��v. Bok��äver�� 
är�� ��ll �k�ll��d �rå� ��r������� � ��z��� o��� ���e lä�b�r� �ör 
de fle��� mä����kor och därmed bl�r de� �vår� ��� �å �� e�� 
�ol����k� b�d�k�� ��ll e� ��or �k�r�. Bod�� �kr�ver � ��� e��ä Det 
illegala hantverket ��� ��r������ är e� �rovok���v h��dl���� och 
en påminnelse för omgivningen om att det faktiskt är gratis 
att vara kreativ och uppmanar därmed stadens invånare till 
��� ��rå����ä��� ���y��j��de� �v de� o��e��l���� r�mme�. �r������ 
provocerar genom att dess utövare faktiskt tar sig friheter 
(Bod���� 2009: �. 114). På �å �å�� �����er�r ��r������� �om e�� 
politiskt budskap trots att budskapet i sig inte visualiseras i 
�ex�.
 Men gatukonsten kanske inte alltid måste ha ett 
underliggande budskap för att betyda någonting? Inte heller 
må��e de� ������ �å��o������ e��e���k� ��ll��l��de med verke�. 
B�r� de� ��k��m ��� mä����k�� �k���r e�� �v�ryck � ��� 
om���v����� k���ke är ���re����� � ����. 

B�ld 6. �r������ � ��z�
Fo�o. Fl�ckr
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3.4 Gatukonstens kulturella värde

Mä����k�� är ���re��er�d �v mä����k��. De��� �å��åe�de 
grundar sig ur det intresse för arkeologi och historia som 
����� r��� om � världe�. Arkeolo����k� �y�d �om v�����r om h�r 
mä����k�� levde �ör�� kl����� �om ovärderl���� k�l��r�k���er. 
Som nämnt tidigare, menar Gehl (2003) att människan har ett 
��or� behov �v ��� ���lev�. I ���level�ebehove� re�re�e��er�r�� 
menar han, just upplevelsen av andra människor ett speciellt 
���r�k��v� behov (�. 19-20) 
 De� �om ��ör Pom�ej� ���k��� � �örhåll��de ��ll ��dr� 
utgrävningar av ruiner från antika städer är de inristade 
texter och bilder som ger en uppfattning om vad de vanliga 
medbor���r�� ��l�de om och ���re��er�de ���� �ör. De� är �ll��å 
det mänskliga så kallade klottret som är högst skattat av 
�rkeolo��er v�d ����räv������r � Pom�ej� (A�der�e��� Bor�� & 
�hl��o�. 2007: �. 75). 
 V�d�re k�� �äm��� ��ro��mål������r�� r���kr���er och 
h�ero��ly�er � E��y��e�� �yr�m�der �om ��ä�d���� ���c��er�r o��. 
Hur fungerar det då med samtidens gatukonst? 
 I artikeln Stockholms graffiti kan k-märkas i Fria 
T�d�����e� redo��ör� �ör h�r Tob��� B�re��h�� L��dbl�d 
och Jacob Kimwall 2007 lämnade in en ansökan till 
���d�����kv�r�e� om ��� e�� ����l ��r������mål������r bör 
k�l��r�kydd�� (A�der�e��� 2007: [www]).  Mål������r�� 
utmärker sig av olika skäl, däribland ålder och kvalitet i 
���ör��de�. Id��� ����� ���e må���� �v ��d����re mål������r 
kv�r. F���� de� �å��o� ���re��e �v ��� k�l��r�kydd� ��r������? 
På de� �rå���� �v�r�r � �r��kel� H��� Öjmyr�� ����äll������che� 
�å ���d�m��ee��� ��� de� �b�ol�� �����. H�� berä���r ��� de� 
ständigt förs interna diskussioner om hur gatukonst, som en 
del �v vår ��m��d�h���or�� k�� ko��erver��. Tro�� ��� de� är e�� 
nytt fenomen saknar inte museet vana av att bevara sådant 

�om e� ��å��� be�r�k���� �om �k�de��örel�e. �om exem�el 
nämner han hus där ristningar från ryska fångar från 1700-
��le� ����� bev�r�de. I ��mm� �r��kel �ä��er ���d�����kv�r�e 
A��-Ch�rlo��e B�ckl��d ��� ��r������mål������r��� rel���v� 
����� ålder k�� �örh��dr� e�� eve���ell� k�l��r�kydd. Fler� 
av dem har dessutom uppförts olovligt och Stockholm stad 
h�r h��dl������ro��r�m �ör ��� bekäm�� ��r������ och ���e 
r���������r �rå� 1700-��le�. Ho� ��llä����er dock ��� de� ����� 
e�� k�l��rh���or��k� ���re��e �v ��� dok�me��er� ��r������. 
Hon säger att det är en spännande kulturyttring, att folk vill 
���ryck� ���� � ���de� �ä��er �å��o������ om vår ��d (���� [www]) 
 J�cob�o� (1996) be�kr�ver e� ��c�de�� � by� Br���q�el 
i södra Frankrike där en grupp pojkscouter skickades ut i 
����re� �ör ��� �vä��� bor� klo��er. I ��ro���y��eme� de �k�lle 
tvätta rent fanns förutom färskt klotter målade bisonoxar 
�om v�r 15 000 år ���ml�. För�� �är fler��le� b��o�ox�r v�r 
����dd�de ���d����de� der�� m�������. J�cob�o� me��r ��� 
m�� ����rå� de��� bör övervä��� och reflek�er� över h�r m�� 
dömer �� vår e��e� ��d� ol���l���� ko��� och de�� ��öv�re (�. 265-
266). 

…på samma gång som stora summor läggs ner på att vårda 
och bev�r� de� ”h���or��k�” ��r������� ��vä�d� m���� l�k� ��or� 
��mmor ��ll ��� ���lå�� vår e��e� ��d� �ecke� �å vä�����r��. 
(Jacobson, 1996: s 20)

De� ����� �ålede� e�� ���re��e �ör ��� bev�r� �����ko��� � e�� 
k�l��rh���or��k� �y��e. Dock �år e� del verk v�r� kv�r ��der e� 
lå��� ��d ���� e�� k�l��r�kydd�� �ro�� ��� de är ol���l���� ����örd�. 
Exem�elv�� k�� de� rör� ���� om �å k�ll�de Re�� I� Pe�ce 
mål������r. De� v�ll �ä��� mål������r �om är ����örd� �ör ��� 
m����� eller hyll� bor���å����� �er�o�er.
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3.5 R.I.P målningar, minnesmålningar

På �l��ke� �����ör Folke�� P�rk � M�lmö ����� ��der e� 
��d�� v���er� 2010�� e� mål����� �om Per ��jor� ��ll m���e �v ��� 
mor��r. Per berä���r ��� h�� fler� ��å���er ��d����re ���der�� 
över ��� ��ör� mål������r �ör eller ��ll m���e �v �är� och kär�. 
Att målningen nog får vara kvar länge innan någon målar 
över de� �ror både Per och Kl�� är r�ml����. Per me��r dock 
att när han uppförde den hade i åtanke att den kommer bli 
övermålad4.  V�d ��de� �ör ���ervj�� v�r �ll��å mål�����e� kv�r. 
N� h�r de� bl�v�� övermål�d�� dock ��ck de� l�ll� �ex�e� där de� 
��år ”v�l� � �r�d mor��r” v�r� kv�r �å��o� lä���re. Mål�����e� h�r 
bl��d ����� ���märk��mm��� � �yd�ve��k�� de� 27/2 2010. 
Att minnesmålningar väcker intresse hos förbipasserande 
kan bero på att de har ett budskap och en mening som griper 
���� � be�r�k��re� �å e�� ����� �ä�� ä� v�d v��l��� ��r������ ��ör. 
Mål�����e� �år e� hel� ����� ���ebörd. 
 Joseph Sciorra skriver i R.I.P New York Spraycan 
Memorials (1994) om �r�d���o�e� �v m�r�lmål������r ��ll 
minne av unga människor som gått bort, ofta i gäng- och 
dro��rel��er�de �����örel�er � New York. �corr� �kr�ver ��� 
det stora antalet sådana målningar vittnar om den ansenliga 
mängden människor som fallit offer för droger, våld och 
�������dom. Mål������r�� m�rker�r o��� �l���e� �ör e� �r�����k 
död och hedrar minnet av den bortgångne långt efter att 
med�� �l���� ���märk��mm� ��lle�. I m�r�l�r�d���o�e� � New 
York har latinamerikanska konstnärer haft en dominerande 
roll. De��� beror�� me��r �c�orr��� bl��d ����� �å de� 
l�����mer�k���ke m�r�l�r�d���o�e�. I k��ol�k� lä�der är de� 
dessutom vanligt förekommande med upprättade kors vid 
olyck��l���er. E�l���� �corr� m����e��er�r de��� kor� �ro� �å ��� 
de som gått bort alltför plötsligt riskerar att brinna för evigt 

4 I��ervj� med ��r������mål�re Per och Kl���� 2010-02-22

� �kär�elde� då de ���e �å�� ch��� ��ll de� ����� �mörjel�e�. 
Korset uppmanar förbipasserade att be för personens själ och 
därmed �å�ky�d� de��e� vä�� ��ll h�mle�. V�d�re me��r �corr� 
att New Yorks minneskonstnärer även hämtat inspiration 
�rå� V�e���m Ve�er��� Memor��l � W��h�����o� D.C �rå� 1982 
där uppåt 60 000 namn från krigets offer är etsade i en svart 
��r����vä����. M���e�mål������r�� h�r o��� �em�� �om ��m� och 
�or�rä�� �v de� bor���å����e ��m� rel����ö�� mo��v med TTP-
��r������� �om �öre��å����re � ���l och �orm. M���e�mål������r�� 
fungerar som en sorts symbios mellan folkliga muralmålningar 
och ��r������ (Coo�er & �c�orr��� 1994).
 Äve� � ��z� h�r de� bl�v�� v��l���� ��� m�� hedr�r de �om 
stupat i kriget genom att måla deras porträtt eller namn på 
m�r�r och vä�����r. �rö�d�hl (2009) �kr�ver ��� må���� �v de 

B�ld 7. Per� mål����� ��llä����d ��� mor��r. Folke�� ��rk�� M�lmö.
Fo�o. A��� M�������o��� 2010
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som stupat i motståndskampen upphöjts till martyrer och 
hedr��� med �or�rä�� �å vä�����r��. Ho� l�k��r de��� �or�rä�� 
v�d �åko���de död����o��er. �y��e� ��räcker ���� dock lå���� 
bor�om ��� hedr� de� död�. �e�om m�r�yr�or�ä��e��� me��r 
hon, talar även familjen om för omgivningen att de genom 
detta offer deltagit samt visat mod och uppoffringsvilja i 
k�m�e� mo� I�r�el (�. 81). 
 Kimvall (2005) beskriver en målning uppförd intill 
�ö�ebor��� Ce��r�l�����o� ��jord �v bl��d ����� ��r������mål�re� 
Tyrant till minne av hans nära vän Gustavo som gick bort i 
d��ko�ek�br��de� � �ö�ebor�� � ok�ober 1996. Mål�����e� hedr�r 
de����om de 63 mä����kor och 193 �om �k�d�de� � br��de�. 
Kimvall intervjuade några av minnesmålningens upphovsmän 
som berättade att trots att de saknade tillstånd, valde att 
mål� m��� �å d���e�. Pol��e� ������v ��� de ���e �k�lle ���er� 
�åv�d� ���e �������he��ä���re� ��mäler. K�mv�ll me��r dock 
att skadegörelse faller under allmänt åtal och det således inte 
fanns någon anledning för polisen att invänta en anmälan 
om de v�lle ��red� bro��e�. K�mv�ll dr�r där�ör �l������e� ��� 
�ol��e� ���e �er de� här �om v�lke� �k�de��örel�e �om hel��. A�� 
varken polisen eller fastighetsägaren agerar, att andra målare 
inte går över och att målningen kom att uppmärksammas i 
media är enligt Kimvall tydliga exempel på att det som bilden 
re�re�e��er�r h�r e� ��or be�ydel�e �ör h�r de� ��������� (�. 
19-21).  
 Gatukonst kan således fungera som ett sätt att minnas, 
hedr� och hyll� �är� och kär� mä����kor. Be�ydel�e� och 
innebörden av minnesmålningar berör den vardagliga 
betraktaren på ett annat sätt än vad andra målningar gör och 
de� ���märk��mm�� och re��ek�er�� däre��er. 

3.6 Gatukonst som statushöjande medel

I do�’� k�ow who yo� �re or how m��y o� yo� �here �re b�� � 
am writing to ask you to stop painting your things where we 
l�ve. I� ��r��c�l�r xxxxxx ro�d �� H�ck�ey. My bro�her ��d me 
were born here and have lived here all our lives but these days 
so many yuppies and students are moving here all neither of 
�� c�� ���ord �o b�y � ho��e where we ��rew �� ��ymore. Yo�r 
��r������e� �re ��do�b��bly ��r� o� wh�� m�ke� �he�e w��ker� 
�h��k o�r �re� �� cool. (B��k�y�� 2006: � 130)

 
B��k�y är e� �v de me�� berömd� �����ko����ärer�� 
världe� över. Vem h��/ho� är (eller om de är fler� ��ycke�) 
är ���e kä��. B��k�y h�r me�� v�r�� �k��v � E���l��d och 
må���� �v h���/he��e�/der�� mål������r h�r �å�� v�r� kv�r. 
De� ov����åe�de c����e� är del�r �v e�� brev �dre��er�� 
B��k�y. Mål������r�� h�r bl�v�� v�d� ���märk��mm�de 
och uppskattade och det framgår från brevet att personen 
���er ��� B��k�y� mål������r �����er�� �om e�� ������höj��de 
eleme�� �ör h���/he��e� ���d�del.
 The wall project i Indien är ett annat exempel där 
�����ko��� komm�� ��� �����er� �om e�� ������höj��de �e�ome�. 
I B��dr��� e� ���d�del � M�mb���� �o�� �ör �å��r� år �ed�� 
konstnärer initiativ till att göra sin stadsdel mer levande 
och väcka känslor för förbipasserande människor (The wall 
�rojec��� 2010: [www]). De börj�de hel� e�kel� ��å r��� och �rå��� 
h��ä���re om de ��ck mål� der�� vä�����r. �y��e� med �rojek�e� 
var att tillföra visuella element av färg, form och textur utan 
�å��r� �ol����k� b�d�k��. De be�kr�ver de� o��e��l���� r�mme� 
som en gemensam grund där människor från alla klasser 
v����� �v mer eller m��dre ��mm� ��led�����. Nå��r� ����er�r 
�or� �örb��� �å��r� v��dr�r lå�����m�. Projek�e� ���r��de med 
�r�v��� vä�����r och de� blev ���bb� väld���� �o��lär�. De v�lle 
även måla stora, offentliga väggar men trodde att processen 
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�ör ��� �å ��ll��å�d �k�lle v�r� �ll��ör lå���. De blev där�ör 
förvånade över att kommunalrådet gav dem lov att måla en 
o��e��l��� vä���� de h�de ������ ��. R��� 400 del�����re�� � �ll� 
åldr�r�� ��ml�de� då �ör ��� mål� ��ll��mm���. Projek�e� h�r 
�lock�� ��� fler medlemm�r och ��r�d�� ���� över hel� I�d�e��� 
de le��r ��ä�d���� e��er �y� vä�����r. De me��r ��� de� bä��� 
sättet att hitta en vägg är genom att vandra runt och upptäcka 
��� ���d. Då m�� ����er �råk���� eller �m������� vä�����r �k� m�� 
b�r� �ök� ��ll��å�d �v ä���re� ��� mål�. ��ll�r de ���e de� m�� 
målar, kan man bara måla om det i ägarens favoritfärg (The 
w�ll �rojec��� 2010: [www]).
 Projek�e� h�r �å�� �o����v och e����������k re��o�� �rå� 
fler� håll. Där de� ����� e� ��� mål����� h�r mä����kor börj�� 
respektera platsen mer och de skyddar väggen trots att det 
���e är der��. De��� v���r ���� �ydl���� � ��� �olk h�r �l���� ��o��� 
���� (röd �������ob�k) �å vä�����r�� där de� ����� mål������r 
(�ve���o��� 2010�� [www]).

3.6.1 Möjlighet till fasadmålning i Sverige

Indien har en helt annan tradition av att använda bilder i 
de� o��e��l���� r�mme�. M�� �er o��� �kyl��r�� rekl�m eller 
rel����ö�� mo��v mål�de d�rek� �å vä�����r��. �ver���e däremo� 
kan tyckas ha en mer sparsmakad tradition av dekorativa 
vä�����r � de� o��e��l���� r�mme�. The wall project uppmuntrar 
folk till att ta initiativ till att måla för att göra stadsbilden mer 
lev��de. Är de��� möjl���� � �ver���e? �m e� �������he��ä���re här 
v�ll h� mål������r �å ��� ����d�� är de��� ��e�om�örb�r�? V�lk� 
möjl���he�er ����� de� ��� med l���l���� medel mål� ��r������ �å e� 
fasad?
 Malin Sjögren, bygglovschef på Lunds kommun menar att 
de��� är e� väld���� �vår �rå���. För�� ko�����er�r ho� ��� de� �ör 
����d�örä�dr�����r ��om de��lj�l��er�� område kräv� by����lov. 
�m de� ���ebär e� �v�evärd �örä�dr���� �v by������de�� y��re 
i förhållande till intilliggande bebyggelse krävs även bygglov 
�ör �måh���� �om ����r� br�k�r v�r� ��d��������. ��v�e�� 
h�r l��e� h��e� är kräv� de� �ålede� � de� här ��lle� by����lov. Då 
man söker bygglov görs en prövning av lämpligheten utifrån 
var huset ligger, husets kulturhistoriska värden och hur en 
ommålning kan komma att påverka den omkringliggande 
beby����el�e�. Då hel� L��d� ���d�kär�� är �v r�k����re��e 
för kulturmiljövården anser Sjögren att det därför är svårt 
för en sådan prövning att gå igenom för ett hus inne i Lunds 
���d�kär��. U����ör ���d�kär��� �ror ho� däremo� ��� de� 
k�� v�r� lä���re. Å ��dr� ��d�� ���er ho� ��� de� ���e är hel� 
omöjl���� ��� �.ex. e� br��d���vel äve� ���e � ���d�kär��� �k�lle 
k���� ��e���l��� och h���er�� �om e� ��ä����de ���myck�����. 
Malin Sjögren har personligen aldrig hanterat ett sådant 
ärende5. 
 

5 Mailintervju med Malin Sjögren, 2010-02-12

B�ld 8. The w�ll �rojec��� I�d�e�
Fo�o. Fl�ckr
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Samma svar ger Lolita Sargenius från stadsbyggnadskontoret 
� ��ockholm. Ho� �ä��er ��� de� är e� �vår �rå��� ��� bedöm�. 
För att kunna fatta beslut i frågan krävs att man visar 
��� v�lke� b�ld �om �k� mål��. U���rå� de��� ��ör� �ed�� e� 
bedöm����� �v mål�����e� ����rå� ol�k� kr��er�er. Ho� �ror 
precis som Sjögren att det inte är helt omöjligt med olika 
��ll�äll���� lö�������r �v mål������r �å br��d���vl�r. Ho� me��r 
att tidsbegränsade, tillfälliga projekt alltid är lättare att få 
igenom6. 
 Le���r� Per��o� �å ���d�by������d�ko��ore� � M�lmö �ä��er 
att det förekommit många exempel på tillfälliga målningar 
�om l���l���� ����ör�� �å �l��k och vä�����r � M�lmö. De��� v�r 
främst vanligt på 70- och 80-talet då det fanns många tomma 
�om�er � M�lmö. Per��o� v�ll då m����� ��� må���� �r�v��� 
fastighetsägare sökte bygglov för att måla främst brandgavlar 
�ör ��� ��ll�ör� �å��o� �revl���� ��ll de� �r�v��� ��årde�. H�� �ä��er 
att detta vanligtvis var motiv såsom himmel, regnbågar och 
dj�r�� �ll��å b�lder �om är lä���re �ör de� ”v��l����” mä����k�� 
��� �� ��ll ����. När de� �ed�� by����de� mer �å �l��e� �v 80-��le� 
by����de� de��� vä�����r bor�. Prec�� �om �jö��re� och ��r��e���� 
hävd�r Per��o� ��� möjl���he�e� �ör ����d���myck����� 
be��rä���� �v h��e�� �y� och ��mm��h����. 
 Han är däremot noga med att poängtera att vid en 
�röv����� �år ���e �m�k och �ycke vä��� ��. De k�� �ålede� ���e 
bedöma, anser han, att en målning föreställande en regnbåge 
�år ������ �å e� vä���� me� ���e ��r������. Le���r� Per��o� 
�ä��er ��� de� �k�lle v�r� �revl���� med fler ����dmål������r och 
ö��k�r ��� ��m�rbe�e� �k�lle v�r� l��e e�kl�re. H�� berä���r 
att han då han åker tåg ofta reagerar över de halvfärdiga 
��r������mål������r h�� �er lä���� ��räck�� och me��r ��� om 
det var beställda jobb kunde de kanske lägga ner mer tid på 
��� ��ör� de� v�cker�. H�� ��llä����er ��� h��� b�ld �v v�ckr� 
mål������r �o�� ���e ���e�����r ��r������. �om �å�ek�� ��d����re 
6 Telefonintervju med Lolita Sargenius, 2010-02-17

�k� de��� dock ���e l������ ��ll ��r��d �ör ��� �v�lå e� �röv�����. 
Han tror också att det är lite utav en generationsfråga, 
h��� �y� �å ��r������ �ror h�� �k�ljer ���� �rå� de� y���re 
generationens syn och med lite is i magen tror han att det med 
tiden kanske blir lättare att hantera dessa frågor7. 
 De ���ervj��de ��r������mål�r�� blev �o����v� överr��k�de 
över Per��o�� �v�r. De �ä��er ��� de h�r v���� �ördom�r om ��� 
komm���olk mo��rbe��r ��r������. Per berä���r ��� h�� må���� 
gånger tänkt på att han velat göra stora målningar på kanske 
främst brandgavlar som han tycker ser trista ut, men aldrig 
���der�� v�d�re �å om de� k�� ��ör�� l���l����. De� verk�r�� me��r 
han, vara för mycket meck8.  
 Då by����lov kräv��� v�r� de fle��� �röv������r r��ker�r ��� �å 
�v�l��� �å ��r��d �v ol�k� k�l��rh���or��k� värde� e�c. bl�r The 
Wall Projects �r��c�� �vår ��� ���l�cer� � �ver���e. 

3.7 Sammanfattning

De��� �v����� h�r v���� �å ol�k� ���ryck och be�ydel�er 
�om �����ko��� h�r ������ � �rb��� m�ljöer världe� över. 
Sammanfattningsvis har avsnittet visat på att gatukonst kan 
associeras med förslummade områden och otrygghet, samtidigt 
�om de� �å ��dr� ��älle� k�� ���c��er� och väck� be��dr��. 
����ko��� k�� �ålede� �åverk� h�r v� ���lever e� �l���. 
V�d�re k�� �����ko��� �����er� �om e�� �ol����k� verk�y���� �om 
ett medel för att minnas och hylla personer samt för att skapa 
l�v och e������em���� � e� ���d. A�� �å l���l��� vä�� k���� dekorer� 
och måla sin omgivning skiljer sig mellan olika länder 
beroe�de �å ol�k� l�������������.  

7 Tele�o����ervj� med Le���r� Per��o��� 2010-02-15
8 I��ervj� med ��r������mål�re Per och Kl���� 2010-02-22
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4.1 Tolkning av fenomenet

V�d �om k�� de����er�� �om �����ko��� är v�d� d��k��er��. 
Enklast sammanfattat är att det är konstnärliga uttryck, 
ofta anonyma och olagliga, som uppförs i den offentliga 
m�ljö�. �r������ är e� �����ko��� �om b�ld�� e� �är�k�ld ���l och 
��bk�l��r. A�� �����ko��� ���kommer k�� bero �å �er�o�e�� 
behov �v ��� �y��� och �� �l��� � ��� m�ljö. A�� �ä��� ���� ��m� 
��ll �llmä� be�kåd�� ���ebär ��� m�� k�� �örhöj� ���� �jälv. 
De��� behov h�r �örekomm�� ��e�om �ll� ��der �å må���� ol�k� 
platser runt om i världen och kan således ses som ett globalt 
�e�ome�. ����ko���e� k�� de����om �����å �å ��r��d �v 
mä����k��� v�lj� ��� dekorer��� �orm� och �åverk� ��� m�ljö. 
De� o��e��l���� r�mme� k�� �����er� �om e� �re�� �ör �ro�e��er�� 
kä��loy��r�����r och o����o�. För ��� �å �r�m ���� b�d�k�� kräv� 
�bl��d e� ����ee�deväck��de eller v�cker �orm. ����ko���e� 
kan således fungera som en självisk handling, dekoration 
av den urbana miljön eller ett verktyg för att få ut politiska 
b�d�k��. U���rå� �������e�� beh��dl�de �rå��or k�� �l������e� 
dras att hur betraktaren upplever fenomenet beror på platsen 
�ör de� ����örd� ko���e� ��m� de�� b�d�k�� eller mo��v. 

4.2 Upplevelsen av gatukonst

A�� ��r������ �örk������ med över���v�� �l���er k�� bero �å 
ol�k� ��k�orer. De� k�� de� bero �å ��� �������he��ä���re och 
kommuner inte prioriterar att ta bort gatukonst på platser 
�om de ���e bryr ���� om. ����ko���e� �år där�ör lov ��� lev� 
kv�r � exem�elv�� över���v�� ��d���r�lok�ler. V�d ��m��l 
med ��r������mål�r�� Kl�� och Per om de� o��e��l���� r�mme�� 
betydelse berättar de att när de är många som ska ut och 
måla ofta beger sig till mindre besökta platser för att kunna 
�rbe�� � �red. A�� �å �rbe�� o��ör� med e� m��dre r��k ��� åk� 

fast skulle kunna vara en anledning till att gatukonst ofta 
���kommer �å över���v�� �l���er.9 De� är �ålede� k���ke ���e 
��r������ � ���� �om �olk �ycker �ll� om ���� j��� ���oc����o�e� 
��ll över���v�� �l���er. De��� ��mm��ko��l���� mell�� 
målningarna och förslumning, anser jag, resultera i en negativ 
b�ld �v j��� ��r������. 
 Att gatukonst är olagligt resulterar i att stora summor 
läggs vid att plocka ned, måla över eller tvätta bort det 
����örd� verke�. A�� �e����r�� ���älle� h�de k����� lä������ �å 
någonting annat, mer användbart för samhället såsom skola 
och vård kan medföra att gatukonsten för vissa känns onödig 
och ��bo�er��de. De� ��er e� �e�����v �����yd mo� �����ko���. 
De� är �ålede� ���e �orme� �om är �e�����v ���� de� ��k��m ��� 
de� ko���r. Me� de� är ���e heller e��e��l���e� �����ko���e� � 
���� �om ko���r ���� j��� ���er����e�. Re�o�em����e� kr���� ��� 
det främst är övergivna platser och dyra saneringar i sig som 
�k���r e� �e�����v �����yd mo� ��r������ ����er j��� ���re�����.
 De� ��k��m ��� må���� y��r�r ���� �o����v� om ��r������ ���örd 
på lagliga platser vittnar om att en färgrik och dekorativ miljö 
����k�����. Tydl���� exem�el �å de� är h�r de mål�de vä�����r�� 
� B��dr��� I�d�e� �� beh��dl�� med e� ��örre re��ek�. ����� 
be��o���� och �krä��� ���e �ed � ��mm� ����räck����� lä���re. 
De� är ���e b�r� �����ko���e� �om h�r be�ydel�e �ör de� 
o��e��l���� r�mme�. Äve� omvä���� h�r de� o��e��l���� r�mme� 
be�ydel�e �ör �����ko���e�. Pl���e� �ör de� ����örd� verke� 
�åverk�r h�r be�r�k��re ��������r de�.
 Ju lättare motivet är att ta till sig, eller desto tydligare 
b�d�k�� de� h�r�� de��o mer ����k����� �öre��ller verke� v�r�. 
B��k�y� ����r�ro���� �ch�blo�mål������r �k����� hö��� över 
hel� världe� och m���e�mål������r re��ek�er�� � hö�� ��r�d. 
�r�������� �vårlä��� ���l k�� v�r� y��erl����re e� ���ek� ��ll 
v�r�ör ��r������ �v må���� �k����� lä��re ä� ����� �����ko���.
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 V�d ��d�� �v de be�ydel�er �om ������� ��� � �������e� 
bör tilläggas gatukonstens funktion som igenkännings- och 
or�e��er�����märke�. I L��d�� �å K�rl XII:� ������� ����� de� 
e� k��� med e� rå��� � m���e� mål�d �å e� h������d. För 
tio år sedan hade jag en vän som bodde däromkring och jag 
k��de �ldr��� h���� rä�� �är j��� �k�lle d��. Me� �å �or� j��� �å�� 
de� där k���e� �å v����e j��� ��� j��� �ä���� v�r �r�mme. J��� 
reflek�er�de �ldr��� över om k���e� v�r ��� eller ���e�� vem �om 
h�de ����ör� de� eller � v�lke� �y��e. De� b�r� ����� där och 
de� hjäl��e m��� ��� h���� rä��. Mål�����e� ����� kv�r ä� �d���. 
�bjek� �om lä����� märke ��ll och �om ���cker �� � ���d�m�ljö� 
b�dr�r ��ll ��� ��e ���de� k�r�k�är och �de����e�. A�� de� behöv� 
sådana märken för att man ska hitta rätt i staden skulle 
dessutom kunna ses som en kritik på att staden är alltför 
�råk��� och e��orm��� � ��� ���orm�����. 
 Sverige kan ses som ett land förhållandevis tom på 

��r������ och ��dr� �er�o�l���� ���ryck � ���d�r�mme�. K�� 
detta bero på att vi inte har som vana att själva ta kontroll 
över de� o��e��l���� r�mme�? V� h�r e� komm�� �om ��äd�r�� 
re���r�� �l���er�r�� �myck�r och ord��r. A�� �jälv �� ��ke� � 
egna händer, att bryta mot lag och ordning förefaller vara 
mer �rovocer��de här. E� ��r������mål����� �kr�ker e���m �å 
e� �ve��k h������d och �rovocer�r med�� de� � Berl�� eller 
B�rcelo�� bl�r e� � mä���de�. ��ockholm� ���d h�r dekl�rer�� 
��� de h�r �om mål ��� bl� E�ro��� re����e ���d. V�d ���ebär 
”re����e”? I��ebär de� ��� komm��e� be��ämmer och 
ko��roller�r v�d �om �k� �å ������ � ���de�? A�� �ol���ker�� 
vet bäst och stadens invånare blir passiva betraktare? I 
�ver���e kräv� de� by����lov �ör ��� �å mål� ��r������ �å ��� 
h��vä������ � I�d�e� k�� �������he��ä���re� ��ör� �om h�� v�ll. I e� 
k�l��rh���or��k �ve��k ���er���d ����� de� l��e� ch��� ��� �å 
mål� ��r������ äve� med �������he��ä���re�� ��ll��å�d. I ���de�� 
��k��� k�� ��r������ däremo� �å ���komm�. A��oc����o�e� 
mell�� ��r������ och �ör�l�mm�de område� �k�lle � �å ��ll ök� 
ä��� mer om ��r������ b�r� ����örde� �å m��dre värde��ll� 
�l���er där �ärre mä����kor ����er�r. ���de�� kär�� där fle�� 
människor passerar varje dag, där husen är gamla och vackra, 
där bostadspriser och hyror oftast är dyra, där får inte den 
�r�v��� mä����k�� �y���. Där �år ���e �������he��ä���re� �jälv 
be��ämm� v�d �om �k� ������ �å ����de�. Där be��ämmer 
komm��e� v�d �om är ����. 
 Man kan spekulera kring hur mycket man får påverka och 
�örä�dr� � e� k�l��rh���or��k m�ljö. Ny� �kyl��r�� �kr�k��de 
varumärken och reklam kan samsas med ett gammalt 
kor�v�rke�h�� och e� medel��d� kyrk�. E� ��r������mål����� 
skulle däremot störa den omkringliggande bebyggelsen 
och anses därför inte passande i den kulturhistoriska 
r�k����re��em�ljö�. Då e� hämm��de byråkr����k �roce�� 
kräv� �ör ��� �å mål� ��� ����d och då de� ����� �å l���l���� �l��k 
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och vä�����r ����örd� ����� de� �ålede� �å medel ��� �å l���l��� 
vä�� k���� dekorer� de� o��e��l���� r�mme� � �ver���e. 

4.3 Hur kan man förhålla sig till gatukonst som 
stadsplanerare

Gatukonst är ett fenomen som berättar någonting om 
vår ��m��d. De� k�� �e� �om e� b�rome�er �om v���r h�r 
��mhälle� mår och �����er�r. M���e�mål������r � New York 
visar ett högt antal för tidigt döda ungdomar till följd av 
dro��er och kr�m���l��e�. På Berl��m�re� �ymbol��er�de de� 
��r�������ylld� vä����d�� ���ryck��r�he� med�� de� ��rå ö����d�� 
�ymbol��er�de ko��roll��mhälle�. I ��z� �k�ldr�r ��r������� 
kr��� och �red�� m�r�yrer och bröllo�. I �ver���e v���r �����ko��� 
�ro�e��er mo� e�� kommer��ell� ��mhälle. De� moder�� 
��r������� ���kom �om e� y��r���� �v de� �����ör�k�� �om 
rådde bl��d ����dom�r � �öror�e�. ����ko���e� ���ly�er�r 
samhället och fyller därmed en viktig funktion och bör 
beaktas av såväl stadsplanerare som politiker och andra 
mä����kor. De� må��e �k���� �l��� �ör ���de�� ��vå��re 
och det offentliga rummet måste betraktas som en arena 
och mö�e��l��� �ör komm���k���o�. Ko�fl�k�er må��e k���� 
�y�l�����ör��. Där��ll k���ke ���de� äve� må��e bl� mer 
�er�o�l����� mä��kl���� �v�ryck må��e k���ke �å ������. De� 
bl�r ���d��l��er�re�� ���v�r ��� bj�d� �� ��ll de���. För ��� 
ge utrymme för gatukonst krävs det en större kunskap, 
�y��ke�he� och �ör��åel�e mell�� ol�k� �k�örer. �r������mål�r�� 
som medverkat i uppsatsen sade sig vara förvånade över att 
komm���rbe��re v�r �o����v� ����älld� ��ll ��r������. Äve� � 
Indien sade gatukonstnärerna att de först var skeptiska till att 
�rå��� my�d���he�er om lov ��� mål�. De� ����� �ålede� mycke� 
�v�vel och �ördom�r mell�� de ol�k� �k�örer��. De� råd��de 
bilden som exempelvis Stockholms stad har bjuder knappast in 

��ll �å��o� ��m�rbe�e. U��� e�� ��m��el k�� r�ml����v�� ����� �y� 
��dor �k�ldr��. I��älle� bekrä���� b�r� de� råd��de �e�����v� 
b�lde�. Me� ��ockholm k���ke �örlor�r �å��o������ mer ä� b�r� 
de� e�orm� ��mm� �e����r de lä����er �ed �å ���er����. K���ke 
bl�r ”E�ro��� re����e ���d” e� �råk��� ���d�� ������� �å �er�o�l���� 
och mä��kl���� ���ryck. 
 Som stadsplanerar måste man arbeta både för och 
med ���de�� ��vå��re. Kä��er ��vå��r�� ���� del�k����� � 
den offentliga miljön känner de även ett visst ansvar och 
r�ml����v�� beh��dl�r de ��� ���d däre��er. Därmed ���e ����� ��� 
��r������mål�re ���e re��ek�er�r ��� m�ljö. M�� bör h� � å���ke 
��� �ör e� ��r������mål�re �å är ���e e� mål����� �ödvä�d����v�� 
��bo����e eller �k�de��örel�e�� de� är hel� e�kel� e� mål�����. De� 
är mål�����e�� mo���å�d�re �om kl����r de� �om �k�de��örel�e. 
Man kan spekulera i att få människor känner sin stad såväl 
�om e� ��r������mål�re. Där ���de�� �ll� �krymmor och vrår 
undersöks och nyttjas, ständigt letas nya platser att kunna 
mål� �å. 
 
4.4 Kan gatukonst bli lagligt?

När de� ��l�� om ”klo��ervä�����r” d��k��er�� de��� o��� �om 
e� å���ärd �ör ��� m���k� klo��re� �å ��dr� ��älle�. De��� är�� 
me��r j����� �el ��led����� ��� ����ör� �åd��� �l���er.
De �k� ����ör�� �v de� e�kl� ��led����� ��� de� behöv� �l���er 
där mä����k�� �r��� k�� y��r� ����. Där m�� k�� m����� 
och hylla sina nära och kära, där man kan sprida budskap 
om kärlek, sorg, missnöje, politik eller helt enkelt skrika ut 
��� ”j��� �����”. ���de�� ��vå��re�� och ���e b�r� ��öv�re��� 
k���ke k�� må br� �v �är���� �orm och kre���v��e�. För ��� de��� 
�k� �å ������ kräv� l���l���� ��rymme� �ör ol�k� mä��kl���� 
���ryck. De� är då v�k����� ��� �ll� mä����kor kä��er ��� de 
k�� �� del �v de vä�����r��. Kl�� ko�����er��de ��� de� b�r� 
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är ��r������mål�re �om ��vä�der ���� �v de l���l���� vä�����r�� är 
v�k����� ��� ���der� över. V�r�ör �ror �olk ��� de��� ��rymme� 
är ��ll �ör ��r������? K���ke h��dl�r de� j��� om ��� �� �l��� � 
���de�. �r������mål�re är v��� v�d ��� �� �ör ���� �v ��rymme�� 
att bli övermålad eller gå över någon annans målning är 
�å��o������ �om m�� �år räk�� med. De� ”v��l����” mä����k�� 
�om ���e är v�� v�d ��� ���ryck� ���� � ���de� ����er de� k���ke 
extra besvärligt att måla över ett annat verk på det lagliga 
�l��ke�.
 A�� de� ����� �l���er där ��vå��r�� �r��� k�� y��r� ���� 
innebär inte att den olagliga gatukonsten skulle minska eller 
�ör�v����. P��l��o� me��r ��� �����ko���e�� kär�� l�����er � 
friheten, normbrytandet och mystiken och skulle kommunen 
bl� �ll��ör �är��å���e� ����� e� räd�l� �ör ��� �����ko���e� 
�k� bl� �ll��ör ��yrd. Ho� me��r äve� ��� ko���e� o��� är 
�l�����ec���k och r��ker�r ��� �örlor� ��� kr��� om de� bl�r 
hä�v���d ��ll e� �v�edd �l��� (P��l��o��� 2008: �. 47-48). De� 
vill säga gatukonsten kanske bara fyller ett syfte då den 
uppförs under speciella omständigheter och detta skulle falla 
om de� ����örde� �å exem�elv�� e� l���l��� ”klo��ervä����”. De� 
kommer �ll��d ��� ������ de �om �öker och �år k�ck�r �v ��� 
bry�� �ormer. ����ko��� k�� �ålede� v�r� l���l��� �å hä�v���de 
platser men kommer säkerligen uppkomma på andra platser 
ä�då. K���ke �k�lle m�� ���älle� ���der� över v�d de� är m�� 
��r bor�. 
 Jacobson undrar över var gränsen går mellan vad som ses 
�om ���er�����objek� och v�d �om är �ör��örd� k�l��rvärde�. 
H�� jäm�ör med ”���er����e�” �v ��ockholm� ���er���d �å 
60-talet och undrar över hur vi idag skulle förhålla oss till 
de�. H�� me��r äve� ��� ����e� �d��� �k�lle vå��� ���er� 
v�k�����r����� medel��dkyrkor��� eller k���komber��� klo��er. 
Han frågar sig vad vi idag vet om vad som kommer att anses 
värde��ll� �å vår� vä�����r � �r�m��de�. V�d�re ��dr�r h�� 

vilken kompetens saneringsbolag, polis och åklagare har inom 
konstens område för att i sitt yrke kunna ta ställning till dessa 
�rå��or (J�cob�o��� 1996: �. 265).
 I detta resonemang ligger en stor problematik och 
d�lemm�. �m�k bl�r då e� v�k���� del � be�l�� kr���� v�d �om 
�k� �å v�r� kv�r. De� bl�r �roblem����k� om komm��e� �år 
e���mrä�� � ��� be�l��� om de���. E�� r�d�k�l� �ör�l��� �k�lle 
kunna vara att allt som målas på offentliga väggar, gator och 
murar får vara kvar tills den person som tröttnar på det, på 
e��e� beko����d�� mål�r över eller ��r bor� de�. De� är dock e�� 
ko��rover��ell� �ör�l��� �om �rol����v�� ���e �k�lle �����er�. 

4.5 Framtid

Hur ser då framtiden ut för gatukonsten? Just nu nämns allt 
oftare ett stort intresse, fascination och engagemang över de 
���ryck �om ���komm�� de� �e��re ��de�. De��� v���r ���� � de� 
mängd artiklar, uppsatser och böcker som på ett positivt och 
hä����v��de �e�� å�er��er �e�ome�e�. Dock är de� dom��er��de 
�y�e� �å ��r������ ��� de� är kr�m��ell och �ör��ör��de. Me� då 
��r������� �ör�� ���rod�cer�de� ����� e� dj�� ���c�����o� och 
e�� ���re��e. Kommer de� �e��re ��de�� �����ko��� ��å ��mm� 
öde ��ll mö�e�? �å �or� �å��o������ bl�r ”v��l����” eller �rö����m� 
���kommer dock �y� �e�ome� �om �rovocer�r eller ���c��er�r. 
M�� �r���r om ��� ��r������ är exkl�der��de och ��� ����� 
�����ko��� är mer lä�� �ör de� ”v��l����” mä����k�� ��� �ör��å. 
Me� h�r exkl�der��de är e��e��l���e� ��r������? M�� ��e�er���o��� 
�ödd �å å���o��le��� h�r �ö��� och v�x�� ��� med ��r������. V� 
har suttit med våra ritblock och målat tjocka, vridna och 
�vårlä��� bok��äver � 3D�� med �k�����or och ko���rer. �r������ 
är ����e� okä�� eller märkl���� �e�ome� �ör o���� � de fle��� 
�m��ä���e�kre���r ����� �å��o� �om �å e�� eller ����� �ä�� 
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�y��l�� med ��r������. Prec�� �om Le���r� Per��o� �å�ek�� k�� 
�y�e� �å ��r������ v�r� e� ��e�er���o���rå��� och beh��dl����e� 
�v �e�ome�e� k�� komm� ��� �örä�dr�� däre��er. De� �k�lle 
dock även kunna vara så att lagar skärps och försvårar 
möjl���he�er�� ��� k���� ���ryck� ���� � de� o��e��l���� r�mme�. 
Gatukonsten skulle då antingen kunna minska, eller explodera 
� �ro�e��. Kre���v��e� �ör�v���er ���e �å ��r��d �v �kär��� l����r 
och höjd� ��r���. H�r �r�m��de� k�� �e �� �ör �����ko��� är 
�ålede� �vår� ��� ��� om. E��olo��e� Torbjör� Bod�� �år med ���� 
resonemang avsluta denna uppsats:

�m j��� ä�då �om e��olo�� �k� �ro �å��o� om ��r�������� �r�m��d�� 
så är jag övertygad om att den kommer att hamna i samma 
fack som den väldokumenterade folkloren, där den kommer att 
vara till stor hjälp för framtidens hembygdsrörelse, samhälls- 
och k�l��r�or�k�re. E� �ve��k �olk����� � �är�� �å ��o�� och 
ont som i bild förklarar och gestaltar det vi idag kallar det 
moder�� �ver���e. (Bod���� 2009: ���114-115)
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