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Abstrakt 
 

I detta arbete har jag undersökt vilka möjligheter och metoder som finns för att skapa konst i 

utemiljö. Hur kan skapande i offentlig miljö utföras inom skolan? Vad går att göra med 

hänsyn till olika regler och lagar? Syftet med studien är att synliggöra tillvägagångssätt för 

skapande i offentlig miljö som kan utföras som platsspecifikt görande tillsammans med 

elever. Empirin består av flera olika delar; en intervjustudie,  litteraturstudie och 

dokumentation från konstnärlig forskning.  Som komplement till detta undersöks 

telefonsamtal och mejlkorrespondens med olika företag och myndigheter. Den konstnärliga 

forskningens empiri består av en skriftlig och en visuell dokumentation från när jag prövat 

olika praktiker som gatukonst eller land art, och undersökt skapandeprocessen genom mitt 

eget görande. Dessa experiment är gestaltningar i sig själva, men fotodokumentation från 

dessa försök ligger till grund för gestaltningen som visades på Konstfacks vårutställning. Där 

sammanställs de olika försöken och sorteras i två olika grupper, lagliga metoder eller olagliga.

    

 

Resultatet av projektet visar att det trots den juridiska gråzonen kring skapande i utemiljö 

finns goda möjligheter att genomföra undervisning lämplig att genomföra tillsammans med 

elever i skolan, med hjälp av flera användbara metoder från land art och gatukonst. 

Gestaltningen visar fotodokumentation på några av dessa möjliga metoder och kan även 

användas som diskussionsunderlag tillsammans med elever.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

När jag rör mig i det offentliga rummet får jag intryck från reklam, personer, arkitektur och 

miljö. Som pendlare har jag upplevt bland annat dragspel, flöjt, ostämda gitarrer, falsksång 

och väldigt höga telefonsamtal. Jag har sett folk kissa och klippa naglarna inne i tåget. Ibland 

får jag syn på något intressant genom fönstret; något som sticker ut från miljön, som någon 

målat eller gjort och som relaterar till omgivningen på ett finurligt sätt. De här platsspecifika 

uttrycken i utemiljön intresserar mig och fick mig att fundera kring vad vi får skapa och göra i 

det offentliga rummet.  

Den offentliga miljön påverkas av stora mängder lagar och regler för vad vi får göra eller inte 

göra. Så många att det är svårt att veta om det som gör faktiskt bryter mot någon regel. Men 

att skapa saker i utemiljön utan ett offentligt uppdrag gör att konstnären snabbt hamnar i en 

svårtolkad gråzon av moral, juridik och rättssäkerhet. Det råder stor förvirring kring vad som 

är lagligt och inte. Min utgångspunkt för denna undersökning är en undran över hur jag som 

blivande lärare ska kunna undervisa i det offentliga rummet, och skapa konst utomhus 

tillsammans med elever. För att kunna göra det i offentlig miljö i egenskap av pedagog blir 

det en nödvändighet att kunna lära ut vad som är lagligt och inte. Som lärare kan du inte 

bedriva undervisning som uppmanar till brottslighet eller genomföra aktiviteter utomhus som 

är straffbara. I värdegrunden står det att ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
1 

Avsikten med denna studie är att få kunskaper som kan användas till att formulera råd och 

anvisningar som kan vara användbara vid skapande av konst i utemiljö, både med tanke på en 

pedagogisk situation i institutionella rum men också med tanke på självständigt skapande i 

mer informella sammanhang. Genom att pröva olika praktiker som till exempel gatukonst 

eller land art försöker jag ta reda på vilka lagliga sätt som finns att skapa konst i det offentliga 

rummet, samtidigt som jag undersöker skapandeprocessen och dess beståndsdelar.  Mitt 

intresse för platsen och dess relation till skapandet har varit en ingång för att pröva olika 

arbetssätt.   

                                                 

1
 Skolverket, (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 s.5. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
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1.2 Bakgrund 

En demokratisk rättighet är att kunna uttrycka sig, förstå och delta i världen på samma villkor 

som andra. Artikel 19 i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter: 

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan 

ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje 

slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.
2
 

Detta innebär att alla människor har rätt att utrycka sig även genom meningsskapande med 

hjälp av konstnärlig gestaltning utan att bli begränsade i det offentliga rummet. 

Bildundervisningen har stora möjligheter att undervisa elever om hur de kan kommunicera 

genom en mängd olika uttrycksmedel, inte bara material och tekniker utan även vilka 

spridningsvägar de kan nå ut med sina budskap. Att göra sin röst hörd på platser utomhus om 

du inte betalat för en reklamplats eller sökt tillstånd är svårt.  Andra regler och förbud kring 

dekor, affischering och nedskräpning försvårar ytterligare. Att få möjligheter och kunskap 

kring metoder för meningsskapande i utemiljöer ser jag därför som en viktig del i vår 

yttrandefrihet. I läroplanen för gymnasieskolan framhålls vikten av att undervisa om 

demokrati och demokratiska arbetssätt, men även att främja elevernas aktning för den 

gemensamma miljön.  

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
3
 

 

Att undervisa utomhus tillsammans med yngre barn finns det mycket forskning kring, främst 

från naturvetenskapligt håll där ämnen som matematik och biologi tillsammans med 

språkämnen lett fältet framåt.
4
 I Emilia Fägerstams doktorsavhandling om utomhuspedagogik 

som är en av de få svenska studierna på äldre barn (åk 9) så påvisas att det finns många 

fördelar med att ha undervisning utomhus.
5
 Lärare och elever upplevde ett ökat engagemang 

                                                 

2
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-

nationerna/fn-s-allmanna-forklaring 2017-06-12 
3 

Skolverket, (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 s.1.  
4
 http://skolvarlden.se/artiklar/utomhuspedagogik-starker-minnet, 

http://utenavet.se/kategori.php?kategori=Forskning 2017-05-22 
5
 Fägerstam, E. (2012) Space and Place : Perspectives on outdoor teaching and learning. PhD dissertation. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings Universitet. s. 62 ff. 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://skolvarlden.se/artiklar/utomhuspedagogik-starker-minnet
http://utenavet.se/kategori.php?kategori=Forskning
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under lektionerna och en bättre social atmosfär i gruppen. Inte bara relationer mellan elever 

förbättrades utan även mellan lärare och elev. Det visade sig också att eleverna hade lättare att 

minnas ämnesinnehåll i undervisning som bedrevs utomhus jämfört med en motsvarande 

grupp som fått undervisning inomhus. Inomhusgruppens minnen blev i första hand kopplat till 

läraren och det eleverna gjort själva istället för innehållet. Studien visade att undervisning 

utomhus gör eleverna mer delaktiga och de förkroppsligar kunskaperna i sina rörelser och i 

material. Att få använda syn, känsel och sin egen upplevelse i kunskapandet tillförde mer 

jämfört med endast skriftbaserad inlärning. Det är känt sedan tidigare att ju fler aktiverade 

sinnen som används desto mer underlättas hjärnans arbete och vår förståelse av sammanhang.
6
 

Att på detta sätt göra undervisningen så multimodal som möjligt ger förutsättningar för att 

aktivera fler av elevernas sinnen.
7
 Att känna vinden, se och höra ljud, att röra sig och 

samtidigt samtala och förhålla sig till andra kan på så sätt bli en viktig del av inlärningen. I 

och med detta blir platsen för kunskapandet en del av inlärningen och Fägerstams studie visar 

att utomhuspedagogik ger möjlighet att knyta an till en plats på ett personligt plan och få 

lokalkännedom om den. Att använda en plats utomhus för undervisning istället för ett vanligt 

klassrum gör att det blir en mer komplex inlärningsmiljö med en tydligare och direktare 

anknytning till samhället.   

1.2.1 Historik  

Två konstformer som ofta utnyttjar platsen i skapandet, den offentliga miljön och dess kontext 

är land art och gatukonst. Dessa kan definieras på olika sätt och även delas in i 

underkategorier men verken är ofta platsspecifika eller har en direkt relation till platsen. En 

bakgrund till respektive begrepp kommer att 

ges i nedanstående stycken. 

1.2.1.1 Land art 

Land art uppstod på 60-talet i USA och kallas 

ibland för earth art, environmental art, eller på 

svenska jordkonst. Konstnärerna ville då finna 

ett alternativ till gallerier och museum genom 

att använda andra byggnadstyper eller att 

arbeta utomhus där de använde landskapet och material därifrån för att skapa sina verk. 

                                                 

6
 Ibid s. 62 ff. 

7
 Selander, S. & Kress, G.R. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedt s.26 ff. 

Bild 1 Burnt Patch Andy Goldsworthy 1995 
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Exempel på ett arbetssätt är Andy Goldsworthy som placerar stenar eller växtdelar till 

mönster eller Michael Heizer och Robert Smithson som använde byggmaskiner som bulldozer 

och traktor för att förändra landskapet. Men även tillverkade material används för att skapa 

platsspecifika installationer utomhus som hos Christo och Jeanne-Claude. Bild 2 visar ett 

konstverk där tyg för flera miljoner används för skapa en gång till och runt en ö, och som på 

så sätt blir en del av miljön.
8 

 

Bild 2. The Floating Piers at the Island of San Paolo, by Christo and Jeanne-Cleaude,  

viewed from Rocca di Monte Isola, June 2016 

1.2.1.2 Gatukonst 

Land art som konstnärligt fält har en stor spännvidd och sträcker sig från monumentala 

ingrepp i landskapet till mindre synliga verk som att flytta en sten eller göra ett performance i 

skogen. På ett liknande sätt har gatukonst en lika stor bredd och inbegriper en mängd olika 

arbetssätt, material och flytande definitioner. Några exempel på engelska namn eller grenar av 

gatukonst är street art, street craft, yarn bombing, moss graffiti, guerilla gardening, street 

sculpture, light graffiti. Några svenska exempel på namn och tekniker som används är 

stenciler, affischer, craftivism, anarkibroderi, garngraffit, gerillaodling, städgraffiti och 

                                                 

8
 Robertson, J. & McDaniel, C. (2016). Themes of contemporary art: visual art after 1980. Fourth edition. s. 

241. Hedberg, A. (2016), Land art: ett pedagogiskt handledningsmaterial för konstnärer som vill arbeta i 

förskolan. www.alexandrahedberg.se s. 10,  

Kastner, J. & Wallis, B. (red.) (1998). Land and environmental art. London: Phaidon 

http://www.alexandrahedberg.se/
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gerillaslöjd.
9  

Tobias Barenthin Lindblad är en profil inom gatukonstdebatten i Stockholm. 

Han har lett konstvandringar och anmält den omtalade Klotterpolicyn
10

 till Justitiekanslern. 

Han är redaktör och har skrivit förordet till boken Sätta färg på Staden av Guwallius, där gör 

Lindblad en uppdelning mellan graffiti, gatukonst och klotter medan andra menar att 

gatukonst kan vara ett samlingsnamn för alla dessa.
11

 Myndigheter och andra väljer kanske att 

använda orden klotter, graffiti eller skadegörelse. Fenomenet är på intet sätt nytt utan sättet att 

kommunicera har en historia. Osanktionerade målningar började på 20- och 30-talet målas på 

tåg och väggar av olika gäng i New York och spreds stort under 70- och 80-talet.
12

 

Gatukonst/street art som form uppstod då ur graffitins guldålder med osanktionerad konst 

utanför traditionella konstsammanhang som museum och gallerier.
13 

Ett exempel är 

konstkollektivet Guerilla Girls som startade på 80-talet och bland annat satte upp affischer 

med feministiska budskap. Ett av deras mer kända verk är affischer som sattes upp på 

offentliga platser för att visa på hur mansdominerat urvalet av konstverk är på museum.   

 

Bild 3 Do women have to be naked to get into the Met. Museum?  

1989 copyright © Guerrilla Girls, courtesy of guerrillagirls.com 

Individerna i gruppen är anonyma och byts ut allt eftersom åren går, och vid offentliga 

framträdanden har de gorillamasker på huvudet för att dölja sina identiteter. På grund av den 

                                                 

9
 Kuittinen, R. (2015). Street craft: guerrilla gardening, yarnbombing, light graffiti, street sculpture, and more. 

London: Thames & Hudson s. 7 ff. 

Arnqvist Engström, F. (2014). Gerillaslöjd: garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen. Stockholm: 

Hemslöjden 
10

 Kommunfullmäktige antog 2007 en skärp klotterpolicy som bestod av nio punkter. All form av graffiti, 

gatukonst och klotter skulle bekämpas till varje pris och nolltolleransbegreppet uppstår. Policyn ändrades 2014. 
11

 Guwallius, K. (2010). Sätta färg på staden: obeställd kreativitet i det offentliga rummet. Årsta: Dokument 

press 
12

 http://www.widewalls.ch/the-history-of-street-art/  2017-03-20 
13

 https://en.wikipedia.org/wiki/Street_art 2017-03-20 

http://guerrillagirls.com/
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olagliga aspekten kring att arbeta i det offentliga rummet har anonymiteten spelat en stor roll 

för utövarna av gatukonst. 

Många konstnärer som arbetar i offentlig miljö gör det på uppdrag från kommunen, staden 

eller företag och måste då ta hänsyn till uppdragsgivarens önskemål vid utformningen. De 

konstnärer som gör saker utan en offentlig beställare väljer själva i vilken grad de tar hänsyn 

till lagar och regler, ofta verkar det mer handla om att genomföra ett projekt utan att åka fast 

än att undvika överträdelser.  

Min intention med denna studie är att undersöka vilka legitima metoder som finns att använda 

vid undervisning under skoltid i utomhusmiljö. Tillvägagångssätt som även kan vara 

användbara för enskilda konstnärer som inte vill göra lagöverträdelser men samtidigt vill 

slippa söka tillstånd för sitt skapande. Detta möjliggör kunskaper för att uttrycka sig i det 

offentliga rummet och nå ut med ett budskap.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra tillvägagångssätt för skapande i offentlig miljö som kan 

utföras som platsspecifikt görande tillsammans med elever.   

 

1.4 Frågeställning  

 

Vilka metoder och möjligheter finns för att skapa konst i utemiljö?  

Hur kan skapande i offentlig miljö utföras inom skolan? 

Vad går att göra med hänsyn till olika regler och lagar? 
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2 Empiri 

  

 

Foto-dokumentation över 

egen konstnärlig forskning 

 

 

Intervjustudie  

med konstnärer 

 

Litteraturstudie 

 

Skriftlig dokumentation över 

egen konstnärlig forskning 

 

 

Netnografisk studie på 

instagram och internet 

 

Telefonsamtal- och 

mejlkorrespondens 

Figur 1. Undersökningens empiriska delar  

 

I figuren ovan visar jag undersökningens olika delar. Materialet består av skriftlig och visuell 

dokumentation från min autoetnografiska konstnärliga forskning där jag prövat olika praktiker 

som gatukonst eller land art och undersökt skapandeprocessen genom mitt eget görande. 

Empirin består även av en intervjustudie och litteraturstudie. Som komplement till detta 

undersöks telefonsamtal och mejlkorrespondens med olika företag och myndigheter. 

Trafikverket, Stockholms stadsbyggnadskontor, polisen i Stockholm, en journalist, en 

juridikstudent och en juridisk rådgivning online är de kontakter som undersökts.  

3 Urval och avgränsning 

 

Konstnärlig forskning  

De material och metoder jag har prövat har begränsats av ambitionen att göra laglig konst och 

jag har därför valt material med utgångspunkt ifrån detta. Jag har inte prövat traditionell 

sprayfärg då det kräver antingen en laglig vägg eller tillstånd av olika slag. Jag valde även att 

redovisa delar av processen på ett instagramkonto för att undersöka vad det medför för 

upplevelser. Detta beslutade jag efter att ha gjort några av de första intervjuerna där det 

framkom att instagram spelade någon sorts roll för intervjupersonerna.  

 

Intervjupersoner  

Jag har försökt att få en spridning mellan erfarna konstnärer och personer som varit 
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verksamma under en kortare tid. Jag har begränsat mig till svenska konstnärer och valde 

personer som tycktes arbeta med lite olika material för att få fler synvinklar på metoder och 

arbetssätt. Jag har intervjuat 3 kvinnor och 4 män.  

 

Litteraturstudie 

Jag har sökt litteratur i databaser med hjälp av en bibliotekarie på Konstfack. Sökord jag 

använde var land art, environmental art, street art, gatukonst, platsspecifik konst. Jag sökte 

också på nätet med samma ord och hittade då nyare uppsatser som fanns på universitetens 

hemsidor men inte fanns med i andra databaser. Antingen gick texterna att ladda ner direkt på 

universitetens hemsidor men i något fall kontaktade jag författaren för att få uppsatsen i 

fulltext.  

4 Metod 
 

Mitt arbete utgår från konstnärlig forskning och tar sin utgångspunkt i den konstnärliga 

processen. Enligt Vetenskapsrådet är denna typ av forskningen, som kan beröra alla 

konstarter, praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för att utveckla ny 

kunskap.
14 De praktiker jag använt i min konstärliga forskning kommer från gatukonst och 

land art och har undersökts genom att utföra konstnärliga gestaltningar utomhus. Den 

reflektion som gjorts som en del av den konstnärliga forskningen är en reflekterande text i 

form av en konstdagbok. Jag kommer i nästa avsnitt beskriva detta ytterligare, tillsammans 

med en efterföljande beskrivning av metod för intervjuer och analys. 

4.1 Gestaltning och gestaltningsprocess 

Jag har skapat egna osanktionerade gestaltningar i offentlig miljö och fört anteckningar över 

processen. I konstdagboken som jag kallat min journal har jag skrivit ner tankar, känslor och 

reflektioner inför och efter olika experiment. Detta dokument har också fungerat lite som 

planeringsdokument där jag skrivit ner förberedelser och olika idéer.  

   För att samla ihop idéer och möjliga platser att skapa ett konstverk på har jag fotograferat 

när jag sett något som fångat mitt intresse. Fotografier av potentiella platser samlades sedan i 

ett album i Google Photos. En del platser valdes även ut som övningsplats inför att jag gjorde 

                                                 

14
Vetenskapsrådet.se 

https://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/konstnarligforskning.4.5adac704126af4b4be280008981.html 

2017-05-22 

https://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/konstnarligforskning.4.5adac704126af4b4be280008981.html
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något på det först uttänkta läget. Dessa övningsplatser fotograferades inte innan, utan efter 

skapandet på platsen.   

   Instagram har använts för att hitta inspirationsbilder eller fundera kring vad som är möjligt 

att göra och inte.  Jag har fotodokumenterat mina försök och platsen jag arbetat på.  Jag har 

sedan dokumenterat verket på platsen genom fotografier eller filmer. Dessa har sedan 

bearbetats som gestaltning till fotografier och cinemagrafier.  Jag redovisar delar av detta 

arbete på ett Instagram-konto för att samtidigt undersöka de kommunikativa, inspirerande och 

sociala aspekter som informanterna menar att instagram har. Detta var en del av 

gestaltningsprocessen, se bilaga 4. I första skedet gjordes dessa bilder för webbvisning på 

instagram och Konstfacks vårutställnings hemsida, i det andra skedet gjordes dessa bilder för 

utskrift till utställningen.  Bilderna sorterades och visades upp i två kategorier på 

utställningen, lagliga verk eller åtalbara och otillåtna verk. Jag valde att göra en skylt till varje 

kategori med material som speglade detta. 

  

Bild 4. Fotodokumentation från gestaltningen presenterad på vårutställningen 2017 
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4.1.2 Tillstånd och regler 

En del av processen utgick ifrån min ursprungliga idé att göra en gestaltning vid Älvsjö 

pendeltågstation och i att få tillstånd till att göra ett verk där. Jag tänkte mig Älvsjö Station 

som en möjlig plats för detta på grund av att det är en plats jag regelbundet besökt sen jag 

började åka kollektivt.  Intentionen har dels varit att undersöka vad olika myndigheter och 

företag har för ståndpunkt och kunskap kring gatukonst, och dels att ta reda på hur svårt eller 

lätt det är att få tillstånd. Resultatet från denna process blev till stor del mejlkontakt med 

många olika personer. Jag har varit i kontakt med Trafikverket, Polisen och 

Stadsbyggnadskontorets avdelning för bygglov för att klargöra vad som går att göra och inte. 

Jag har även skickat bilder till en jurist för att diskutera och försöka klargöra kring vad som 

bryter mot lagen och är åtalbart.  Jag har också läst Göteborgs och Jönköpings stads policy för 

gatukonst för att få reda på hur andra städer har gjort sina rekommendationer och hur de tolkat 

lagen. 

4.2 Forskningsetiska principer och val  

Personerna som intervjuades fick information kring forskningsetiska principer vid en första 

kontakt då intervjun bokades in.
15

 Som start på varje intervju repeterades dessa principer 

genom att jag visade en skriftlig lapp och repeterade informationen muntligt, se bilaga 2. 

Flera personer som intervjuades har ett artistnamn som används vid deras skapande. De har 

godkänt att jag använt detta i uppsatsen men jag har funderat kring hur deras anonymitet skall 

kunna bevaras. Deras riktiga namn förekommer nämligen ihopkopplade med deras artistnamn 

helt öppet på internet. De som är intresserade av och insatta i gatukonst kommer troligtvis 

snabbt lista ut vem som avses även om jag gav konstnärerna fingerade namn. De gatukonst-

intresserade är vana att läsa av varandras stilar och kan se osignerade verk och ändå veta vem 

som gjort det. Alla känner till alla som har detta intresse. Jag diskuterade detta med 

intervjupersonerna och de kände ingen oro över att deras anonymitet eventuellt kunde röjas. 

Eftersom personerna är helt medvetna om detta och ändå godkänt sin medverkan har jag valt 

att använda deras artistnamn i de fall där de medgett detta. Detta eftersom det ibland är 

relevant när jag använder fotoeliciteringen och diskuterar deras egna verk med dem under 

                                                 

15
 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 7. 17-05-22 
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intervjun.  Jag har dock valt att inte använda vissa känsligare delar från materialet på grund av 

att de inte kan garanteras anonymitet fullt ut då jag visar bilder på deras verk i uppsatsen. 

4.3 Intervjuer 

 

Figur 2. Redovisning av genomförda intervjuer 

 

Jag har gjort intervjuer med personer som är verksamma inom konst i offentlig miljö. 

Intervjuerna har genomförts som semi-strukturerade samtal utifrån ett frågeformulär. Vid 

dessa samtal har jag gjort en ljudupptagning som jag sedan lyssnat på och transkriberat. En 

intervju gjordes på telefon och transkriberades från telefoninspelat samtal. Av nio kontaktade 

personer sa sju ja och medan två inte återkom efter att först ha tackat ja.   

   Intervjupersonerna har jag hittat via instagram, internetsökning och tips från klasskamrater 

och handledare. Även informanterna har tipsat mig vidare om nya personer. Detta har gjort att 

jag fått flest informanter från Stockholmsområdet. Jag har försökt hitta personer som är i olika 

åldrar och arbetar med olika typer av material, allt från garn till plastmuggar. En intervju 

gjordes på telefon, två intervjuer genomfördes på Konstfack, en hemma hos personen och tre 

mötte jag ute på stan, på café och restaurang.   

   Fotoelicitering är en forskningsmetod där fotografier används under en intervju som 

underlag för samtalet. Ofta har intervjupersonen fått i uppdrag av forskaren att fotografera 

något speciellt och sedan används bilderna som utgångspunkt för en diskussion.
 16

 Styrkan 

med denna metod är att forskaren kan få fördjupade kunskaper som inte skulle framkommit 

                                                 

16
 Rose, G. (2016). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. (4th edition). 

London: Sage.s. 308 f. 

 

Person Sara David Patrik Lina Klisterpeter Anna Akay 

Plats 
Café på 

Östermalm 
Konstfack 

Hemma hos 

Pontus 

Restaurang  

i City 
Konstfack 

Telefon- 

intervju 

Café på 

Kungsholmen 

Datum 17-02-14 17-02-20 17-02-21 17-02-22 17-03-13 17-03-20 17-03-24 

Tim:min 1:35 1:16 1:42 0:58 2:54 1:01 1:45 

Teknik 
Ljud-

inspelning 

Ljud-

inspelning 

Ljud-

inspelning 

Ljud-

inspelning 

Ljud-

inspelning 

Telefon-

inspelning 

Ljud-

inspelning 
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under en traditionell intervju, samtidigt som det ger ett mer avslappnat och emotionellt samtal 

där bilden fungerar som minnesstöd för intervjupersonen. Det visuella materialet blir ett 

hjälpmedel för att få syn på det som talade och skrivna uppgifter inte kan förklara lika 

tydligt.
17

 Andra visuella hjälpmedel som föremål eller liknande har samma styrkor om det 

används på samma sätt.
 18

  

   Under flera av intervjuerna har jag, inspirerad av fotoelicitering, visat bilder på instagram 

och internet som förställt intervjupersonens egna verk eller andra konstnärers verk. På ett 

liknande sätt användes föremål som personerna hade i närheten. Jag hade inte bett personerna 

ta med sig saker men ofta hade personerna med sig material av en slump.  Antingen har de 

själva tagit fram och visat eller så har jag i vissa fall frågat i fall de haft något med sig. Jag har 

då bett dem att ta fram sakerna så jag kunde fotodokumentera dem och så har samtalet utgått 

från föremålen.   

   Transkriberingen har gått till så att jag lyssnat igenom materialet och gjort en transkribering 

där tiden angetts för att bilda en slags sökfil för att underlätta analysarbetet.  Jag har lyssnat på 

ljudfilerna i hörlurar och växlat mellan att skriva samtidigt och använda funktionen ”tal till 

text” i google docs. Då har jag lyssnat och sedan pratat ut det jag hör samtidigt som jag 

lyssnar. Ibland är talet så snabbt så det gick fortare att få ner det till text med denna metod. 

 

4.3.1Analysmetod 

Analysen har vägletts av en logisk ordningsföljd för analys av kvalitativ data som Martyn 

Denscombe skriver om.
 19

 Den består av förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning 

av data med hjälp av kategorier och koder, verifiering av data och presentation. Denscombe 

menar även att analysprocessen har en repetitiv karaktär där man hoppar mellan dessa steg.
20

  

Analyssteg 

1. Dataproduktion och förberedelse av data 

2. Genomläsning och temasökning 

3. Analys av teman 

                                                 

17
 Ibid .s. 315 ff. 

18
 Ibid .s. 317. 

19
 Denscombe, M (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

2. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 369 ff. 
20

 Ibid  s. 369 ff. 



13 

 

   

För att få klarhet i hur undervisning utomhus skulle kunna genomföras har jag undersökt vilka 

komponenter som kan ingå i processen vid skapande av osanktionerad konst i den offentliga 

miljön.  Eftersom intervjufrågorna inte direkt svarar mot syftet använde jag mig av dessa 

analysfrågor: 

 

Hur kan utbildning med gestaltning i offentlig miljö utformas? 

1. Hur kan en skapa konst i offentlig miljö på ett enkelt och rättssäkert sätt? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar finns? 

3. Hur kan den kreativa skapandeprocessen se ut? 

4. Vad har betydelse för den kreativa processen? 

Dessa frågor har ställts till intervjumaterialet och citat från de sju intervjuerna och min egen 

reflektionstext från den konstnärliga forskning har sorterats in i fyra olika textdokument, ett 

för respektive fråga. I dessa fyra texter gjordes en temasökning som gav de fem teman som 

sedan analyserades vidare.  

5 Teori och tolkningsram 

Studien är gjord utifrån ett sociokulturellt och designdidaktiskt perspektiv där lärande ses som 

kommunikativa och teckenskapande processer, och kunskap kan förstås som ett uttryck för en 

aktivitet och en praktik. 
21

  Utifrån denna kunskapssyn kan skapandet av osanktionerade 

konstnärliga uttryck i offentlig miljö med metoder från land art och gatukonst betraktas som 

exempel på teckenskapande aktiviteter och praktiker användbara för att designa 

undervisning.
22

  

/…/Didaktisk design ett begrepp för hur man kan forma sociala processer och skapa förutsättningar 

för lärande, och för hur individen ständigt återskapar (re-designar) information i egna 

meningsskapande processer. Men detta sker inte bara i skolmiljö. Snarare ser vi didaktisk design som 

en aspekt i många sammanhang, som ett sätt att förstå pågående lärprocesser antingen detta sker i 

skolan eller på fritiden, i fortbildning eller på museer osv.
23

  

                                                 

21
 Selander, S. & Kress, G.R. (2010) s.24, s.32 

22
 Andersson, C. (2006). Rådjur och raketer: gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 

offentliga rummet. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006. s. 70 
23

 Selander, S. & Kress, G.R. (2010). s.24 
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Samspelet med andra människor, platser, miljöer, verktyg, material och samhället blir relevant 

för att förstå kunskapandet, istället för att betrakta lärande som en process endast beroende på 

den enskilda individens inre tankearbete. 

Den centrala frågan blir istället att försöka se olika aktiviteter i samhället ur ett lärandeperspektiv, och 

att förstå samspelet mellan individer, kollektiv (familjer, praktikgemenskaper av olika slag, skolan, 

organsiationer, företag) och de resurser i form av teknik som finns utanför människor. Utmaningen är 

att hitta lärandets karaktär och förstå de händelser och sammanhang där individer och kollektiv ändrar 

sina sätt att hantera sin omvärld och att förstå den, de situationer där de transfomerar både sig själva 

och sin omvärld.
24

 

Genom att studera hur skapande av land art och gatukonst kan se ut med ett sociokulturellt 

perspektiv kan förutsättningar för lärande hittas och förstås, och sedan användas i utformning 

av bildundervisning.  Kunnande, eller literacy, i att skapa mening genom olika gestaltningar 

och tolkande av gestaltningar är kunskaper som den ändrade mediebilden och 

världsutvecklingen medför blivit förutsättningar för att kunna delta i samhället. 25 

Enligt Østerud är utvecklingen av gestalt-literacies ett viktigare mål för skolans undervisning. Att 

kunna röra sig mellan olika arenor, skapa mening och kommunicera på kulturellt relevanta sätt är på 

många sätt avgörande förmågor idag. Att se utvecklingen enbart som en fråga om hur man kan hantera 

redskapen och teknologierna i sig är alltför begränsat.
26

 

Att många olika typer av gestaltningsformer skall ingå i bildundervisningen har varit en 

grundsyn i studien, och att land art och gatukonst som sociala praktiker innefattar möjligheter 

till situerade lärsituationer som kan möjliggöra kunskaper som är nödvändiga i den ständigt 

föränderliga och globala värld vi lever i.   

  

                                                 

24
 Säljö, R. (2013). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.s. 20.f. 
25

 Säljö, R. (2011). Att förädla information till kunskap: lärande och klassrumsarbete i mediesamhället. 

Stockholm: Norstedts, s.221. 
26

 Ibid s.11. 
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5.1 Begrepp  

Nedan listas utvalda begrepp relevanta för undersökningen sammanfattade med korta 

förklaringar och definitioner:  

Affordance - handlingspotential och meningspotential. 

Ett objekt och dess egenskaper medger en viss handlingsmöjlighet. Dessa 

handlingsmöjligheter relaterar även till individens tidigare erfarenheter, bakgrund och 

intressen. Objekt kan ha en kulturellt förankrad meningspotential som består av skaparens 

erbjudna mening och nyttjarens uppfattade mening påverkad av konventioner. 
27

  

Navigerande principer  

Val som en individ tar ställning till i sina teckenskapande aktiviteter. Vilka resurser väljs och 

hur används dessa?
28

  

Skapande motstånd  

Kreativt motstånd i skapandeprocessen driver arbetet framåt och som kan finnas i materialet, 

tekniken, utförandet eller i själva överföringen från idé till verk.
29

 

Nollgradiga platser  

Platser eller ytor som tycks bortglömda, oviktiga och förbisedda i den offentliga miljön. I 

stadsrummet kan det exempelvis vara undersidan av brofästen eller gångtunnlar.
30

 Paulsson 

använder begreppet alternativa platser för att beskriva platser med avsaknad av ordning och 

kontroll.
31

  

Offentlig miljö  

I detta begrepp innefattar jag offentliga platser i stadsrummet eller offentliga platser i naturen 

som allmänheten enligt allemansrätten har tillträde till. Jag har valt att använda denna 

formulering eftersom jag vill ha ett begrepp som kan innefatta båda konstnärliga uttryck i 

båda urbana och rurala miljöer där praktiker från gatukonst och land art förekommer.  

Dessa begrepp har använts under analysen och varit ett stöd för att hitta teman i materialet och 

även väglett tolkning och resultat av undersökningen.   

                                                 

27
 Selander, S & Kress, G.R. (2010).  s.39 ff. 

28
 Ibid s.144 f. 

29
 Andersson, C. (2006).  s.159. 

30
 Ibid. s.96. 

31
 Paulsson E. (2016), Göra plats: graffiti, kommunal förvaltning och plats som relationell effekt.  Diss. 

(sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv. Alnarp, http://pub.epsilon.slu.se/13363,  s.11. 

http://pub.epsilon.slu.se/13363
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6 Tidigare forskning 

Rådjur och raketer: gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga 

rummet av Cecilia Andersson är en doktorsavhandling som undersöker gatukonstens som 

kulturellt fenomen, hur den uppstår, ser ut och dess förutsättningar att finnas som konstform. 

Fokus ligger på Stockholms gatukonst och gatukonstnärer. Med ett sociokulturellt perspektiv 

ses gatukonst som en kreativ praktik och Andersson menar att den estetiska lärprocessen kan 

ge redskap för att arbeta med gatukonst även inom skolan.   

Emma Paulsson är landskapsarkitekt och i hennes avhandling Göra plats: graffiti, kommunal 

förvaltning och plats som relationell effekt, studeras med ett relationellt perspektiv hur 

allmänna platser formats och påverkas i ett samspel mellan utövandet av graffiti och 

gatukonst och kommunala förvaltningar. Fallstudien är gjord i Malmö stad och beskriver det 

mer tillåtande förhållningssätt som praktiseras. Parkförvaltningen försöker ha 

handlingsberedskap och gör trendanalyser för att kunna anpassa de allmänna platser som kan 

tänkas dyka upp i form av guerillagardening eller egna parkbänkar.
32

 

Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti. Av Oskar Rendel, som även han är 

landskapsarkitekt, undersöker i sitt examensarbete hur lagliga graffitiväggar kan inverka 

positivt på människors upplevelse av en plats. Arbetet ger en utförlig bakgrund till 

Stockholms Stads tidigare nolltolleranspolicy och gatukonstens villkor.
33

 

 

En ännu nyare undersökning gjordes förra året i kandidatarbetet Det offentliga rummet som 

canvas för gatukonst av Mina Alsadawi där hon undersöker hur gatukonst upplevs av 

betraktare i det offentliga rummet. Hon synliggör också den juridiska gråzonen som utövare 

av gatukonst har som spelplan. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring gatukonsten som 

fenomen och dess betydelse för det offentliga rummet. Alsadawi menar att synen på gatukonst 

är under förändring och att viktiga frågor inför framtiden är behovet av att kunna uttrycka sig 

genom gatukonst, och hur man kan hantera en sådan föränderlig konstform i stadsmiljöer.
.34 

                                                 

32
 Paulsson E. (2016), Göra plats: graffiti, kommunal förvaltning och plats som relationell effekt.  Diss. 

(sammanfattning/summary) SLU. Alnarp, s. 180. 
33

 Rendel, O. (2012). Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti. Avancerad nivå, A2E. Uppsala: SLU, 

Institutionen för stad och land  
34

 Alsadawi, M. (2016) Det offentliga rummet som canvas för gatukonst, Kandidatarbete 15 hp, institutionen för 

stad och land,, Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Uppsala 
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7 Bearbetning och analys 

I min bearbetning och analys kommer jag att behandla och lägga fram de fem övergripande 

teman som framkom i materialet med hjälp av analysfrågorna. Materialet, platsen, sociala 

relationer, lagrum och kunskapande utomhus var komponenter som återkom och var av 

betydelse. Dessa kommer presenteras vidare i efterföljande avsnitt. 

7.1 Skapandeprocessen 

Platsens, materialets och sociala relationers relevans för skapandet var tre av de teman som 

framkom i det analysmaterial som analysfrågorna gav.  

7.1.1 Platsen 

En bra plats för sin interaktion eller konstverk säger deltagarna i studien är viktig. Flera av 

dem menar att det som gör en plats bra är synligheten för allmänheten. De vill synas och nå ut 

med sitt budskap. Det får gärna också vara svårtillgängligt så att verket kan få finnas kvar en 

stund. En informant, Akay tycker också att en bra plats kan vara där det går att arbeta ifred 

utan att bli störd.   

   Jag pratar med Anna, som är verksam konstnär och gör offentliga uppdrag för kommuner, 

om att hon även arbetar med att sätta upp sin egen grafik som wheat paste ute i stadsmiljön. 

Wheat paste är en teknik för affischkonst i papper som sätts upp med ett lim som hon kokar 

ihop själv.  

M: Men hur ofta gör du det här? 

A: Det är bara ibland när jag hittar ett bra ställe. 

M: Vad är ett bra ställe? 

A: Jag bara såg liksom att det saknades någonting, eller att en vägg ser väldigt bra ut, att här skulle det 

här passa perfekt. Så sätter jag upp någonting då. Några gånger om året bara när jag hittar något. 

M: Så det är mer att du rör dig utomhus och så får du syn på något som du tycker behöver något? 

A: Ja. Någon gång har jag haft något som jag har jag letat upp ett ställe åt. Men jag känner att när jag 

hittar ett ställe som behöver något..HÄR..precis HÄR behövs det något! 

En plats som saknar något fångar konstnärernas intresse och de känner ett behov av att tillföra 

något för att miljön ser tråkig eller tom ut. Det här upplever jag själv under min konstnärliga 

forskningsprocess, till slut kan jag inte åka någonstans utan att få syn på platser där det går att 

göra saker. I konstdagboken där jag dokumenterar min process beskriver jag följande från 21 

februari 2017: 

Jag försöker läsa Rådjur och raketer. Men jag avbryts hela tiden av att mina tankar glider iväg och 

börjar tänka på saker jag kan göra i det offentliga rummet. Jag tänker på Älvsjö station. Varje gång jag 
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är där nu så får jag nya idéer. Idag när jag satt hemma och läste i soffan kom det 3 nya idéer till. /…/ 

Jag tänker på utrymmet bakom rulltrappan som är en död konstig yta. Det känns som att det behövs 

något där. 

Akay beskriver på samma sätt hur hans början till skapandeprocessen ofta är att han ser en 

tom och ren plats som han vill göra om eller använda på något sätt. Sedan diskuterar han ofta 

med någon kollega för att hitta ett sätt att förändra objektet eller miljön och göra den mer 

levande. Han nämner den röda stugan, Traffic Island, som var ett av många samarbeten med 

Klisterpeter som ett exempel. Stugan byggdes på ett berg mellan två motorvägar och fick 

många besökare under den tiden verket fanns.
35

 Den här typen av plats är just ett exempel på 

en nollgradig plats som ligger utom kontroll och reglering som Andersson beskriver.
36

 

M: så spånar ni fram något tillsammans om den här platsen? 

AK: Ja, vi borde ge den liv! Så här.. Den där lilla traffic Island...det skulle va juste att hänga upp ett 

klädstreck eller bygga ett tält..ja vi kanske ska bygga en lite röd stuga? Så jättemycket av arbetena 

utgår från en plats.. 

 

Bild 5 Traffic Island. AKKP 2003  

                                                 

35
 Kidpele (2006). Urban recreation: Akay & Peter = Bröderna Barsky. 1. uppl. Årsta: Dokument 

36
 Andersson, C. (2006). s.96. 
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Även om platsen för flera av deltagarna fungerar som utgångspunkt och inspiration till 

skapandet så kan platsen även komma in som en följd av en idé eller en produkt som redan 

existerar precis som Anna nämnde att hon gjorde ibland. Då handlar det istället om att söka 

upp en plats som fungerar till verket. Klisterpeter menar att det är de vanligaste sätten som 

platsen relaterar till skapandeprocessen för honom.  

KP: Det känns som att man har 2 arbetssätt. Antingen så hittar man en plats man vill göra någonting 

på, eller att man har saker som man vill hitta en plats och göra någonting. Och sen har man det 

där..rådjur eller fågelholk eller någonting, man har en produkt som man bara ska producera. Bara så 

här mata..då spelar det ingen roll.. 

Platsen påverkar också skapandeprocessen i själva utformningen. Både i budskap, idé, format 

och skala. Sara som jag intervjuat mäter föremål i stora områden som hon planerar att 

eventuellt virka garngraffiti till. Hon skriver upp alla måtten i en bok och har kunskap kring 

utformning på stuprännor, stolpar, bänkar, räcken och statyer. Denna information använder 

hon sedan när hon sitter hemma och planerar och virkar.  

S: Ja visst ja! jag har alltid ett måttband i fickan det måste man ha! Jo, men det är nummer ett 

egentligen. Måttband och en penna, det är ..och det säger de här amerikanska som jag följer också, 

måttband och penna, det är verktygen när man är ute.  Och sen kan man ju också få idéer… för att.. 

M: … medan du gå runt? 

S: Ja just det! Och tittar… kanske detta .. bänken den ser... där skulle man kunna ha på handtaget! 

eller där skulle man kunna ha.. Och då blir det också lite olika saker .. ska det vara hängen, nån som 

har pompoms.. sån här så… man kan ju variera lite grand men det är ju ändå själva miljön som avgör 

vad det blir. 

Två av deltagarna i studien berättar för mig att platsen kan förstärka budskapet och göra det 

tydligare vilket är en aspekt som de använder sig av. Patrik förklarar hur han funderar på en 

formulering och ett ämne samtidigt som han hittar ett stängsel lämpligt för sin konst. I 

lyckosamma fall går det då att förstärka budskapet med platsen. Ett exempel är det verk han 

gjorde i Observatorielunden som ligger mellan Handelshögskolan och Stadsbiblioteket i 

Stockholm, med plastmuggar placerade i ett stängsel. Texten ”Sagor om evig tillväxt” har en 

pil mot Handelshögskolan och texten ”Andra berättelser” pekar mot stadsbiblioteket.  

P: Jag gillar alltid att jobba platsspecifikt som att kommentera någonting på en speciell plats. Det är ju 

ofta.. .alltså man skapar ett sorts... skapar en sorts.. platsen blir en sorts resonanslåda gentemot, vilket 

verket det än är, får en klang och då blir både platsen och verket... de.. .dem kan hamna i någon sorts 

samspel.  
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Bild 6 Evig tillväxt/ Observatorielunden. Stockholm april 2016 Patrik Qvist 

Även hur det fysiska stängslet ser ut påverkar utformningen av texten berättar han. Ett långt 

stängsel ger utrymme till ett friare budskap medan ett kort stängsel gör att orden kanske måste 

anpassas eller formuleras på ett visst sätt för att få plats och samtidigt förmedla den tänkta 

tanken hos konstnären.   

 

Akay ser platsens påverkan på arbetsprocessen i en vidare kontext och beskriver ett nyligen 

uppmärksammat projekt där han samarbetat med ett antal konstnärer i ett ödehus, där de 

tillsammans arbetade för att skapa en berättelse och en slags utställning i ett gammalt 

kontorshus.
37

 Samtidigt som han och hans kollegor hittar huset flyttar det in hemlösa i huset. 

De försöker till en början att komma överens och dela på lokalerna, men det blir till slut 

svartsjukedraman i huset mellan de hemlösa, och de har på nätterna rivit runt bland 

konstverken och letat efter något så arbetena blivit förstörda. De stör konstnärernas arbete en 

hel del. Akay menar att de som skadade konsten och bodde på platsen blir en del av processen 

och något de blev tvungna att förhålla sig till, och som på ett sätt gör arbetet mer intressant 

och lite utom konstnärens kontroll. 

                                                 

37
 Svenska Dagbladet,  Chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén https://www.svd.se/hemlig-

konstskatt-hittad-i-rivningshus-pa-ostermalm#sida-3 2017-05-20 

mailto:fredric.karen@svd.se
https://www.svd.se/hemlig-konstskatt-hittad-i-rivningshus-pa-ostermalm#sida-3
https://www.svd.se/hemlig-konstskatt-hittad-i-rivningshus-pa-ostermalm#sida-3
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7.1.2 Materialet 

Precis som platsen kan inspirera till en idé att vilja skapa något kan även material och föremål 

fungera på samma sätt. Jag diskuterar under flera intervjuer var gränsen mellan land art och 

gatukonst går eftersom flera av konstnärerna rör sig i ett gränsland mellan dessa, eller fram 

och tillbaka. Under ett sådant samtal berättar Klisterpeter hur han och Akay krattade löv i 

Hagaparken en hel dag, för att de ville ta en viss bild.   

 

 

Bild 7 Hagaparken 2012 AKKP 

M: Hur kom ni på idén? Det där kändes kanske som att det där var mer land art än gatukonst? 

KP: Det känns inte som att man har någon begränsning… 

M: Men hur fick ni den idén, var det platsen? Eller..? 

KP: Jag tänker att.. man så här tänker att det så här är fint med löv, det ligger det här täcket...marken 

att man ska göra någonting... att man spånar...ska man skriva någonting? Just att man tänkte så här, ta 

bort eller lägga till? 

M :Så då var det mer materialet än platsen som var inspiration...att ni såg så här att ni ville göra något 

med löv? 

KP: Ja precis...löv borde vi göra något med… 
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Förmågan att se potential i ett material är det som sätter igång processen. Oavsett om det 

gäller löv i en park eller kvarglömda pärmar i ett övergivet kontorskomplex. För konstnärerna 

handlar det om att hitta affordance och handlingspotential för ett material på ett sätt som 

kanske inte är den vanliga konventionen.
38

 

AK: man ställs inför möjligheter ..vi kom vi in i det här kontorsrummet och det finns 5000 gamla 

pärmar, all deras...finansiella/…/ Vi borde GÖRA någonting med det här materialet..och det är kul, 

det är som en lek ändå…eh...MM! Man har möjlighet, man ser möjligheter med enkla medel… 

Ett material som jag själv fick syn på när jag stod och väntade på pendeln vid Centralen och 

irriterade mig på att det går utmärkt för rökare att ta plats i det offentliga rummet och skräpa 

ner och sprida farliga ämnen i luften utan påföljd. Helt plötsligt såg jag alla fimpar som låg 

slängda på marken. Eftersom tåget var försenat samlade jag ihop tillräckligt många fimpar för 

att skriva ett ord uppe på en sandlåda på perrongen. När folk runt omkring såg vad jag gjorde 

blev det som en tom ring runtomkring mig. Det kändes helt plötsligt som om jag hade makten 

över det offentliga rummet och att min visuella protest tog tillbaka makten över luftutrymmet 

som rökarna nyss hade. Det är också fullt möjligt att de blev rädda och trodde att jag var 

galen.   

 

Bild 8 BLÄ på Centralen 3/3 2017 Maria Bruvik Kindestam 

Anna förklarar att hon tycker om att sätta upp begränsningar när hon arbetar.  Hon sätter upp 

sin grafik i staden och hon har även workshops i land art, men hon anser inte att land art är 

                                                 

38
 Selander, S. & Kress, G.R. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedt s.39 

ff. 
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hennes konst. Det ser hon mer som en kreativ övning för sitt eget nöjes skull. Hon liknar det 

vid att bygga sandslott eller dekorera en kaka. När hon får lust att göra något utomhus i 

naturen använder hon gärna navigerande principer för att på så sätt skapa sig ett motstånd att 

arbeta mot.
39

 Hon förklarar hur det tränar hennes kreativitet och att hon sedan har nytta av det 

i sin egen konst, precis som att träna skalor när man spelar piano.  

M: Vad ger den typ av övning dig för färdigheter? 

A: Det är rum, färg och form. Att se..möjligheter med det som finns. Man tänker okej, jag är här, och 

jag får bara använda det jag hittar här. Vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Det är som att öva den 

kreativa muskeln på något sätt. Jag sätter alltid upp sådana vad jag än gör, så kanske jag bestämmer 

mig för att jag ska…det är också ett sätt att sätta upp en begränsning.. Jag kanske ska göra något kul 

här! Men vad finns det här? Och så jobbar jag med det som finns där.  

M: Så platsen blir begränsningen? 

A: Ja platsen blir begränsningen i materialet som finns där. Och jag kan känna att även om jag jobbar 

med land art så har det gett mig jättemycket även i min egen konst.. Jag ser kanske rummet, hur man 

rör sig, hur ljuset faller, eller jag tänker bättre tredimensionellt 

Efter intervjun blir jag inspirerad av Annas arbetsmetod när jag minst anar det och vid två 

tillfällen när jag är ute för att rekognoscera platser till att pröva mossgraffiti på kommer jag att 

tänka på detta. Jag får ett infall och tänker att jag inte måste planera allt i förväg utan jag gör 

bara något med det som finns här nu! Materialbegränsningen på platsen fungerar som ett 

skapande motstånd.
40

 Jag blir förvånad över hur rolig och lätt denna metod var! Vid det ena 

tillfället hittar jag blå glasmosaik vid en skräpig dumpningsplats för diverse tjuvgods i 

skogen, vilket inspirerar mig till att använda mosaiken till att göra denna text. 

                                                 

39
 Ibid s.144 f. 

40
 Andersson, C. (2006).  s.159. 
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Bild 9 Finders Keepers 5/4 2017 Maria Bruvik Kindestam 

Vid det andra tillfället får jag syn på tussilago som växer vid kanten till en bro. Det är svårt att 

lägga tussilago på rad för de blåser iväg hela tiden. När jag nästan är klar kommer en cykel 

och kör sönder halva raden så jag får börja om. Jag får springa fram och tillbaka tills jag blir 

svettig och skynda mig att ta kort innan allt blåser sönder. När jag kryper runt på marken 

cyklar en dam förbi och säger ” Det här var mycket finare än klotter” så jag blir lite glad och 

känner att svetten kanske var värt det hela. Jag tänker att det är bättre att arbeta med tyngre 

material som inte blåser bort så snabbt.   

 

Bild 10 Tussilago 7/4 2017 Maria Bruvik Kindestam 
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Avslappnade aktivism  

Flera av informanterna, och särskilt de som varit yrkesverksamma konstnärer under lång tid 

menar att de väljer att skapa osanktionerad konst utomhus för att det är lustfyllt, lätt och 

roligt. Samtidigt når de ut till en annan sorts publik än den de når via en traditionell 

utställning på ett galleri. Glädjen i att arbeta på detta sätt gör att de fortsätter. Lina som virkar 

menar att när hon arbetar med ett verk sätts tankarna igång kring budskapet tack vare den nära 

relationen till garnet. Det blir ett lustfyllt arbete för tanken och kroppen.  

M: Vad är viktigaste faktorn för dig när du gör de här sakerna?   

L: Dels så mår jag ju väldigt bra av färg.. att jobba med färg och att jobba med garn. Det är så taktilt, 

det är väldigt många upplevelser i det… och jag tycker om att man kan gå in i processen också här… 

och också kopplat till aktivism… också att det går ganska fort man ska vara snabb ut med sina 

budskap. Ja men typ så här låta mycket, eller synas eller skriva så här slagkraftiga debattartiklar det 

här är också.. Det blir som en långsam form av aktivism att man kan sitta hemma och processa och 

fundera samtidigt som man får den här upplevelsen av att jobba med ett material. 

M: Så det är lite njutning för dig att jobba med materialet?  

L: Ja det är det väldigt.. ja, ja verkligen! Och att det också är så här.. Ja men det är ju avkopplande 

också Det är mitt sätt att varva ner. 

Jag minns att jag tyckte det lät lite underligt att ha en relation till materialet på det här sättet 

och att jag under intervjun inte riktigt förstod vad hon menade. Men när jag själv sitter i 

soffan och virkar på skylten som ska bli en del av min gestaltning till vårutställningen på 

Konstfack, har garnet i mina händer och märker hur avslappnad jag blir mitt i all stress, minns 

jag vad Lina berättade. Jag har inte virkat sen jag började på Konstfack och minns hur mycket 

jag älskade att göra det. Jag virkar texten violation och funderar medan jag arbetar på varför 

eller varför inte det kan vara en överträdelse att sätta upp en virkad skylt i det offentliga 

rummet. 

 

Bild 11 Processbild från soffan 13/4 2017 Maria Bruvik Kindestam 
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De av informanterna som arbetar med pärlor och garn menar att de associationer och 

erfarenheter människor har till materialet gör dem mer välvilligt inställda till interaktioner i 

den offentliga miljön. Det blir lättare för konstnären att få placera ut sitt verk utan att någon 

reagerar eller blir arg. Pärlplattor har många gjort som barn på dagis och många associerar 

garn till en äldre kvinnlig släkting som de har positiva minnen till. Sara berättar hur en man 

vid ett tillfälle stannade länge och började prata om sin avlidna mamma som var duktig på att 

brodera när hon satte upp garngraffiti.  

7.1.3 Sociala aspekter  

7.1.3.1 Samarbete 

Flera av deltagarna menar att de föredrar att arbeta tillsammans med andra. Akay säger att det 

är hans huvudsakliga praxis eftersom det blir roligare då, och det är just att ha kul som är 

viktigt. Klisterpeter menar att fördelen är att han får energi från andra människor och att det 

blir lättare att slutföra jobbiga saker när de gemensamt bestämt sig för att göra ett projekt. Då 

kan de se det komiska i situationen och skratta åt det. För honom är det ett sätt att umgås med 

andra även om han också kan uppskatta frihetskänslan när han är ute själv på kvällen och 

sätter upp stenciler. Även Lina menar att det är mer intressant och givande att arbeta med 

andra.  

L: Jag tycker det är kul att samla andra och se vad man kan göra tillsammans. Man själv kan komma 

på en idé men det blir ofta mer spännande att man utvecklar den tillsammans med andra människor 

och se vad det kan landa i. För det kan också bli väldigt ensamt att sitta hemma och liksom virkar, jag 

tycker iof att det är skönt också, jag kan sitta hemma väldigt länge, jag har inget problem med 

det.(skratt)… Men det är kul att komma ut och träffa andra människor och dela den här upplevelsen 

med också. Så det tycker jag är väldigt spännande. 

Sara menar dock att hon alltid haft svårt för grupparbeten. Däremot umgås hon ofta med 

andra som är intresserade av gatukonst, även om hon känner att det kan vara svårt att ha fokus 

på fotografering eller det hon ska göra.  

7.1.3.2 Sociala Medier - Virka och scrolla 

Alla personer jag intervjuat utom en använder sociala medier på olika sätt relaterat till sitt 

skapande. Flera av dem publicerar sina egna verk i direkt anslutning till att de satt upp verket.  

M:  och sen när det färdigt? när det är fastknutet? 

L: Ja då är det så här...då fotar jag! 

M: Då fotar du! Har då mobilkamera då eller någon annan kamera? 
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L: Det är lite olika vart jag är eller hur mycket jag orkar bära med mig. Det känns också viktigt för sen 

fortsätter ju liksom den här processen på sociala medier. 

M: Vad har sociala medier för del i skapandeprocessen? 

L: Men det har väldigt stor del, jag tänker att ur hela communityt kring gerillaslöjd, att det är liksom 

en viktig plattform det är där man möts. Det är där jag har fått kontakt med många. ..och också liksom 

så här inte bara i Sverige utan internationellt. Alltså det är en rörelse som växer över hela världen.  Så 

det är också spännande att se vad andra gör. 

M: Följer du många konton också på Instagram eller Facebook? 

L: Ja, jo men en del, det gör jag.  Sen är det också spännande och att ens..det man har gjort får leva 

kvar lite längre… också att det finns där, och liksom kan kommunicera ut och på det sättet. Alla har ju 

inte möjlighet,  att alla kommer inte får se det där jag satt upp det liksom.. 

Två av personerna använder sig av bloggar även om de menar att instagram är deras främsta 

kommunikationskanal. Sara använder instagram och menar att många som är arbetar med 

gatukonst följer varandra och tipsar varandra med hjälp av direktmeddelande-funktionen om 

platser där det går att se konst eller där det går att göra saker. Hon använder flödet som 

inspiration för att få idéer till vad hon kan göra. Hon fotograferar sin egen och andras 

gatukonst och lägger upp bilder där.  

M: Jaha, det är lite som inspirationskälla? 

S: Ja det kan man säga just för att kunna komma på någonting nytt lite sådär.. men för att… det är 

ju… blir det också som ett heltidsjobb, sitta skrolla och kolla hela instagram. Jag har 2000 följare 

någonting och så följer jag väl 800 även om hälften bara är som man får rulla, rulla, rulla förbi, så blir 

det ju ändå.. Jag har ju tänkt att jag jobbar ju heltid med virka och scrolla instagram… och fota./…/ Ja, 

och det är ju inte måndag till fredag utan det är ju hela veckan runt..så att.. 

 

Patrik förklarar att det finns många personer som drivs av att upptäcka gatukonst och 

publicera på instagram under olika hashtags som #gatukonst eller #streetartstockholm och att 

han ibland tar hänsyn till detta vid publicering.  

P:/.../ och det känns lite taskigt mot dom ibland att jag alltid lägger ut min så fort liksom.. 

M: Aha... så fick inte dom.. 

P: ..så fick inte dom upptäcka den! Så nu får en del, så den där till exempel(pekar på en bild) den 

väntade jag med 4-5 dagar att lägga ut så tills det hade setts, att några andra som då hade fått upptäcka 

den.. 

M: Men du säger inte till dom..att där..gå förbi den där gatan? 

P: Nej nej nej nej nej det är..bara att jag..ser.. 

M: Så du bjussar dem lite på thrill? 

P: Ja några dagar så där, i bästa fall om jag känner mig generös..(skratt) Men det...det är de gör ett 
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jättefint arbete också. De gör ett fantastiskt arbete med att dokumentera grejer. Det är som en kompis 

till mig som sa att det spelar ingen roll var man målar, stenciler eller vad som helst, det kan vara i 

vilket jobbigt ”och komma till skrymsle som helst”. Förr eller senare kommer det ut någon och hittar 

det och tar en bild och lägger ut det... att...och det där har ju förändrat../…/ ...i Gatukonst sammanhang 

sådär så har ju det förändrat liksom spelplanen helt. 

Några av deltagarna, främst de med graffitibakgrund, pratar om att publiken och kulturen på 

så sätt har omvandlats inom gatukonsten. Förut fotograferade man en bild och hade hemma 

eller visade sina närmsta vänner. Det gick kanske bara att se en graffitimålning genom att ta 

sig långt in i ett tunnelsystem eller få se en bild från någon som varit där. När jag undersökt 

andra hashtags som #landart eller #environmentalart tänker jag att en liknande förändring 

skett där.  

P:... när de målar idag så kan de med en gång lägga upp en bild på insta och så ser 1000 människor det 

liksom.  Så det har ju skett en enorm... och jag vet inte om det varken är bra eller dåligt men det är 

intressant med det här paradigmskiftet, det som har skett inom just den sortens mer temporär konst... 

icke sanktionerad konst... 

Patrik berättar att han även gjort ett projekt där han kontaktat olika instagram-användare och 

bett om att få deras dokumentation av hans verk. Dessa bilder sammanställdes sedan till en 

bok. Efter att ha intervjuat Patrik och Lina blir jag nyfiken på hur sociala medier verkar spela 

en roll i skapandeprocessen och jag bestämmer mig för att utforska det själv. Jag startar ett 

instagramkonto där jag lägger upp några av dokumentationsbilderna från experimenten jag 

gör inom min konstnärliga forskning. Ett av experimenten vid en pendeltågstation blir 

fotograferat och publicerat flera gånger av andra än mig själv. Jag upptäcker det av en slump 

när jag ser en granne som publicerat en bild på sitt instagramkonto. Jag tycker att 

kommentarerna är mycket intressanta att läsa och jag ser till exempel att jag lyckats få ut det 

budskap jag vill. Jag får också idéer till nya verk inspirerat av kommentarer med tankar som 

jag själv inte associerat till texten eller platsen. Det känns jätteroligt att få snälla 

direktmeddelanden från folk som säger ”tack” och ”bra jobbat” vilket blir min enda respons 

eller kontakt med en slags publik.   
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Bild 12 Life is waiting 2017 Maria Bruvik Kindestam 

 

Anna berättar att hon använder sitt instagramkonto för att ta temperaturen på publiken, hon 

säger även att hon känner till kollegor som arbetar på det sättet. Responsen kommer snabbt 

och direkt vilket hon tycker kan vara användbart. Några av de intervjuade menar dock att det 

kan finnas en fara i att publikens likes kan bli drivkraften istället för att ens eget nöje blir det. 

De menar att det kan finnas en fara att tappa bort sin integritet om man arbetar för 

publikfriande.  
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7.2 Lagrum  

 

7.1.2 Gråzonen av regler 

I lagen finns det inget tydligt juridiskt som pekar på att osanktionerad konst i offentlig miljö 

varken är laglig eller olaglig i Sverige. Interaktioner i offentlig miljö kan istället komma att 

påverkas av lagar och regler kring äganderätt för platsen, brott mot ordningslagen, 

skadegörelse, nedskräpning eller affischering. Det gäller alla kommuner i Sverige men det 

finns skillnader i ordningsstadgor och hur städer förhåller sig till exempelvis lagliga 

graffitiväggar.
41  

Jönköping och Malmö har till exempel dokument som fungerar vägledande 

för konstnärer och fastighetsägare när eventuella samarbeten skall göras i den offentliga 

miljön. Personerna som jag intervjuat menar ofta att de har kunskaper i vad som är lagligt att 

göra och inte när jag ställer frågan till dem. Men vid en närmare utfrågning är kunskaperna 

mer osäkra. Det framgår också under flera intervjuer att deras kunskaper snarare består i hur 

det går att skapa konst utomhus utan att bli ertappade eller anmälda för något brott. Lagar och 

regler kring skadegörelse är det som är tydligast att förhålla sig till för konstnärerna och som 

de oftast känner till. Att undvika att göra permanent skada eller åverkan nämner flera av dem. 

Sara förklarar att hon kände sig orolig i början vad som skulle hända ifall polisen kom och 

hon satte något virkat på en staty. Hon frågade saneringspersonal ute vid flera tillfällen och 

forskar efter information utan att hitta att det skulle vara helt olagligt någonstans. 

Ordningslagen  

Faktum är att det är så pass komplicerat att få klarhet i detta att inte ens polisens avdelning för 

tillstånd eller jurister heller kan ge klara besked. Detta blir jag varse när jag som en del av min 

konstnärliga forskning bestämmer mig för att göra ett försök att söka tillstånd för att få göra 

ett konstverk. Jag vill uppföra verket på ett stängsel som tillhör Trafikverket inom Stockholms 

Stads kommun.  Tanken är att det skall vara en liknande text som jag redan prövat att göra, se 

bild 8. 

 

Alla kommuner har rätt att skapa egna lokala regler med stöd av ordningslagen. Stockholms 

Stad har som många andra kommuner ordningsstadgor för hur och vad som får finnas i den 

offentliga miljön och på deras hemsida läser jag att det finns regler kring dekorationer, skyltar 

                                                 

41
 Alsadawi, M. (2016). s.8. 
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och affischering. Paragraf 11 nämner specifikt vanliga gatukonstformer som stenciler och 

klistermärken. 

Uppsättande av banderoller, skyltar, dekorationer och reklamanordningar 

10 § 

Tillstånd krävs av polismyndighet för att sätta upp banderoller, skyltar, dekorationer och 

reklamanordningar över eller på ett sådant sätt att de vetter mot offentlig plats. 

Affischering 

11 § 

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag får 

inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, 

cykel- eller körbanor eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat 

polistillstånd är giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller 

anläggning som nyttjas.
42

 

Att söka tillstånd  

Eftersom stängslet där jag ville uppföra konstverket vette mot en pendeltågsperrong behövde 

jag söka tillstånd hos polisen vilket kostar 700 kr. Jag måste också ha tillstånd från 

Trafikverket som äger staketet. Jag ringde polisen för att fråga ifall det behövs tillstånd för till 

exempel något virkat eller pärlplattor och vad som räknas som en skylt. Efter samtalet skrev 

jag i konstdagboken vad polisen svarade:  

Nu har jag ringt polisens tillstånds-avdelning som ger tillstånd till användning av offentlig plats. Jag 

frågade vad en skylt var. Polisen svarade att det är något som står på marken med information.  Jag 

frågade vidare om dekorationer av garn eller textil är skyltar (med tanke på garngraffit, undvek dock 

att använda ordet eller något ord för gatukonst). Personen skulle fråga en kollega då hon var osäker, 

fick vänta i flera minuter och sedan svarade hon att de inte riktigt visste, de hade aldrig fått en ansökan 

kring detta. Hon visste inte om jag behövde tillstånd eller inte. Jag frågade om pärlplattor med men 

det tyckte hon inte var en skylt utan det verkade lugnt att sätta upp enstaka. Det kunde nog räknas som 

ringa. Men hon tyckte jag skulle skicka in en ansökan för säkerhetsskull.  Jag har svårt att förstå varför 

jag ska skicka in en ansökan om det inte tydligt är krav på att det behövs…jag tänker att jag ska kolla 

med en advokat eller jurist istället.
43
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Jag ringde och mejlade sedan trafikverket och blev hänvisad runt till olika avdelningar. Jag 

skickade med en skiss och förklarade min tanke med verket och hur jag tänkt på att inte göra 

åverkan på staketet. Till slut fick jag till svar att jag behövde söka bygglov från 

Stadsbyggnadskontoret först. I mina öron lät det orimligt att behöva söka bygglov för att väva 

in tejpremsor i ett staket så jag ringde först för att höra mig för, och mycket riktigt var 

bygglovsenheten osäkra på om det var nödvändigt. Då fick jag instruktionen att mejla in skiss 

och annan information till deras rådgivande enhet för att få en förhandsbedömning om jag 

behövde ansöka. Bygglovsansökan för en skylt 1-5 kvm stor kostar 3360 kr och det skulle just 

då ta 6 veckor innan det ens gick att få en egen handläggare. Allt kändes krångligt och 

omöjligt och den kreativa motivationen när jag kom på idén och skissade var helt borta. Efter 

en tid fick jag svar från bygglovsenheten att det inte krävs bygglov för att väva in remsor i ett 

stängsel. Av en juridikstudent fick jag förklaring om det behövdes tillstånd från polisen för 

pärlplattor, garngraffiti eller att väva tejp i stängsel. Han menade att eftersom den här typen av 

konstverk inte påverkar framkomligheten eller är till fara för allmänheten så borde det 

betraktas som ett undantag från ordningslagen och därför inte kräva tillstånd. I 3 kap. 1 § 

Ordningslag (1993:1617) framgår följande:  

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på 

ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är 

allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
44

  

Juridikstudenten och jag resonerade kring att det är mycket svårt att tolka vad som är tillfälligt 

och obetydlig omfattning. Han menade dock att sannolikt är att om konstnären inte tar bort 

verket efter ett tag skulle det möjligtvis kunna klassas som nedskräpningsbrott, särskilt om 

verket rasar sönder eller hamnar på marken. Juridikstudenten bedömde det som orimligt att 

behöva söka polistillstånd som kostar 700 kr för något som med stor sannolikhet inte kräver 

tillstånd.
45

  

 

Av Trafikverkets kommunikationsavdelning fick jag till slut det officiella svaret att de måste 

säga nej till ett samarbeta på grund av deras säkerhetspolicy. De ville undvika material och 

människor nära spårområdet. Säkerhetsrisken som de såg det är att konstverket gav signaler 
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om att det är okej att ”göra saker” i spårområdet. Det menade att det för betraktare inte går att 

avgöra om jag har satt dit mitt verk utifrån eller inne i spårområdet. De frågade också ifall det 

är jag som satt upp tejp vid en tågstation redan (se bild 8), men kommenterade inte det 

ytterligare när jag svarar ja.
46

  

 

7.1.2 Möjligheter och begränsningar  

I Sverige har vi allemansrätten som ger oss möjlighet att röra oss i naturen.
47

 Anna menar att 

det hjälper till och underlättar därför att tillstånd inte behövs så länge inget förstörs. 

M: Behöver man be om markägarens tillstånd? 

A: Det behöver man inte!...Egentligen behöver man inte det om man håller sig inom det att det snart 

kan återgå till naturen. Därför jag har valt att göra det när jag jobbar med det konstpedagogiskt att 

göra det just därför, att man inte behöver be om tillstånd. Det är som att plocka svamp och blommor. 

 

Jag diskuterar möjligheterna att hitta lagliga metoder att använda för mig som lärare med 

Klisterpeter. Han undervisar som gästlärare ibland och har sett hur svårt det kan vara för de 

vanliga lärarna att undervisa om vissa saker medan han som konstnär och gästlärare har 

lättare att säga sin personliga åsikt.  

KP: spray kan bli svårt i skolan, just det där med att klä in, eller möblera om, man måste hitta någon 

slags annat... sätt... men det kommer ju fortfarande vara olagligt… 

M: Kommer det verkligen det? 

KP: Inte möblera om kanske.. 

M: Vad gör du som är lagligt?  

KP: Vi sprayade i snön en vinter, det är ingen åverkan på någonting…Då hade vi vattenfärg, stor dunk 

på ryggen…Sen krattade vi löv också, man kan flytta på saker och sånt där..i offentlig miljö, det 

funkar ju, möblera om liksom, man får inte sätta fast något…och så där..men flytta går bra. 

Anna använder också möjligheten att flytta på saker när hon arbetar med land art och 

fokuserar gärna på kontraster som utgångspunkt för skapandet. 

A:...ute i naturen...det är väl ändå att man,...då kan jag säga att jag jobbar med kontraster, tycker jag är 

kul! T.ex. en färg som inte finns där...eller  att man tar sten från ett annat ställe till ett ställe där det 

inte finns sten...eller att man liksom så.. eller att man ändrar någonting…man kan ta en plats och 
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liksom bestämma att här ska jag göra någonting, för det måste vara en kontrast så det ska märkas. 

 

Men jag har ju sagt till lärarna nån gång så här att..det finns ju sån här mossgraffit, eller att man tvättar 

rent.. Det var någon jag pratade med någon gång att när man tvättar bort liksom..det är bilden man 

tvättar bort, och det tycker jag är så..eh...sen så egentligen det här med land art är lagligt så länge du 

inte förstör någonting… 

 

När det gäller att arbeta i stadsrummet så föreslår Anna att det går att lägga till något, gärna på 

en tråkig plats. Hon föreslår också att lägga till något litet på en viktigt eller aktiv plats.  

A: Sen är det också spännande  att ta en väldigt pompös plats, som ett torg eller nånting, och lägga till 

något busigt och så, men då tycker jag att det ska vara gärna lite litet, så det inte märks med en gång, 

och så för då får det vara kvar. Är det stor så kommer det inte vara kvar, då kommer det försvinna 

med en gång… 

 

David som arbetar med pärlplattor limmar oftast fast sina saker med permanent lim vilket kan 

klassas som åverkan. Men han använder ibland den här metoden som Anna beskriver. Mitt på 

Stortorget i Gamla stan placerar han ut lösa pärlplattor som tillfälliga installationer.  

D: Nu är det Pokémon. Jag gör massa Pokémon och sätter upp. 

M: Ah, så nu gör du Pokémon! 

D: Ah 

M: Är det för barn tänker du då? 

D: För alla. Alla som spelar. Men mycket av det..det mesta av det har jag faktiskt inte limmat.   

D: Jag gjorde ett tag några figurer och ställer på gatan, på marken. Jag tycker det är lite kul att ställa 

sådana där på marken för det blir lite roliga bilder tycker jag.  Att Pokémon hamnar i verkligheten 

istället för att de är i telefonen. Kul att ställa ut på gatan och sen gå en bit ifrån och titta om andra 

människor såg dem. Vad folks reaktioner är. Ofta är det mycket småbarn som springer och blir väldigt 

glada. 

 

7.2 Kunskapa utomhus  

Personerna jag intervjuat har mycket erfarenhetsbaserad kunskap kring att skapa konst 

utomhus, allt ifrån hur du sätter upp tejp i minusgrader och fäster muggar i stängsel till hur du 

får pärlplattor att smälta ihop till mesta möjliga hållbara resultat. Att planera och projektera 

sina verk medför också olika implicita kunskaper.  

AK: /…/ man såg möjligheten att göra saker ute i en stad det var det enda man visste hur man gjorde, 

eller man hade lärt sig en massa saker. Man hade blivit lite som en liten företagars-gubbe! Okej man 

behöver måla en stor vägg.. man behöver en stege, man behöver rollfärg. Man blir en liten företagare 
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liksom, så att det var...Det blev bara naturligt att fortsätta göra saker utomhus inte att jag har ett kall 

att göra det är utan att det var enkelt och roligt att använda staden. 

 

Akay berättar om ännu ett samarbete där de arbetade med att möblera olika platser utomhus. 

Han beskriver hur de i görandet börjar bry sig om detaljer i möbleringen och att han tycker det 

är lite komiskt när han får något slags fokus på dessa saker under skapandeprocessen.  

 

M: men var det inte svårt, ni har fått perfekt mellanrum mellan alla stolarna? Var det inte jobbigt om 

ni satt upp halva och sen, vad sjuttsingen det står för glest… 

AK: Jo men så var det ju. Sen var man tvungen att...STÅ DÄR! KOLLA, ÄR DET RAKT!? 

AK: Det är jättemycket vita där, kan inte du flytta… 

M: Så ni har tänkt på färgkomposition också?… 

AK: Aaa eller… det finns fler av den här varianten… 

M: De röda poppar ut.. 

AK: Det är också kul när man blir så här nördig mot helt pointlessa grejer…(förställer lite gnatig röst)  

Kan du inte byta ut den där vita mot en liten brun?…(skratt) 

 

Bild 13 Inside out BRAKAY 2014 
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8 Tolkning och resultat 

8. 1. Att se möjligheter 

8.1.1 Affordance som metod 

Konstnärens förmåga att leta efter platser och möjligheter i material framkommer både i min 

egen undersökning och hos intervjupersonerna. Att på så sätt använda affordance i ett 

material eller på en plats som utgångspunkt är en metod som är mycket användbar vid 

skapande av osanktionerad konst utomhus. Mina experiment med cigaretter och skräp samt 

Klisterpeters och Akays exempel på att arbeta med löv eller finansiella pärmar visar på detta.  

Ett annat exempel på att använda en plats affordance är i Patriks verk Evig tillväxt (se bild 5) 

där han använder de redan etablerade uppfattningarna om två byggnader i närheten för att på 

så sätt få ett stängsel på en till synes oviktig plats att få en ny meningspotential med hjälp av 

engångsmuggar.
48

  De material som människor i allmänhet har en kulturellt uppfattad mening 

om sedan tidigare, och om denna är positivt inställd till materialet, skapar också större 

möjlighet att nå ut till en publik och få skapa utan att någon blir uppretad.  De material i 

undersökningen som har visat på denna affordance är blommor, garn och pärlor.  

8.1.2 Skapande motstånd som navigerande princip 

Att sätta upp stränga regler för sig själv i sitt skapande för att få ett problem att brottas mot är 

något som också framkommer i undersökningen. Anna använder denna metod både i 

pedagogiska sammanhang när hon håller workshops och för sig själv när hon utför egna 

kreativa övningar eller skapar sin egen konst. I början av undersökningen kände jag mig 

uppgiven och modfälld inför det problemet jag satt upp för mig själv som blivande lärare – att 

hitta lagliga metoder för skapande i offentlig miljö. Det tycktes helt omöjligt, särskilt efter de 

otydliga besked jag hela tiden fick när jag sökte tillstånd. Men när gestaltningen i slutet av 

processen skulle sammanställas upptäckte jag att jag hade fler dokumenterade försök på 

lagliga metoder än olagliga. Att fokusera tankeverksamheten kring detta lagliga problem 

tillräckligt länge för att inte ge upp, gjorde att jag till slut kom in i en tankeverksamhet där jag 

inte hade svårt alls att hitta på metoder som var lagliga.  Att på detta sätt använda skapande 

motstånd som en medvetet navigerande princip i skapandeprocessen kan kännas svårt och 

jobbigt, men kan ändå ge önskat resultat.  
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8.2.3 Sociala medier och osanktionerad konst  

Instagram och sociala medier har förändrat spelplanen för gatukonstscenen vilket inte är 

konstigt eftersom sociala medier förändrat hela vår kultur på olika plan. Det framkommer i 

undersökningen att instagram är en stor arena för konstnärerna och används för att 

dokumentera sin egen och andras konst, för att hitta inspiration, för att kommunicera och 

skapa nya kontakter och samarbeten. Konstnärerna har också hittat affordance i hur de kan 

använda sociala medier. Att använda möjligheten att fortsätta processen på instagram efter att 

verket försvunnit i verkligheten, och nå ut till en större publik är viktigt för flera av 

konstnärerna. Publiken kan bli en del av skapandeprocessen och blir ett verktyg för att få 

snabb respons på det konstnären gör. Publiken kan också användas som medskapare eller 

verktyg på det sätt som Patrik gjort när han samarbetat med olika instagram-användare för att 

sammanställa bilder på sina egna verk.  

8.2 Undervisning 

8.2.1 Möjliga metoder att använda 

Det bildmaterial som gestaltningen består av skulle kunna användas som diskussionsunderlag 

och utgångspunkt i undervisning tillsammans med elever där en fortsatt gemensam 

undersöknings skulle kunna ta vid. Här finns tillfälle att diskutera med eleverna och låta dem 

öva just det som värdegrunden önskar, ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”
49

  

Att tillfälligt placera ut objekt under en kortare tidsperiod för att fotografera och sedan plocka 

bort är en möjlig metod att använda tillsammans med elever vid skapande i offentlig miljö. En 

annan är att arbeta med att placera ut små objekt som inte direkt strider mot ordningslagen 

eftersom de kan tolkas som ”ringa”. Att möblera om eller flytta på saker med omdöme är 

också en metod som skulle gå att använda, så länge du inta skadar något i naturen eller någons 

egendom.  Att arbeta med skräp som någon annan redan har kastat ser jag också som en 

möjlig metod inom lagen. En annan laglig metod är att städa eller tvätta rent på ett smutsigt 

eller stökigt ställe i den offentliga miljön.   
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8.2.2 Möjliga kunskaper 

Anna som också undervisar beskriver hur hon använder metoder som land art som en slags 

färdighetsövning där hon vässar sina sinnen och kunskaper. Hon menar att hon tänker bättre 

tredimensionellt och att dessa övningar utvecklar spatiala förmågor. Att uppmärksamma 

konstraster, former, färger och ur ljuset rör sig och faller är kunskaper som kommer från dessa 

övningar.  Förutom dessa estetiska färdigheter kan andra kunskaper utvecklas helt beroende 

på plats och kontext. Möjliga kunskaper kring samhället, naturen, historia, material, staden, 

arkitektur beroende på hur platsen ser ut. Samarbeten i olika former med andra både i och 

utanför skolan ser jag som en stor möjlighet till kunskap vid undervisning utomhus. Beroende 

på vilka material och verktyg som används kan även mer praktiska och implicita kunskaper 

erhållas i görandet på platsen.  

9 Slutdiskussion 
Att försöka reda ut den juridiska snårskog som jag försökt göra under denna undersökning 

gav mest rivsår på armarna och stickor i ögat. Det är lätt att förstå varför de flesta 

gatukonstnärer väljer att inte ta hänsyn till lagar och regler eftersom det stör den kreativa 

processen. Min tolkning är inte att de flesta konstnärerna är helt morallösa eller ignorerar 

bestämmelser utan att det offentliga rummet är så hårt reglerat att det i princip är omöjligt för 

en vanlig medborgare och konstnär att avgöra var gränserna går. Det jag som blivande lärare 

kan konstatera efter denna undersökning och kommer säga till mina elever är att det är en stor 

gråzon hur ordningslagen skall tolkas och vad som räknas som ”ringa” och ”obetydlig 

omfattning”. Frågor som dessa formuleringar i ordningslagen väckt hos mig är till exempel; 

Hur stora tuggummin räknas som ringa nedskräpningsförseelse? Hur länge kan jag placera ut 

en installation för att det skall räknas som tillfälligt? När slutar den vara tillfällig? En minut, 

en timme, en dag, en månad? Jag vidhåller ändå att otydligheten i lagrummet inte får 

avskräcka eller påverka den demokratiska rättigheten vi människor har att få uttrycka oss med 

olika uttrycksmedel. Att undervisa elever om vilka möjligheter och metoder som de kan 

använda för meningsskapande i utemiljöer ser jag därför som en viktig del i mitt uppdrag som 

lärare. Trots att processen stundtals dödade all kreativitet har jag även erfarit den lustfyllda 

aspekten av att skapa utomhus som pekades ut som en viktig drivkraft för konstnärernas 

skapande i intervjuerna. Fantastiska naturupplevelser i form av havsörnar, tranor, rådjur, 

vårblommor och vackra snölandskap gjorde min skapandeprocess på plats till något alldeles 

magiskt! Att stå tre timmar vid ett iskallt metallstängsel i klass 1 varning och snöoväder var 
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däremot inte lika mysigt.  Dessa upplevelser gör att jag som lärare anser att det är viktigt med 

en viss flexibilitet vad det gäller vädret, och att annars vara tydlig med att om planen är att 

arbeta utomhus en lektion, bör de ha med sig rätt kläder, precis som de förbereder sig inför en 

gymnastiklektion. Denna erfarenhet gör att jag kan rekommendera alla blivande lärare att 

våga sig ut i ett nytt, större, mer givande och mer komplext klassrum utomhus.   

 

 

Bild 14 Havsörn, Gålö 2017-04-08 Maria Bruvik Kindestam 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjumall 

 

Intervjufrågor 

BAKGRUND 

Vem är du? ålder yrke bakgrund osv… 

Vad skapar du för konst utomhus? 

Varför gör du konst på offentliga platser? 

Hur länge har du hållit på? När började du osv? 

SKAPANDEPROCESSEN 

 

Hur har platsen för verket inverkan på skapandeprocessen/utformningen av verket? 

Vad har ”publiken” för betydelse för skapandet? 

Vad har sociala medier för betydelse i skapandet? 

Vad är den största/viktigaste faktorn för dig, som påverkar hur du gör din konst? 

Vad har du på dig när du placerar/gör verket i offentlig miljö? 

 

LAGAR OCH REGLER 

 

Tar du/ni hänsyn till olika lagar när du skapar eller placerar ut ett verk? 

Hur tänker du kring detta med lagar om affischering, skadegörelse, nedskräpning o.s.v.? 

Upplever du att det finns en romantisering kring att gatukonst kan var olagligt?   

(Det används ofta ord som gerilla och aktivism som ger mig associationer till detta.)  

 

ÖVRIGT 

 

Vilket är dina tips för att skapa i utomhus? 

Har du tips på någon annan som jag kan kontakta för att få svar på dessa frågor? 

Använder du ett anonymt namn för ditt skapande som är okej att jag använder vid eventuella 

citat, isf vilket? 

Är det något du vill lägga till? 
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Bilaga 2 – Samtyckesinformation 

 

INFORMATION 

 

Jag studerar till bildlärare och genomför en undersökning kring skapande av platsspecifik 

konst i offentlig miljö. Du deltar frivilligt och kan när du vill dra dig ur eller ta tillbaka din 

medverkan. Informationen får bara användas till forskningsändamål. 

Min avsikt i dagsläget är att använda informationen jag får från dig i min uppsats, och 

eventuellt i utställningen skolan har på våren. Eventuellt något på nätet. Uppsatsen kommer i 

sin helhet läggas ut i DIVA som är en databas för studentuppsatser. 

 

Samtycker du till det? 

 

Jag kommer troligtvis att ge dig ett fingerat namn i uppsatsen, (alternativt använda ett alias du 

redan använder som är anonymt.) 

 

Ifall du kommer på något i efterhand så hör av dig så kompletterar jag min undersökning med 

det! 

 

Med vänlig hälsning  

Maria Kindestam 070-6050489 

maria.kindestam@student.konstfack.se 
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Bilaga 3 – Dokumentation gestaltning 

 

Vårutställningen 
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Perfecly legal
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Violation
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