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ABSTRAKT 

 
Uppsatsen behandlar frågeställningar kring gatukonstens existens i Stockholm: vilka platser den tar i 

anspråk, vilka uttryck den har och vilka de bakomliggande motiven är. Vidare berörs frågor kring det 

offentliga rummet som demokratisk idé. Syftet med föreliggande uppsats är att belysa gatukonsten som 

en reaktion mot ett alltmer kommersialiserat och privatiserat offentligt rum. Som blivande bildpedagog 

finner även uppsatsförfattaren att det är angeläget att diskutera frågor som rör det offentliga rummets 

möjligheter och begränsningar utifrån demokratiska aspekter. Detta för att försöka uppmuntra elever 

till ett kritiskt tänkande i frågan samt väcka ett intresse för och inspireras av  gatukonstens grepp, 

ideologiska och visuella uttryck. 

Uppsatsen behandlar frågeställningar om gatukonst utifrån ett perspektiv som ligger nära 

konstutövarnas   

utgångspunkt och för fram ståndpunkten om gatukonsten som en alternativ, viktig, social rörelse. 

Gestaltningsdelen i arbetet behandlar frågeställningen utifrån de platser som kan kallas för 

odefinierbara platser, där gatukonsten ofta uppträder. Platser som tagits i anspråk för egna syften och 

ändamål för att kommentera eller sätta märken i staden. Gestaltningen har utgått från en liknande plats, 

Järnvägsparken i Stockholm, och något nytt har tillförts, vilket har medfört att parken blivit synlig i en 

ny bemärkelse. Denna förändring och författarens förhållande till platsen har utmynnat i tankar och 

reflektioner kring den samma. Funderingar kring vad och vilka människor som utgör platsen finns 

dokumenterade och sammanfattade i en handgjord bok.  
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VARFÖR GATUKONST ? 
 

1. INLEDNING 
  

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE  
När man som besökare kommer till Stockholm och vill se konst, går man vanligtvis till ett galleri eller 

till något av de konstmuseer som finns i staden. Det finns också konst i form av skulpturer, objekt och 

installationer att uppleva, i det vi kallar det offentliga rummet. Denna konst har en beställare och en 

tydlig avsändare.  

Men det finns även en annan typ av konst i staden som varken har en beställare eller tydlig avsändare. 

Vid Atlasmuren under St Eriksbron i centrala Stockholm kan man uppleva konst i en helt annan 

kontext. Den är illegal och inte helt olik den konst som man hittar på t.ex. Galleri Loyal1  i Stockholm 

idag.  

 

Det finns odefinierade platser i staden. Det kan vara en glömd park, en fasad utan reklam eller ett 

gathörn som ingen bryr sig särskilt mycket om. Kanske för att det inte finns något kommersiellt värde 

där. Man kan se dem som andningshål eller tillflyktsorter, ogästvänliga eller trevliga, de platserna blir 

allt färre. 

Anledningen till att jag gjort denna undersökning är att jag tycker mig märka att att det offentliga 

rummet   blir alltmer begränsat genom en ökad kommersialisering och privatisering. Jag uppfattar 

gatukonsten som ett motstånd mot denna utveckling. Gatukonst eller streetart har på några få år ökat 

stort i Sverige. Från att ha varit en perifer företeelse har den vuxit till ett stående inslag i de flesta större 

städers gatubild. Syftet med min uppsats är att försöka redogöra för den gatukonst som kommer till 

uttryck i Stockholm, och föra ett resonemang om och varför man kan se den som en reaktion mot ovan 

nämnda utveckling och diskutera vilka makthierarkier den opponerar sig emot. Syftet är också att 

diskutera hur man kan integrera gatukonst i bildundervisningen i skolan. 

I min undersökning representeras det offentliga rummet i första hand av det fysiska stadsrummet. 

Detta arbete är en fortsättning på det jag tidigare intresserat mig för i kurserna Konstprojekt, åk 3, och 

Konstnärlig forskning, åk 4, på BI, Konstfack, då jag på olika sätt undersökte det offentliga rummet. 

Jag fördjupat mig ytterligare inom detta område med nya frågor. 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 
Vad är det för gatukonst som kommer till utryck i Stockholm?  

Varför finns den? 

                                            
1Galleri Loyal ligger Vasastan i Stockholm och hade våren 2006 en dödskallekonst-utställning av konstnären 
Wes Lang  
(NY). 
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Vilken demokratisk funktion har det offentliga rummet och hur har det förändrats? Vad får vi göra där 

och vilka tar plats? 

Vilken är gatukonstens förhållande till reklam och till den institutionella konsten? 

På vilka platser kommer gatukonsten till uttryck? 

 
1.3 EMPIRI OCH METOD 

Jag redogör i min undersökning för och ger exempel på den gatukonst som jag observerat i Stockholms 

centrala delar. Jag har också tittat närmare på den Londonbaserade gatukonstnären Banksys 

konstnärliga uttryck som kan upplevas över hela världen. 

 

Jag har samlat material och information om gatukonst på internet samt olika typer av litteratur och 

tidskrifter. Internet är en guldgruva för att hålla sig uppdaterad om gatukonst. Det är där som 

gatukonstnärer och andra intresserade möts. Mängder av bilder av gatukonst publiceras hela tiden på 

olika websidor och diskussionerna förs på olika bloggar och forum. Den som vill kan enkelt lägga upp 

bilder på sina egna verk på något av dessa forum. Det är svagheten i detta arbete om man anger en 

websida som källa i arbetet, de ändras och uppdateras hela tiden. 

När det gäller de demokratiska aspekterna som jag har velat föra fram så har jag tagit stöd av litteratur 

som Evictions Art and spatial politics av Rosalyn Deutsche. 

 

Som en del av min metod har jag gått på gatukonstrunda i Stockholms centrala delar och med kamera 

dokumenterat olika typer av visuella uttryck.  

Jag har inte översatt direkta citat på engelska till svenska för att jag anser att de kommer mer till sin rätt 

på engelska. Jag har heller inte rättat eventuella stavfel i citaten. 

 

2. BEGREPPSDEFINITIONER 
 
2.1 Grafitti och gatukonst 
Det finns många typer av konstnärliga uttryck i stadsrummet. Grafitti är en form av uttryck, men jag 

tänker inte behandla grafitti i mitt arbete, utan koncentrera mig på andra estetiska produktioner eller 

visuella fenomen (i form av målningar, klistermärken, affischer och objekt) samt installationer och 

aktioner som kan ses eller upplevas i stadsrummet, så kallad gatukonst. Cecilia Andersson, doktorand 

på Bildpedagogiska institutionen på Konstfack, definierar gatukonst så här:  

”en form av kommunikation, där bild och text skapar och omskapar mening i relation till den 

omgivande urbana miljö där den verkar; uttryck som står utanför den formella konsten och 
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högkulturen, uttryck som ifrågasätter strukturer genom symboliskt motstånd.”2 Jag vill lägga till 

installationer och aktioner, för att definitionen ovan är för snäv. Gatukonsten har många olika typer av 

uttryck, inte bara text och bild eller objekt. Det kan vara aktioner med ideologisk utgångspunkt som 

t.ex. målningar och skattjakt vid den israeliska muren mellan Israel och Palestina (Banksy) och 

tillfälliga installationer som att gungor sätts på olika platser runt om i Stockholm (Akay). Det kan 

också vara mediekritiska aktioner som att kvällstidningarnas löpsedlar byts ut till falska löpsedlar med 

nytt skruvat innehåll (GuiltyGuilty). Gatukonstnärliga uttryck sträcker sig också ibland utanför det 

fysiska stadsrummet som i exemplet med muren ovan. Sådan gatukonst är mer än bara ett fenomen 

eller en typ av kommunikation, den tenderar att bli en form av alternativ social rörelse som inte bara 

inskränker sig till ett motstånd på det symboliska planet. 

 

Man kan se gatukonst som en vidare utveckling av grafittikulturen som uppstod i USA på 60-talet och 

kom till Sverige i början av 80-talet.3 I mitten av 90-talet började grafittin i Sverige att förändras, vilka 

hade föregåtts i Europa och USA med flera år. Man började använda sig av nya tekniker, som 

spraymallar eller schablonmallar (stenciler), screentryck och material som klistermärken, affischer och 

keramik. Dessutom började många konstnärer ladda sin verk med budskap. Uttrycken blev mer 

varierande om man jämför med tidig grafitti, som TTP-grafitti som bestod av tags, throw-ups och 

pieces och fasta regler för hur målningen skulle utföras. Innehållet bestod i att spraya sitt eget namn 

eller den crew man tillhörde.4 Idag finns det många gatukonstnärer som aldrig sysslat med den typen av 

grafitti.  

De mest uppmärksammade namnen i Europa är Banksy (London), Space Invader(Paris) och El Mano 

(Barcelona). I Sverige finns t.ex. de svenska gatukonstpionärerna Akay, Bacteria, Klister-Peter och 

Hop Louie. 

 

2.2 Vad är det offentliga rummet? 

Offentliga rum är de delar av staden som är tillgängliga för allmänheten. I min undersökning 

representeras det offentliga rummet som nämns i första hand av det fysiska stadsrummet i form av 

gator, vägar, stråk, parker och torg. En del av Stockholms offentliga rum har sålts ut de senast åren. 

Delar av gator och torg har glasats in till butiker och shoppinggallerior. 

Det offentliga rummets mest framträdande funktioner är mötet, marknadsplatsen och rörelsen. 

Gatulivet är ett av stadens mest signifikanta kännetecken. Utan ett levande, mångfacetterat och av 

                                            
2 Andersson,Cecilia,(2005),Gatukonst på plats i staden, paper från ACSIS nationella forskar konferens för 
kulturstudier, Norrköping 13-15 juni 2005, konferensrapport publicerad elekroniskt på www.ep.liu.se/ecp/015/, 
2006-05-20. 
3 http://www.gatukonst.com, 20060516 
4 ibid.  
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människor befolkat gaturum finns inte heller ett stadsliv.5  Det offentliga rummet har betydelse för den 

socialisationsprocess som gör det möjligt för oss att kunna fungera i samklang med andra människor. 

Samtidigt fungerar gaturummet kontrollerande så att vi håller oss inom det av samhället acceptabla 

norm- och värdesystemet. En annan definition av det offentliga rummet är som en arena för aktiviteter 

öppna för andras uppfattning och betraktande, som går bortom det individuella.6  

 
2.3 Det offentliga rummets omvandling 

Olika grupper exkluderas från delar av det offentliga rummet som köpcentrum och gallerior, främst 

utifrån brist på makt. I Cultural Diversity, Public Space, Aesthetics and Power skriver Incirlioglu och 

Tandogan att bidragande faktorer är klass/politisk korrekthet (kläderna avgör om en individ tillåts 

vistas i det tjusiga köpcentret); brottsbekämpning (olika grupper antas ha större benägenhet för snatteri 

eller terrorism); ekonomi (gatuhandel konkurrerar med butikerna); samt kultur (olika grupper anses inte 

höra hemma i vissa miljöer).7 Ett exempel på grupper som genom sin sociala och ekonomiska situation 

utestängs från delar av det offentliga rummet är hemlösa och missbrukare. De stör de kommersiella 

aktiviteterna genom sin närvaro i den offentliga miljön och utestängs och förflyttas till platser utanför 

de centrala affärsstråken.  

Exempel på en sådana processer av exkludering tar Rosalyn Deutsche upp i Evictions. Hon fokuserar 

på upprustningen av Union Square Park i New York på 80-talet. Istället för att se upprustningen av 

parken som något stärkande och förskönande så ser hon det som ett uttryck för kapitalistiska krafter 

och statlig kontroll. Denna upprustningsmekanism förstör enligt Deutsche ”the very conditions of 

survival”, de faktiska förutsättningarna för överlevnad för de invånare som inte längre är önskvärda i 

stadens ekonomi. Hon ser samband med ökad hemlöshet och upprustning av staden och menar att 

upprustning är ett visuellt symptom på den ökande hemlösheten bland människor. Förekomsten av 

hemlösa människor och det offentliga rummet är intimt sammankopplade, det är två uttryck av spatial-

ekonomiska konflikter som konstituerar en nutida urban rekonstruktion.8   

Hon nämner konstnären Krzysztof Wodiczkos konstverk i samma park. Wodiczko använde 

skulpturerna i parken för att skapa en motbild till upprustningen, med projektioner av hemlösa 

människor på de historiska monumenten. Ett försök av konstnären att skapa diskussioner kring de 

demokratiska aspekterna av det offentliga rummet i den upprustade staden.9   

Ett annat uttryck för en förändring av det offentliga rummet är framväxten av ”gated communities” 

som innebär en utestängning utifrån socioekonomisk, etnisk eller politisk uppfattning av olika grupper 

                                            
5 Gehl, Jan (1999), Making Room for People, i Nyström, Louise (ed.) City and Culture. Cultural Processes and 
Urban Sustainability, Swedish Urban Enviroment Council, Karlskrona, s. 236 
6 Incirlioglu, Emine Onaran & Tandogan, Zerrin G (1999) Cultural Diversity, Public Space, Aesthetics and Power.  
i Nyström, Louise (ed.) City and Culture. Cultural Processes and Urban Sustainability, s. 140. 
7 Ibid, s.141. 
88 

Deutsche, Rosalyn, (1998), Evictions. Art and spatial politics,förord s. XIV.  
9 Ibid, förord s. XV. 
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från vissa områden. Samtidigt växter ett motstånd fram som på olika sätt försöker motverka 

inskränkningen och kontrollen av det offentliga rummet. Gatukonst och Reclaim the street-rörelsen kan 

ses som uttryck för detta motstånd. 

 

Kan man betrakta gatukonst som informell privatisering? 

Ett hot mot den dynamiska potential en storstad har är privatiseringen av det offentliga rummet. Det 

finns två slag av privatisering. Dels formell och juridiskt reglerad privatisering, som inglasade 

shoppinggallerior och liknade. Dels en informell privatisering, där vissa grupper tar över vissa platser 

för egna syften. Det kan vara skateboardåkare som tar en trottoar eller gata i anspråk. Gatukonst kan 

uppfattas som informell privatisering. Men jag tror inte att gatukonstkulturen själv uppfattar sig som en 

form av privatisering, eftersom idén bygger på motstånd mot den formella privatiseringen. Men det är 

en intressant tanke och för oss vidare i resonemanget om vad vi får göra i staden. 

 

2.4 Platser i staden 

Så vad är då tillåtet i staden? Man kan inte göra vad som helst om det ska finnas plats för alla. Vad som 

är möjligt är delvis en förhandlingsfråga och kan variera inom en och samma stad. Normer och regler 

sätts också av den nationella ordningen i landet som helhet. De kan alltså skilja sig åt mellan olika 

länder. 

 

Byggnaderna är inte stumma utan påverkar det offentliga rummet. Rummet mellan husen påverkar 

verksamheterna inomhus, och vice versa. Verksamheterna inomhus är ofta privat verksamhet som är 

organiserad på ett visst sätt. Det offentliga rummet däremot är en öppen struktur, vilket utgör en viktig 

kvalitet. I gränsen mellan det privata och offentliga finns möjligheter till oväntade saker. För 

demokratin är detta ett viktigt element. 

Som jag tidigare berört kan en plats i staden kännas ogästvänlig eller inbjudande. Vem sätter normen 

för det? Speciellt intressant är det med lite mer obemärkta platser. Atlasmuren eller Järnvägsparken i 

Stockholm är exempel på sådana platser.  

 

Obemärkta platser ska man värna om. Just för att de är obemärkta brukar de sakna kameraövervakning 

och ofta fungerar de alldeles utmärkt ändå. Men anonyma, obemärkta platser kan också uppgraderas 

som hela kvarteret Hackeche Höfe i östra Berlin. Vid murens fall flyttade kulturentreprenörer in i 

kvarteren, bakom Alexanderplatz. Det dröjde inte länge förrän den kapitalstarka medelklassen flyttade 

in i området, som numera är ett populärt område för turister.10   

 

Michel Foucault talar om vissa platser som heterotopier, och definierar dem som en sorts platser som 

existerar vid sidan av samhället, platser för avvikelser. Dessa platser är fullt lokaliserbara och kan vara 

                                            
10 Wigerfelt, Christer, Kampen om stadens platser, Nättidningen ALBA nr 6, 2005. 
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fysiska platser. Det kan vara en plats där en egen tid råder och dit bara vissa människor har tillträde på 

något sätt.11 Festivaler kan vara en typ av heterotopi som existerar under en begränsad tid och som 

skapas av människorna som besöker den. Cyberspace är kan också definieras som en heterotopi. Jag 

påstår att den plats som jag tagit i anspråk i min gestaltning, Järnvägsparken i Stockholm,  är en typ av 

heterotopi. Det är en fysisk plats, som trots att den planerats av samhället (utrustad med bänkar och 

försedd med traditionell offentlig konst), existerar vid sidan av samhället. Där råder en form av egen tid 

och man måste ha tillträde till platsen på något sätt. Det är en mötesplats för missbrukare och hemlösa. 

I min gestaltning hängde jag en vittvätt på ett klädsträck i parken. Detta medförde att platsen blev en 

annan och det blev tydligt att jag störde den rådande ordningen med min närvaro. Jag upplevde att jag 

gjorde intrång och frågade därför de personer som var i parken om lov att hänga tvätten där. Plötsligt 

blev platsen synlig för förbipasserande. Gestaltningen berör frågor som utanförskap och delaktighet. Är 

det platsen eller är det människorna som brukar platsen som gör den till vad den är?   

 
3. UNDERSÖKNING 
 
3.1 Gatukonstens uttryck och platser 

Vilka uttryck och platser fann jag då på min gatukonstrunda? Det var ett varierande utbud av uttryck 

som jag såg och dokumenterade med kameran. Jag hittade schablonsprayade tigrar (stenciler), i både 

svart och gult vid marken på en mur. Bredvid satt en känguru i samma teknik med tankebubbla med 

texten ”something so worthless serves a purpose”.  

 

Jag såg screentryck på papper föreställande en serie av Christer Petterssons ansikte i svart och vitt 

uppklistrat på en vägg. Två grinande ansikten med texten ”politikerförakt”i samma teknik. Vid 

Essingeleden under en bro, på ett platt svart tak hittade jag en stor målning med ett vitt rymdskepp med 

texten ”Planet for sale park here” signerad Mogul. Vid en cykelbana bakom en gatskylt fann jag ett 

rådjur av Klister-Peter och två små pärlplattor i rött och vitt föreställande en slags varelser med ögon.   

 

Klister-Peter, eller ”Rådjursmannen” som han också kallas, berättar i en intervju på gatukonst.com, att 

han efter hand tröttnade på att sätta upp klistermärken och affischer och började bygga fågelholkar 

istället. Holkarna satte han upp på t.ex. trafikljus. Han drivs av att verka i det offentliga rummet och 

sprida sin konst, men han har inget budskap eller någon bakomliggande idé med fågelholkarna utan gör 

det mest för sin egen skull och för att det är roligt. Han är noga med att inte förarga någon med sin 

konst och väljer med omsorg var han sätter upp den. Att det är olagligt bryr han sig inte om eftersom 

det är omöjligt att göra gatukonsten laglig.12 Tillsammans med Akay och Bacteria har han gjort flera 

                                            
11 Ahlbäck, Pia Maria,(2001) Energy , Heterotopia, Dystopia, George Orwell, Michel Foucault and the Twentieth 
Century Enviromental Imagination, s.53. 
12 http://www.gatukonst.com/blogg/, intervju med Klister-Peter, 2006-05-15  
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gemensamma konstprojekt. Han tycker att de har utvecklats konstnärligt och gör helt andra saker än 

vad som kan betecknas som traditionell gatukonst.  

    

All gatukonst har alltså inte en ideologisk drivkraft, det finns säkert fler aktiva gatukonstnärer som har 

samma inställning som Klister-Peter. Men oavsett inställning så finns där ändå ett radikalt drag hos all 

gatukonst genom att den är illegal. Jag tror att de flesta som har utövat detta någon gång reflekterat 

över det faktum att det är olagligt och att det i viss mån innebär och kräver ett ställningstagande hos 

individen. Hur mycket man sedan kopplar det man gör till frågor som rör makten över det offentliga 

rummet, varierar. 

 

Vid nedgången till Odenplans tunnelbanestation hittade jag en kakelinstallation gjord av Hop Louie. 

Den bestod av fyra kakelplattor med ett motiv av ett ansikte med ett klubbliknande föremål som stack 

in i det ena örat och ut genom det andra . Färgerna gick i rött och blått, under ansiktet stod det Hop 

Louie. 

    

Atlasmuren under St. Eriksbron är en mötesplats för gatukonstnärer, där hittar jag mängder av 

klistermärken. Ett föreställer ett stiliserat ansikte i rött och vitt och med texten ”the exit is sold”. På en 

vägg fanns ett uppklistrat papper med former som såg ut som urdjur. Upphovsmannen är troligen 

Bacteria, som enbart arbetar med former. Bakterien har blivit hans kännetecken. Enligt honom själv 

står den för något oönskat och okontrollerbart och som sprider sig överallt, precis som hans 

gatukonst.13  

 

Mellan två trafikleder vid Norrtull, där Essingeledens brusande trafik fortsätter in i Eugeniatunneln, 

och den andra in mot stan, finns en liten klippig höjd med några träd på toppen. Där ligger Akays 

”Traffic Island”. Det är en mycket liten röd stuga med ett prydligt vitt staket runt om. Stugan ligger 

ganska otillgängligt och man måste klättra för att komma dit. Väl uppe så ser man bilarna rusa förbi på 

båda sidor. Vid stugans staket finns en liten brevlåda och vid mitt besök fanns där tre brev  (inklusive 

mitt eget).  

 

Akay har idéer och tankar bakom det han gör. Budskap som ”I want my planet back”, ”Don´t follow 

the leaders och ”the beauty is in the act”, talar ett mer eller mindre tydligt språk. Han vill få människor 

att tänka och undra. Han har förutom ”Traffic Island” låtit sätta upp 60 gungor runt om i staden. Ett 

annat projekt är Zoo som utgjordes av flertalet utsågade masonitdjur utplacerade i ett mellanrum vid en 

trafikavfart i Stockholm. Flera av nämnda verk har både ett allvarligt och ett lekfullt tilltal. Det är 

installationer som i hög grad samverkar med platsen i likhet med platsspecifik konst. Med budskapet 

                                            
13 http://www.gatukonst.com/konstnarer_bacteria.shtml, 2006-05-15 
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”the beauty is in the act” vill Akay säga att det är inte affischerna eller objekten i sig som är viktiga 

utan tanken bakom, och på vilken plats de uppträder. 

 

Gatukonsten kan uppträda överallt i staden och det gäller att vara uppmärksam. En del uttryck är 

subtila och gör inte så mycket väsen av sig, medan andra syns tydligare. Men man lär sig snabbt var 

man ska leta och var det är störst chans att hitta den. Den dyker upp på lyktstolpar, papperskorgar, i 

gathörn och bakom skyltar. På murar, under brofästen, i tunnlar och på undanskymda platser är andra 

exempel på var man kan hitta den. Iain Borden, som skrivit om skateboardkultur beskriver dessa 

platser som nollgradiga och utan definierbar mening; arkitektoniskt, estetiskt och funktionellt.14  

 

Det är bland annat på dessa platser gatukonstutövaren finner ny mening, nya betydelser att 

överlappa platsens innebörd med. Platsens syfte fylls med nytt innehåll. Ett nytt bruk av platsen 

uppstår, och det som nyss var tomt och tämligen obrukbart har omskapats genom kreativa 

handlingar. Detta omskapande av en nollgradig plats kan ses som ett motstånd mot stadens 

estetiska design, och den arkitektoniska formen och funktionen.15  

 

Cecilia Andersson säger att detta omskapande inte alltid är medvetet motstånd, utan kanske följden av 

en impulshandling utförd för att tillfredsställa ett behov, på så sätt blir motståndet en 

symbolhandling.16 Detta knyter an till att all gatukonst inte har en medveten ideologisk tanke.  

 

Den engelska gatukonstnären Banksys installationer och målningar dyker upp lite varstans i världen. 

Den nuvarande och kanske mest uppmärksammade installationen finns på den palestinska sidan av 

muren mellan Israel och Palestina. Den består av nio målningar och en skattjakt. Den som hittar en bild 

på en grävande mus någonstans längs muren och e-postar svaret på en fråga som musen har svar på, 

vinner ett pris. Målningarna föreställer bl a en polis som gör en reva i muren och ett hav med blå 

himmel skymtas bakom. En annan bild föreställer en flicka som flyger mot luften hållande ballonger. 

Banksy tycker att det finns en spännande möjlighet i att vända världens mest inskränkande och 

förnedrande byggnad till ett av världens längsta gallerier för yttrandefrihet.17  Exemplet med Banksys 

målningar på muren visar att gatukonsten använder olika platser för sina uttryck. Här är det inte längre 

i staden som den uppträder. Kan det fortfarande betraktas som gatukonst?  

Banksy har också gjort uppmärksammade aktioner mot flera stora  konstmuseer i världen genom att 

installera egna målningar på museerna. Efter aktioner i Louvren i Paris och Tate i London så gjorde 

                                            
14 I  Andersson, a.a., s.6 
15 Ibid., citatet är taget efter Andersson,Cecilia, (2005) Gatukonst på plats i staden, s. 6 
16 Ibid., s. 6 
17 Marcus Haraldsson, Grafittikonst på omstridd mur, Svenska Dagbladet, 2005-08-09 
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han intrång på både Metropolitan museet och MoMA  i New York och satte upp ”Soldat med 

målarspray” den 13 mars 2005 på Brooklyn Museum.18  

Den institutionella kritiken kan knappast bli tydligare. Banksy anser att museer bara är 

förvaringsplatser där allmänheten inte har något inflytande över vad som visas. Han vill inte bli kallad 

konstnär utan  föredrar att kallas ”kvalitetsvandal”. Det finns en stark ideologisk drivkraft hos Banksy 

och hans verk ofta utförda med stor träffsäkerhet, humor och charm. Det kanske är därför som han har 

blivit så välkänd trots att få egentligen vet vem han är. Han är anonym för att han anser att  verken är 

viktigare än hans person. En del kritiserar honom för att ha gjort en ”sell-out”, dvs tjänat pengar på sin 

konst. Han har bl.a. gett ut en konstbok och gjort skivomslag. 

 

Diskussioner om gatukonst förs på olika bloggar på internet. En diskussion som jag stötte på handlade 

om Banksy och att han gjort ett skivomslag till den brittiska bandet Blurs album Think Tank. 

Signaturen ”aadwark” frågar sig varför Banksy gjorde detta. Diskussionen är talade för hur många 

inom gatukonstkulturen vill bevara ”exklusiviteten” i det subkulturella och ickekommersiella som 

gatukonsten står för. ”Jag tror inte någon av oss skulle vilja se "majoriteten" av människor vara insatta 

och pålästa om t.ex. gatukonsten, eller är det bara jag som tycker det?” skriver en anonym. Aadwark 

svarar: 

  

nja, både ja och nej, jag vill nå ut och att alla ska lägga märke till och bry sig om den gatukonst 

som finns men jag tycker att det är viktigt att gatukonsten hålls utanför etablissemanget 

(eftersom att konstetablissemanget är elitistiskt och otroligt tråkigt för det mesta) och 

framförallt att gatukonsten inte kommersialiseras och det här skulle kunna vara ett steg åt det 

hållet.19  

 

Henrik A H replikerar:  

 

Vad är det ni inte gillar? Att Banksy blir kommersiell eller att det kommersiella använder sig av 

street-art-formspråket?  

Ska man lita på diverse intervjuer så har Banksy tackat nej till väl betalda erbjudande från t.ex. 

Nike. Om han hade sålt sig till Nike kunde man börja fundera på vad egentligen Banksy vill 

med sin konst, eftersom flera av hans verk är kritik mot det kommersiella. Men frågan är var 

man ska dra gränsen...När blir det fult att tjäna pengar?20   

 
 

                                            
18 

Karin Henriksson, Museer fick oväntat besök av tavlor,Svenska Dagbladet, 2005-03-26 
19 http://www.atlasmuren.se/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=174, 2006-05-22 
20 ibid 
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3.2 Gatukonst vs reklam 

I en intervju i Stockholms Fria Tidning talar gatukonstnären Hop Louie om sitt engagemang i frågan 

om rätten till det offentliga rummet. Reklam är en institution i visuell bemärkelse som dominerar 

stadens offentliga utrymmen och som gör avtryck i människors sätt att tänka. 

De allra flesta som tar kontakt när han sätter upp sin konst är positiva och intresserade. Men det har 

hänt att han anklagats för vandalisering och hotats med polis. Då brukar han säga att han arbetar med 

en reklamkampanj. Det fungerar nästan alltid. ”Jag brukar skylla ifrån mig och säga att det är reklam. 

Att det är en reklamkampanj jag gör. Något som de kan acceptera. Reklam är okej att sätta upp så då 

säger jag att det är reklam.” 21  

 

Gatukonstens förhållande till reklam är inte helt okomplicerad. På sätt och vis befinner den sig 

någonstans i ett gränsland mellan reklamvärlden och konstvärlden. Den hämtar uttryck och inspiration 

från konsten samtidigt som den existerar i och gör anspråk på samma forum som reklamen. I likhet 

med reklamen betonar den kommunikationen mellan avsändare och mottagare. 

 

Företaget Sony anlitade för något år sedan ett par unga grafittimålare för att marknadsföra företagets 

nya spelkonsol. I några storstäder i USA gjordes gatukonst i form av serieliknande tjejer och killar som 

hade varsin konsol i händerna. Detta ledde till att flera etablerade gatukonstnärer reagerade genom att 

på olika sätt förstöra målningarna och uppvakta Sony med uppmaningen om att ta bort reklamen. Först 

ville företaget inte erkänna att de stod bakom kampanjen, men medgav tillslut att de finansierat 

målningar och förklarade att de “bara använde ett annorlunda tillvägagångssätt”. Företaget får nu betala 

cirka 150 000 svenska kronor till New York stad.22  

 

I en workshop i Stockholm maj 2006 deltog jag i ett projekt som kallas Sense Stockholm. Projektet 

drivs av Kaospiloterna som är en ledarskapsutbildning i Danmark. Studenterna, som kallas kaospiloter, 

har detta projekt som examensarbete och de arbetar med det amerikanska företaget Yellow Arrow 

(YA). YA är en icke statlig organisation som sysslar med en blandning av urbant historieberättande och 

geografisk blogging.23 Det går i korta drag ut på att uppmärksamma Stockholm och dess invånare 

genom att sätta upp klistermärken i form av en gula pilar på platser i staden som man förknippar med 

något speciellt. Pilen ska peka på var man kan höra ett speciellt ljud eller smaka något annorlunda. 

Pilen indikerar att här finns något mer, en glömd detalj eller erfarenhet. När en person satt upp en pil på 

en plats måste berättelsen om platsen först registreras på YA:s hemsida på internet. När det är utfört 

kan andra som upptäcker en pil  sända ett SMS med koden på pilen till en central och få tillbaka en 

personlig historia i sin mobiltelefon. Pilarna finns över hela världen och har blivit  en stor rörelse i New 

                                            
21 Andersen, Ivar, Konsten som förändrar stadsbilden, Stockholms Fria Tidning, 2006-04-01 
22 http://www.gatukonst.com/blogg/index.php?s=sony&searchbutton=Sök%2, 2006-05-15 
23 http://www.yellowarrow.net, 2006-05-18 
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York där rörelsen först startade som gatukonst.24Enligt Kaospiloterna ägs YA av en reklambyrå, och 

deras logotype syns tydligt på klistermärket. En billig och smart marknadsföring som använder sig av 

det offentliga rummet på ett annat sätt än traditionell reklam. För är detta reklam eller vad är det? Det 

säger något om det gränsland som gatukonsten befinner sig i.  

 

3.3 Gatukonst vs konstvärlden 

Gatukonst kan ses som ett uttryck för motstånd mot den institutionella konsten, som många gånger 

betraktas som elitistisk och associeras med makt. Tristan Manco författare till boken Stencil Grafitti 

gör jämförelser med stencil-grafitti och den popkonst som opponerade sig mot konsten ”fine art” och 

avantgardets anspråk på den. Ikonografin inom popkonsten var, enligt Manco att föra konsten närmare 

folket genom att höja upp det massproducerade. Han ser dagens stencilerade gatukonst som  en 

förlängning av popkonsten; 

”Stencils take Pop out of the gallery and into the world where art plays with its sorroundings.”25 

Manco menar att streetart är en konstform som är tillgänglig för alla och när dess uttryck förs in i den 

institutionella konstens värld så förlorar den sin själ. Det finns konstnärer som exempelvis Jean-Michel 

Basquiat och Jean Dubuffet som var direkt inspirerade av gatukonstens uttryck. Manco citerar en av 

gatukonstens pionjärer Blek från Paris,”When art is taken away from the streets, it somehow dies.”26  

Hur gatukonst uppfattas som konstnärligt uttryck påverkas i hög grad av att relationen mellan 

avsändare och mottagare förändras. Om relationen mellan konsument och producent inom etablerad 

konst är relativt fixerad så är den inom gatukonsten betydligt öppnare. Producenten placerar ut sina 

verk på gator och torg, och konsument är vem som än lever i eller vistas på dessa platser. 

Gatukonstnären Hop Louie fortsätter i intervjun i Stockholm Fria att beskriva sin syn på  den formell 

konst och gatukonst: 

 

Som det är nu så är konstvärlden väldigt elitistisk. Har man inte gått vissa skolor och inte blivit 

omnämnd av vissa konstkritiker så är man ingen riktig konstnär. Men jag tror att vem som helst 

kan göra konst, och om jag då har ett alter ego blir det inte viktigt vilka konstskolor jag gått 

eller inte gått.27 

 

Men vad händer med undergroundprägeln när gatukonsten börjar ställas ut i den vita kuben? Håller 

gatukonsten på att bli rumsren eller är den kanske redan det? ”Diffus” är ännu en gatukonstnär, han gör 

mestadels affischer förställande stiliserade bilder av en öppna spisar och möbler som fåtöljer och 

soffor, ofta i rött och orange. Hösten 2005 ställde han ut på Norrköpings Konsthall. Akay och Bacteria 

                                            
24 http://www.kaospilot.dk, 2005-05-18 
25 Manco, Tristan (2002), Stencil-Grafitti, s.19. 
26 Ibid. s.15. 
27 Andersen, Ivar, Konsten som förändrar stadsbilden, Stockholms Fria Tidning. 
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har båda ställt ut på olika platser i landet, och Kulturhuset i Stockholm har haft utställningar på temat 

modern gatukonst (”Stockholm Underground” och ”Extreme Passion”). I detta ligger ett problem för 

gatukonsten, som alla motståndsrörelser riskerar den här att bli en del av det etablissemang den från 

början var ute för att kritisera. Men jag ser ändå gatukonsten som en dynamiskt subkultur där nya 

konstnärer ständigt kommer till, och till skillnad från den institutionella konstens rum så är det inget 

som hindrar den som vill att utöva sin konstnärliga verksamhet i det offentliga rummet. 

 

Ett alternativt sätt att ”ställa ut” kan man säga att Hop Louie och Mogul stod för när de ställde ut 

sex målningar i centrala Stockholm men där det också stod alla fritt att ta tavlorna med sig . På en lapp 

på baksidan av målningarna uppmanas dess nya ägare att fotografera konstverket i dess nya miljö och 

skicka bilderna till Hop Louie och Mogul.28 Ett projekt som utgör en kritik av den institutionaliserade 

konsten och ett motstånd mot konsten som handelsvara. 

 

3.4 Kulturstörning 

En företeelse som är relevant när man talar om gatukonst är ”culturejamming” eller ”kulturstörning”.  

I likhet med gatukonsten så är kulturstörning full av språkliga tecken och symboler. Naomi Klein 

skriver i sin bok NO LOGO att det finns flera typer av kulturstörningar. Det kan vara att man med hjälp 

av annonsparodier och kapning av reklamskyltar manipulerar budskapet så att det blir ett annat än det 

var från början. De förkastar tanken om passiv acceptens av kommersialiseringen av medierna och 

privatiseringen av det offentliga rummet. Kulturstörning kan ses som en alternativ socialrörelse. 

Kulturjammare är inte alltid enkla att definiera i form av grupper, ofta är de nätverksbaserade vilket 

innebär att individer och grupper verkar oberoende av varandra och ickehierarkiskt och flexibelt.29  

Mest känt är Adbusters, vilka bedriver spektakulära aktioner som fungerar som ögonöppnare för 

allmänheten. Adbusters bedriver medieaktivism riktad mot internationella storföretag. Andra grupper 

är Institute of Applied Autonomy, Bureau of Inverse Technology och Rtmark. Det finns även individer 

som ensamma bedriver kulturstörning. Kulturstörning är långt ifrån massrörelser utan snarare enskilda 

individers uttryck. 

 

GuiltyGuilty är ett gatukonstkollektiv och bakom namnet står Akay och Bacteria. De bor i Stockholm 

men reser ofta runt i landet och ut i världen för att göra allt ifrån film till affischer. En stor del av det de 

gör är olagligt, som när de sätter upp affischer på husväggar utan tillstånd. De har skrivit boken  Det 

kan inte vara sant som består av falska löpsedlar. 

 

Det är ett lagbrott att måla, skriva eller på annat sätt förstöra t ex reklamaffischer. 

                                            
28 http://www.gatukonst.com/blogg/index.php?s=Hop+louie+och+mogul&searchbutton=Sök%21,2006-05-15 
2928 Klein,Naomi,(2001)No Logo, Ordfront förlag, Stockholm, s.317 
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Tillåtet är däremot att använda material som inte skadar, som post-it-lappar eller tapetklister som 

lossnar när det regnar. Man kan förstås också sätta upp egna affischer och bilder på tillåtna ställen.  

 

De Professionella Konstgangstrarna är ett gatukonstkollektiv i Stockholm. De har bl a genomfört ett 

projekt som heter” Plan mot ensamhet”, vilket kan kallas kulturstörning.  De placerade ut gula bänkar 

runt om i Stockholm, bl a utanför Konstfack. Bänkarna skulle ha en för människor sammanförande 

funktion. Om man satte sig på en på en bänk så signalerade man att man ville ha sällskap. Bänken 

utanför Konstfack försvann med tiden och De Professionella Konstgangstrarna vet inte vart.30 Även 

deras kidnappning av en ko som ingick i ”Cowparade”kan ses som en kulturstörande aktion.31  

 

Just privatiseringen av det offentliga rummet är kanske den främsta gemensamma orsaken till 

kulturjammar-gruppernas protester. Det handlar om rum som tidigare varit allmänna, där individer och 

grupper i skrift, tal eller genom andra handlingar (gatuteater, demonstrationer mm) kan uttrycka sina 

åsikter och protester. Successivt blir detta rum uteslutande till för omsättning av varor och tjänster. I 

det privatiserade rummet blir demokratiska och politiska handlingar identiska med sabotage och 

intrång. Kulturjammarna arbetar i alla slags offentliga rum på torg, i olika gemenskaper och i olika 

medier. 

 

Man kan dra paralleller till det som sker på internet som handlar om upphovsrätt och fildelning. 

Piratbyrån är en informationspridare och ett forum på internet som stödjer alla de, som i strid mot 

rådande uppfattningar om upphovsrätt kopierar information och kultur fritt.  I en artikel som 

publicerats där beskriver författaren, juristen och upphovsrättskritikern James Boyle, kultur och 

vetenskap som ingens egendom utan talar om detta som ”allmänningar” (commons). Han ser dagens 

utveckling med allt hårdare regler och lagar kring upphovsrätt som en ”inhägnadsrörelse” som hotar 

allmänningarna. Han jämför med den inhängnadsprocess av jord som skedde i samband med 

kapitalismens uppkomst.32    

 

I en annan text i Piratbyråns bok Copy Me, diskuteras och jämförs konsten med fildelare. Den utgår 

från en text  av Walter Benjamin, Konsten i den tekniska reproduktionens tidsålder, från 1936, 

”remixad” av A S Ambulanzen. Enstaka ord har bytts ut för att förtydliga analysen, som nu som då, 

handlar om fildelning, enligt Piratbyrån: ”Massorna har rätt att förändra egendomsförhållandena; 

                                            
30  http://www.konstgangstrarna.se, 2006-05-15 
31  Cowparade var en konsthändelse i Stockholm 2004 då designade kor placerades i centrala Stockholm. 
32 http://www.piratbyran.org, James Boyle, The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public 
Domain, 2006-05-18 
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fascismen försöker ge dem ett uttryck under det att egendomen bibehålls. Alla försök att utöva effektiv 

”rights management” kulminerar i en enda sak: krig...”33  

Det låter dramatiskt men det pågår som jag ser det, små krig överallt i samhället, som handlar om rätten 

till det offentliga rummet. Gatukonst är ett sådant. 

 

4. RESULTAT 

Så svaret på min inledande fråga; varför gatukonst?, har jag kommit lite närmare i min undersökning. 

Jag ser att det offentliga rummets villkor ändras och krymper i takt med att stadens många platser 

privatiseras och kommersialiseras. Jag ser att de odefinierade plasterna i staden blir allt färre. Jag 

märker också att dessa platser tas i bruk av bl.a. gatukonstens utövare. Den lilla park vid 

Centralstationen som jag själv har tagit i anspråk i min gestaltning är en sådan plats, ett mellanrum, en 

undanskymd plats. Det är ingen slump att parken också befolkas av sådana som mig, gatukonstnärer 

och hemlösa som på laglig väg motats bort från inglasade shoppinggallerior, tunnelbaneperronger eller 

Centralstationens bänkar. Vi utgör ingen konkurrens om platsen än så länge, men på dessa platser kan 

däremot strid om utrymmet bli en realitet mellan de grupper eller individer som befolkar dem. Det blev 

tydligt i min gestaltning och i kursen Konstnärlig forskning, då vi skulle  förändra den obehagliga 

platsen vi intog till ett trevligt och gemytligt ställe. Men platsen var inte obefolkad, den park som vi 

trodde var folktom var en mötesplats för missbrukare och hemlösa. Vår intention var att försöka 

förändra en plats och förvisso förändrades den men förde också med sig frågor då vi mötte något 

oväntat.  

 

En ny fråga som kommit upp under arbetets gång är hur man kan definiera gatukonst. Begreppet 

rymmer mer än vad jag trodde inledningsvis. Var drar man gränsen mellan kulturjammare och 

gatukonstnärer?   

De går in i varandra och är del av något större som jag ser det en samhällsutveckling som sker på 

många plan i det offentliga rummet, både i det fysiska stadsrummet och i olika medier. Jag ser 

gatukonsten som en alternativ social rörelse som inte bara handlar om civil olydnad utan har som syfte 

att genom kollektiva eller enskilda aktioner försöka ändra samhällets värden och institutioner. Det 

handlar om att söka alternativa vägar. Gatukonst kan ha en potential radikal nog att både förändra vårt 

traditionella sätt att se på konst och utmana och kommentera statlig kontroll och kommersiella 

intressen om rätten till det offentliga rummet. Men också en uttrycksform som riskerar att exploateras 

av precis de intressen den opponerar sig mot, nämligen reklamen. Den kan också bli en del av det 

etablissemang ”konstvärlden” som den från början var ute efter att kritisera och utmana. 

 
 

                                            
33 red Marcus Kaarto och Rasmus Fleischer (2005), Copy Me, samlade texter från Piratbyrån, RohNin Förlag, 
Stockholm s.148. 
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4.1 Didaktiska reflektioner 

Som bildpedagog ser jag många möjligheter att använda mig av gatukonst i bildundervisningen. Det 

första jag tänker på är att problematisera och definiera gatukonsten samt skapa möjligheter till ett 

kritiskt tänkande kring det offentliga rummet. Att ge eleverna möjlighet till en ökad förståelse för vad 

det offentliga rummet innebär, dess möjligheter och begränsningar. Vilka makthierarkier råder i detta 

rum och vilka värderingar kommer till uttryck?  

 

Att arbeta med gatukonst utifrån olika konstnärliga strategier i undervisningen kan vara ett sätt att 

belysa och problematisera elevers egen känsla av delaktighet i detta rum och få syn på vem eller vilka 

som tar plats där. Man kan arbeta med olika typer av offentligheter som tex skolan. Skolan är ett 

område där man kan arbeta med delaktighet. Man kan utifrån gatukonsten hämta idéer, uttryck och 

grepp; strategier och använda detta på ett lokalt plan, skolan som offentligt rum, och belysa frågor som 

makt och elevinflytande. Man kan tänka sig att  eleverna får en uppgift att gestalta det som inte syns 

eller hörs i skolan, men som borde få ta större plats. Genom detta ifrågasätta, belysa och upptäcka olika 

maktstrukturer i skolan. Ett sätt att få syn på sig själva. Jag tänker på Akays gungor som sattes upp runt 

i Stockholm eller ”Traffic Island” som exempel på att förändra en offentlig plats.  Eleverna kan få en 

uppgift att förändra ett fysiskt rum i skolan. Vad borde bli mer synligt eller tydligt i detta rum. Vilket 

rum saknas i skolan? Det kan gestaltas i teckningar där eleverna också ska utveckla färdigheter i 

perspektivlära. Det blir en uppgift där eleverna själva styr innehållet och svaren. Det kan bli många 

mycket intressanta, spännande individuella rum som speglar deras tankar, perspektiv och upplevelser 

av skolan. Vidare kan man fortsätta och låta eleverna bygga upp dessa rum tredimensionellt i lådor. En 

liknade arbetsmetod använde jag på min VFU på Eriksdalsskolan, där eleverna tolkade målningar ur 

konsthistorien tredimensionellt. De byggde upp ett  rum i en skokartong och använde blandade 

material. En utveckling av teckningarna som kan ge eleverna fördjupade kunskaper i perspektivlära när 

det kopplas det till det tredimensionella.  

Den didaktiska maktfrågan har för mig blivit tydlig speciellt när man arbetar med samtidskonst. Hur 

mycket styr man som lärare över innehållet i elevernas svar? Det är viktigt att hålla frågeställningen så 

öppen som möjligt så eleverna själva får utveckla ett självständigt tänkande och iscensätta ”svaren” 

med hjälp av sig själva. 

 

Ett annat exempel hämtat från gatukonstvärlden är Banksys maskerade stenkastare, istället för en sten i 

handen håller han en blombukett. En annan bild av samma konstnär är ”Kissing Coppers”, två engelska 

manliga poliser som står i ett gathörn och kysser varandra. Stencilen är utförd på en vägg i ett gathörn i 

London. Detta är ett sätt att konstnärligt avväpna det som kan associeras med våld eller makt. En 

ingång i en undervisningssituation kunde vara; vad skulle du vilja avväpna, göra mindre hotfullt eller 

skrämmande i staden? Eleven ska utveckla kunskaper i att problematisera och reflektera kring 
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offentliga rummet samt utveckla ett kritiskt tänkande kring det samma.  Det kan vara i en kurs i digital 

bildredigering där eleven ska utveckla färdigheter i photoshop och använda sig av kontrastfärger. 

 
4.2 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Gatukonst speglar den värld vi lever i på ett annat sätt än den traditionella offentliga konsten som har 

en beställare och en avsändare. Den synliggör människorna, oss, vi, de som rör sig i staden och kan 

visa på ett slags utanförskap och en vilja till förändring. Den ifrågasätter det slentrianmässiga och det 

som gör oss till passiva medborgare. Den kan också utgöra ett motstånd mot etablerade makthierarkier 

och ett alltmer begränsat offentligt rum och motstånd mot de allmänna platsernas försvinnande. 

 

Gemensamma nämnare för den här typen av konst, oavsett bakomliggande motiv är att det finns en 

vilja hos utövaren att ta plats och sätta märken i staden. Den uppträder ofta på platser som är lite 

undanskymda och den är alltid illegal. Vilket är en av dess främsta kvaliteter. I likhet med internets 

flyktiga rum där sidor, bloggar, texter och filer är i ständig förändring så har gatukonsten samma 

karaktär, den har ofta en begränsad livslängd. 

 

När det gäller det motstånd som förs på internet mot upphovrättslagar och ett alltmer privatiserat 

virtuellt rum så ser jag paralleller till gatukonsten. Det motstånd som jag talat om förs i flera rum 

samtidigt, med många gemensamma mål; att ta plats och opponera sig mot rådande utveckling som en 

form av kulturstörning eller alternativ social rörelse. 

I min undersökning har jag kommit att omvärdera begreppet ”det offentliga rummet”. Det är både ett 

gemensamt vardagsrum som många människor delar och som alla har tillgång till samt ett av samhället 

styrt och alltmer kommersiellt, privatiserat rum som exkluderar och begränsar. Det kan tyckas som det 

inte existerar i dess ursprungliga mening, en demokratisk offentlighet med fria mötesplatser. Det 

offentliga rummet ska ju vara ett rum för demokratin. 
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BESKRIVNING AV GESTALTNINGSARBETET 

Gestaltningsdelen i arbetet kan ses som en fortsättning och en uppföljning av det jag intresserat mig för 

i kursen Konstnärlig forskning i åk 4 på BI, Konstfack. Den tar avstamp i mitt resonemang i uppsatsen 

om  de platser som kan kallas för odefinierbara platser, där gatukonsten ofta uppträder. Platser som 

tagits i anspråk för egna syften och ändamål för att kommentera eller sätta märken i staden. Min 

gestaltning har utgått från en liknande plats, Järnvägsparken i Stockholm. Det är en plats i staden, som 

trots att den planerats av samhället (utrustad med bänkar och försedd med traditionell offentlig konst), 

existerar vid sidan av samhället. Där råder en form av egen tid och man måste ha tillträde till platsen på 

något sätt. Det är en mötesplats för missbrukare och hemlösa. 

 

Under en dag i maj satte jag upp en tvättlina tvärs över parken och hängde upp en vit tvätt på tork. Jag 

gjorde således en illegal handling i likhet med gatukonsten. Men jag gjorde också intrång på ett område 

där det var tydligt att det fanns oskrivna regler och uppförandekoder mellan människor. Även om 

platsen är allmän i juridisk mening så existerar den vid sidan av. Jag gjorde anspråk på en plats som 

informellt tillhörde andra människor. Platsen eller parken är många människors vardagsrum. 

Visserligen frågade jag om lov att få vara där men det var bara en persons samtycke. 

 

Jag tillförde något nytt vilket innebar att parken blev synlig i en ny bemärkelse. Både konkret visuellt 

och begreppsligt. Den berör frågor som utanförskap och delaktighet. Är det den fysiska platsen eller är 

det människorna som brukar platsen som gör den till vad den är?   

 

Det blev tydligt att jag störde den rådande ordningen med min närvaro även om det inte var några som 

helst problem att hänga upp tvätten. Jag upplevde att jag delvis gjorde intrång på ett område dit jag inte 

tillhörde och frågade därför de personer som var i parken om lov. Platsen blev  också synlig för 

förbipasserande på ett nytt sätt.  

 

Mitt förhållande till platsen och den förändring som skedde har utmynnat i tankar och reflektioner 

kring den samma. Tankar kring platsens betydelse, vad och vilka människor jag mötte där, olika 

människors reaktioner och mina egna reflektioner finns dokumenterade och sammanfattade i en 

handgjord bok. Jag vill gestalta mitt förhållande till platsen innan jag kom dit, vidare förmedla mitt 

gjorda anspråk på platsen och beskriva möten med olika människor som jag hade under tvättens torktid 

och slutligen tankar jag fått efter installationen.  
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