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Sammanfattning 

Detta är en kandidatuppsats i etnologi. Ämnet för studien är graffiti, närmare bestämt hur 

graffitin och dess utövare påverkas av att det är olagligt att klottra. Med ett kvalitativt 

intervjumaterial och teoretiska begrepp lånade från aktör nätverksteori så försöker forskaren 

att genom klottrarnas egna ord redogöra för hur klottrarna på olika vis influeras av att deras 

uttryck är förbjudet. Studien tar upp frågor om vad som fick de intervjuade personerna att 

först börja med graffiti, vad som görs för att stoppa dem från att klottra, vad som händer om 

klottrarna blir gripna och vad de gör för att försöka undvika detta. Ämnen som klottrarnas 

värdering av sin graffiti, graffitins visuella stil och k-märkt graffiti behandlas och analyseras i 

relation till syftet. 
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Inledning 

Förord 

Det här är min kandidatuppsats i etnologi, huvudämnet jag valt inom kandidatprogrammet för 

museer och kulturarv. Ämnet för uppsatsen är graffiti. Hur kommer det sig då att jag valt att 

skriva om en så hett omstridd företeelse som graffiti ändå är? Jo, jag tycker att graffiti, eller 

klotter om man så vill, är ett väldigt intressant fenomen ur flera aspekter. Graffiti väcker 

känslor, ofta starka sådana, och det är inte ofta jag möter en person som inte redan har en åsikt 

eller tankar om graffiti. Graffiti är något som de flesta av oss möts av så fort vi lämnar vårt 

hem, på vår väg till och från skola eller jobb, på krogtoaletten eller i tunnelbanan. Klottret 

sitter redan där, utmed spåren eller på elskåpet, och vittnar om att här har någon varit och 

gjort något man inte får göra. En inskription många har sett, eller rentav skrivit själva, är; ”[ett 

eller flera namn] var här [årtal]”. Inskriptionen är klassisk, den går att läsa i världens alla 

hörn, skriven på en mängd olika språk. Jag har läst denna typ av inskriptioner inristade i 

träbänkar på rastplatser utmed svenska motorvägar, skrivet på undersidan av våningssängar på 

vandrarhem runtom i Europa, skrivet med fingrar eller en pinne i sanden på fjärran stränder. 

Det klotter jag skriver om följer samma princip, om än i en annan form. Någon skapar ett 

synligt spår på en plats som kommunicerar ”jag var här”. 

 Men vem var det då som var här? Vem var det som klottrade, vad drev den 

personen till att handla så? De flesta av hos har en relation till graffiti då vi möts av den när vi 

lämnar vårt hem. Vad som dock inte är lika vanligt är att ha en relation till upphovsmännen 

bakom graffitin, att kunna ta del av deras perspektiv och berättelser. Som forskare i etnologi 

har jag dock den möjligheten, ett privilegium jag tagit vara på i och med denna 

kandidatuppsats där jag skriver om graffiti ur utövarnas perspektiv. Jag minns hur jag som 

barn tittade ut genom pendeltågsfönstret och med stor fascination betraktade de färgsprakande 

kombinationerna av bokstäver som kontrasterade mot de rostbruna godståg på vilkas sidor de 

var målade. Godstågen såg ut att långsamt vittra bort där de helt stillastående stod uppställda 

på Stockholms bangårdar. Men de färglada målningarna på dem var nyare, och de väckte 

frågor i mig. Vad var det för något? Hur hade de hamnat där? Och varför blev vuxna så 

upprörda av dem? Med skrivandet av denna uppsats kommer jag kanske äntligen få svar på 

några av dessa frågor, och mitt intresse för ämnet har tjänat som motivation under arbetets 

gång, som inte varit så lätt alla gånger. 
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Graffitins språk och begrepp 

Enligt nationalencyklopedin kommer själva ordet graffiti ifrån italienskans graffito som 

betyder ristning, vilket i sin tur går att härleda till grekiskans grapho som betyder skriva. 

Graffiti kan, enligt nationalencyklopedins definition, ”utgöras av text, bild eller bådadera, 

ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller annans egendom för att 

dekorera eller för att uttrycka åsikter och känslor.” (Nationalencyklopedin, graffiti. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/graffiti hämtad 2016-05-11) 

 I uppsatsen så förekommer det en del ord hämtade från det empiriska fältet som 

kan vara nya och främmande för läsaren. Detta i kombination med att det bland gemene man 

råder en del förvirring om vad som är vad i graffitisammanhang gör att jag innan vi går vidare 

vill klargöra vad jag menar med de olika begreppen. Då graffiti i sin moderna subkulturella 

tappning uppstod och utvecklades i USA så är dess terminologi i mångt och mycket 

engelskspråkig. När graffitin spred sig från USA till Europa så behölls originaluttrycken på 

engelska av dess europeiska utövare, så även i Sverige. I likhet med Cecilia Andersson så vill 

jag i största möjliga mån använda mina informanters egna ord utan att förvanska dem med 

egna översättningar eller försvenskade ord som känns konstruerade och styltiga (Andersson, 

2006:28).  

 Graffiti utgörs av flera olika uttryck, som skiljer sig i form, men i grunden så är 

principen densamma. Graffiti går ut på att skriva en på förhand vald kombination av 

bokstäver som tillsammans bildar en signatur. Dessa bokstäver, vanligtvis få till antalet, kan 

bilda en akronym, ett ord eller ett namn. En person som målar graffiti kallas för en writer. I 

denna uppsats så kommer jag att använda mig av ordet klottrare som benämning för en person 

som ägnar sig åt graffiti. Graffitimålare, målare eller graffare är andra benämningar som 

också kan förekomma i fältet och således är empiriskt riktiga, men de förekommer dock inte i 

den här uppsatsen. Klottrarens identitet är synonym med den signatur som han eller hon 

använder sig av, och det är inte ovanligt att en klottrare använder sig av flera signaturer 

samtidigt. 

Graffiti består av tre huvudsakliga kategorier, tre olika former i vilken 

signaturen gestaltas. Dessa tre skiljer sig i komplexitet, storlek och karaktär, men har 

gemensamt att de utförs i en estetiskt driven stil. De tre uttrycken jag talar om är tag, throw-

up och piece (förkortning av masterpiece). Tagen är den mest grundläggande av de tre, och 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/graffiti
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den som går snabbast att göra. Ofta så skriver klottraren sin tag i en inarbetad stil, och som 

Cecilia Andersson påpekar så är likheterna med kalligrafi slående (Andersson, 2006:30-31). 

Piecen är den mest avancerade av de tre uttrycken. Den består av stora ifyllda bokstäver och 

kan innehålla komponenter som bakgrund, skuggor, figurer och en uppsjö av effekter och 

detaljer. Piecen innehåller ofta, men absolut inte alltid, många olika färger och tar längst tid 

att göra på grund av sina många moment. Någonstans mellan tagen och piecen hittar vi vår 

throw-up. Throw-ups består av stora bokstäver, oftast gestaltade i en säregen stil typisk för 

just throw-ups. Bokstäverna består av konturer dragna i en enda sammanhängande rörelse, 

och är ibland hastigt ifyllda. Pieces och throw-ups görs nästan uteslutande med sprayfärg, så 

kallade kannor. Tags å andra sidan kan göras med en större mängd olika medier. Det vanligast 

förekommande är olika variationer av squeezers och markers vilka innehåller olika färger och 

bläck. Dessa varierar i storlek på både penna och udd, typ av uddar (pumpudd, snedskurna, 

runda filtuddar) och färger. Utöver dessa så används industrikritor och vaxkritor, sandpapper 

och stenar (för att rista i glasrutor) och egenhändigt tillverkade klotterdon såsom 

skokrämstuber fyllda med bläck. Hur dessa tre uttryck i slutändan ser ut är naturligtvis helt 

upp till klottraren som gjort dem. De kan variera stort i stil, komplexitet och läsbarhet. De 

flesta klottrare utvecklar en viss personlig stil, som ofta förändras med tiden. Vissa 

experimenterar och varierar sig mer än andra. 

 Flera klottrare kan i samförstånd med varandra välja att skriva en gemensam 

signatur. Detta kallas för ett crew. Ett crews signatur består ofta, men inte alltid, av tre till fyra 

bokstäver som bildar en förkortning för crewets namn. Ett av Sveriges mest kända graffiti 

crews är ett bra exempel på detta. Deras signatur är VIM vilket är en akronym för Vandals In 

Motion. Crewets signatur ersätter inte den enskilde klottrarens, denne behåller sin signatur 

men skriver den ofta i anslutning till crewets. Ett crew kan vara alltifrån en grupp klottrare 

som inte har så mycket mer gemensamt än att de valt att göra gemensam sak och skriva 

samma tag, till en tight sammanhållen grupp som umgås som nära vänner och klottrar 

tillsammans.  

 I Sverige så finns det bland gemene man en uppfattning om att graffiti är 

synonymt med pieces, och att klotter är synonymt med tags. Detta är inget annat än språklig 

förvirring då både tag, throw-up och piece är graffiti, och dessa tre element är också klotter. 

Jag sätter alltså likhetstecken mellan klotter och graffiti i denna uppsats. Det finns en 

uppfattning om att graffiti skulle vara något finare och klotter något fulare. Det är dock en 

uppfattning som varken jag eller mina informanter delar. Jag definierar en klottrare som en 
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person som ägnar sig åt en eller flera av graffitins tre distinkta former. Istället för att använda 

uttrycket ”att måla graffiti” så använder jag kort och gott ”att klottra”, då den första känns 

otympligt. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom några valda fokusområden ur utövarnas perspektiv 

undersöka hur klottrare förhåller sig till att graffiti är olagligt. Jag vill ta reda på hur graffitins 

status som kriminell handling påverkar klottrarna i sitt utövande och i förhållningssättet till 

deras praktik. För att hjälpa mig uppnå detta syfte använder jag mig av följande 

frågeställningar: 

Hur förhåller sig klottrare till de försök som görs för att stoppa dem från att klottra?  

Påverkar graffitins olagliga status klottrarnas värdering av sin egen och andras graffiti? Om så 

är fallet, hur? 

Forskningssammanhang 

Graffiti är ett ämne som avhandlats i en mängd akademiska verk av varierande slag, på olika 

språk och på olika akademiska nivåer. Graffiti går in i många olika ämnen, vilket märks vid 

en genomgång av alla de vetenskapliga discipliner inom vilka det har skrivits om graffiti. 

Inom sociologi, etnologi, konstvetenskap, kriminologi, antropologi, ungdomskulturforskning 

och arkitektur har det skrivits om graffiti med olika infallsvinklar och perspektiv beroende på 

forskningsområde. Att det går att skriva om graffiti i så många vitt skilda ämnen ger en 

antydan om graffitins komplexitet och djup. 

 Jag tänker här ge några exempel på avhandlingar om graffiti ur olika perspektiv. 

Staffan Jacobsons (1996) doktorsavhandling Den spraymålade bilden inom konstvetenskap 

analyserar graffiti som konströrelse och lärandeprocess. Jacobson kom bland annat fram till 

att klottrande ungdomar följde snittbetygen i skolan men utmärkte sig positivt i konstnärliga 

ämnen och ofta hade konstnärliga ambitioner i yrkeslivet. David Shannons (2004) avhandling 

Swedish Graffiti, a criminological perspective inom kriminologiämnet undersöker klottrares 

övriga kriminalitet som ofta visar sig vara graffitirelaterad, till exempel snatteri av 

sprayburkar. Shannon kom även fram till att klottrare är en heterogen grupp där utövarna 

kommer från olika bakgrund och har varierande levnadsvillkor. Antropologen Susan Philips 

(1999) skriver i Wallbangin´, graffiti and gangs in LA om hur kriminella gäng använder 



5 

 

graffiti för att kommunicera budskap och revir. Dessa exempel illustrerar hur en undersökning 

av graffiti kan ge olika sorts kunskap beroende på vilket perspektiv som används och vilka 

frågor som ställs till materialet. 

 I arbetet med denna uppsats har två akademiska verk om graffiti varit särskilt 

relevanta. Den första är Michael Johnsons (2006) Inblick i en ungdomskultur, Samtal med 

graffitimålare som är en magisterrapport från den kriminologiska institutionen på Stockholms 

universitet. Det explicita syftet med Micael Johnsons rapport är att ”försöka identifiera de 

grundläggande mekanismer som gör att ungdomar engagerar sug i graffitikulturen” (Johnson, 

2006:11). Det andra verket som varit särskilt relevant är Cecilia Anderssons (2006) 

doktorsavhandling Rådjur och raketer, Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik 

i det offentliga rummet skriven på institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation 

och lärande. Andersson skriver förvisso inte bara om graffiti, hon undersöker även olika 

former av gatukonst, men hennes beskrivning av metod och material har varit värdefulla för 

mig. Anderssons syfte är att ”synliggöra, undersöka och tolka de visuella uttryck i form av 

gatukonst som uppstår i det offentliga rummet” (Andersson, 2006:19). Båda dessa studier 

baseras, i likhet med min egen, på intervjuer med klottrare verksamma i Stockholm. Studierna 

tar avstamp i utövarnas perspektiv och analyserar deras egna utsagor om sina erfarenheter för 

att ge oss större kunskap om ämnet, vilket även jag avser göra. Jag hoppas att jag genom att 

ställa andra frågor och analysera svaren med andra teorier kommer kunna bredda och utöka 

kunskapen om graffiti så att vi bättre kan förstå denna fascinerande företeelse. Hitintills har 

jag bara redogjort för lite av forskningen på det empiriska fältet som är graffiti, men med 

uppsatsen positionerar jag mig även i ett teoretiskt forskningssammanhang med användandet 

av aktör nätverksteori, vilken jag redogör för nedan. 

Teori och begrepp 

För att hjälpa mig med analysen av materialet så använder jag mig av begrepp från aktör 

nätverksteori, hädanefter benämnt som ANT (ANT är en förkortning av engelskans Actor-

Network Theory). Det är svårt att redogöra för ANT utan att nämna Bruno Latour som kan 

sägas vara ANT:s fader. Latour såg behovet av en förnyad sociologi då den sociologi han 

benämner som den kritiska sociologin inte tjänade sitt syfte. Latour anser att den kritiska 

sociologin inte kan undgå att förklara saker och att den aldrig kan erkänna sig ha fel. Detta ser 

han som en fara då det enda sättet för sociologin att vara relevant och vetenskapligt användbar 

är att den måste kunna lämna möjligheten för ett misslyckande öppen (Latour, 2015:295). 
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Latour menar att en utgångspunkt i det sociala är en stor begränsning då människor inte på 

egen hand står för allt agerande. För att rätta till detta så ger ANT oss begreppet aktörer. I 

likhet med Joakim Forsemalm så använder jag begreppet aktanter istället för aktörer. Orden 

betyder samma sak, men som Forsemalm så träffsäkert framhäver så ger aktör intrycket av att 

människor har mer agens än icke-människor (Forsemalm, 2007:26). Aktant representerar 

icke-mänskliga aktörer bättre och likställer dem till samma nivå som mänskliga aktörer, vilket 

delvis är poängen med ANT. Aktanter är ting, människor likväl som icke-människor, som har 

agens. Latour skriver att ”En aktör är, i det bindestrecksförsedda uttrycket actor-network, inte 

källan till en handling, utan ett rörligt mål för ett brett spektrum av enheter som svärmar mot 

den” (Latour, 2015:62). Det är alltså inte så att aktanter själva utför handlingar. Istället är 

aktanter målet för andra enheters handlingar, enheter som i sin tur också kan ha agens. Jag 

tänker på det som att aktanter framkallar handlingar snarare än att de utför handlingarna 

själva. ANT är en teori som använder nätverk av aktanter, interaktioner mellan dem och deras 

relationella positioner i nätverk som förklaringsmodell för den sociala världen. Latour 

beskriver det sociala som någonting flytande, ”en typ av tillfälliga associationer som 

kännetecknas av att de samlar ihop saker på nya sätt” (Latour, 2015:83). 

Joakim Forsemalm använder ANT i sin avhandling om två stadsomvandlingar i 

Göteborg där han redogör för ANT:s huvuddrag. En abstrakt skillnad mellan den kritiska 

sociologin och ANT är att där den kritiska sociologin gör en poäng av att allt handlande sker 

inom en viss kontext som föregår handlandet, så finns kontexten i handlandet enligt ANT. 

Kontexten skapas av interaktioner och relationer mellan aktanter och existerar således 

simultant med handlandet utan att föregå det. Forsemalm fortsätter med att verklighet enligt 

ANT är någonting som görs och skapas i interaktioner mellan heterogena element. 

Verkligheten är flertalig, det vill säga att det finns mer än en verklighet samtidigt, och dessa 

verkligheter är inte statiska, utan skapas, förändras och omförhandlas ständigt. Med ett ANT 

perspektiv så är verkligheten helt plan och allt befinner sig på samma nivå, i samma 

dimension. Det finns enligt Forsemalm inga överordnade strukturer som kommer ifrån något 

mystiskt ”ovanifrån” utan allt ligger på samma plan i en enda dimension. (Forsemalm, 

2007:22–25). Latour tillbakavisar de kritiska sociologiernas användande av abstrakta 

överordnade strukturer som samhälle till exempel. Latour menar att det inte finns några 

osynliga krafter som svävar på ett eget plan ovanför allt annat. Istället menar han att makt och 

dominans är någonting som måste produceras och skapas, och är således ytterst reellt och 

spårbart ner till minsta beståndsdel genom att följa nätverk av aktanter. Latour skriver att ”om 

man måste slåss mot en kraft som är osynlig, omöjlig att spåra, är överallt förekommande och 
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total, kommer man att stå maktlös och fullständigt besegrad. Det är bara om krafter består av 

mindre förbindelser, vars motstånd kan prövas en och en, som det finns en chans att man kan 

ändra på ett givet tillstånd” (Latour, 2015:295). 

 ANT ger mig utöver aktanter flera användbara teoretiska begrepp som jag 

använder i min analys av materialet. Ett nyckelbegrepp som Eva Knuts använder i sin 

avhandling om bröllopskultur, som också återfinns i Forsemalms avhandling, är begreppet 

översättning. Översättning inom ANT markerar en förändring och rörelse. Översättning går ut 

på att något går från att vara en sak till att vara något annat, och i och med denna förflyttning 

så förstås detta ting annorlunda då det nu har en annan form och en annan kontext. För att 

förtydliga så använder Knuts ett enkelt exempel med en idé. Om jag har en idé som jag vill 

sprida så måste jag översätta den från mina tankar till skrift eller tal så att andra kan ta del av 

den. Översättningen är inte enkelspårig på så sätt att den sker från en sändare till en mottagare 

via ett medium. Istället så är en mängd aktanter inblandade, och i översättningen så skapas 

förbindelser mellan dessa. Förbindelserna är inte permanenta eller fasta på något sätt, men 

desto mer resurser och energi som investeras i en översättning, samt hur lätt det är att ta till 

sig budskapet ökar chanserna att förbindelserna blir mer stabila, varaktiga och fortsätter 

översättas. (Knuts, 2006:43–44).  

 Översättningar och aktanter länkas ihop i Latours förklaring av program 

(Latour, 2012:146–150). Hur program förklaras med ANT illustreras bäst med ett exempel, 

och Latour använder exemplet med en hotelldirektör som inte vill att hans gäster ska tappa 

bort sina rumsnycklar. Direktören gör därför ett uttalande om att nycklarna ska lämnas i 

receptionen när gästerna lämnar hotellet. Med uttalande avses här inte nödvändigtvis ett 

verbalt sådant, ett uttalande i det här sammanhanget kan vara vad som helst som ”kastas, 

skickas eller delegeras av en förkunnare” (Latour, 2012:148), och kan således vara av 

materiell natur lika gärna som verbalt. För att ge sitt uttalande önskad effekt så sätter 

direktören upp skyltar på rummen med en uppmaning om att gästerna ska lämna sina nycklar i 

receptionen innan de går ut. Uttalandet har nu fått en ökad tyngd tack vare skyltarna, men 

fortfarande så är det långt ifrån alla gäster som lämnar in sina nycklar. Kanske behärskar de 

inte språket skylten är skriven på, kanske har de inte läst den eller så bryr de sig bara inte. 

Direktören lierar sig nu med en innovatör som fäster stora och otympliga metallvikter på alla 

nycklarna. Nu ger så gott som alla hotellgäster efter för den samlade tyngden av direktörens 

uttalande. Att få gästerna att följa uttalandet har haft ett pris. Hotelldirektören har behövt 

betala med resurser som tid, pengar och energi för att hans önskan skulle uppnå en grad av 

verklighet.  
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 För att förtydliga; att inte bli av med rumsnycklar är direktörens önskan, och för 

att den önskan ska uppfyllas så skapar han ett program som går ut på att nycklarna ska lämnas 

in i receptionen. Programmet är det spår som han vill att gästerna ska följa. För att få fler 

gäster att följa programmet så kan han ge programmet ökad tyngd med hjälp av tyngder. För 

varje tillagd tyngd så förändras några av gästernas attityd gentemot programmet. Latour 

menar att den kraft med vilket ett uttalande görs aldrig är tillräckligt stark, inledningsvis, för 

att kunna förutspå vad mottagarna av uttalandet kommer att göra med det. Ett uttalandes 

styrka är således beroende både av hur det mottas av lyssnarna som av uttalandet i sig. För att 

återkoppla till översättningsbegreppet så har direktören här översatt sin önskan till ett 

program. Som vi lärde oss om översättningar så innebär en översättning att något går från att 

vara en sak till att vara en annan. Såhär förklarar Latour översättningen; ”det påbud som 

åtlyds är inte längre samma som det ursprungliga påbudet. Det har översatts, inte överförts. 

När vi följer det, följer vi inte en mening genom kontexten av dess tillämpning, ej heller rör vi 

oss från språk till praxis. Programmet ”lämna nyckeln vid portierdisken” som nu samvetsgrant 

verkställs av majoriteten av gästerna är helt enkelt inte det som vi började med. 

Förskjutningen av det har transformerat det. Gäster lämnar inte längre sina rumsnycklar: i 

stället blir de av med ett otympligt föremål som deformerar deras fickor. Om de böjer sig för 

direktörens önskemål, är det inte därför att de har läst skylten och inte heller därför att de är 

särskilt belevade. Det är därför att de inte kan göra på något annat sätt. De tänker inte ens på 

det. Uttalandet är inte längre detsamma, nyckeln är inte längre densamma – t.o.m. hotellet är 

inte längre helt exakt detsamma.” (Latour, 2012:147–148). 

 Ett annat begrepp som jag finner användbart är performativitet så som det 

beskrivs av Knuts. Performativitet går ut på att något måste utföras eller framföras för att det 

ska kunna få en form, om än temporär. Att till exempel prata om något är en handling av 

performans som ger detta omtalade något en form. För att formen ska bli mer hållbar och 

varaktig måste den befästas i materialitet. Att något genom performativitet tagit en form gör 

att denna nya form kan imiteras och översättas av andra. Imitation är en fundamental 

mekanism för lärande, vilket leder till att en framförd form kan påverka andra framföranden. 

(Knuts, 2006:47–48). 

Material och metod 

Materialet som studien bygger på utgörs av intervjuer som jag utfört under våren 2016. Totalt 

har jag intervjuat fyra personer fördelat på tre intervjuer. Till intervjuerna har jag haft med 
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mig ett färdigt frågeblad som jag förberett i förväg. Vid intervjuerna har jag utgått ifrån 

frågebladet men varje intervju har pendlat mellan en mer strukturerad form och mer 

samtalsliknande former. Ibland har jag frångått frågebladet, ställt dem i en annan ordning eller 

skippat frågor jag känt redan varit besvarade, men det har känts tryggt att ha förberedda frågor 

att luta sig på. För varje intervju jag gjort har jag blivit mer insatt i ämnet, blivit mer bekväm 

med mina frågor och bättre på att ställa följdfrågor. Detta går att se på intervjuernas längd, där 

den första är kortast och den sista är längst. 

 På grund av graffitins illegala status är fältarbetet präglat av lite andra 

förutsättningar än många andra fält som skulle kunna vara av intresse att undersöka med 

etnografiska metoder. Det är till exempel svårt att bara gå ut och i lugn och ro sitta och 

observera människor måla graffiti på gatan, om man inte av en slump råkar vara på rätt plats 

vid rätt tillfälle. Det kan också visa sig utmanande att hitta informanter att intervjua, och lika 

besvärligt att få till ett möte med dem. Som Cecilia Andersson skriver om gatukonst så är det 

ett fält som är i konstant förändring, det är mobilt och flyktigt till sin natur. Andersson menar 

att fältet är transnationellt och translokalt, flyter över nationsgränser och praktiseras på många 

platser samtidigt. Anderson poängterar också att den illegala karaktären skapar ett ljusskyggt 

fält, ibland ordagrant så då många av utövarna är aktiva under natten (Andersson, 2006:49). 

Av ovanstående anledningar är graffiti ett svårstuderat fenomen, men långt ifrån omöjligt att 

ta sig in i. 

 Jag kom i kontakt med mina informanter genom personer i min 

bekantskapskrets. Jag pratade med vänner och familj som kunde tänkas känna klottrare och 

bad dem höra sig för å mina vägnar.  Tillvägagångssättet gav resultat och jag kom i kontakt 

med flera klottrare via olika gemensamma bekanta. Först så skrev vi till varandra på det 

sociala mediet facebook där jag kort presenterade vad jag höll på med och att jag gärna skulle 

vilja intervjua dem om de samtyckte. Jag känner igen mig i Cecilia Anderssons beskrivning 

av processen med att komma från initial kontakt till ett faktiskt möte för intervju. Andersson 

beskriver sina informanter som unga rörliga individer med många järn i elden, vilket för 

henne gjorde det svårt att komma till skott med intervjuerna. Hon beskriver hur planerade 

möten glömts bort, skjutits fram och hur hon känt sig som en efterhängsen blodigel då hon fått 

tjata till sig sina intervjuer. Andersson upplevde frustration och en rädsla att hon inte skulle 

kunna ro sitt arbete i hamn på grund av detta (Andersson, 2006:53). Även om det inte varit 

fullt så kritiskt för mig så kan jag känna igen mig. En del kontakter föll helt enkelt bort. Jag 

fick söka kontakt med nya och kom igång med intervjuerna några veckor efter tidsplanen. 
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Nedan presenterar jag kort de fyra informanter som jag intervjuat och använt som källor i 

uppsatsen. 

 Först ut var Linus som jag intervjuade på en krog på Södermalm. Linus föddes 

1992 och målar idag mycket tåg i Stockholms lokaltrafik, ofta tillsammans med andra 

klottrare han känner. För Linus handlar klottrandet mycket om att utmana sig själv till att bli 

bättre genom att klottra under allt svårare förutsättningar. Han har mycket stor kunskap om 

hur vaktbolagen arbetar med att försöka gripa klottrare, och hur man på bästa sätt undviker 

dem. 

Den andra personen som jag intervjuade var Joakim som jag intervjuade på en 

innergård i Solna. Joakim är född 1986 och gör uteslutande tags. För Joakim så handlar 

klottrandet till stor del om självbevarelsedrift. Hans klottrande speglar livet, han klottrar på de 

platser dit vardagen tar honom och om det går en längre tid utan att han klottrat så mår han 

dåligt. Joakim har stor analytisk förmåga och har lätt för att prata om graffiti i filosofiska 

banor. 

Den sista intervjun var en gruppintervju med Emil och Charlie som ägde rum 

på ännu en Södermalmskrog. Emil och Charlie är båda födda 1992 och är med i samma crew. 

För Emil och Charlie är crewet även en social plattform. De umgås inte bara med varandra 

och de andra i crewet för att klottra, utan även i rent sociala sammanhang. Emil och Charlie 

har en bred och djup kunskap om graffitikulturen, dess olika uttryck och stilar.  

Alla fyra informanterna har som jag uppfattar det flera saker gemensamt. För det 

första är graffiti en stor och viktig del av deras liv, även om deras engagemang ser olika ut. 

Allihop lägger mycket tid och energi på graffiti, både i handling och i tanken. Alla 

informanter har också många års erfarenhet som aktiva klottrare, för Joakim som är äldst är 

det mer än halva hans liv, för de andra är det inte långt därifrån. De olika informanterna 

började med graffiti i skolåldern, några i mellanstadiet och några i högstadiet. De värderar 

allesammans den kvantitativa aspekten av sitt klottrande högt. Det är viktigare att göra 

mycket än att göra estetiskt ”snyggt” så att säga. Det år som studien utfördes (2016) så fyllde 

tre av mina informanter 24 år och en fyllde 30 år. Jag har reflekterat över att klottrare i de 

texter jag kommit i kontakt med ofta beskrivs i termer av ungdomar. Ett exempel på det är 

Johnsons Inblick i en ungdomskultur, Samtal med graffitimålare och även i flera av de andra 

studier som Johnson refererar till i sin beskrivning av forskningsläget. Mina informanter är 

förvisso unga, alla under medelåldern, men de har alla sedan länge lämnat tonåren bakom sig, 

vilken är den ålder i alla fall jag associerar ungdomar med. 
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En annan sak som mina informanter har gemensamt är att de alla är män, vilket 

jag såklart har tänkt på. Både Cecilia Andersson och Michael Johnson skriver att det 

övervägande har varit män de varit i kontakt med och intervjuat. De menar att graffiti och 

gatukonst är en domän där kvinnor är underrepresenterade men absolut inte frånvarande. De 

har båda intervjuat ett fåtal kvinnor i sina undersökningar (Andersson, 2006:20, Johnson, 

2006:40). Alla personer jag varit i kontakt med som potentiella informanter har också varit 

män och jag delar Anderssons och Johnsons bild av graffitikulturen som mansdominerad. 

Detta är förvisso intressant men det är inte genusaspekten som jag problematiserar i denna 

uppsats. Med ett så begränsat urval som fyra informanter kan studien knappast säga sig vara 

representativ för varenda klottrare någonsin, men då jag hos mina fyra informanter iakttagit så 

många gemensamma drag och återkommande teman i intervjuerna, helt oberoende av 

varandra, så vågar jag i alla fall påstå att mycket av det som mina informanter sagt troligtvis 

är sant även för andra klottrare. I likhet med annan etnologisk forskning så är denna studie 

kvalitativ och inte kvantitativ. Som Magnus Öhlander skriver om kvalitativa studier i 

Etnologiskt fältarbete så ”är målet aldrig primärt att samla material från så många personer 

eller studieobjekt som möjligt. Det är inte kvantiteten som avgör materialets kvaliteter (Patton 

2002). Istället är målet att samla in ett så innehållsrikt material som möjligt.” (Öhlander, 

2011:30).  

 Själva skrivandet av uppsatsen har varit en flytande och dynamisk process, med 

ständiga förändringar, omflyttningar, redigeringar, och tillägg. Bearbetningen och analysen av 

materialet har skett parallellt med skrivandet av uppsatsen, jag finner det svårt att hålla dessa 

processer åtskiljda. Intervjumaterialet har jag bearbetat genom att lyssnat på intervjuerna och 

skrivit rent dem. Sedan har jag läst renskrivningarna och sökt efter återkommande teman i 

dem, identifierat skillnader och likheter. Jag har återgått till inspelningarna och lyssnat på 

utvalda delar utefter teman och sedan använt mina analytiska verktyg för att vrida och vända 

på materialet för att slutligen komma fram till min egen tolkning. Vissa delar av intervjuerna 

som varit extra talande eller på annat sätt viktiga har jag valt att återge i sin transkriberade 

form. I transkriberingarna har jag strävat efter att så detaljerat och ordagrant som möjligt 

återge vad som har sagts. Vissa tecken används för att markera något speciellt i intervjun. 

Dessa tecken ger jag här en kort förklaring så att intervjuerna kan läsas på rätt sätt. 

Tre punkter… markerar en paus. 

Snedstreck/ markerar att den talande blir avbruten/ eller avbryter sig själv. 

Ett understruket ord betyder att det är extra betonat av talaren. 
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Innanför klammer skrivs ett [förtydligande från min sida]. 

En klammer med texten [ohörbart] betyder att det saknas några ord då jag av ljudinspelningen 

inte kan höra exakt vad som sägs, även efter att ha lyssnat om flera gånger. 

Tre punkter omgivna av snedstreck /…/ markerar att jag har redigerat bort något från 

intervjun då det är helt ovidkommande och/eller potentiellt känsligt. 

Etnologiskt forskande och uppsatsskrivande innebär ofta att gå in i sitt ämne och 

att ibland låta sig bli helt uppslukad av det. Uppsatsskrivande kan vara både intensivt och 

krävande och ofta så upptas forskarens hjärna med tankar om skrivandet och det empiriska 

fältet. Detta har även varit min verklighet då jag under arbetets gång riktat allt mer 

uppmärksamhet på graffitin runt omkring mig. På ett undermedvetet plan har jag börjat läsa 

graffitin och börjat registrera mönster och återkommande namn. Det är alltså inte frågan om 

några planerade observationer där jag aktivt studerat graffiti, utan jag har mer utvecklat en 

vana att läsa och registrera graffiti i förbifarten. 

Reflexivitet och etiska överväganden 

Att forska om en företeelse som enligt lag är förbjuden kan medföra vissa utmaningar som jag 

tidigare skrivit med referens till Cecilia Andersson. Det kräver en stor medvetenhet om 

forskningsetiska aspekter såsom anonymitet och informerat samtycke. Det är inte upp till mig 

att göra moraliska värderingar, som att säga att det är rätt eller fel att klottra. Tolkningar av 

det slaget överlåter jag till läsaren att göra efter att ha läst uppsatsen. Av självklara skäl så har 

jag valt att använda fingerade namn för alla mina informanter. Av samma anledning som jag 

inte skriver ut informanternas riktiga namn så uppger jag heller inte vad de skriver för tag, 

deras signatur, då det för ett fåtal människor som klottrar skulle räcka för att avslöja vem 

informanten i fråga är. 

 Som etnologisk forskare är det viktigt att vara medveten om sin egen roll i 

kunskapsproduktionen, i analysen av materialet och i mötet med informanterna. Olika 

etnologer som med likadana frågor intervjuar en och samma informant skulle fortfarande få 

olika material och variationer i svaren. Detta beror mycket på samspelet och interaktionen 

mellan forskare och informant, hur de upplever varandra och hela intervjusituationen. Jag 

upplever att jag har en hel del gemensamt med de personer jag intervjuat. Alla fyra 

informanterna är som jag män, tre av dem är födda samma år som jag (en är sex år äldre), och 

vi kommer alla från en snarlik socioekonomisk bakgrund. Dessa omständigheter har 
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säkerligen influerat intervjuerna på olika sätt. Intervjuerna har känts informella och jag 

upplever att vi som helhet har haft lätt att kommunicera med varandra. Detta jag ser som 

positivt och det är min uppfattning att ovan nämnda likheter har bidragit till detta. 

 Det ska också sägas att jag personligen är intresserad av graffiti och gatukonst i 

sina olika former. Att kunna undersöka fältet ur ett vetenskapligt perspektiv har motiverat mig 

att skriva om detta ämne. Att ha ett intresse för ämnet jag skrivit om har varit både en tillgång 

och en utmaning. En viss förförståelse om fältet har underlättat materialinsamlingen och som 

jag upplevt det gjort mig mer trovärdig i mötet med informanterna. Det blir dock viktigt att 

kunna ta ett par steg tillbaka från sig själv ibland och åsidosätta vad man tror sig veta och 

betrakta materialet med en forskares ögon. Detta är allt annat än lätt och en utmaning som alla 

etnologer ställs inför, oavsett relation till studieobjektet. En forskares fullständiga objektivitet 

och neutralitet gentemot fältet ser jag som ett ouppnåeligt ideal inom etnologin. Oavsett 

forskarens tidigare relation till ämnet så är vi endast människor och bärare av kulturella 

segment såsom värderingar, förutfattade meningar och en viss förförståelse. Att helt och hållet 

skaka av sig detta är omöjligt, men det vi som etnologer kan göra är att vara medvetna om 

detta och synliggöra och problematisera det.  

Disposition 

Efter inledningskapitlet så följer den empiriska delen, vilken utgörs av tre kapitel. Det första 

empirikapitlet är tänkt att ge läsaren en introduktion till ämnet graffiti i form av en kort 

sammanfattning av graffitins historia från 70-talets New York till samtida Stockholm. I 

kapitlet så får läsaren även en inblick i hur informanterna först introducerades till graffiti. Det 

andra empirikapitlet kretsar kring graffitins status som olaglig praktik och hur detta gestaltar 

sig mer konkret. Jag går in på vad som görs för att motverka graffiti och hur dessa åtgärder 

bemöts och hanteras av klottrarna själva. Det tredje och sista empirikapitlet handlar om hur 

klottrarna värderar sin graffiti, och om hur dess olagliga status påverkar denna bedömning 

samt graffitins visuella formspråk. Jag tar även upp ett exempel med k-märkt graffiti, och 

redogör för informanternas attityd mot detta. I det sista kapitlet summerar jag vad jag har 

kommit fram till och uttrycker några personliga reflektioner. Slutligen kommer 

källförteckningen där jag redovisar de källor som har använts i skrivandet av uppsatsen. 
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En introduktion till graffiti 

Graffitins historia 

I en kandidatuppsats av det här slaget finns det tyvärr inte utrymme för en djupare redogörelse 

av graffitins historia, men jag anser att lite historisk bakgrund behövs för att förstå det större 

sammanhanget. Att människor skriver och ritar på väggar är en allt annat än nymodig 

företeelse. I Lascaux i Frankrike finns det till exempel bilder daterade till stenåldern inristade 

och målade på grottväggarna. Jag och Joakim pratade om detta och han menade att det måste 

finnas en uppenbar koppling mellan det uttrycket och hans klottrande idag. Han menar att 

människor alltid har velat uttrycka sig och meddela andra människor vad de håller på med, 

och att det är därför som tags är så bra. Cecilia Andersson tar upp några andra historiska 

exempel på graffiti. Hon skriver att man under utgrävningarna av den romerska staden 

Pompeji hittade teckningar, valpropaganda och obsceniteter inristade i fasaderna, och att 

målade budskap på husväggar var viktigt både för nazisterna i Tyskland under deras väg till 

makt såväl som för de olika motståndsrörelser som kämpade mot dem i ockuperade länder 

(Andersson, 2005:29). 

 Den typ av graffiti som vi förknippar med ordet idag, och som den här uppsatsen 

handlar om, uppstod enligt Michael Johnson i Philadelphia och New York under 1960-talets 

slut. Några få ungdomar tävlade med varandra om vem som kunde göra sin tag på de mest 

spektakulära platserna. Antalet unga klottrare kom att öka lavinartat efter att en av dåtidens 

mest aktiva klottrare, Taki 183, blev intervjuad av tidningen Times. Det var i New York som 

graffitin kom att utvecklas i särklass mest under 1970-talet, men fenomenet spred sig också 

över landet. Klottrarna gjorde sina tags på väggar och i New Yorks tunnelbanevagnar vars 

insidor ofta kunde vara helt fulla av tags. Tunnelbanan var ett bra sätt för att synas då den åkte 

genom hela staden så att klottrarnas tags sågs av många människor. För att kunna utmärka sig 

i mängden gjorde klottrarna allt större och mer utarbetade tags, och det dröjde inte länge 

innan den första piecen målades på utsidan av en tunnelbanevagn (Johnson, 2006:26–27). 

 Cecilia Andersson skriver att New Yorks myndigheter 1986 började ta krafttag 

mot graffitin genom att inhägna tågdepåer och bangårdar med höga taggtrådsförsedda staket 

och regelbundet sanera tågen från graffiti. Under början av 1980-talet så spred sig graffitin till 

Europa där den snabbt fick fäste, mycket tack vare hip-hoprörelsen där graffiti ingår som ett 

av hip-hopens fyra element (Andersson, 2006:29). Johnson skriver att 1984 var året då graffiti 



15 

 

kom till Sverige och att tre händelser kan tillskrivas att det skedde just detta år. Dels hade en 

spelfilm om graffiti vid namn Beatstreet premiär i Stockholm, Sveriges television visade 

dokumentärfilmen Stylle Wars som handlade om graffiti i New York, och boken Subway art 

gavs ut, vilken även den handlade om New Yorks graffitiscen. Johnson menar att graffitin 

togs till Sverige som ett färdigt koncept, och att dess formspråk, terminologi och organisation 

hämtades direkt från scenen i USA men att den sedan kom att utvecklas i sig egen riktning 

under de Svenska förhållandena (Johnson, 2006:27). Jag tycker det är värt att uppmärksamma 

hur materialiseringar av graffitikulturen, som filmer och böcker, spelade en central roll i att 

graffitin slog rot i Sverige. För att graffitin skulle kunna förflyttas från USA till Sverige så var 

den tvungen att översättas till en annan form som kunde färdas över atlanten och sedan packas 

upp, imiteras och tolkas här i Sverige. 

  Cecilia Andersson skriver om hur det såg ut när svensk massmedia först tog 

upp graffiti som ett problemområde. Det var den 11e februari 1968 och Dagens Nyheter var 

först med att ta till pennan för att skriva om ”Klottret – ocensurerat massmedium”. Klottret, 

som på denna tid ofta benämndes som kludd beskrevs av DN:s journalist som ett omoget sätt 

att uttrycka sig på. Att journalisten skriver om klotter som just ett omoget sätt att uttrycka sig 

på har att göra med att klottret vid den här tiden var av politisk natur. Till skillnad mot idag då 

majoriteten av allt klotter utgörs av tags så dominerade politiska paroller och slagord vid 

slutet av 60-talet och 70-talet. Mycket av klottret var från vänsteraktivister och NFL rörelsen 

som riktade skarp kritik mot USA och Vietnamkriget. Andersson redogör för den blandade 

kritik som först riktades mot klottret. En forskare på området kommenterade med att klottret 

var fult och saknade den ”vits och snits” som klottret i USA enligt honom hade. I USA var 

klottret enligt forskaren ofta intellektuellt, fyndigt och vitsigt, kvalitéer som gjorde USA:s 

klotter överlägset det svenska. En barnpsykolog uttalade sig om att sexualdriften och 

aggressionsdriften är de starkaste drifterna i människan och att de utvecklas tidigt men ofta 

hämmas av kulturella regler, och att klottrandet kunde fungera som en säkerhetsventil för 

dessa drifter. En psykiatriker förklarade klottret i freudianska termer med anala problem och 

behovet av att kladda och kleta. Ett återkommande argument var också kostnaderna för att 

tvätta bort klottret, ett argument som är aktuellt än idag. Andersson summerar avsnittet med 

att skriva att 40 år senare så ser medias rapportering om graffiti mycket liknande ut, 

”resonemangen skapar fortfarande upprörda känslor och kräver moraliskt ställningstagande.” 

(Andersson, 2006:24–25). 
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Informanternas tidiga erfarenheter av graffiti 

Då jag ville veta vad det var som inspirerade och drev klottrare till att börja med graffiti från 

första början så frågade jag mina informanter om deras första betydelsefulla minnen av 

graffiti. Joakim svarar på frågan med vad som inspirerade honom genom att berätta om ett 

starkt minne från när han var i tolv- trettonårsåldern: 

”Joakim: Tunnelbanan på röda linjen. Tunnelbanan på röda linjen. Punkt. Bara. Shine och 

Price. Rakt upp och ned. Det är därför. Och Dimme! 

Joel: Förklara vad du menar med tunnelbanan/ 

Joakim: Jag åkte till Skärholmen när jag inte fick åka till Skärholmen, själv… 

Vattenfestivalen, någonstans där måste det ha varit. Shine och Price på röda linjen, jag bara 

kommer ihåg deras tags. Och kommer bara ihåg att det här var något som jag ville att/ jag 

ville välja vilket namn det skulle stå. Och sen ville jag att alla skulle se det namnet. Och det 

ska vara mitt namn. Vad finns det som säger att det inte kan bli mitt namn om det är ert? 

/…/ 

Joel: Vad var det som fick just dem/ du säger Shine och Price. Vad var det som fick dem att 

utmärka sig? 

Joakim: Ingenting. Ingenting. Förmodligen. De två första jag såg. Antagligen bara därför. 

Plus att de var överallt. De var överallt. Plus att det var lite förbjudet över huvud taget. Jag 

fick inte åka till Skärholmen. Jag gjorde någonting som jag inte fick göra. Om jag inte hade/ 

om jag inte hade brutit mot den grejen, då hade jag aldrig fått se de där tagsen. 

Joel: Precis som du inte fick klottra. 

Joakim: Typ. Så lite därför är det förmodligen… Nu tappade jag hela/ 

Joel: Men kan du berätta lite, liksom hur/ vad var det du såg, liksom/ du säger/ du snackar om 

tags. Var det/ rent konkret liksom/ som när du var/ ja, hur gammal var du då? 

Joakim: Tolv, tretton. Det konkreta jag ser är att det här är någonting som är helt ur sin/ det 

här har ingenting här att göra. Säger alla andra. Men det är här ändå. Jag vill också vara där. 

Bara därför. Egentligen. Om man ska hårddra det. Bara därför. Du får inte. Allt som man inte 

får göra är kul… Kanske. Det behöver inte vara… Säger de till dig att du inte får göra det, då 

är det förmodligen kul.” 

Jag tolkar det som att tagsen Joakim såg fascinerade honom då de satt där på tågen trotts att 

andra sa att de inte hade där att göra. Det förbjudnas och olagligas dragningskraft är ett tema 

som återkommer i de andra informanternas berättelser om deras introduktion till graffiti, och 

är ett tema centralt för hela graffitiuttrycket som vi ska få lära oss under sidorna som följer.  
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Ett olagligt uttryck 

Program och antiprogram 

Att klottra på någon annans egendom än sig egen går i Sverige under brottsrubriceringen 

skadegörelse vilket vid en fällande dom resulterar i böter och skadestånd. Graffiti behandlas 

av statsmakten och kollektivtrafiken som ett problem som kan bekämpas med lagar, 

övervakning och fysiska hinder. Med hjälp av ANT:s teoretiska modell så kan vi se hur den 

svenska staten har en idé om att människor inte bör applicera färg på egendom som inte är 

deras egen, och gör följaktligen ett uttalande om att man inte ska klottra. Uttalandet översätts 

till en paragraf i en lagbok, där graffiti rubriceras som skadegörelse, och uttalandet får således 

ökad tyngd. För de allra flesta människor så räcker nu uttalandets tyngd för att de ska följa 

programmet. Men det är inte alla som följer det program som staten har upprättat. Somliga 

klottrar ändå, trotts att det är förbjudet. 

Som vi lärde oss i föregående kapitel så spelade New Yorks tunnelbana en 

central roll som den hetast eftertraktade målarduken för klottrare i graffitins tidiga år, och allt 

sedan dess har spårtrafik i alla dess former varit en måltavla för klottrare när graffitin spred 

sig ut från USA. När jag frågar Linus hur han väljer vilken plats han ska klottra på så hamnar 

tågen i fokus: 

”Linus: Jag väljer utifrån hur mycket den syns… Alternativt ett tåg. Det kommer inte synas 

så mycket men tåg är alltid det roligaste. Det är det läckraste målet du kan ha. Jag tycker tåg 

är det bästa du kan måla. Tunnelbanan är… Den är svårast. Den är svårast, på dels 

säkerhetsaspekter, sen har du ju/ Ja men ett tåg/ om du drar i en nödbroms eller om du väntar 

på en slutstation, hoppar in när tåget vänder. Du har en tidspress så du kan inte stå längre än 

vad tåget är där. Du vet, mycket folk i omlopp, störst chans att klotterspan är där. Ja det är 

svårt. Sen är det en rolig/ en rolig duk också. Graffiti ser bäst ut på tåg. 

Joel: Finns det någon sorts… Historisk/ liksom, aspekt där? 

Linus: Det finns det ju absolut. Alltså det är ju konstigt att folk får för sig att börja rita på tåg 

liksom. Det är väl så det har varit. [ohörbart] /såg bilder från New York, målade tåg. Och då 

är det väl en grej att man apade efter det. Det är ju konstigt att måla tåg som har sämst 

förutsättningar för att bli målat på. Men/ äh, tågen är ju fetast. Speciellt tunnelbanan tycker 

jag är det bästa man kan måla. Det smäller allra högst. 

Joel: Bättre än andra spårgående/ typ pendel eller/ 
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Linus: Ja, tunnelbanan först, sen pendeln, sen kanske tvärbanan och sen tåg ute på landet. 

Men sen är det också viktigt/ alltså om [ohörbart] /dels självklart hur tåget ser ut, men 

framförallt så här, hur är säkerheten. Det är typ såhär/ ja men vi kan åka ner till Köpenhamn 

och måla tåg. Där har de ingen klotterspan. Men… Det är så lätt. Så det är ju såhär/ ja ja ja. 

Det är inte samma grej då liksom. Det känns inte som att måla tåg. Det är som att måla en 

vägg på hjul liksom. Så det är mycket hur svårt det är att måla som avgör hur fett det är. 

Joel: Och då gillar du att vara verksam i Stockholm, eller? 

Linus: Jag tycker det är bästa staden man kan måla i. Alltså just för att/ 

Joel: För att det är så svårt eller? 

Linus: Ja, det ger mig det jag vill ha. Det är spänningen.” 

Från utdraget ur intervjun ovan kan vi lära oss flera saker. Det framgår tydligt 

att kollektivtrafikens tåg står väldigt högt i kurs som potentiella ytor att klottra på, och att 

graffiti på tåg värderas högt. I citatet så framkommer två anledningar till detta. För det första 

så har Linus sett bilder på tåg i New York målade med graffiti, och inspirerats av dessa. 

Klottrare i New York har genom performans gett sina visioner om graffiti en form genom att 

översätta dem till graffiti på New Yorks tunnelbanevagnar. Denna form har sedan 

materialiserats i bilder och på så vis fått en mer varaktig form. Graffitin har översatts från färg 

på ett tåg till en bild, den har gått från en sak till en annan och förstås således annorlunda. 

Med internets framväxt så har dessa bilder lätt kunnat spridas till Sverige där själva praktiken 

att måla på tåg har imiterats av svenska klottrare. Emil berättade om hur han när han var ung 

och nyligen börjat intressera sig för graffiti tittade på mycket filmer och bilder på graffiti 

vilket för honom var en källa till inspiration. Jag tolkar det som att informanterna genom att ta 

del av andras graffiti i olika materialiserade former har lärt sig att värdera graffiti på ett visst 

sätt, där graffiti på tåg värderas högt. Jag tänker mig att det är så spridningen av subkulturer 

fungerar generellt också. Man tar del av någon annans materialiserade översättning av en 

form och imiterar den sedan med sin egen tolkning av formen. 

En andra anledning till tågens dragningskraft som Linus framhåller är att det är 

svårt, bland det svåraste att klottra på. Dels ger den korta tidsperioden då tåget står still 

klottrarna en begränsad tid under vilken de måste hinna göra klart piecen, vilket gör att de 

måste vara mycket snabba och effektiva. För det andra så utgör väktare en risk, som är 

förhöjd i anslutning till tunnelbanan. Det behöver inte vara några väktare i närheten, men 

väktarna har en sådan agens att endast möjligheten att de är i området räcker för att det ska bli 

spännande. Att klottra på tåg, menar Linus, är spännande och både det roligaste och svåraste 
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man kan göra. Jag tolkar det som att det inte hade varit lika spännande och roligt om det inte 

vore för att det är så svårt. 

Tillagda tyngder och deras effekter 

Vi kan alltså konstatera att Stockholms Lokaltrafiks tåg av anledningarna nämnda ovan har en 

ställning som väldigt attraktiva att klottra på. Ur SL:s perspektiv så räcker alltså inte statens 

uttalande, översatt till en lagbok, för att hålla deras tåg fria från graffiti. De flesta följer statens 

program om att inte göra åverkan på andras egendom, men ett fåtal går emot programmet och 

klottrar ändå. SL behandlar detta som ett problem och bygger således ut programmet med fler 

tyngder, vilket aldrig är gratis som Latour förklarat. I min intervju med Linus så berättar han 

om vad han är mest vaksam på när han är ute och klottrar: 

”Linus: Framförallt är det klotterspan. Det måste man veta när man pratar om graffiti i 

Stockholm. Att vi är ju/ Stockholm är en av de svåraste städerna i världen att måla i. Vi har ett 

företag som heter CSG som har en grupp som är/ ja men tillägnad för att bara jobba med 

klotter. Som jobbar civilklädda, förföljer folk hemifrån, har spaningsregister, och/ Äh, alla de 

grejerna jag räknar upp det är ju saker de inte får göra, men det är ju en effektiv metod för att 

jaga klottrare. Så jag vet inte, det blir väl aldrig riktigt en grej av det. 

Joel: Hur menar du då? 

Linus: Ja, men det blir ju inga repressioner mot företaget CSG i princip. Alla vet vad de gör, 

polisen vet vad de gör, vi vet vad de gör, vi har bevis för hundra gånger, men… Det blir aldrig 

någon utredning som leder någonstans. Det är ju mycket det som/ de vet var man målar, de 

vet hur vi målar, de vet vilka tider som är bra att måla allting på, de hyr civila bilar för att sitta 

i.” 

Anlitandet av väktarbolag med uppgift att spana efter klottrare och sedan gripa 

dessa är ytterligare en tyngd som läggs till programmet. I och med att uttalandet om att man 

inte bör klottra har översatts till ett avancerat program bestående av lagar, 

övervakningssystem och väktarbolag så har dess innebörd transformerats. Uttalandet har 

genom alla tillagda tyngder förskjutits till den grad att det inte längre är samma uttalande som 

det var från början. När mina informanter klottrar så går de inte bara tvärt emot ett uttalande 

som säger att man inte ska applicera färg på andras egendom, de trotsar ett illvilligt företag 

som använder sig av olagliga metoder. De ger fingret åt en byråkratisk apparat som med till 

synes outtömliga resurser försöker kväva deras passion. 



20 

 

Talande exempel på hur tillagda tyngder till ett program alltid leder till en 

attitydförändring hos några av dem som programmet är riktat mot återfinns i mina intervjuer 

med Linus och Joakim. Jag frågade Linus om han upplevde att han utvecklades med sitt 

klottrande, och vad det var som var hans driv och motivation till att hålla på med graffiti. 

Linus svarade att han alltid utvecklas och drivs av att hela tiden pusha sig själv framåt. Detta 

menar han att han gör han genom att alltid göra svårare saker och ta större risker. Han säger 

att han ser sitt utövande mer som en sport än som en konstform. På frågan om vilka han tävlar 

mot i denna sport så svarar Linus att han framförallt tävlar mot sig själv, och sedan 

klotterspan. Jag tolkar det som att det som Linus benämner som klotterspan (en referens till 

CSG) är en aktant som motiverar honom att utvecklas som klottrare och att göra mer och 

svårare saker. Linus berättar också att han ibland medvetet väljer att klottra vid tidpunkter då 

han vet att det kommer vara mycket folk i rörelse istället för att göra det på natten då det 

skulle vara lättare. Han tycker att det blir roligare och mer spännande att medvetet ta större 

risker. Ett liknande exempel som tyder på en snarlik relation återfinns i min intervju med 

Joakim. Joakim berättar att om han ser en polisbil så blir han ofta triggad att göra en tag som 

han antagligen inte hade gjort annars. 

”Joakim: Alltså jag kan gå igång på att jag vet att jag har/ om jag ser en polisbil åka förbi till 

exempel. Så kan jag vänta i två sekunder bara för att se dig åka runt hörnet. /…/ Du missade 

mig, liksom. Du missade/ jag gjorde mitt jobb, jag har en tag där nu. Du missade den. Sorry 

bro. Det kan jag gå igång på, just faktumet att jag vet att jag är/ har jag inte alla hästar hemma 

nu så torskar jag. Han ser vad jag gör om han bara gör det han ska. Och de flesta gånger så 

gör de inte det. Så att man klarar sig. Circle underline star. Typ. Så/ de gångerna kan det vara 

frestande att göra det bara för att det är mer tillfredställande när man klarar sig.” 

  De två ovanstående exemplen har gemensamt att i båda fallen så ser vi hur de 

aktanter, CSG och polisen i de här fallen, som har i uppgift att gripa klottrare fungerar som en 

motivation till att klottra för informanterna. Dessa aktanter, CSG och polisen, är några man 

kan tävla mot, och det är mer tillfredställande att ta risker och klottra när de är i närheten. 

Konsekvenserna av ett gripande 

I intervjuerna så framkommer det att alla mina informanter är väl medvetna om vilka 

konsekvenser deras klottrande skulle kunna få i händelse av att de skulle bli gripna på bar 

gärning. Såhär beskriver Linus hur det gick till första gången han blev tagen för att ha klottrat: 
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”Linus: Vi hade målat en vägg längs en tunnelbanelinje. Gick vi därifrån till stationen efter. 

Det var också vid Åkeshov. Började gå mot Brommaplan, så ändrade vi oss och började gå 

tillbaka mot Åkeshov. Går vi in i tobaksaffären i stationen. När jag går ut står det en snubbe i 

dörren med mörkgrön tröja. Jag hajar inte att det är en klotterspanare direkt, för jag har precis 

vänt mig om, så jag lägger handen på hans axel och försöker gå förbi. Han rycker tag i mig 

och det blir någon brottningsmatch mellan en femtonårig mig och flera väktare. Mina 

kompisar var så chockade så de stod bara och kollade. Plus att jag fick ganska mycket stryk… 

Jack i ögonbrynet och rejält blåmärke på ryggen... Det var första gången jag åkte fast. 

Joel: Och det vart lite avskräckande, liksom? 

Linus: Ja när man var så ung var det nog lite avskräckande. Då vare ju mer innan/ det var inte 

själva grejen att åka fast och betala böter som var jobbigt, utan det var mer inför föräldrar det 

var jobbigt.” 

Linus berättade att han den gången sammanlagt fick betala 7000 kr för 

skadestånd och böter. Han understryker att det inte är några astronomiska summor men att det 

är mycket pengar när man är så pass ung som han var då. Efter denna händelse så fortsatte 

Linus att klottra sporadiskt en kortare period, men han la snart ner det helt och hållet för att 

sedan återuppta klottrandet igen när han var i 18/19-årsåldern. Linus förklarar uppehållet från 

klottrandet med att han i 15/16-årsåldern tappade intresset för graffiti och istället utvecklade 

andra intressen, att han började festa och gå på fotboll mer, men Linus anger också den 

gången han åkte fast som en bidragande anledning. 

 Erfarenheten av att bli gripen, och de med en fällande dom förknippade 

påföljderna är något som även Joakim har erfarenhet av. Joakim berättar att han blivit dömd 

för skadegörelse totalt tre gånger, varav två domar blev riktigt dyra för honom. Joakim säger 

sig ha en filosofi som går ut på att om han har för mycket att förlora på någonting, som 

pengar, lägenhet eller jobb, så är det dags för honom att trappa ner lite gran, vilket han också 

har gjort med sitt klottrande efter att ha blivit gripen flera gånger. Straffet för att bli tagen för 

klotter stiger också efter en viss ålder, framhåller Emil under intervjun med honom och 

Charlie. Emil menar att när han och Charlie först började klottra var de så unga så att de inte 

hade dömts till några stora böter. Det värsta straffet då, säger han, hade varit väldigt sura 

föräldrar vilket hade varit nog så jobbigt i den åldern. Utöver det hade konsekvenserna blivit 

indragen veckopeng i ett par månader, och som Charlie inflikade, möten med socialtjänsten.  

Mina intervjuer har gett mig intrycket av att det är närmast oundvikligt att för 

eller senare bli gripen och dömd för skadegörelse om man klottrar så mycket och så länge 
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som mina informanter gjort. Det är en risk som de känner till och fortsätter att utsätta sig för, 

trotts att de flesta av dem har erfarenhet av att bli gripna. Utifrån Linus och Joakims 

erfarenheter så kan vi se hur straffet för att ha klottrat tillfälligt, eller mer långvarigt i Joakims 

fall, kan bidra till ett minskat engagemang för klottrandet. Att dömas har dock inte gett 

effekten att någon av dem har slutat klottra. Jag anar också ett samband där de informanter 

med mest erfarenhet av att bli gripna för skadegörelse också är de som finner störst 

tillfredställelse i att överlista de organisationer som tidigare gripit dem. I slutet av min intervju 

med Linus säger han: 

”Linus: Sen får man ju räkna med att torska ibland. Så är det ju. Men/ jag vet inte/ jag har 

bara torskat tre gånger. Å jag har väl målat säkert fyra- femhundra väggar, mellan femtio och 

hundra tåg. Så det går ju. Men man får hålla/ lägga lite tid på det för att det ska gå till/ bra 

till.” 

Så hur gör då klottrare för att det ”ska gå bra till”, som Linus säger? Vad gör de 

för att undvika att bli gripna för att ha klottrat? Det svarar jag på under nästa rubrik. 

Den gatusmarte klottraren 

Naturligtvis är det ingen som gång på gång vill bli dömd för skadegörelse med allt vad det 

innebär. För att inte åka fast i onödan gör mina informanter vissa avväganden vad gäller 

tidpunkt, tillfälle och plats för sitt klottrande. Jag frågade Emil och Charlie om när de 

vanligtvis klottrar, om det var vissa situationer de generellt undvek eller såg som extra 

gynnsamma. Det framkom att de klottrar mycket på både dagen och natten, att det finns både 

för- och nackdelar oavsett om de klottrar på dagen eller natten, och att deras val av tidpunkt 

beror på vad det är de vill göra. Emil och Charlie berättade att på natten så är det färre 

människor som är ute, men de få som är i rörelse nattetid är mer misstänksamma och 

vaksamma på vad andra gör. Under dygnets ljusa timmar så är det mycket folk i rörelse, men 

dessa är oftast så stressade och upptagna med sig själva att det är lättare att smälta in i 

mängden, menar Charlie. Han fortsätter med att det är mer oväntat att någon ska klottra mitt 

på ljusa dagen då den allmänna uppfattningen är att klottrare är ute på natten. Det är även mitt 

på natten som det är mest bevakning från vaktbolagen som vet att många är ute och klottrar 

då. Emil fyller i och berättar hur dagen respektive natten är bäst lämpade beroende på om han 

ska göra tags eller måla en piece. 
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”Emil: Det känns som att på/ på dagen… när det är ljust/ då tror jag att tags är en bra grej. För 

att då/ det förväntar sig inte folk/ och det är mycket folk ute och jag menar alla står och gör 

olika grejer. Någon stannar till med mobilen och folk tänker inte så mycket på varandra då. 

Framförallt Stockholm. Det är mycket stress, det är mycket folk i rörelse. Om man då ställer 

sig och drar en tag så är risken stor, även om det är på en gata med mycket folk, att ingen ens 

noterar det. För att de inte ens tänker på det. Det är liksom; Jag är på väg, jag går i min tunnel 

på väg någonstans liksom. Så tänker man inte på det. Ska man måla linjevägg då/ längs/ längs 

spåren/ nått sådant där, då åker det mycket tåg. Och det är ju liksom, det är funkis men då 

måste man ju hålla koll på det. Och liksom, kunna gömma sig och sådana här grejer. Så att/ 

och det är ofta inte supermycket bevakning längs spåren på det sättet så att då brukar det 

funka bäst, på kvällen eller på natten när det inte åker lika mycket tåg.” 

Utifrån det som Emil och Charlie berättat så framträder här ett nät av aktanter 

som på olika sätt formar klottrarnas handlande. Vanliga människor, tågens tidtabeller, 

väktarnas arbetstider är allesammans aktanter som påverkar Emil och Charlies väl av tidpunkt 

för sitt klottrande. De vill helst inte dra för mycket uppmärksamhet till sig när de klottrar, 

speciellt inte av anställda på SL som troligtvis skulle larma väktare om de såg Emil och 

Charlie stå och klottra utmed spåret. Har blir även klottrarnas tidigare erfarenheter och 

minnesbilder till aktanter, som får dem att agera på ett visst sätt då de som alla människor 

baserar sin bild av möjliga framtider på vad som har hänt innan. Det hela blir till en 

interaktion där klottrarna försöker att undvika vissa aktanter utefter vart man tror att de kan 

tänkas dyka upp. Jag tolkar det som att de val och överväganden som Charlie och Emil ställs 

inför bottnar i att graffiti är olagligt. Deras val av tid och platts att klottra på handlar om att 

bedöma risker och att se möjligheter och fördelar. Det är överväganden de inte hade behövt 

göra om det inte fans ett hot om att de kunde bli gripna. 
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Värdering av en förbjuden praktik 

Förutsättningarna är nyckeln 

Graffiti skapas som vi har lärt oss under väldigt speciella omständigheter, olagligt på gatan. 

Avancerade program konstrueras för att stävja klottrandet, med diskuterbart resultat. Dessa 

program fungerar inte till den grad att de lyckas hålla staden fri från klotter, men de har en 

sådan agens att klottrarnas handlande är påverkat av dem. Som vi lärde oss i föregående 

kapitel så är klottrarna hela tiden medvetna om programmets olika tillämpningar vilket bland 

annat influerar deras val av tid och plats för att klottra. Hur bedömer då klottrarna själva sin 

graffiti? Går det ens att värdera ett konstnärligt uttryck som uppstår under så speciella 

omständigheter, och vad kan kunskapen om en sådan värdering säga oss? 

 Jag frågade Linus vad det är som har fått honom att fortsätta med graffiti genom 

åren. Han svarar att i början så var det kombinationen av att skapa och spänningsmomentet. 

Han säger också att det finns ett tävlingsmoment i att få upp så mycket som möjligt, och att 

det är hans största motivation idag. Linus utvecklar: 

”Linus: Man försöker ju alltid få det att se så bra som möjligt ut. Men största drivkraften är ju 

att köra svårare ställen, tåg på svårare ställen, mer mer mer, större. Det har i alla fall varit 

mycket drivkraften för mig, att kunna pusha det mer och mer. 

Joel: Om jag förstår det/ mer en kvantitativ än en kvalitativ som du/ 

Linus: Absolut, min inställning är ju att kvantitet går före kvalitet. Eller att/ snarare att 

kvantitet är en form av kvalitet. Jag är ju/ jag är väldigt ointresserad av någon som kanske 

målar… en vägg i månaden på något lugnt ställe som är skitsnyggt och duktigt. Då föredrar 

jag/ som kanske har stått en halvtimme, timme. Flera timmar. Då är jag mer imponerad av det/ 

något som någon har gjort på… två till sju minuter kanske. För jag vet att det är en svår plats 

och jag vet att den personen levererar mycket.” 

Här framträder en bild av hur graffiti kan värderas utefter hur svåra 

förutsättningar som den har gestaltats under, och genom graden av upprepning av en viss 

signatur. Denna bild av hur graffitins främsta kvalitet kan vara dess kvantitet skiljer sig ifrån 

gängse uppfattning om att graffiti först och främst ska vara så snyggt som möjligt. I slutet av 

intervjun när jag frågar Linus om det finns något som han vill tillägga så understryker han att 

det viktigaste med graffiti är vilka förutsättningar den är skapad under, och att Stockholm är 

internationellt välkänt för att vara en stad som det är svårt att klottra i. Vi vet alltså att graffiti 
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bedöms efter de förutsättningar den har gjorts under, och att förutsättningarna i Stockholm är 

svåra. Hur påverkar då dessa förutsättningar det estetiska uttrycket som också är av betydelse? 

 Under min intervju med Emil och Charlie så berättade Charlie om hur det inom 

graffitin finns olika stilar och hur det utifrån den estetiska formen kan gå att se vart en piece 

är målad. Han berättar att en stil som är typisk för USA kallas för wild style, och att den stilen 

är väldigt teknisk med mycket avancerade och intrikata bokstäver. Som kontrast så menar han 

att det finns en typisk svensk still som kännetecknas av att den är ren, enkel och 

minimalistisk. Charlie berättar också att han när han var och klottrade på tåg i Polen hade fått 

kommentarer om att hans stil såg svensk ut. På frågan om vad som lett till att det finns något 

som uppfattas som en säregen svensk stil, med utmärkande drag som enkla och 

minimalistiska bokstäver, svarar Charlie: 

”Charlie: Jag tror att det har att göra med, mycket att/ nu pratade jag ju/ jag var inne lite på 

Polen. Jag tänker/ jämför man liksom Polen med Sverige bevakningsmässigt så/ Polen har ju 

inte den bevakningen som är såhär specialiserad på klotter i samma utsträckning som vi har. 

Jag tror ändå den här stilen som ändå har utvecklats/ just, Sverige/ eller liksom Stockholm/ 

eller ja, det blir väl Sverige liksom. Den har på något sätt formats av/ alltså miljön liksom/ att 

det kanske är lite svårare eller att det är mycket bevakning här. Att det ska gå snabbt och att 

man ska göra så mycket man kan under kort tid och det kanske liksom har bidragit till att den 

här stilen ändå har utvecklats liksom. Under en lång tid. 

Joel: Så liksom/ själva det estetiska uttrycket är influerat av förutsättningarna som omger det? 

Charlie: Absolut. 

Emil: Det tror jag absolut. Går man och tittar till exempel på/ på ett fame eller sådär. En/ en 

fame är ju/ det är inte en laglig vägg, men du vet en sådan här/ Den är väl undangömd eller 

liksom/ Det/ det är inte lika farligt, så där. Då kan ju stilarna skilja sig lite mer. Det blir ju 

inte… jättemycket skillnad ändå i och med att/ det är ju den/ de flesta målar såhär och man 

blir ju inspirerad av varandra och sådär så att, det är en/ en kollektiv stil på något sätt, lite 

grann. Som jag har sagt tidigare. Men där [vid famet] skiljer det sig lite mer, för där har folk 

möjlighet att göra annat, eller pröva någon grej de inte hade gjort i vanliga fall, och sådant 

där. Så då kan det bli större skillnad. Men just ute i/ ja, väggar eller tåg eller sådant där, då 

håller det sig väldigt ofta till den simpla skandinaviska stilen.” 

 Ur ovanstående intervjuutdrag så framgår det att programmet mot klotter genom 

sina olika översättningar har skapat sådana förutsättningar att graffitins estetiska form har 

påverkats. Vare sig det är en stockholmsstil, en svensk eller skandinavisk sådan så är det 
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klottrarnas uppfattning att det i Stockholm klottras i en viss stil, enkel och minimalistisk, och 

att detta till en stor del beror på svårare förutsättningar som gör att klottrarna har ont om tid på 

sig. Att så är fallet blir än mer tydligt med tanke på att samma klottrare stilmässigt tar ut 

svängarna mer när de är vid ett fame, där de har obegränsat med tid på sig och inte riskerar att 

bli gripna av väktare eller polis. Vid ett fame så råder det alltså helt annorlunda 

förutsättningar än på gatan. Vid famet så finns inte många av de tyngder som knutits till 

programmet mot klotter, tyngder som är väldigt närvarande vid tågdepåer och ute på gatan. 

Avsaknaden av tyngderna gör att klottrarna har tid att testa nya stilar men det gör också att 

graffiti som görs utan närvaro av tyngder inte känns lika het. Utöver att influera den estetiska 

stilen i en viss riktning så har statens och SL:s program mot graffiti alltså även bidragit till hur 

klottrarna värdesätter sin graffiti. Klottrarna vill klottra så mycket som möjligt och allra helst 

på de objekt som är hårdast bevakade, nämligen kollektivtrafikens tåg. 

K-märkt graffiti som ett talande exempel 

I december 2015 så slogs det fast att muralmålningen fascinate i Bromsten skulle bli 

kulturmärkt, vanligtvis kallat k-märkning. Fascinate målades 1989 av Tarik Saleh och Cirlce 

som ett beställningsjobb på en industribyggnads gavel, och var då den största 

graffitimålningen i norra Europa. Industriområdet som fascinate ligger i ska rivas för att 

lämna plats åt nya fastigheter, men i och med k-märkningen så är den husgavel som fascinate 

är målad på enligt lag skyddad mot rivning eller annan åverkan. Beslutet är taget av 

Stockholms stadsbyggnadsnämnd men även Stockholms stadsmuseum har varit inblandade. 

Redan för över sju år sedan så skickade två privatpersoner in en begäran till 

stadsbyggnadskontoret om att fascinate och tre andra liknande verk skulle bevaras. 

(http://www.svt.se/kultur/konst/omtvistade-fascinate-officiellt-k-markt hämtat 2016-05-14). 

 Stockholms stad har också sedan en tid slopat den tidigare nolltoleransen mot 

graffiti. Detta gör inte graffiti mindre olagligt än innan, men det innebär till exempel att 

Stockholms stad nu skulle kunna anordna en graffitiworkshop för ungdomar om man så skulle 

önska, eller k-märka graffiti som man nu gjort. Jag finner det intressant hur olika graffiti kan 

behandlas, att gammal graffiti utnämns till bevarandevärd kultur och att ny graffiti saneras 

och dess upphovsmän ställs inför rätta. Jag undrade vad klottrare själva tycker om den här 

typen av utmärkelser, och frågade således mina informanter vad de hade för tankar om att 

fascinate blivit k-märkt och att andra muralmålningar med graffiti från samma tidsperiod har 

föreslagits ges samma status. 

http://www.svt.se/kultur/konst/omtvistade-fascinate-officiellt-k-markt
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 Oberoende av varandra så möttes jag av en väldigt enig inställning från alla jag 

intervjuade. De kände alla till fascinate och de övriga målningarna jag nämnde, men allihop 

uttryckte att dessa målningar för dem personligen var ointressanta. I intervjun med Charlie 

och Emil så framhöll Charlie att målningarna förvisso var väldigt välgjorda och tekniskt 

imponerande, men att det för honom blir helt ointressant då personerna som gjort dem har 

kunnat stå där i flera timmar och måla ostört. Emil tyckte att det var kul att de finns kvar, men 

att det känns löjligt när det är så viktigt att det inte ska vara graffiti någonstans, att det absolut 

inte får vara lagligt, men att just några få verk ska lyftas ut av de människor som har 

möjligheten att ta sådana beslut, bara för att de personerna tycker att just dessa målningar är 

estetiskt tilltalande. Emil menade också att essensen av graffiti är det olagliga och det snabba, 

att det ska vara i rörelse, och att det därför inte är lika intressant med en fame-målning som 

något som är gjort på gatan. 

 Det är 27 år sedan fascinate gjordes, och Linus understryker att graffiti för 

honom handlar om vad man gör idag och att han inte blir imponerad av den sortens 

målningar, för honom är det en axelryckning säger han. Han förstår dock att andra kan tycka 

att det är intressant med dessa målningar, och att det därför finns ett värde i att de bevaras som 

ett kulturarv. När jag pratar med Joakim så säger han att det är uppenbart att dessa målningar 

är kultur, men att det inte är något som han någonsin sett upp till, eller som har drivit honom 

till att börja med graffiti. Han menar att dessa muralmålningar är snyggt gjorda och att det är 

imponerande att kunna hantera en sprayburk på det sättet, men att dessa verk och deras 

nominering till kulturarv mer handlar om konstaspekten av graffiti, en aspekt han själv aldrig 

varit intresserad av. Joakim, som tidigare sagt att ju snyggare graffiti är, desto mer 

ointresserad blir han, avslutar med att säga att: ”fascinate är inte så fascinating”. 

 Jag tycker att informanternas attityd mot fascinate och dess k-märkning är ett 

bra exempel på den värdering av graffiti som diskuterades under föregående rubrik. Det är 

förutsättningarna som graffiti målas under som är nyckeln till hur den värderas av dem som 

håller på med graffiti. Det ska finnas en utmaning i klottrandet, det ska göras snabbt och 

mycket. Klottrarna själva är inte så fästa vid det som har varit utan är mer intresserade av vad 

som görs idag. Men kanske viktigast av allt så synliggör exemplet med fascinate den djupa 

klyftan i synen på graffiti som finns mellan de som skapar graffiti och de som inte gör det.  
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En avslutande diskussion 

Det har varit en lång resa hit, men jag känner att när jag nu knyter ihop säcken så har jag 

kommit mycket närmare en förståelse av de frågor jag inledningsvis ställde. Genom 

klottrarnas egna ord så har vi fått lära oss hur de på olika sätt påverkas av att deras 

uttrycksform är illegal. Motståndet mot graffiti tar sig former som påverkar hur klottrarna 

målar sin graffiti, när de gör det och var de gör det. Att klottrarna måste agera snabbt och 

effektivt för att inte bli gripna har lett till att graffitins visuella stil har påverkats i en viss 

riktning. Att utövande av graffiti är förenat med ett stort risktagande har bidragit till 

klottrarnas sätt att värdera och mäta sitt uttryck, där djärvhet och engagemang utgör några av 

de främsta kvalitéerna. 

Men mer än någonting annat så har jag insett vilken avgörande roll klottrandets 

status som förbjuden handling har för att klottrare börjat med, fortsatt, och än idag utövar 

graffiti med sådant stort engagemang. Att göra något olagligt, som andra människor tycker är 

fel, skapar en spänning i själva klottrandet, och en tillfredställelse när det är gjort. Ju mer 

energi och resurser som läggs på att stoppa graffitin, desto större blir spänningen och 

tillfredställelsen för klottrarna. Vi befinner oss alltså i en situation där de olika åtgärderna 

riktade mot graffiti ger energi åt det uttryck som de försöker stoppa. Att det i Stockholm förs 

en så aggressiv linje mot graffiti leder till att stadens klottrare bara blir än mer sporrade att 

öka sitt eget engagemang. Att graffiti är olagligt påverkar inte bara graffitin, det är en 

fundamental förutsättning för den.  

Det långa arbetet med att skriva denna uppsats har inte bara genererat ny 

kunskap, även jag har förändrats. Genom undersökningens gång så har jag läst litteratur, 

lyssnat på mina intervjuer om och om igen, och genom att leva mig in i klottrarnas sätt att 

tänka så har jag fått en ingång till fältet och tillgång till nya insikter. Jag har börjat se staden 

jag lever i med andra ögon. Jag har börjat läsa den. Där det tidigare bara var ett virrvarr av 

klotter så har jag nu lärt mig se mönster, återkommande namn, tags, crews, och throw-ups. 

Det som vid en första anblick kan se ut som kaos är egentligen en egen värld med sina egna 

regler, hierarkier och betydelser. Jag tänker sätta punkt för denna uppsats genom att återge en 

vers ur låten Bättre Bättre, Dag För Dag som hip-hopgruppen Fattaru släppte på sitt 

debutalbum Fatta Eld år 2001. Versen innehåller teman som jag har arbetat med i uppsatsen, 

och inte minst en del tankvärda ord. 
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”Man förtjänar böter om man målar väggar med graffiti 

Men de som har cash kan klistra budskap på alla väggar i hela city 

Å då är det inget gnäll om allmän egendom 

För folk föredrar smala nakenmodeller så fort de ser sig om 

Skeva kroppsideal är värre än tags, köper, säljer, värre än grafs 

Så det handlar inte om moral utan bara om vad som är cash 

Om graffiti kallas konst ska den bara få finnas på galleri 

Medans reklamen blir uslare dag för dag å bra kommer den aldrig bli” 
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