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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att redogöra för graffitins grafiska utveckling och hur den 
nått erkännande inom konstvärlden. Med graffiti menar jag främst de målningar som 
från början gjordes illegalt ute på gatorna, men även den grafik och formgivning som är 
ett resultat av utvecklingen inom denna subkultur, så som teckningar målningar och 
grafisk design. Jag utgick från att graffiti är en konstfrom och har under studiens gång 
försökt att verifiera detta. Jag har i denna undersökning använt mig av en kvalitativ 
studie där jag först och främst gjort en litteraturstudie som redogör för graffitins historia 
och utveckling, för att sedan följa upp och komplettera denna har jag genomfört 
analyser av graffitimålningar för att koppa dessa till historien och dra slutsatser om den 
grafiska utveckling som genomgåtts. Vidare har jag använt mig av personlig 
kommunikation med målare som använder just graffiti som uttrycksform samt en konst 
lärare och konstnär för att få deras syn på graffiti som en konstform. Den ständiga 
strävan efter att få uppmärksamhet har inom denna subkultur bidragit till en positiv och 
mycket kreativ utveckling. Studien visar på att graffitin genomgått en stor förändring 
sedan den uppstod och avancerat från rebelliskt klotter till en erkänd konstform
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1 Introduktion 
Som liten ritade och målade jag väldigt mycket, och det gör jag fortfarande, men nu 
söker jag nya sätt att utöva min kreativitet på. Papper och penna har helt enkelt blivit för 
vanligt eller lite tråkigt och som sagt letar jag nu nya och mer spännande sätt att formge 
på. Konst och formgivning har utvecklats otroligt mycket de senaste åren i och med den 
snabba utvecklingen inom datorvärlden. Det kommer hela tiden nya sätt att skapa och 
gestalta sina  idéer och budskap på, och det är just detta jag är så intresserad av. 
Graffiti är en uttrycksform som är lika älskad som hatad av människor i min omgivning, 
och jag vet inte vilket ben jag ska stå på i den här frågan. Jag har själv aldrig utövat 
graffiti men alltid fascinerats av den och förundrats över vad som driver des skapare. 
 
I det offentliga rummet omges vi alla dagligen av graffiti, en del människor svär åt 
målningarna och kallar det för rebelliskt klotter, medan andra tycker att det är mycket 
vacker och uttrycksfull konst. Är det ett pejorativ eller en erkänd konstform? 
Jag valde att skriva om detta av den enkla anledningen att jag inte vet hur jag ska 
förhålla mig till graffiti och det kommer att medföra problem när jag senare kommer ut i 
arbetslivet. Jag som blivande formgivare måste kunna avgöra vad som är konst och inte, 
så därför är detta ämne högst relevant för mig. 
 
Klotter eller konst? Förstöra eller försköna? Graffitiartister börjar få alltmer respekt och 
erkännande, men ämnet gatukonst är fortfarande långt ifrån utrett.  
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien har jag sökt information om graffitins historia för att skapa en så bred 
grund av kunskap som möjligt som jag kan stå på när jag utför övriga moment i 
undersökningen. Det är mycket viktigt att ha så stor inblick i ämnet som möjligt när 
man utför intervjuer eller analyser av olika slag. Jag har också försökt ta reda på mycket 
om graffitins grafiska utveckling och vad som definierar denna uttrycksform. 
Det finns många författare som har skrivit om graffiti, men då mer vad som driver dessa 
människor till att utrycka sig på detta illegala sätt och väldigt lite om själva historien 
bakom. Den största delen av materialet är skrivet av personer som fortfarande är 
verksamma graffitimålare eller före detta målare. Det innebär att man måste se på 
texterna med kritiska ögon. Den litteratur som finns är ofta utgiven i USA och gör den 
därför otillgänglig men tanke på höga kostnader och långa leveranstider. Internet som 
sökmetod har därför tillämpats till en stor del av studien. 
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1.1.2 Konst 

Konst och bildskapande är något som har funnits lika länge som det funnits moderna 
människor. De äldsta kända grottmålningarna är över 30 000 år gamla, och det har kanske 
funnits ännu äldre konst som inte bevarats fram till vår tid. 
 
”Konst (eg. 'kunnande', 'färdighet'), kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och 
förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation 
och avsikter. Ordet konst står i vidare mening för färdighet av något slag; i snävare mening 
betecknar det skilda slag av estetisk verksamhet, och när ordet brukas utan precisering avser 
det oftast enbart bildkonst, ev. tillsammans med arkitektur och konsthantverk. 
Vid medeltidens slut kallades alla kvalificerade hantverk för konster – ju mer krävande desto 
större konst. Ett märkligt och rikt utformat arbete kallades "konststycke" (tyska Kunststück, 
varav har bildats ryska iskusstvo och polska stuki för konst). Först under 1700-talet blev 
konst det särskilda begreppet för uttrycksverksamheter som bildkonst, arkitektur, 
konsthantverk, musik, opera, teater, dans och litteratur. Med denna betydelse följde också 
förutsättningen att de verk som kallas konst har som förutsättning ett personligt nyskapande. 
Konst i den avgränsade meningen bildkonst är alltid ett bestämt fysiskt föremål, konstverket, i 
motsats till exempelvis ett teaterstycke eller ett musikverk, som ständigt kan återskapas. Men 
estetikens avgränsningar gäller också för konstobjekt. Det avgörande är inte konstverket som 
föremål, utan de egenskaper i ett konstverk som kan tänkas uttrycka en särskild avsikt hos 
konstnären eller som kan skapa en viss upplevelse hos betraktaren” (Sandström, 2007). 
 

1.1.3. Definition av graffitin och dess olika stilar 

Graffiti och klotter är två termer som är mycket svåra att definiera. Ursprungligen 
kommer  ordet graffiti från grekiskans ”grapho” som betyder skriva (Hermansson, 
2003). Modern graffiti kan dock innehålla både text och bild. Begreppet klottra är 
däremot”att skriva eller rita slarvigt” (Svenska Akademiens Ordlista, 2002). 
Definitionerna av begreppen graffiti och klotter kan alltså här tolkas som att det är hur 
mycket arbete som ligger bakom verket som avgör vad det ska kallas. Oftast  kallas 
dock tags (signaturer) för klotter trots att det ofta ligger mycket övning och arbete 
bakom dessa (Hermansson, 2003).  
 
Graffiti beskrivs på följande vis: 
Graffi´ti (italienska, pluralis av graffito 'ristning', ytterst av grekiska gra´pha 'skriva') 
kan 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. Ibland används det svenska ordet klotter” (Jacobson, 2007). 
 
Mycket av dagens graffiti består av så kallade crews. Ett crew består oftast av ett par 
killar och ibland tjejer som har en gemensam tag. De håller den för sig själva precis som 
med alla andra tags, och gruppen drar ofta ut tillsammans och målar. Med ett crew 
skapar man en gemenskap sinsemellan och får då samtidigt nya kontakter (Jacobson, 
1996). 
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En tag är ett ord bestående av ett par bokstäver eller siffror som man oftast skriver under 
en färdig graffitimålning. På så sätt får andra målare veta vem som gjord piecen. 
Självklart vill man inte att någon ska få reda på vem som har vilken tag. Om det 
kommer fram och polisen får nys om vem som målat på olagliga ställen kan det bli 
mycket dyrt för honom eller henne att betala saneringskostnaderna (Jacobson, 1996). 
 
Graffitins utseende kan variera väldigt mycket. I början på 70-talet då graffitin inte var 
så vanlig kunde målaren lägga ner mycket mer tid och arbete i sin piece. Då 
kännetecknades stilen som rund och mjuk. Men denna stil förändrades i takt med att 
bevakningen ökade. Graffitin fick nu en spretig och hård stil på grund av att det går 
mycket snabbare att måla på detta sätt. Den gamla stilen kallas för ”oldschool” och den 
nya för ”new school”. Den gamla stilen lever fortfarande kvar men tillämpas relativt 
sällan (Jacobson, 1996). 
 
Wildstyle anses av många vara en av graffitimåleriets mest originella bidrag till 
konsthistorien. Wildstyle menar man är en utsmyckad, svårtydd textning med en mycket 
intensiv och rytmisk effekt. I denna mycket unika stil slingrar sig bokstäverna in i 
varandra, och kan samtidigt utgöra ett eller flera element i nästa bokstav. 
Pilar är typiska men också mycket viktiga detaljer för att ge bokstavskroppen riktning 
och spänst. De utformas på målarens eget personliga vis, så den enes pil skiljer sig helt 
från den andres. Bokstäverna läggs ofta mot varandra exempelvis varannan lutad åt 
höger och varannan åt vänster. Ingenting begränsar bokstavskroppens utseende förutom 
helheten. Bokstäverna ska passa ihop och resultatet ska vara ”vilt”, där av namnet 
(Jacobson, 1996). 
 
Gränsen mellan klotter och graffiti kan göras genom att graffiti i motsats till klotter 
vanligen innebär en så kallad stilistisk ambition. Den klassas också som en modern 
uttrycksform, och kan ses i gallerier runtom i hela världen (Jacobson, 1996). 
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1.1.4 Graffitins Historia 

Graffiti som ett begrepp användes för första gången av en arkeologen vid namn Raphael 
Garrucci år 1856 i syfte att skilja folkliga, spontana inskriptioner från officiella på 
antika monument och skulpturer. 
Graffiti har funnits i årtusenden och alltid varit ett valigt fenomen i alla tider och 
kulturer. En del klassar även stenålderns grottmålningar som graffiti. Fler exempel på 
detta är egyptiernas hieroglyfer som de målade pyramidernas väggar med för över 3 500 
år sedan (Pritchard, 1967).. 
Under medeltiden klottrades det flitigt i kyrkorna, som var samlingspunkten för folket. 
Man skrev ner sitt namn för att kommas ihåg av eftervärlden. Det var också vanligt att 
man skrev sitt namn under madonnabilden för att alltid vara synlig för henne. 
Även vikingarna spred graffiti med runor på sina resor, och på en skulptur av ett lejon i 
Pireus finns inskriften ”Svear anbragte detta på lejonet” (900 e.Kr.). 
Graffitins innehåll är i stort sätt oförändrad ända fram till vår tid. Huvudsakligen rör det 
sig om kommunikation i form av namn, symboler, kärleksförklaringar, budskap, dikter 
men även utarbetade teckningar (Pritchard, 1967). 
 

Födelsen  

Den genrer som senare kom att kallas för hip-hop graffiti startade år 1968 på norra 
Manhattan i New York. En av dom första var en kille med tagen ”Julio 204”, som 
började skriva just detta i stora delar av stadens tunnelbanesystem. Snart kunde man 
hitta hans tag över hela staden (Lounge76, No Date).. 
Femomenet att skriva graffiti började dock på alvar när Demitrios från Washington 
Heights tagade ”Taki 183” över i stort sätt hela New York. Han valde siffran 183 
eftersom han bodde på 183:e gatan. Demitrios var då bara 17 år och arbetade åt ett 
företag som springpojke och rörde sig då mycket i just tunnelbanesystemet där han då 
skrev sin tag på allt som kom i hans väg. Detta inspirerade tusentals ungdomar i hela 
New York och snart hade flera hundra ungdomar valt en egen tag (Lounge76, No Date). 
Han har idag blivit en legend och anses vara den som startade trenden. 
 
1971 lyckades en reporter från tidningen New York Times få en intervju med Demitrios 
för att försöka förstå meningen med hans budskap. Reaktionen på denna och flera 
efterföljande artiklar om honom ledde till att fler och fler ungdomar började måla och 
uttrycka sig via tunnelbanenätet (Lounge76, No Date).. 
 
En man som kallade sig ”Friendly Freddie” var en av de mest kända målarna från 
stadsdelen Brooklyn där det nu på allvar började hända saker. Han blev också känd 
genom att via tunnelbanan sprida sin graffiti. Ungdomarna målade och tagade sina verk 
på tunnelbanan på nätterna och dagen efter åkte vagnarna ut och runt hela staden. Detta 
var ett effektivt sätt att sprida sin graffiti och göra andra gäng i andra stadsdelar 
uppmärksamma på varandras närvaro. Graffitin förflyttades nu även till gatorna, och det 
blev en tävling att skriva så många tags som möjligt (Lounge76, No Date). 
Tillslut upptäcktes tågbanegårdarna där tåg och tunnelbanevagnar stod på nätterna. Här 
bröt man sig in och målade fler tåg på kort tid och risken för at åka fast minskade, och 
konceptet bombning hade fötts (@149st, No Date). 
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Konkurrens 

Graffitin blev som sagt snabbt mycket populär och det behövdes ett nytt sätt att bli känd 
på. Man började då utveckla egna stilar och det viktigaste var att göra sin egen tag unik. 
På så sätt utvecklades många olika skrift och kalligrafitekniker. En del enbart för att de 
var fina att se på, medan andra innehöll symboler som bär med sig budskap till 
betraktaren. Vissa målare utsåg sig själva till kungar målade exempelvis kronor 
tillsammans med sina tags (@149st, No Date). Den mest kända taggen i graffitins 
historia var förmodligen ”Stay High 149” Han använde sig av flera olika element i 
signaturen som gjorde den mer personligt kopplad till honom och hans budskap. Han 
använde en joint som det vertikala strecket i sitt ”H” och en seriefigur från TV-serien 
Helgonet som sändes på den tiden i USA (Lounge76, No Date). 
 
Storleken på tagsen förändrades, de blev större och större samt att olika färger började 
användas för att sticka ut ifrån mängden. Tjockleken på bokstäverna växte och det 
gjorde det möjligt att dekorera bokstavskroppen i signaturen med diverse saker och det 
hela slutade i en så kallad Masterpiece (Lounge76, No Date)..  
”Super Cool 223” från Bronx och ”Wap” fån Brooklyn var troligtvis två av dom första 
som började med detta. De prydde sina verk med allt från stjärnor till mönster från 
polkagrisar. Dessa Masterpieces växte och blev till slut så stora att dom täckte hela 
tunnelbanevagnar. Man kallade dessa enorma signaturer för ”top to bottom” (@149st, 
No Date) (Lounge76, No Date). 
 
Graffitin hade nu många anhängare och man fick nu kämpa för att synas bland alla tags. 
Denna tävlingsinriktade atmosfär som nu uppstod medförde att nya stilar utvecklades. 
Två av stilarna som tillkom genom denna utveckling kallas för Broadway och Softie. 
Pilar, kringlor och olika sammanbindningar av bokstäverna tillkom. Detta sätt ökade 
komplexiteten i skrivandet och kom senare att ligga till grund för de nya stilarna 
Wildstyle och Mechanical (Manco och Ganz. 2004).. 
”Flint 707” och ”Pistolvar” var de två som utvecklade de tredimensionella bokstäverna 
som nu kommit att bli standard för graffitin under många år (@149st, No Date) 
(Lounge76, No Date) (Manco och Ganz. 2004). 
 
Figurer 
År 1974 började det dyka upp illustrationer tillsammans med Masterpieces. Hela tåg 
och tunnelbanevagnar täcktes nu och ”Tracy 168” var en av dom som började med detta 
och målade figurer och ibland hela scenarion tillsammans med sin utarbetade signatur 
(@149st, No Date). 
 
1975 till 1977 var den mest uppfinningsrika epoken för graffitimålare. Staden New 
York var under denna tid fattig och tunnelbanan var dåligt bevakad. Det resulterade i 
den största bombningsperioden i graffitins historia. De olika grupperna inom graffitin, 
bombning och stilmålning blev allt tydligare. Den nya stilen av bombning fick namnet 
”Throw ups” (Manco och Ganz. 2004). 
 
 
 
 



 10

 
 
I slutet av 1978 drog en ny våg av kreativitet in, och en egen men unik stil blev mycket 
viktigt. Men det var också den sista perioden av bombning innan Metropolitan Transit 
Authority (MTA) bildades och började bekämpa graffitin. Tågbanegårdarna bevakades 
nu dag och natt samt att staketen runt dessa reparerades och förstärktes. En del målare 
sökte nu en ny scen att uttrycka sig på, och på grund av graffitins popularitet tog den 
steget in på konstgallerierna (Lounge76, No Date). 
 

Motgångar 

När 80-talet hade sin början stod graffitin in för flera motgångar. Tunga droger i form 
av heroin och kokain började spridas på gatorna. Det resulterade i att fler bar vapen och 
gjorde gatorna osäkra. En spänd atmosfär spreds över New Yorks gator. Lagarna 
skärptes avsevärt och det blev åldersgräns för inköp av sprejfärger, samt att färgen 
skulle hållas inlåst för att minska risken för bland annat stöld. Straffen för att måla på 
gatorna höjdes också. MTA hade nu fått en stor budget i kriget mot graffitin (Lounge76, 
No Date) (@149st, No Date). 
MTA satte upp extra stängsel och ökade vaktstyrkorna så att utsatta ställen blev näst 
intill oåtkomliga. Det togs fram mer effektiva rengöringsmedel för att tvätta bort färg 
vilket resulterade i att en målning nu bara satt uppe ett par timmar istället för en månad 
som tidigare. Frustrationen bland graffitins anhängare blev stor och resulterade i att 
många slutade måla (Lounge76, No Date). 
 
De som trotts detta fortsatte såg de nya omständigheterna som en ny utmaning och 
vägrade se sig själva bli besegrade av MTA. På grund av den ökade bevakningen och 
avgränsningen blev det få områden kvar att måla på, och det gjorde att hela situationen 
blev ännu mer spänd och aggressiv mellan de olika grupperna. Att man gjorde anspråk 
på olika områden som en grupp graffitimålare var inget ovanligt, men nu blev hoten 
verklighet. Det var nu vanligt att obeväpnade målare misshandlades och bestals på sin 
utrustning av andra gäng. Fysisk kraft blev mycket viktig, grupperna växte sig allt 
starkare och rena krig bröt ut mellan dessa och MTA (Lounge76, No Date) (Manco och 
Ganz. 2004). 
 
En del tunnelbanelinjer trafikerades av gamla vagnar som man lät bli att göra rent för att 
de ändå snart skulle skrotas och ansåg det då onödigt. Många såg detta som ända 
chansen att måla och med den sista vågen målades stora burners på de gamla vagnarna 
av bland annat ”M Kay”. På denna tiden var många av vagnarna så nedklottrade att 
gamla tags lyste igenom de som hade målats över dem (Lounge76, No Date). 
Den dåliga tillgången på färg och risken att bli omhändertagen av MTA gjorde att man 
istället använda sig av spritpennor. De artistiska ansträngningarna gick nu i graven och 
utvecklingen tog ett steg tillbaka (Manco och Ganz. 2004). 
 
MTAs makt ökade allt mer och graffitins intresse minskade radikalt. Många linjer i 
tunnelbanans enorma system var nu helt rena. Säkerheten hade ökade ännu mer med 
vandalpatruller som ständigt patrullerade systemet. Men det fanns dock ett fåtal kvar 
”Ghost”, ”Sento”, ”Cavs” och ”Ketvar” som fortfarande var verksamma och höll 
tunnelbanans graffiti vid liv (Lounge76, No Date).. 
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Men redan den 12 maj 1989 ansåg sig MTA ha segrat över graffitin. De hade infört en 
policy att aldrig köra målade tåg, och så fort det målades togs det tåget ur trafik. Denna 
metod kallades för Clean Train Movement. När ingen kunde se vad man målat fanns det 
ingen mening med det längre. En del började måla på väggar och lastbilar istället men 
det var många som ansåg att måla tåg var det ända rätta för en sann graffiti artist 
(Lounge76, No Date) (Manco och Ganz. 2004). 
 

Spridning till andra städer och länder 

Under början av 80-talet växte sig hip-hopen stor och lockade många unga människor. 
MCs, breakers och nya målare började nu dyka upp över allt i hela USA. Utanför 
storstäderna fanns det inte så många stora transportsystem så man började istället måla 
godståg. Dessa reste genom landet och spred målarnas verk till andra städer och till och 
med till andra länder. Godsvagnarna blev ett naturligt mål tack vare dålig bevakning och 
stor tillgänglighet. Detta ledde till att graffitin spreds till andra länder. Även Europas 
städer och tunnelbanesystem där började nu bli intressanta (Lounge76, No Date) 
(Manco och Ganz. 2004). 
 
Nya vägar till uppmärksamhet och berömmelse hittades och man började måla på 
väggar, tak och till och med på motorvägar fann man stora målningar. I hela New York 
kunde man finna graffiti på alla tänkbara platser, men i förorten Bronx fann man mer 
detaljerade målningar än någon annan stans (Lounge76, No Date). 
 

Tillbakablick och nya motståndare 

Ända sedan graffitin kom på 60-talet så har det alltid funnits motståndare till den. 
Allmänheten, media, staten, Metropolitan Transit Authory, Transit Police Department 
har alla deklarerat krig mot graffitin och har alltid motarbetat dess utövare. 
Från 1970 och fyra år framåt tvättades alla tåg manuellt. Det tog upp till fyra dagar att 
rengöra en hel tunnelbanevagn. Rengöringsmedlet var helt enkelt inte tillräckligt 
effektivt. Så fort den kommit ut i trafiken så bombades den igen (Lounge76, No Date) 
(Manco och Ganz. 2004). 
Man förhandlade med färgindustrin och gjorde om burkarna så att det inte skulle gå lika 
fort att täcka stora ytor med färg. Resultatet blev inte så stort som man hade hoppats, 
målarna ändrade bara sin teknik. MTA anställde egna kemister, vars ända uppgift var att 
ta fram ett så bra rengöringsmedel som möjligt (@149st, No Date) (Lounge76, No 
Date). 
 
”A graffiti artist is like a pyromaniac who starts a fire, he has to stay around and watch 
it. If his graffitit can’t go from one end of the city to another and he can’t brag and sit at 
his writers corners… then it’s no good” (Theodore Rotun 1989).  
Denna strategi tillämpade städernas polis och sökte sig till ungdomarnas 
samlingsplatser. På så sätt försvann samlingspunkterna och målarnas kommunikation 
och nätverket mellan de olika områdena förstördes. Polisen använde sig även av en 
strategi som gick ut på att fotografera och analysera målarnas verk för att på så sätt 
kunna identifiera målare. Genom att undersöka och jämföra detta material kunde polisen 
identifiera målarna även om de bytt signatur. 
Trotts att arresteringarna ökade backade inte målarna, de var mer rädda för polisens våld 
(Lounge76, No Date). 
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1980 höll borgmästaren Lindsay sitt eget krig mot graffitin. Han införde lagar och 
förordningar för att försöka få ett slut på allt. Han såg till att de som befann sig i eller 
utanför allmänt område med en sprayburk skulle krävas på böter eller gripas. Han ville 
även att de personer som sålde färg skulle registreras och att de i sin tur skulle registrera 
alla som köpte färg med namn och adress (Lounge76, No Date). 
 
Stora anti-graffiti kampanjer startades i städerna. Dagar anordnades då allmänheten 
skulle gå ut på gatorna och tvätta bort graffiti samt anmäla alla målare man såg. Richard 
Ravitch som under denna period var styrelseordförande för MTA sade: 
”Graffiti is a symbol that we have lost control. If we are to regain control out of our 
system, we must have the assistance of media in portraying graffiti for what it is – 
vandalism” (Lounge76, No Date). 
 
The buff system, en kemisk tvättanläggning för tunnelbanevagnar hade satts i bruk. Det 
såg ut och fungerade på samma sätt som en enorm biltvätt som tågen åker in i. Detta 
system kostade MTA 400.000 dollar, och man såg detta som den slutliga lösningen på 
problemet. Bland graffitimålarna kallades tvätten för ”The Orange Crush”, efter de 
kemikalier USA använde i Vietnamkriget för att få träden att tappa alla löv (Lounge76, 
No Date). 
 
Tvätten fungerade mycket effektivt men den hade sina nackdelar. En närliggande skola 
tvingades att stänga på grund av att elever klagat över andningsproblem. Även 
tunnelbanans personal klagade över andningssvårigheter och illamående. 6.3 miljoner 
dollar delades då ut till tunnelbanans personal som kompensation för de olika 
hälsoproblem de fått på grund av rengöringsmedlet. De giftiga kemikalierna upptäcktes 
nu ha runnit ut i New Yorks vatten. MTA var nu tvungna att stänga tvättanläggningen 
och istället anställdes fler människor att rengöra vagnarna, men till ingen nytta. 
Målandet ökade igen. Tidningarna började nu kritisera MTA och hävdade att dom hade 
misslyckats med problemet som de hade fått så mycket resurser till att lösa. 
Daisy Neks beskriver anti-graffitiplanen som ett barn som försöker tömma havet med en 
hink (Lounge76, No Date).. 
 
1981 startade borgmästare Kosh en ny offensiv mot graffitin. Elstängsel sattes upp, 
hundar vaktade bangårdarna på nätterna och detta till en kostnad av 1.5 miljoner dollar. 
För att testa om dessa nya metoder fungerade målade man om alla tåg och 
tunnelbanevagnar helt vita. I dryg tre månader förblev dom helt vita också. Detta gjorde 
att ännu mer resurser sattes in och fler elstängsel sattes upp. Det medförde dock inte att 
målarna slutade, de bytte som sagt bara strategi. En man som kallar sig Bloomtera sade: 
”All they´re doing is moving graffiti from the outside of the trains to the insides. It´s the 
inside graffiti, the tags, that the public hates. All the Mayor is doing is getting rid of the 
outside piecesthat the publik likes, the big colorful pieces” (Lounge76, No Date). 
 
Redan 1979 öppnades den första europeiska utställningen med graffitikonst, och 1984 
pågick sju stora utställningar i Europas städer. Klottersaneringskostnaderna steg under 
denna period med 10 till 20 gånger på några år. Många tror konsten att få bukt med 
dessa orimliga kostnader är att ge graffitimålarna flera bra lagliga ställen att utöva sin 
konstart på, så kallade lagliga väggar (@149st, No Date) (Lounge76, No Date). 
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Till Sverige kom graffitin i början av 80 talet i samband med hela hip-hop kulturen. Den 
17 Augusti 1984 hade hip-hop filmen ”Beat street” premiär i Sverige. Strax efter visade 
SVT ”Style wars”, en dokumentär av Henry Chalfant och Tony Silver om hip-hop 
kulturen i New York. Detta ledde till att många svenska ungdomar började måla. En av 
de första graffitimålarna i Sverige var Disey, en konstintresserad 17åring från 
Trångsund (Jacobson, 1996). 
 
Den främsta koncentrationen av graffiti finner man i Stockholm, Göteborg, Västerås, 
Uppsala och Malmö, men intresset för denna konstfrom ökar även runt om i landet. 
Efter en mycket högljudd debatt om graffitin på tunnelbanan i Stockholm 1987 trappade 
LS upp saneringen och satte in vakter i ett försök att hindra målarna. Perioden efter 
detta kännetecknas av olika försök med lagliga väggar och nyöppnade graffitiskolor, 
detta främst i Stockholmsområdet, men även på flera andar håll i landet. De fick dock 
bara verka i korta perioder och stängdes sedan ner trotts att den illegala graffitin i dessa 
områden minskat (Jacobson, 1996). 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att studera graffitins utveckling och vad som gjort den till vad 
den är idag, från obetydligt klotter till en erkänd konstfrom. Jag kommer i denna studie 
att belysa dess utveckling samt de aspekter och människor som varit med och gjort 
graffitin till vad den är idag. Jag kommer också att utgå ifrån att graffiti är en konstfrom 
och kommer i denna studie att försöka verifiera detta. 
 
Jag kommer att bygga studien på följande frågeställning: 
Hur har graffitins grafiska utveckling skapat en konstform som nått erkännande inom 
konstvärlden? 
 

1.3 Avgränsningar 

Med graffiti menar jag de målningar som från början gjordes illegalt ute på gatorna, 
men även den grafik och formgivning som är ett resultat av utvecklingen inom denna 
subkultur. 
Det är mycket lätt att förknippa graffiti med annan gatukonst så som street art och 
culturejaming. Jag kommer att bortser från dessa uttrycksformer i denna uppsats då de 
inte anses falla under genren graffiti. 
Den definition av graffiti som kommer att gälla i denna studie är, tags (signaturer), 
throw-ups (snabba mycket enkla målningar) och pieces (hela målningar), så kallad TTP-
graffiti (Jacobson, 1996), de bilder, som innehåller något av dessa formelement, 
huvudsakligen med sprayfärg på till exempelvis väggar och tåg. 
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2 Metod 
Inom vetenskapsteorin finns det två huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. 
Positivismen grundar sig i naturvetenskapen och eftersträvar den absoluta sanningen. 
Religion eller abstrakt tänkande är två exempel på ämnen som inte innehåller så kallad 
hård fakta som är mycket viktig för denna inriktning (Thurén, 2003). Detta tankesätt 
kräver att verkligheten undersöks och ses med absolut objektiva ögon (Jacobsen, 2002). 
Den hermeneutiska inriktningen bygger på att våran verklighet är skapad utav 
människor, och därför fokuserar inriktningen på hur vi människor uppfattar den. 
Hermeneutiken har större förståelse för udda tankegångar och anses vara mer 
humanistisk (Torsten, 2003). 
När det kommer till udda uttrycksformer och konst som i min uppsats, kräver då denna 
studie att jag tillämpar just den hermeneutiska inriktningen på grund av dess förståelse 
för abstrakta tankegångar. 
 
Till denna undersökning har jag valt en kvalitativ ansats. Jag har valt kvalitet efter som 
jag söker svaret på hur graffitin har utvecklats och om den har etablerat sig som en 
konstform eller inte. Med denna ansats går man djupare in och undersöker mer 
”varför?” istället för ”hur många” som kännetecknar en kvantitativ studie (Thurén, 
2003). Utifrån min frågeställning fastställde jag ett metodval som innebär att jag bland 
annat kommer fokusera min undersökning på ett fåtal objekt som kan generera flera 
olika variationer av kvalitativ data. Jag som undersökare måste då vara mottaglig för ny 
och oväntad information som till och med kan komma att ändra uppsatsen. Mitt intresse 
ligger i att försöka förstå människors värderingar och åsikter, därför lägger jag tyngden 
på kvalitet, inte kvantitet. 
Kvalitativa metoder används ofta i samband med mer induktiva ansatser (Jacobsen, Dag 
Ingvar, 2002). Jag kommer där med att dra allmänna slutsatser utifrån fakta från 
verkligheten (Thurén, 2003). 
 
Fördelarna med en kvalitativ metod är många. Bland annat innebär denna metod att man 
exempelvis ställer de respondenter man tänkt intervjua öppna frågor som kan ge långa 
och mycket informationsrika svar. Det är respondenten som bestämmer vilken 
information undersökaren kommer att få. Varje respondent är unik och det leder till stor 
variation på den data man får in. Målet är att komma respondenten nära och försöka 
förstå respondenternas åsikter och tankar (Jacobsen, 2002). 
 
Nackdelen är dock att denna typ av undersökning är både resurs och tidskrävande. Detta 
kan i sin tur resultera i att man får mindre tid på sig att göra undersökningen och färre 
respondenters åsikter hinner studeras. 
Kvalitativa intervjuer genererar ofta en stor mängd varierande data som kan vara svåra 
att tolka och får överblick över. En annan aspekt man också måste räkna med är att det 
inte finns några garantier för att jag som intervjuar uppfattar eller tolkar alla information 
på rätt sätt. Man kan heller inte garantera att personerna talar sanning (Jacobsen, 2002). 
Alla dessa aspekter kommer jag ta hänsyn till och vara mycket noga med att ha detta i 
åtanke när jag utför mina intervjuer. 
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2.1 Intervjuer 

I kvalitativa intervjuer ställer respondenterna öppna, enkla och direkta frågor som 
genererar innehållsrika och kvalitativa svar. Graden av standardisering är därför mycket 
låg i denna delen av studien (Trost, 2004) (Jacobsen, 2002) 
Som sagt är det mycket viktigt hur man ser på sig själv som intervjuare, men ännu 
viktigare är vilka man intervjuar. Jag har valt att intervjua konstläraren Bertil Sundstedt, 
för att söka svar på vilka kriterier som definierar konst, och hur han ser på graffiti som 
uttrycksform. Vidare kommer jag att intervjua tre personer som just nu är aktiva inom 
graffitin för att ta reda på varför de tillämpar detta sätt att utrycka sig, men även hur 
dom ser på konst. 
Tillgången på graffitimålare i Piteå är mycket begränsad av flera anledningar. Graffiti 
utförs ofta olagligt och det medför både att målarna själva sällan vill ställa upp på en 
intervju och att det blir svårt för mig att komma i kontakt med dom. 
 
När jag genomför dessa intervjuer är min avsikt att få respondenten att känna sig 
bekväm med mig och situationen. Jag kommer därför att se till att respondenten får 
välja mötesplats för intervjun, där han eller hon kunde känna sig trygg och avslappnad. 
Jag är också mycket noga med att det bara är jag och respondenten som är närvarade vid 
intervjun för att minimera distraherande moment. 
 
Intervjuerna kommer spelats in och kommer sammanfattande redovisas i resultatdelen. 
Under en intervju är det mycket att hålla reda på som undersökare. Genom att spela in 
intervjuerna ger jag mig själv tid att noggrant lyssna till respondentens svar för att vid 
behov kunna ställa eventuella följdfrågor. Jag kan sedan i lugn och ro lyssna på den 
inspelade materialet och då verkligen gå in och analysera informationen på djupet. Detta 
minimerar också möjligheten att jag missar värdefulla åsikter, sam att jag kan citera en 
respondent på hans eller hennes precisa ord (Trost, 2004). 
 
De frågor jag använder mig av utformas specifikt för vilken typ av respondent jag 
kommer att intervjua. Alltså kommer konstläraren få andra frågor än graffitimålarna. 
Anledningen är för att dessa två ska komplettera varandra. Jag vill söka ett svar på vad 
som definierar konst och vad som driver graffitimålare till att tillämpa denna 
uttrycksform. Det faller då ganska naturligt hur jag ska formulera de relativt enkla 
frågorna och till vilka dom ska ställas (Trost, 2004). 
 
En pilotintervju ansåg jag vara mycket viktig innan jag gjorde min första intervju. Detta 
gjorde jag för att undvika missförstånd och oklarheter. 
Jag intervjuade en person som aldrig hade hört frågorna innan men som ändå hade 
tillräcklig inblick i ämnet. Intervjun gick som förväntat mycket bra. Inga frågor behövde 
ändras, men jag insåg dock att följdfrågorna var mycket viktiga, eftersom jag hela tiden 
fick ny och oväntad information. 
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2.2 Internet som sökmetod 

Nackdelarna med att använda sig av Internet är att hitta pålitlig information som har 
relevans för min undersökning, och det är inget lätt jobb med tanke på den stora 
informationsmängd mediet innefattar. Jag har först och främst använt Internet för att 
komplettera mitt arbete i delen om graffiti ur en historisk och grafisk synvinkel. 
Internet används dagligen av miljontals människor världen över för att söka information 
och enligt mig anses detta mediet som en källa för forskningsinformation. 
 

2.3 Bildanalys 

Analyser av graffitimålningar känns mycket relevant. Jag har valt ut fyra olika motiv 
och försöker åstadkomma en så stor spridning både ur en geografisk synvinkel men 
kommer även försökt plocka verk från olika tidsepoker. I mina val kommer jag även 
försöka representera de olika stilar som graffitin omfattar. Jag har också valt att 
koncentrera analyserna på så kallade pieces. Dessa målningar kräver tid och 
engagemang att skapa, och det faller då naturligt att välja dessa med tanke på den stora 
variation av detaljer de omfattar. Allt detta är av stor vikt och ger mig en bredare inblick 
i hela den grafiska utvecklingen graffitin genomgått (Mogensen, 1987). 
 
Jag kommer att utgå från en analysmodell utformad av Lone Mogensen. 
När man för första gången närmar sig en bild, kan ett bra sätt att komma igång vara att 
man helt enkelt kastar ur sig en beskrivning. Denna beskrivning bör vara så noggrann 
som möjligt, men inte innehålla för många förklaringar eller tolkningar. Medan man 
beskriver bilden och dess innehåll ser man mer och mer, och intrycket fördjupas eller 
förändras (Mogensen, 1987). 
Efter beskrivningen går man över till att göra en analys av kompositionen. Den kan vara 
en beskrivning av former, färger ljus, bildrum med mera samt hur dessa olika element 
samverkar och förhåller sig till varandra i bilden. Till sist tar man itu med sina egna 
intryck. Hur reagerar man? Vad kommer man att tänka på? Varför är det så? Är det 
något man fäster sig särskilt vid? Analysen ger användaren ett redskap att hantera 
konsten med, ett fackspråk med innehåll (Mogensen, 1987). 
De rubriker man ska hålla sig till är följande: 
 
Första intrycket 
Här beskriver man kort vad man ser och vilka spontana intryck bilden ger. 
 
Motivbeskrivning 
Man börjar här med en ren och sammanfattande beskrivning av motivet, och går sedan 
över till detaljerna. Vidare pratar man om vilket perspektiv bilden har samt hur 
belysning och skuggor förhåller sig. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Här börjar man beskriva blickfånget, vad som drar blicken först och vidare hur blicken 
sedan vandrade över bilden. Man ser även till färgytor, färgkontraster och ljuskontraster. 
Formspråket beskrivs, de rörelser man uppfattar, samt hur de olika elementen i bilden 
förhåller sig till varandra. 
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Sammanfattning 
Man sammanfattar nu det man under ovanstående rubriker har uppfattat, mest för sin 
egen skull. 
 
Tolkning 
Här kastar man sig nu ut i en tolkning och jämför med det första intryck man fick utav 
bilden. Man kan även göra personliga tolkningar av olika element. 
 
Associationer 
Under denna rubrik beskriver man de associationer man får utav bilden. Man kan även 
beskriva de privata associationer man har så som känslor och minnen. Man beskriver de 
förkunskaper man har som bidragit till den tolkning man precis genomfört. 
 
Graffiti är en uttrycksform man stöter på dagligen på offentliga platser, helt utan avsikt. 
När man ser dessa verk finns varken uppgifter om konstnären eller målningen. 
Denna arbetsmodell passar denna undersökning utmärkt. Hela modellen är uppbyggd på 
så sätt att den inte kräver några som helst förkunskaper om vare sig konstnären eller 
avsikten med verket. I de olika delarna är det betraktarens svar och min egen första 
reaktion som beskrivs. Egentligen är den bara intressant för mig själv, men den ska 
illustrera en form för ett svar. Man kan till denna modell senare också tillämpa andras 
tolkningar men också konstnärens egen. (Mogensen, 1987) 
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3 Resultat 

3.1 Bildanalyser 

3.1.1 Analys 1 

 
Bild 1. 
Bando – 1985 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Bando_quais_de_seine_1985.jpg 
 
Första intrycket 
Jag ser stora glittrande bokstäver skrivna med versaler, som bildar namnet eller ordet 
bando tvärs över en betongvägg. Verket känns dock halvfärdigt. Jag börjar genast undra 
vad ordet betyder eller vad det står för. 
 
Motivbeskrivning 
Motivet föreställer fem versaler som bildar ordet bando. Bokstäverna är målade i alla 
tänkbara färger blandade kors och tvärs och gör att varje bokstav blir unik. 
Bokstavskropparna har både repor och blänk applicerade på sig. Tre av bokstäverna har 
en förlängning som upplevs avkapad eller uppdelad i två delar. Dessa delar ser ut att 
flyga löst från bokstavskroppen. Runt om ordet har skaparen ritat vad som ser ut som 
små bubblor i mörka gröna färger. Utmed bokstävernas kanter har högdagrar placerats, 
samt att en kraftig skugga urskiljs under motivet. Utanför motivet, längst ner till höger 
kan jag endast urskilja ordet bando, och den övriga texten är för mig omöjlig att tyda. 
Bakgrunden är målad helt vit. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Det första som drog min blick till sig var bokstaven B. I och med att vi läser från 
vänster till höger sökte sig ögat automatiskt till vänstra sidan av bilden. Jag läste ordet 
två gånger. Sedan vandra blicken vidare längs bokstävernas kroppar för att se på den 
rikedom av detaljer som motivet innehåller. Jag försökte att inte göra några tolkningar 
och koncentrerade mig på motivets olika delar och detaljer. 
 
Formerna kan göra motivet svårt att tyda. Hela bilden är uppbyggd av några få objekt, 
men dessa är bildade som oregelbundna former som lutar och svänger lite oväntat. 
De rörelser jag ser i bilden är kraftfulla men ändå mjuka. Bokstävernas linjer pekar kors 
och tvärs och svänger som sagt oregelbundet, men tack vare bokstävernas mjuka former 
blir ordbilden en aningen mer balanserad. 
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Bilden blir dock lättöverskådlig tack vare de stora och relativt lätt tydda bokstäverna. 
Den stora variation av färger målaren har använt sig av försvårar lite men den vita 
bakgrunden i kontrast till de starka färgerna gör det lite enklare för betraktaren att skilja 
på de olika objekten i elementen. 
 
Bilden känns ganska platt. Det ända som ger motivet lite perspektiv är den skuggan som 
ligger bakom bokstäverna samt de högdagrar som placerats utmed bokstävernas kanter. 
Denna skugga och högdagrar ger ordbilden en mjukare känsla, och i kontrast till den 
ljusa bakgrunden lyfts bokstäverna fram. 
 
Om jag åter igen tittar på skuggorna och dess placering verkar ljuset komma snett 
uppifrån vänster, men ser jag till högdagrarna ser ljuset ut att komma från höger. De 
blänk som skaparen lagt till visar inga som hels tecken på vart ljuset skulle komma 
ifrån. 
 
Jag kan urskilja de drag målaren gjorde med sin sprayburk. Här och var ser jag rinnande 
färg och ojämna linjer. Avsiktligt eller inte är svårt att säga, men det ger mig känslan av 
att den inte är klar eller att den målades snabbt. 
 
Sammanfattning 
Hela motivet är mycket enkelt men ändå kraftfullt. De få element som utgör bilden tar 
upp nästan hela bildrummet och upplevs därför stora och kraftfulla. 
Bilden är lättöverskådlig tack vare få objekt och starka kontraster mellan dessa och 
bakgrunden. Bilden är ganska platt, men det ljus som ser ut att komma från två olika 
håll skapar en lätt dynamisk känsla. 
Formspråket kan göra texten svår att tyda, samt repor och blänk bidrar till detta. 
Bokstävernas oregelbundna linjer skapar stor rörelse i bilden. Denna rörelse ger bilden 
gör mig intresserad. 
 
Tolkning 
Mitt första intryck var att bilden inte kändes färdig, eller svarvigt målad. Efter att ha 
uppmärksammat alla de små detaljer den innehåller har mitt första intryck ändrats. Jag 
inser nu hur mycket energi och tid personen måste ha lagt ner för att åstadkomma en 
sådan målning. Alla dessa små detaljer och alla färger. Allt känns nu helt plötsligt 
mycket genomtänkt, om man jämför med vad jag först tyckte. 
Jag har svårt att finna ett budskap. Budskapet är kanske endast för skaparen själv som är 
ensam om att veta vad bando betyder. Eller så är det jag som helt enkelt inte fattar. Jag 
finner heller inget djupt budskap i formgivningen. Jag förstår ju dock vilken visuell 
effekt målaren vill uppnå med en del av de element som målats dit men inte mer. Som 
sagt är motivet mycket enkelt och känns kravlöst på något sätt. Den kanske målades i 
syfte att försköna omgivningen helt enkelt och det tycker jag han har lyckats med. 
 
Associationer 
Jag såg ganska fort att målaren tillämpat en gammal graffitistil som kallas för ”old 
school” som var mycket vanlig på 70 och i början på 80 talet. Denna stil kom senare att 
bytas ut mot mer effektivare stilar. 
Jag kan dra paralleller till delar av dagens hip-hop kultur. Stora glittrande bilar och 
smycken. Av någon anledning ska allt glittra och se så dyrt ut som möjligt, och dessa 
tendenser kan jag även se i denna bild. Bokstäverna glittrar samt ser stora, kraftfulla och 
ser nästan aggressiva ut i sina udda former. 
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3.1.2 Analys 2 

 
Bild 2. 
MiS – 2000 http://www.geocities.com/artofcrime/images/Pieces/Large_pieces/Large_blockbusters/mis.jpg 
 
Första intrycket 
Jag ser på stora bokstäver i grön färg målad på en lång betongvägg. Motivet känns 
bastant och tungt, nästan som om bokstäverna var gjorda av sten. Jag upplever motivet 
som något jag sett flera gånger innan, meningslöst och tråkigt helt enkelt, men en 
nyfikenhet byggs ändå upp som så många gånger tidigare. Vad vill skaparen förmedla? 
 
Motivbeskrivning 
Bokstäverna M i S dominerar bilden. Bokstäverna har en matt grön färg med en enkel 
3D effekt bestående av skuggor och högdagrar. En vit outline har målats runt om hela 
ordet. Jag finner mjuka former i små grupper utplacerade på bokstavskropparna. Dessa 
former är färgade ljusgröna. Bakgrunden är spräckligt röd. 
Till vänster i bilden på den röda bakgrunden står ”Mis crew 97” skrivet i vitt. Vidare 
står det också skrivet ”watch... dar warm” på bokstaven M med svart färg, och ”crew..” 
på bokstaven i, med svart och vit färg. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Min blick vandrade först från vänster till höger för att läsa vad som stod skrivet. Blicken 
vandrade sedan snabbt vidare till detaljerna i bilden, så som skuggor och övrig text. 
Efter att jag tittat på alla detaljer stannade jag upp för att se på helheten igen. 
 
Alla färger i motivet finns på sammanhängande färgytor, som göra bilden mycket lätt att 
överskåda. Det begränsade antalet färger som har används är två nyanser av grönt, rött 
samt vitt och svart. Den skarpa färgkontrasten mellan rött och grönt bidrar också till att 
bilden blir lättöverskådlig samt att det skapar spänning mellan bakgrund och förgrund. 
Formspråket som använts är mycket enkelt. Stora blockbokstäver där målaren i stort sätt 
bara använt sig av raka linjer. Som ger en känsla av att bokstäverna känns ihop tryckta 
eller instängda på något sätt. Även den 3D effekt som använts ger hela texten ett kubisk 
utseende. Bilden innehåller väldigt få rörelser. Ordet MiS känns tungt, stort och stabilt. 
De få rörelser jag uppfattar finner jag i övrig text, men främst i de former som är målade 
på bokstavskropparna med en ljusare grön färg. Dessa element gör bilden mer levande 
och intressant. På grund av den kubiska effekt texten har känns bildrummet en aning 
platt och kalt. Även färgen förstärker denna känsla. Ljuset upplevs komma framifrån 
men det ser dock ut som om jag ser bokstäverna från vänster i ett centralperspektiv. 3D 
effekten förstärker denna känsla. 
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Sammanfattning 
Motivet innehåller stora sammanhängande former och få färgytor som gör bilden 
lättöverskådlig. De färger som använts är två nyanser av grönt, rött samt svart och vitt. 
Formspråket är mycket enkelt och innehåller knappt några rörelser alls. Texten har ett 
kubiskt utseende med en enkel 3D effekt som gör att motivet känns tungt och bastant. 
 
Tolkning 
Det första intryck jag fick har delvis ändrats. Jag tyckte att motivet kändes bastant och 
tungt, och det står jag fortfarande för. Det jag däremot ändrat uppfattning om hur vida 
motivet kändes tråkigt och meningslöst. Efter att ha tolkat den text som står till vänster 
och höger i bilden förstod jag snart att denna målning är ett crews gemensamma tag, 
alltså en grupp av graffitimålares gemensamma signatur. Siffrorna 97 skulle jag tolka 
som det årtal tagen målades, men det kan stå för något annat som har en gemensam 
betydelse för deras crew. Detta innebär också att det kan vara mer än en skapare till 
denna bild. Som jag nämnde i litteraturstudien går ofta grupper av graffitimålare ut och 
gör gemensamma målningar och tags. Om jag ser till texten ”MiS Crew 97” och ”crew” 
jämfört med ”watch dar warm” så tycker jag mig se en viss skillnad på handstil. 
Jag tolkar färgkontrasten mellan bakgrunden och bokstäverna som att målaren eller 
målarna vill lyfta fram texten och på så sätt skapa djup i bilden. 
De ljusgröna formgrupperna är troligtvis ditmålade för att göra motivet mindre plats och 
tråkigt. Kanske för att skapa någon storts glatt yta. 
Budskapet med denna bild måste helt enkelt vara viljan att synas och ta platts. Att visa 
att denna grupp av graffitimålare finns och är verksamma. Vad de vill säga i övrigt är 
svårt att avgöra på ett så innehållsfattigtmotiv, men MiS heter dom i alla fall. 
 
Associationer 
Tack vare min litteraturstudie kunde jag tolka delar av budskapet, mina kunskaper om 
hur graffitigrupper fungerar och agerar förstod jag att detta var crewn MiS tag. 
Jag associerade först de kub liknande bokstäverna med stora bastanta stenblock, men 
när jag såg på och uppfattade detaljerna i bilden ändrades min tolkning. De ljusa 
grupperna av mjuka former på bokstavskropparna utgjorde någon from av rörelse men 
även en association av glans, som om bokstäverna var gjorda av gelé eller uppblåsta 
ballonger. 
Jag associerar också den gröna färgen med lugn och harmoni, medan jag uppfattar den 
röda bakgrunden som varm och livfull. Denna kontrast gjorde som sagt bilden mycket 
mer intressant att se på. 
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3.1.3 Analys 3 

 
Bild 3.  
Netase – 2006 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Wild_Style_Le_Havre_jnl.jpg 
 
Första intrycket 
Jag såg direkt att målaren tillämpat en graffitistil som kallas wildstyle. Mitt första 
intryck av denna målning var wow! Vilka färger, kontraster och vilken enorm energi 
den utstrålar. Mycket inspirerande. En av den mest imponerande graffitimålningar jag 
sett. 
 
Motivbeskrivning 
Bilden föreställer svängda och krokiga bokstäver som ser ut att bilda ordet ”netase”. 
Detta tar upp största delen av bilden och är färgat i flera nyanser av grön färg. På var sin 
kant har det målats dit vita duttar av färg. Till höger om ordet ser jag en mycket 
stiliserad avbildning av ett ansikte i gula och blåa färger. Från ansiktet svänger gula och 
blåa former ut. Här kan man även se romerska siffror. 
I bilden finns texten ”altereo minoz”, och även detta i grönt dock väldigt litet och 
svårläst. Vidare ser jag ytterligare text som för mig är oläslig. 
Bakgrunden är helt röd, men med raka och kantiga former i ljusare nyanser. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Min blick drogs först till texten i ett seriöst försök att läsa den. Jag gav upp ganska 
snabbt och ögat vandrade vidare till höger där jag i beundran studerade ansiktet en bra 
stund. Jag återgick sedan till att försöka se vad som står skrivet. Det tog mig en bra 
stund innan jag trodde mig ha urskiljt alla bokstäver. Jag gick sedan över till att studera 
detaljerna i motivet så som annan text, färger och övriga element. 
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De olika färgytor som använts är inte svåra att urskilja, men formspråket i sig känns 
både otydligt och enhetligt på samma gång. Otydligt för att det är så svårt att tolka och 
skilja de olika formerna från varandra, men enhetigt för att skaparen följt en och samma 
enhetliga stil genom hela målningen. 
Sättet bokstäverna är målade på är svårt att beskriva, men inga linjer känns på något sätt 
regelbundna utan svänger oberoende från varandra och olika linjer kan komma att 
användas i formen på nästa bokstav. Hela ordbilden känns så rörig och oregelbunden att 
det blir mycket svårt att urskilja enskilda bokstäver. 
Jag hittade dock ganska sent ett mönster som texten är målad efter. Jag tycker mig se en 
mittaxel som går tvärs igenom ordet dit många linjer verkar leda. Även färgen på 
bokstäverna stärker detta. De olika bokstavsformerna svänger och slutar ofta i pilar som 
skapar riktning och rörelse. Det har också använts en lila effekt 3D på bokstäverna som 
skapar känslan av att man sugs in i bilden. Även bakgrunden är målad på detta sätt. De 
olika röda formernas linjer ser ut att sträva mot centrum och mittlinjen i bilden. 
Texten ”netase” är målad i fyra olika nyanser av grönt. De gröna färgerna skiftar som i 
en gradient från topp till botten av texten. En av de gröna nyanserna ingår inte i 
gradienten utan har målats på vissa av bokstävernas kanter för att skapa djup. Även en 
outline har målats runt ordet som ger en känsla av att ordet kommer ut och svävar fritt 
ovan bakgrunden. 
Runt om ordet har små stjärnor eller blänk använts. Dess syfte är svårtolkat. 
Något jag också upptäckte mycket sent var de sprickor som löper längs bokstävernas 
kroppar. Denna upptäckt gav bilden ett annat uttryck. De fick formerna att kännas fasta 
och hårda. 
Färgkontrasterna mellan bakgrunden och texten lyfter ut ”netase” från resten av bilden 
och framhävs på så sätt som den huvudsakliga delen. Ansiktet där emot har lite varmare 
färger och det leder till att denna del smälter in i bakgrunden. 
 
Ansiktet har placerats till höger i bilden. De former som utgör ansiktet svävar sedan ut 
och bildar någon from av mönster tillsammans med pilar och romerska siffror. Färgerna 
på dessa känns både varma och kalla då gult, orange i kontrast till blått och grönt 
använts. De orangea och gula färgerna har tillämpats på så sätt att dom ger ansiktet djup 
och skapar en illusion av insjunkning och upphöjning. 
 
Sammanfattning 
Ordet ”netase” är skrivit med gröna nyanser på större delen av bilden och framhävs tack 
vare bakgrundens röda färger. Fromspråket är mycket rörigt men känns ändå enhetligt. 
På höger sida ser jag ett stiliserat ansikte i gula och blåa nyanser. Denna smälter bra in i 
bakgrunden då färger med liknande färgtemperatur använts. Bakgrunden är röd med 
raka kantiga former som upplevs sträva mot centrum i bilden. 
 
Tolkning 
Mitt första intryck känns fortfarande rättvist och korrekt efter denna analys. Ända 
skillnaden är att jag först nu inser vilken otrolig mängd energi och tid som måste lagts 
ner på att skapa denna målning. För att inte tala om alla år av målande och träning som 
ligger bakom. 
 
Jag skulle tolka avsikten med denna målning som ett försök till att synas och ta plats i 
det offentliga rummet. Jag skulle även gissa att denna målning är en mycket utarbetad 
tag gjord av en eller flera personer. Syftet tolkas som sagt att synas och ta plats, att visa 
att man finns och är verksam. Bilden kan också enbart vara målad i ett estetiskt syfte. 
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Jag tolkar bokstäverna och bakgrundens riktning som att målaren vill skapa ett sug in i 
bilden.  
Ansiktet kan jag inte finna någon mening med mer än att det målades antingen för att 
fylla ut, eller så kanske det är en symbol skaparen eller skaparna valt till sin egen. 
 
Associationer 
I litteraturstudien skrev jag en definition på olika stilar inom graffitin, och detta är ett 
utmärkt exempel på just en wildsylemålning. Jag associerar direkt denna stil med dans, 
musik och hip-hop, tack vare den rörelseenergi bilden utstrålar. Det känns nästan som 
om bokstäverna dansar. Jag upplever dock textens färger som lugna, och i kontrast till 
bokstävernas nästan gala utseende känns då motivet både lugnt och energiskt. 
 
När jag ser på det stiliserade ansiktet drar jag paralleller till inkaindianerna och deras sol 
symboler de använde sig av för att pryda sina kläder och tempel med. Jag tycker nästan 
att den liknar ett sigill i guld. Det gula och orangea respresenterar guldet, medan de blåa 
och gröna färgerna står för det hårda och kalla. 
Jag tycker nästan att den liknar en sol med dess utsvängda spetsiga former som 
solstrålar. De romerska siffrorna är svåra att tolka och associera till något vettigt. Om 
jag skulle försöka klämma ur en tolkning här skulle den bara kännas krystad och 
kommer då egentligen inte stå för vad någon tycker. 
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3.1.4 Analys 4 

 
Bild 4. 
Daim – 2007 http://www.linguist.ch/Pics/Graffiti/Writers/Daim.jpg 
 
Första intrycket 
När jag först såg bilden undrade jag vad för typ av konst det var. Jag fick först ett 
intryck av att skaparen tillämpat ett datorprogram för att åstadkomma denna bild. Det 
kändes som framtidens konst på något sätt. 
 
Motivbeskrivning 
Bilden föreställer fyra bokstäver, D, A, M, I. Bokstavskropparna är också färgade i fyra 
olika färger, grön, blå, orange och vit. Runt om kring, framför och bakom dessa finner 
jag former, i olika färger. Bakgrunden har flera nyanser av de färger jag precis nämnde, 
alltså en gradient där färgerna blått, grönt gult och vitt ingår. På den blåa delen löper en 
tunn linje i bakgrunden. På denna linje finns bokstavskombinationerna ”TCO, FX, FBI, 
FEX, GBF, ES” samt en symbol följt av ”Zoo! – Daim” 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Det var faktiskt inget speciellt som drog blicken till sig i bilden, men mitt öga började 
nog ändå på A:et i mitten och sökte efter något att ta fasta på, alltså någon bekant from 
jag kunde urskilja och känna igen. Det var mycket svårt till en början, men jag kom 
sedan fram till att det var ”Daim” som stod skrivet. 
Sedan vandrade blicken vidare ut på bakgrunden, följde linjen och försökte tyda den 
texten som står skrivet utmed denna. 
Bilden innehåller flera ytor som skiftar i färg beroende på ljusförhållanden och 
perspektiv. Formerna är dock få men svåra att hålla reda på. De böjer, bänder och byter 
riktning till synes oregelbundet. Dessa former och linjer samt inbördes placering gör att 
formspråket kan kallas livligt och fyllt med energi och rörelse. 
Kompositionen känns väldigt dynamiskt, nästan som att det går att ta på formerna. Det 
är dock svårt att bilda sig en uppfattning om bildrummet. Bokstäverna ser nästan ut att 
befinna sig en liten bit ovanför bakgrunden, som även den är svår att få grepp om. På 
grund av dess färgskiftningar är det svårt bilda sig en uppfattning om bakgrundens 
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dynamik och uppbyggnad. Det jag där emot kan se mycket väl är formernas 
uppbyggnad och hur alla element i bilden förhåller sig till varandra. Vidare kan jag 
tydligt se att trepunktsperspektiv har använts. 
Skaparen har använt ljusa och mörka nyanser av utvalda färger för att skapa kontrast 
och djupverkan. Man har även använt sig mesta dels av kalla färger så som blått, grönt 
och vitt men applicerat gult, en varm färg. Även detta bildar kontrast och spänning. 
Jag ser en balans i kompositionen. Formgruppen är som bredast på mitten av bilden och 
smalnar av utåt kanterna. Den text och linje som ser ut att löpa på bakgrunden har 
placerats på vänster sida. 
Jag har svårt att se några tecken på vilket sorts verktyg man använt sig av vid skapandet. 
Men jag fick med mig den kunskapen från den webbsida jag hittade bilden på. Den är 
målad på betong med sprayburkar. 
 
Sammanfattning 
Flera ytor med färger som skiftar och blandas. Oregelbundna och svåröverskådliga 
former i ett livligt formspråk fyllt med rörelse. 
En dynamisk komposition, med ett bildrum som både är lättöverskådligt och rörigt på 
samma gång. Flera olika nyanser av grönt, blått, gult och vitt används för att skapa djup 
i formerna. Flera kontraster skapas i bilden. Färgkontraster mellan varma och kalla 
färger, samt ljusa och mörka nyanser av färger. 
 
Tolkning 
Jag har inte kunnat besvara mycket av de funderingar jag hade vid första intrycket. Men 
jag kan ändå dra en del slutsatser av varför delar av bilden har formgivits på detta sätt. 
Som sagt var det mycket svårt att urskilja vad som var vad. När jag väl lyckades tyda 
vad som var skrivet i bilden blev det ganska uppenbart vilka former som bildade vilka 
bokstäver, men då kändes de övriga formerna som en del av ordbilden på något sätt. Jag 
skulle gissa på att dessa former har för avsikt att försvåra för betraktaren, men enligt 
mig tror jag de har ett estetiskt syfte också. Jag tycker mig se en tanke med hela 
kompositionen. Allt verkar ha varit uträknat och klart redan innan den målades. Detta 
grundar jag först och främst i verkets felfria uttryck. Allt verkar vara precis så som 
målaren vill att det ska vara, prefekt. Allt det jag nämnt innan i undersökningen av 
bildens komposition verkar vara genomtänkt. 
Tack vare skaparens sinne för detaljer kan jag enkelt uppleva djup i bilden samt förstå 
hur de formerna förhåller sig till varandra.  
Linjen och texten som placerats på vänstra halvan av bilden ger en känsla av obalans 
och gör på så sätt mig som betraktare mer intresserad av bildens innehåll och budskap. 
 
Associationer 
Jag associerade först verket med något som var gjort i ett 3D program i datorn, på grund 
av alla linjer, former och färgers skarpa utseende. Jag tyckte mig också se en stad som 
taget ur en sciencefictionfilm, och där av intrycket av framtida konst. De element som 
ligger på bakgrunden, alltså linjen och övrig text som jag inte kan förstå eller på något 
sätt tyda bidrar också till detta intryck. Linjen känns så precis och rak och påminner om 
det man kan åstadkomma i ett datorprogram för formgivning.  
Efter att ha genomfört tidigare bildanalyser förstod jag snabbt att ”Daim” var målarens 
tag, och han har här verkligen utarbetat sin signatur till max. 
Denna graffitistil är mycket ny och börjar bli mer och mer populär bland graffitimålare 
världen över. Jag tycker den känns unik och nyskapande men kan ändå dra en del 
paralleller till ”wildstyle” stilen, på grund den speciella energi och rörelse den utstrålar. 
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3.2 Intervjuer 

3.2.1 Intervju 1 

Nedan följer en sammanfattning av den intervju som genomfördes med respondent 1. 
Respondenten är 22 år gammal och han studerar just nu på Institutet för musik och 
medier i Piteå. Han har ett intresse för graffiti och utövar denna uttrycksform relativt 
ofta. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 
 
Graffiti som uttrycksform 
Jag målar först och främst för att jag tycker att graffiti är snyggt. Att måla är lite av ett 
så kallat ”fuck you statement”. Alltså att de personer som har makt och pengar har 
bestämt att man inte får måla graffiti på allmän egendom, men jag gör det ändå. 
När jag målar känner jag mig friare, jag tar plats i samhället även om jag inte får göra 
det. 
 
Budskap 
När jag exempelvis målar på allmän plats har jag inget speciellt jag vill förmedla, men 
ibland målar jag på företag som jag ogillar. Genom att sätta en tag eller ett budskap på 
deras egendom visar jag vad jag tycker om företaget, jag vill på något sätt visa 
människor vad jag tycker, alltså att det företaget gör är fel. 
 
Graffitins olika kriterier 
Det råder delade meningar om hur man ska definiera graffiti, men jag anser att de 
kriterier som måste uppnås för att en uttrycksform ska få kallas för graffiti är först och 
främst vad man använder för verktyg. Graffiti handlar alltså om sprayburkar men även 
pennor. 
En del målare använder sig av stenciler eller så kallade schabloner där de klipper ut 
olika former ur en bit papper och målar detta på utvalda ställen. Jag själv anser inte 
detta vara graffiti. Jag tycker denna teknik faller under kategorin ”street art”. Graffiti är 
enligt mig en konstfrom där du använder dig av din egen arm och inte har en klar mall 
för hur det ska bli, utöver det du själv har i huvudet. 
 
Konst 
Jag anser att konst är i stort sätt allt någon gör för att förmedla någonting. Det som är 
bra med graffiti som en konstfrom är att den inte har något vinstintresse, men ändå 
förmedlar ett budskap eller försöker göra någonting vackert genom någon konstnärlig 
skicklighet. Jag anser absolut att graffiti är konst. 
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3.2.2 Intervju 2 

Nedan följer en sammanfattning av den intervju som genomfördes med respondent 2. 
Respondenten är 23 år gammal och han studerar just nu på Institutet för musik och 
medier i Piteå. Respondenten har ett intresse och ett förflutet inom graffiti. 
Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 
 
Graffiti som uttrycksform 
Jag utövade graffiti först och främst för att jag tycker att det är en bra konstform. När 
jag började måla tänkte jag inte så mycket på den politiska aspekten utan målade som 
sagt mest för att jag tycker att det var snyggt.  
Jag målade ofta i på betong som exempelvis i tunnlar och på andra ställen som jag 
tyckte behövde förfinas. Jag tycker graffiti och Streetart livar upp och ger samhället 
något sorts mervärde. Jag målade dock inte bara av den anledningen. Jag målade även 
för att det var spännande. Folk ansåg ju att man inte fick, så därför gjorde man det ändå. 
Jag tror att många människor ogillar graffiti för att dom har fått lära sig att man inte ska 
uttrycka sig på det sättet. Jag tror inte de har tänkt längre än så helt enkelt. 
En del graffiti målas endast i syfte att graffitimålare ska kunna se eller läsa vad som står 
skrivet. 
 
Budskap 
Jag målade främst för att liva upp det fula i samhället. Att förfina och ge den tråkiga 
vardagen färg och liv. 
 
Graffitins olika kriterier 
Graffiti ska enligt mig målas med sprayfärg eller pennor. Men det finns ju olika 
definitioner på graffiti. De grottmålningar som målades för flera 1000 år sedan kan 
också kallas för graffiti. Men det vi idag kallar graffiti målas med sprayfärg. 
Graffiti måste ju också utövas med en konstnärlig ambition för att få kallas just graffiti. 
Jag kan ju jämföra med alla andra konstformer, du måste ju träna för att få fram en egen 
stil och det rätta uttryckssättet. Du måste bli duktig på det du gör helt enkelt. 
 
Konst 
Konst för mig är när man uttrycker sig via något from av medium, och svårare än så 
behöver det egentligen inte vara. Någon form av färdighet med verktyget tillsammans 
med kreativitet krävs ju dock. Jag tycker inte att man ska försöka definiera konst allt för 
mycket, det kan ta bort lite av konsten i sig. 
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3.2.3 Intervju 3 

Nedan följer en sammanfattning av den intervju genomfördes med respondent 3. 
Respondenten är 21 år gammal och han studerar just nu på Institutet för musik och 
medier i Piteå. Respondenten har ett intresse och ett förflutet inom graffiti. 
Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 
 
Graffiti som uttrycksform 
Jag har målat graffiti för att jag tycker att det är en intressant uttrycksform som bidrar 
med liv till det gråa samhället. Jag tycker om när man kan se samhällets egna vilja och 
kreativitet ute på gatorna. Jag är ingen ”fuck the world” graffere utan jag målar mest för 
att det är snyggt. Om jag hittar en vägg, där jag tycker att en målning skulle göra sig fint 
och att jag vet att jag skulle kunna göra det bra, så målar jag helt enkelt. 
 
Jag målar oftast tags och både jag och mitt crew har haft flera olika tags genom åren och 
det händer ofta att vi gör stora tags eller målningar gemensamt. När jag är själv tagar jag 
min nuvarande tag, och är jag med mitt crew så tagar vi ju våran gemensamma tag. Jag 
brukar också piffa upp tagen lite genom att måla dit en karaktär eller illustration. 
 
Budskap 
Jag har inget direkt budskap mer än att jag tycker att graffiti är snyggt. Jag är inte sådan 
så att jag sprayar budskap på företags egendom, utan gör det endast i estetiskt syfte. 
  
Graffitins olika kriterier 
Det är lite tråkigt att det krävs så lite för att någonting ska kallas för graffiti, men det 
krävs jättemycket för att graffiti ska få kallas för konst. Jag tror att folk på något sätt har 
fått detta om bakfoten, dom som aldrig har sätt något fint inom graffiti och inte tycker 
om det, placerar all möjlig skadegörelse till graffitifacket. Men för att kunna lyfta ut 
något och placera det i konstfacket krävs det en hel del för som sagt. 
Många människor hatar graffiti, och jag tror inte dom reflekterar så mycket över vad 
graffiti är för något, utan bara ogillar det för att dom har fått för sig att det är fult och att 
man målar utan att ha frågat om lov. 
 
Det som definierar graffiti är den kontext man placerar sin målning i. Kontexten och 
själva tekniken. Den traditionella tekniken är oftast användandet av sprayburkar och 
pennor. Det finns ju utgreningar inom graffitin som inom allt annat också. Man kan 
exempelvis fylla ballonger med färg och kasta på väggar och skapa på det sättet. Om 
man ska kalla det graffiti vet jag inte men det finns folk som gör det. Men främst är det 
ju användandet av sprayfärg. Allt du gör med en sprayburk är inte graffiti men i 
allmänhetens ögon räknas det som graffiti. 
 
Själv är jag ganska kräsen. Jag kan se tags som jag tycker är jätte fula och kritisera 
skaparen för att vara en dålig formgivare. Men de finns tags jag lika gärna skulle kunna 
ha på en tavla hemma hos mig. Tagandet är egentligen en utgrening av typografi. 
För att någonting ska vara graffiti för mig ska jag kunna se att målaren har försökt göra 
något snyggt. Jag vill se en ambition och att personen vet att det han gör är snyggt och 
inte målar bara för att förstöra och irritera andra. 
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Konst 
Det ska vara en konst att göra konst. Det ska vara lite svårt, och konstnären ska visa 
med sin konst att han behärskar det valda verktyget. Jag vill också kunna se en mening 
eller en tanke det, ett budskap helt enkelt. Det finns flera udda konstformer, som 
performance till exempel, där det står någon och pissar på scen.  Jag vet inte om jag 
tycker det är konst, men det är nog en konst att hitta mod att genomföra en sådan sak. 
All graffiti är absolut inte konst, men det jag kräver är någon som använt sin kreativitet. 
Köpt sig en burk och gett uttryck för sin kreativitet. Precis som i andra konstformer är 
det kreativiteten som står till grund för det man skapar, så därför skulle jag säga att 
graffiti är konst. 
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3.2.4 Intervju 4 

Nedan följer en sammanfattning av den intervju genomfördes med Bertil Sundstedt. 
Respondenten är 59 år gammal och arbetar som lärare i måleri och konsthistoria på 
Sundebyns konstskola utanför Luleå. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 
 
Definition av konst 
Det finns flera olika definitioner på konst, men man brukar prata om tre huvud 
definitioner. En realdefinition, en nominaldefinition och den institutionella definitionen. 
 
En realdefinition är en definition där man säger att följande kriterier för minsta möjliga 
nämnare gäller för att konst ska uppfattas som ett konstverk. Detta är gamla kriterier 
som bygger på ett hantverkskunnande och originalitet, alltså man gestaltar någonting på 
ett nytt sätt. Det kan bygga på samma problematik. Livets frågor är ju oftast dom 
samma men man gör det i den rådande tidens anda. Detta kräver som sagt en 
hantverksgrund. Konstnären måste kunna vässa sitt utryck och sitt verktyg för att uppnå 
det ultimata uttryckssättet. Till exempel måste en producent kunna filma och veta hur 
man redigerar film för att åstadkomma ett maximalt uttryck. Musiker måste kunna spela 
sitt instrument för att kunna uttrycka sig med det i musik och samma sak är det med en 
konstnär, man måste behärska sitt verktyg för att kunna ge uttryck. 
 
Den nominala definitionen menar att konst är en grupp av aktiviteter. Jag brukar 
använda liknelsen av ett spel. Ett spel kan vara mycket olika saker på en och samma 
gång. Det kan vara underhållning, ett tävlingsmoment, ett tidsfördriv men samtidigt som 
det kan vara lärorikt på ett eller annat sätt. Man utgår ifrån detta och menar på att konst 
är en grupp intellektuella aktiviteter, där bland annat foto och performance räknas in. 
Performance är ett relativt nytt uttryck som många hävdar hör hemma under kategorin 
teater men börjar nu mer och mer hänvisas till konstvärlden. Installationer är ytterligare 
ett exempel på uttrycksformer som hänvisas till konst, där man på något sätt kliver in i 
konstverket. Detta är enligt många olika uttrycksformer som man inte kan placera någon 
annan stans och att det är därför det klassas som konst. 
Konsten har alltid specialiserats, uttrycksformer delas in i fler och fler fack och denna 
konstdefinition är ett tydligt tecken på det. 
 
Den institutionella definitionen bygger på ett visst antal utövare och intressenters 
åsikter. Dessa människor kan vara konstnärer, samlare, konstkritiker, intendenter, alltså 
den typ av människor som lever på och för konst helt enkelt. Så om tillräckligt många 
av dessa tycker att något är konst så är det konst. 
Det går alltså inte att sätta fingret på vad konst är, det är så att säga smygande 
övergångar mellan allting. Det hela är mycket subjektivt. Mycket handlar om 
överenskommelser om vad som är konst och inte. Om man jämför med 
stenåldersmänniskornas bilder i from av grottmålningar och liknande, de hade ju inget 
konstbegrepp utan målade i annat syfte. Vi säger att det är uttryck för konst när det 
uppfyller vissa subjektiva kriterier så som estetik, tilltalande, vackert, dynamik och så 
vidare. Alla dessa begrepp vi rör oss med har vi med oss när vi betraktar olika 
uttrycksformer. Så det finns alltså ingen definition som håller hela vägen ut. Men 
generellt brukar jag säga att ett tekniskt kunnande ligger till grund för det konstnärliga 
skapandet. 
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Man måste inte alltid ha erfarenhet av själva mediet för att kunna åstadkomma något, 
men det underlättar om man vill precisera sitt uttryck. I princip vem som helst skulle 
kunna åstadkomma något fantastiskt, nytt, originellt både form och färgmässigt med ren 
tur. Men för att återuppta och fortsätta på den linjen måste konstnären ha erfarenhet. 
Även en blind höna kan ju hitta ett korn, men den som ser finner ju många fler om du 
förstår vad jag menar. 
Det krävs ju en kommunikativ process. Folk måste ju uppfatta det du gör som konst 
annars är det ju ingen poäng med det. Det måste ju finnas en kommunikativ avsikt med 
att man vill uttrycka något speciellt. Folk måste ju som sagt uppfatta att man vill 
uttrycka någonting. 
 
En konstnärlig upplevelse är ju det som konstnären ska ge. Sen kan man fråga sig vad 
det är. Om jag ser en solnedgång, är det då en konstnärlig upplevelse? Jag anser då inte 
det, men om jag istället ser en älg mot horisonten och tycker att wow, var häftigt det 
var. För mig kan det vara en konstnärlig upplevelse, men långt ifrån kritikernas 
uppfattning om vad konst är. 
 
Erkännande 
Om konstnärer och intressenter anser det vara konst så underlättar detta för att en 
uttrycksform ska få kallas för konst. 
Om någon eller flera av alla dessa kriterier uppfylls, så kan uttrycksformen nå 
erkännande inom konstvärden. 
 
Graffiti som uttrycksform 
Jag tycker att graffiti är en skithäftig konstform, men det finns ju både bra och dålig 
graffiti. 
Graffiti har en tradition från seriernas värld, men höga kontraster och starka färger. 
 
Jag tycker mig se ett hantverkskunnande i en hel del målningar, kan tycka att vissa 
konstnärer är mycket skickliga på att får till färger och former i ett tilltalande uttryck. Så 
jag tycker absolut att graffiti är konst, men dock inte allt. Precis som alla oljemålningar 
inte är konst är inte att graffitimålningar konst. Det finns ju klåpare överallt. 
Tags, det hänförs ju till graffitin, men jag vet inte riktig om jag tycker att det är konst. 
Visst finns det snygga tags, men då pratar jag främst om estetiska kriterier. 
 
Graffiti förs ju in i konsthallar, men det intressanta med graffitin är ju att det är någon 
slags underground verksamhet som tar väggarna i anspråk för att uttrycka sig.  Det 
tycker jag är befogat, men frågan är vad som händer med denna konstform om man 
flyttar in den i en konsthall. Då blir det nästan ett museiföremål och jag tror att det 
skulle att ta udden av det hela. Graffitin är ju ett egenmäktigt bildskapande ute i 
samhället. 
 
Att det ofta genomförs olagligt är ointressant när det kommer till konst. Konsten ska ju 
vara lite revolutionär i sig. Om man jämför med modernismen som alltid varit 
omstörtande på något sätt, och det ligger nog lite i sakens natur att man överskrider de 
regler som ofta finns i hög grad. Jag brukar också jämföra graffitin med reklamen som 
nu mera dominerar hela gatubilden, men ingen har bett om att få ha det där. Det har på 
något sätt pådyvlats oss och graffitin har då blivit någon slags motrörelse som krigar 
mot reklamen. Det kan jag tycka är en sympatisk tanke. 
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Det som skedde i dom borgerliga rummen när konstnären Peter Dahl på 50-talet 
skapade målningar med sexuella anspelningar chokade detta enormt mycket. Och det är 
ju precis detta som konsten ofta har i uppdrag att göra, att chocka och vänta på tanken. 
Den ska alltid ha ena foten utanför det som är etablerat. Så i den bemärkelsen är 
graffitin också konstnärlig, som står med ena foten utanför råmärkena och tar in det nya. 
 
Vilka det nu än är som går och ser konst så är frågan om huruvida graffiti är konst eller 
inte en fråga som kan få lika många svar som man frågar människor. 
Folk har ju ofta mycket uppfattningar om konst över huvud taget. Det finns så många 
gamla begrepp som ligger kvar i det här med konst. Konsten ska vara estetiskt 
välbalanserad, harmonisk, snyggt och får inte innehålla något otäckt. Detta är ju mycket 
gamla begrepp som slagit igenom på bred front hos alla människor. 
Det går ju inte värja sig för graffitin när den uttrycks ute på gatorna i samhället och då 
skaffar sig folk uppfattningar och att det är klotter och så vidare. Däremot har reklamen 
blivit strömlinjeformad, vi är så vana vid det så det chockar oss inte längre trots att det 
är lika påträngande som graffitin. 
 
Det har ju alltid varit på detta viset. Det som är nytt och okänt, det är farligt. Exempelvis 
på 50-talet när seriestripparna kom så pratades det om hur skadligt det var för barn. 
Även Coca Cola kom under denna perioden och det pratades om att man skulle öppna 
vårdhem för Coca Cola missbrukare. Det är precis samma sak med konsten, den ligger 
ju alltid i framkanten för nya tankar och idéer, och detta göra att den stora massan inte 
riktigt hänger med. Tillslut anpassar sig människor till det här och tycker att det är 
ganska häftigt. 
 
För att återkomma till det här med tags, så kan jag ibland tycka att det är snyggt, men 
samtidigt jobbigt, det blir för mycket på något sätt. Lika väl som jag kan tycka att den 
miljö vi lever i just nu kan vara jobbig. Det handlar ju om att hävda sig i det stora bruset 
och säga att här är jag. Det är ju en revolutionär tanke i det som jag kan förstå även om 
jag tycker det är jobbigt. Det är ju många konstnärer som försöker uttrycka sig i det 
offentliga rummet. Konsten handlar ju som sagt om uppmärksamhet, här är jag, jag har 
något att berätta, lyssna på mig. Så tags och konst hänger ju ihop. En del är bra på 
hockey och en den är bra på att måla graffiti, och jag vet inte vad det är för skillnad. 
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4 Diskussion 

4.1 Graffiti i förhållande till konst 

Jag har i denna undersökning utgått ifrån att graffiti och den grafik fenomenet innefattar 
är en konstform. Med grafik syftar jag först och främst på de målningar som görs 
illegalt ute i samhället, men även den formgivning som är ett direkt resultat av den 
grafiska utvecklingen inom denna subkultur så som målningar, teckningar och grafisk 
design. Anledningen till detta antagande var att ett flertal graffitimålare har ställt ut sina 
verk på flera gallerier världen över och det dagligen hålls utställningar där 
graffitiartister anordnar egna vernissager i konsthallar och dylikt. De tekniker som 
används inom denna uttrycksform är både mycket kända och används ofta inom 
konstvärlden, det vill säga måleri, schabloner, teckning med mera. Dessa påståenden 
innebär att jag redan innan jag började min undersökning hade en uppfattning om 
graffiti som en konstform. 
 
Alla respondenter som varit eller är aktiva inom graffiti gjorde det först och främst för 
att förfina men även för att det var spännande, man fick ju inte göra det och gjorde på så 
sätt revolt och gick emot det etablerade och traditionella. Detta är två viktiga kriterier 
inom de flesta konstdefinitioner och som alla moderna ismer genomgått i viss mån. 
Definitionen av konst hos dessa är dock mycket olika. Respondent 1 ansåg att konst var 
något man kunde göra på fri hand oavsett verktyg. 
Respondent 2 ansåg att man inte skulle försöka definiera konst att för mycket och det 
tolkar jag som att hans syn på konst är mycket bred och överlåter konstbegreppet till 
respektive betraktare. 
Respondent 3 svarade att allt som skapas och uttrycker kreativitet i någon form är konst. 
 
Enligt Bertil Sundstedt brukar man inom konstvärlden prata om tre huvud definitioner. 
En realdefinition, en nominaldefinition och den institutionella definitionen. 
Inom realdefinitionen finns det en rad aspekter man bör tänka på. Denna definition 
bygger på gamla kriterier, så som hantverkskunnande och originalitet där man ska 
gestalta i en nyskapande anda. Konstnären måste kunna behärska sitt verktyg han eller 
hon skapar med för att uppnå det ultimata uttryckssättet. Bertil tar upp ett mycket 
passande exempel där han jämför denna konstdefinition med hur musiker arbetar. 
Musiker måste kunna spela och behärska sitt instrument för att genom musik finna det 
bästa sättet att uttrycka sig på. Dessa relativt styrda utgångspunkter som bygger på de 
formella kriterier som precis nämnts och som måste lyftas upp för att någonting ska få 
kallas för konst. 
 
Den nominala definitionen är mycket bred och fokuserar på konst som en grupp 
intellektuella aktiviteter. Den nominala definitionens kriterier är att konst kan vara ett 
tävlingsmoment, ett tidsfördriv, underhållande men även lärorikt. Utöver den 
traditionella konsten tillhör även uttrycksformer som foto, installationer och 
performance denna definition. 
 
Den institutionella definitionen av konst är den som i dagsläget dominerar och bygger 
helt enkelt på utövare och intressenters åsikter. Alltså om ett visst antal konstnärer, 
samlare och  konstkritiker anser att någonting är konst, så är det konst. 
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Alla dessa definitioner har jag försökt att väga in i min syn på graffiti som uttrycksform 
och kan konstatera att graffitin passar in i alla tre kategorierna för vad som är konst. Om 
jag ser på realdefinitionen och försöker passa in graffitin där, så är graffitimålarna en 
grupp som ofta tränar sin stil och målar väldigt mycket och det medför en utveckling 
och färdighet med det verktyg de använder sig av, nämligen sprayburken. Alla 
respondenter har i intervjuerna nämnt färdighet som ett av flera kriterier för att en 
uttrycksform ska få kallas konst. Vidare ska konst vara originell och nyskapande. 
Nyskapande kan ofta karakterisera graffitin på grund av att det är ett relativt nytt sätt att 
skapa på. Enligt Bertil har konsten alltid haft i uppgift att vara nyskapande och stå med 
ena benet utanför det traditionella och var originell, ”konsten ska vara revolutionär i 
sig” säger han. Så även i denna definition passar graffitin in bra.  
Tack vare att den nominala definitionen är så pass bred och innefattar en stor mängd 
aktiviteter, kan även subkulturer räknas hit. En subkultur beskrivs som en grupp, som i 
något avseende avviker från det dominerade mönstret i ett samhälle. Graffiti kan därför i 
allra högsta grad räknas som en subkultur och faller även här in i en etablerad 
konstdefinition. För att även knyta an till den institutionella så råder det delade 
meningar om graffiti fått tillräckligt med erkännande från konstvärldens olika utövare 
och intressenter. Bertil Sundstedt är lärare i konsthistoria men även konstnär. Han faller 
då in under kategorin som både konstnär och intressent i denna definition. Bertil anser 
absolut att en hel del av den graffiti som skapas är konst. Han tycker sig se en 
konstnärlig ambition och en färdighet i utövarnas användande av färg och formspråk. 
Detta är ytterligare ett argument som jag använder mig av då jag försöker verifiera 
graffitin som en etablerad konstform. 
 
Man skulle kunna sammanfatta definitionen av konst som så att om det officiella 
konstlivet tycker att det är konst så är det förmodligen det också. Alla moderna ismer 
har på ett eller annat sätt vuxit fram på detta sätt. De har startat som en subkultur där de 
mött mycket motstånd, men i och med det har fler och fler intresserat sig för det och 
senare etablerat sig som en konstform. Vart gränserna går råder det ständigt delade 
meningar om.  
 

4.2 Graffitins grafiska utveckling 

Jag valde att analysera fyra bilder över en tidsperiod som sträcker sig från mitten av 80-
talet fram tills idag. Syftet med dessa analyser var att se till graffitins utveckling och 
redogöra för de trender och stilar som ständigt kommer och går. Jag baserade mina val 
på den delen av litteraturstudien som fokuserar på graffitins historia, där jag då kunde 
dra slutsatser om under vilka tidsperioder de olika stilarna var etablerade. Under 80-talet 
blev graffitin mer kreativ och dess innehåll blev mer omfattande. I mitt urval tog jag 
även hänsyn till intervjuerna med graffitimålare, då deras gemensamma åsikt om vad 
som definierar graffiti var först och främst att målaren använder sig av en sprayburk. 
Alla dessa bilder har anonyma skapare. Som jag beskrev i bakgrunden vill sällan 
graffitimålare synas eller få uppmärksamhet genom att fysisk visa sig själv, eller vem 
som är skapare till verken så när som på den tag de använder. 
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Den första bilden som jag valt att kalla Bando är målaren är okänd. Efter att sett till 
Jacobsens beskrivning av graffitistilen ”oldschool” kan jag dra slutsatsen att denna stil 
har tillämpats av skaparen till denna målning. Denna stil användes ofta av målare på 70-
talet men även i början av 80-talet då MTA fortfarande hade låga resurser i sin kamp 
mot graffitin. Graffitimålarna kunde under denna period ägna mer tid åt sina målningar. 
Detta ledde till att bildspråket var relativt lugnt och harmoniskt i de stora målningarna. 
Det formspråk signaturen Bando använder sig av är som jag beskrivit i bildanalysen 
mjukt, harmoniskt men kraftfullt då detta är karateristiskt för graffitistil. Denna stil 
ersattes sedan av andra stilar, men det finns fortfarande målare som tillämpar den. 
 
Nummer två i ordningen är målad av en graffitigrupp med den gemensamma signaturen 
MiS. Dessa slutsatser drog jag endast av den text som omgav motivet. Huruvida det är 
en eller flera målare som skapat bilden hade jag förmodligen inte haft en tanke på om 
inte respondet 3 berättat om att han och hans crew ofta målade gruppens tag 
tillsammans. Detta gav mig en liten inblick i hur graffitimålare skapar och är 
verksamma.Denna graffitistil är just nu mycket vanlig då det går mycket snabbt att måla 
den med tanke på stilens enkla formspråk och få detaljer. Det krävs då lite tid att genom 
föra målningen och det innebär också liten risk att åka fast. 
 
Nästa bild är troligtvis skapad av signaturen Netase. Jag har mycket svårt att läsa ut vad 
som står skrivet i denna bild på grund av det röriga formspråket. Detta formspråk är som 
beskrivet i analysen upplevs som mycket rörigt och otydligt, men ändå 
sammanhängande på ett för mig obeskrivligt sätt. Motivet följer ändå en och samma stil 
och den rörelse som jag ser i bilden känns rytmisk. Som Jacobson beskriver kallas 
denna stil för wildstyle och anses av många som ett av graffitimåleriets mest originella 
bidrag till konsthistorien. Denna stil karakteriseras av svårtydd text och en intensiv men 
rytmisk effekt. Ingenting begränsar bokstävernas utseende förutom helheten. Jag finner 
även pilar i bilden som även detta beskrivs som mycket typiskt för wildstyle stilen. 
Denna svårtydda uttryckssätt utformas mycket personligt och enligt respondent 2 ligger 
det en mening bakom detta sätt att formge. Han menar på att texten bara ska kunna läsas 
av den som har ett tränat öga för graffiti, alltså är i alla fall texten ämnad att bara läsas 
av graffitimålarna själva och detta är orsaken till att jag har svårt att tyda det. 
Denna stil började användas på 80-talet då MTA tilldelades stora resurser i kampen mot 
graffitin. Fler och säkrare staket sattes upp vid de mest drabbade ställena, och vakter 
började flitigt patrullera tunnelbanesystemen. Det medförde att målarna hade väldigt lite 
tid att ägna åt sitt verk och tvingades då byta stil. Detta sätt att måla på kom naturligt då 
allt skulle göras snabbt. Det formspråk som förut var relativt lugnt och harmoniskt 
ändrades nu till vilt och rytmiskt precis som målarna kanske kände sig när de målade, 
stressade och rädda för att åka fast. 
Vad gäller denna målning om vi bortser från formspråket så kom jag fram till att 
målaren har haft gott om tid på sig att skapa detta verk. Under analysens gång insåg jag 
som sagt hur mycket tid som ligger bakom ett sådant här verk när jag räknar in alla 
detaljer och tolkningar som går att göra. Som formgivare kan jag göra en ungefärlig 
uppskattning på hur mycket tid som skaparen måste ha ägnat åt den bild, för att inte 
prata om hur lång tid förarbetet som ligger bakom kan ta. Målningar i denna storleken 
gör man inte utan planering så den vägg målaren har använt sig av måste antingen vara 
laglig eller ligga väl undanskymd. 
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Den sista bildanalysen föreställer en målning av en av världens mest kända 
graffitimålare just nu, nämligen signaturen Daim. Han har utvecklat en alldeles unik stil 
som påminner om något grafiskt skapat i ett datorprogram. Som jag pratade om under 
rubriken bakgrund så bidrar datorn till många nya sätt att formge på, och även 
traditionell konst verkar nu försöka efterlikna det formspråk som går att skapa på digital 
väg. Många hävdar att detta är en av de nya stilarna som kommer att etablera sig och 
kanske skapa en ny trend inom graffitin. Detta var en av de kriterier realdefinitionen av 
konst eftersträvade, och med tanke på att detta är en av dagens graffitimålare så kan 
detta mycket väl vara början på något nytt och nu eller senare definieras som konst. 
Enligt de resultat bildanalysen gav kan jag konstatera att även denna målning tagit 
mycket lång tid att genomföra med tanke på de precisa linjer och gradienter målningen 
innehåller. Tack vara skaparens sinne för detaljer kan jag enkelt uppleva djup i bilden 
samt förstå hur de olika formerna förhåller sig till varandra. Något budskap mer än i 
syfte att försköna kan jag inte se. 
 
Den slutsats jag kan dra utifrån litteraturstudien och bildanalyserna är att den gett mig 
en stor inblick i hur graffitin har förändrats på grund av omvärldens åsikter och de 
metoder som använts för att stoppa graffitin. Det började med att Taki 183 spred sin tag 
över hela New York och inspirerade hundratals ungdomar att börja måla. Tagandet 
utvecklades senare med hjälp av målare som Friendly Freddie, Stay High 149 och 
främst Super Cool 223, där dom med stora målningar tillämpade stilen oldschool. När 
de organisationer som bekämpade graffitin fick mer resurser var målarna tvungna att 
anpassa sig och bytte därför taktik, till stilar som gick mycket fortare att måla. En av 
dom kan vi se i bildanalys nummer två. En stil som är ganska uttryckslös men det gick 
snabbt att måla på detta sätt då du varken behövde en skiss eller mycket tid på dig för att 
genomföra. En annan av de stilar som utvecklades är som sagt wildstyle, som vi ser ett 
mycket vackert exempel på i bildanalys tre. Om vi jämför denna bild med bild 1 så kan 
man tydligt se skillnader i färg och formspråk. Inte nog med att sprayburkarna 
utvecklades och fler färger kom så utvecklades som sagt också stilen för att anpassa sig 
till omvärldens reaktioner. Som Loungue76 skriver så har graffitin genomgått flera 
motgångar som subkulturen hela tiden måste ta sig ur på ett eller annat sätt, och det har 
bidragit till den graffiti vi har idag. Ett bra exempel på dagens graffiti är Daims målning 
som återfinns i bildanalys fyra. Som jag pratade om innan tror många att detta är en av 
de nya stilarna som kommer att etablera sig inom graffitin. Graffiti blir mer och mer 
accepterat i samhället och det medför att fler och fler lagliga väggar väljs ut och ger 
graffitin utrymme för att etableras och utvecklas. Detta ger graffitimålarna en fristad där 
de fritt kan uttrycka sig och ge utlopp för sin kreativitet där det inte stör någon annan. 
Detta kan enligt mina egna teorier bidra till att fler och fler människor accepterar 
graffitin och själv börjar intressera sig för detta fenomen. 
 
I de bild och formspråk jag sett i analyserna kan jag dra paralleller till de som används i 
traditionell konst så som teckningar, målningar och skulpturer. Även Bertil Sundstedt 
kan se en konstnärlig ambition och ett hantverkskunnande i de graffitimålningar som 
har gjorts och görs än idag. Att försköna och måla ändats i estetiskt syfte är något som 
både konstnärer och graffitimålare ofta förhåller sig till när de skapar som respondent 
ett, två, tre och fyra påvisat. Det råder dock delade meningar hos alla människor om vad 
som är konst med tanke på att det är ett mycket subjektivt ämne. Men om jag ska 
förhålla mig till de definitioner som litteraturstudien och intervjuerna givit mig så tycker 
jag att alla de bilder jag analyserat passar in i begreppet konst. 
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4.3 En livsstil 

Graffitin har genom denna utvecklingen blivit en livsstil som innefattar allt från sättet 
att tänka, kläder, musik till kreativitet. Denna kreativitet har varit mycket påtaglig ända 
sedan graffitin startade på 60-talet då den verkar ha rört sig i cykler med motgångar och 
medgångar. Hela tiden har det funnits kreativa krafter som hängt kvar och funnit 
lösningar på hur livsstilen ska vinna kraft igen. I denna bemärkelse har graffitin lyckats 
med något andra tillfälliga trender misslyckats med. 
Graffitin har under flera år influerat flera grupper och människor och används även nu 
mera i kommersiellt syfte. Det förekommer att kläder och andra accessoarer pryds med 
graffitiinfluerade tryck. Detta är inte bara ett tecken på att graffitin etablerat sig som en 
livsstil utan även som konstform. 
 
Anledningen till den kreativitet som omger graffitin är antagligen en reaktion av just de 
tidigare nämnda motgångarna från allmänheten. Detta kan man se i många av de motiv 
som kom i slutet på 60-, och i början av 70-talet då tagarna började smyckas ut med 
diverse saker som upprörde och väckte starka känslor hos betraktaren. Det hela 
handlade om att göra tvärtemot vad man borde. Att använda dödskallar och 
marijuanablad tillsammans med sin tag upprörde som sagt och stärkte känslan av vi mot 
dom. Att alltid vara värst var hela tiden det stora konkurrensmedlet och det tvingade 
fram nya tekniker och motiv. Detta hade i sin tur en moteffekt där de nya teknikerna 
lämpade sig till att göra mer traditionella konstverk. Det var först under 90-talet som 
dessa mindre upprörande motiven uppstod. Detta är förmodligen ett resultat av att 
graffitin lyckats etablera sig. Precis som när något börjar bli för vanligt så upprör det 
inte längre och många av målarna ledsnade helt enkelt. 
 
Den aggressivitet som ofta förknippas med graffiti härstammar troligtvis från 
allmänhetens fientlighet, men även på den jakt efter identitet och erkännande som alltid 
varit en av de stora anledningarna till utövandet. Många av målarna kom från 
underklassen och var då ofta bosatta i förorten. För dessa ungdomar erbjöd förmodligen 
graffitin en chans till just en identitet och erkännande. Att få vara någon och på något 
sätt kanske frigöra sin frustration. 
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att graffitin är en unik uttrycksfrom som 
lyckats ta sig förbi motgångar, kanske bättre än någon annan livsstil. Den har vid flera 
tillfällen återhämtat sig och kommit tillbaka starkare och med nya infallsvinklar och 
tekniker. Inom denna subkultur är det ungdomarna själva som fått avgöra graffitins 
framtid. Idag är graffitin som sagt även kommersiell och om det är den nya scenen för 
graffiti får framtiden utvisa. 
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4.4 Slutsatser  

Syftet med denna uppsatts var att verifiera om formgivningen inom graffitin nått 
erkännande inom konstvärlden. Detta baserar jag först och främst på litteraturstudien 
och den information som finns i resultatdelen. I historien framgår det hur graffitin 
utvecklats från obetydligt klotter till stora verk som tagit sig in i konsthallar runt om i 
världen. I analyserna redogör jag tydligt för de stilar och trender i färg och formspråk 
som kommit och gått och tillsammans med litteraturstudien lyckades jag bilda mig en 
uppfattning om formgivarnas kreativitet och tekniker som uppkommit för att konkurrera 
på marknaden. Denna konkurrens har varit mycket viktig för graffitins utveckling då 
den tvingat målarna till nya metoder. 
 
Min uppfattning om att graffiti  är en kostform har under studiens gång hela tiden 
stärkts och bekräftats. En av de viktigaste källorna i denna uppsats har varit Bertil 
Sundstedt och hans syn på graffiti som en konstform. Han gav mig en inblick i hur jag 
ska tänka när det gäller definitionen av konst och hur jag ska koppla detta samman med 
uttrycksformer som graffiti. I Bertils beskrivning om de olika definitionernas kriterier 
för vad som krävs för att en konstform ska nå erkännande, så passa graffitin in på 
allihop och det ger mig därför anledning att utgå från att graffiti verkligen är en 
konstfrom. Hänsyn bör ändå tas till de som inte anser att graffiti är konst, men som sagt 
är konstbegreppet mycket subjektivt och det är då upp till var och en att finna sin egen 
definition. I försvar till detta beskriver även Bertil att många moderna konstformer en 
gång varit revolterande precis som graffitin och mött mycket motstånd från omvärlden. 
Graffiti som konstform ligger kanske precis i övergången mellan en etablerad konstform 
och rebelliskt klotter, så om man ser till konsthistorien kommer graffitin med stor 
sannolikhet att nå erkännande inom konstvärlden. 
 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

En del av de frågor som framkommit genom denna studie har varit graffitins påverkan 
på andra livsstilar, som på exempelvis mode och musik? Subkulturers inflytande på 
dessa områden är nästan allmänt känd, men vad skulle ha hänt med graffitin utan hip-
hopmusiken. Finns det graffiti som inte är influerad av hip-hopmusik? 
 
En utgrening av graffitin som kallas för Streetart klassas ofta inte som graffiti, men man 
skulle kunna undersöka denna uttrycksform och se vad den har gemensamt med graffiti 
och se om de går att jämföra? 
 
Vad händer nu när i stort sätt alla kan utöva graffiti. Jag menar, innan var det ju bara 
underklassen som tillämpade det för att skaffa sig en identitet. Vad händer när detta blir 
en trend och de som kallar sig överklass också börjar måla. Får deras graffiti samma 
värde eller kommer detta aldrig ske? 
 
En annan mycket intressant fråga är vad som kommer att hända med graffitin i 
framtiden. Graffiti återfinns just nu på flera konstgallerier runt om  hela världen. Vad 
händer om den förflyttas från gatan in på museer? Tappar den inte lite av vad den står 
för då? Konsten skulle ju vara revolutionär, eller är detta bara en del i processen? 
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Appendix – definition  
Bomba - att skriva sin tag på så många ställen som möjligt, så fort som möjligt. 
 
Crew - graffitigäng, brukar oftast vara 3-5 killar i varje crew, crewnamnen brukar vara 
tre bokstäver som står för någonting. 
 
Newschool - den modernare graffitistilen. 
 
Oldschool - den äldre graffitistilen. 
 
Piece - graffitimålning 
 
Tag - graffitimålarens signatur. 
  
Throw up - snabb graffitimålning, oftast bara kontur och en ifyllnadsfärg. 
 
Top to bottom - graffitimålning på tåg som sträcker sig från tak till golv. 
 
Whole car - tågmålning från tak till golv och från för till akter. 
 
Whole train - ett helt tåg med bara whole cars 
 
Wild style - komplicerad och svårläst graffitistil. 
 
Writer - skrivare, graffitimålare. 
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Bilaga 1 
 
Varför målar du graffiti? 
 
Vilka kriterier måste uppnås för att en uttrycksform ska få kallas för graffiti? 
 
Vad anser du vara konst? 
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Bilaga 2 
 
Vad eller vilka faktorer definierar konst? 
 
Vilka kriterier måste uppnås för att det ska få kallas för konst? 
 
Vad krävs för att en konstform ska nå erkännande inom konstvärlden? 
 
Graffiti, är det konst? Varför? 


