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The overall aim of the thesis is to explore and analyse graffiti in a trans-local context, by asking ques-
tions about the actors' view on activity, meaning and interaction. The study has been located to a physi-
cal place, Jönköping, where actors with different interest perform graffiti-related activity. The study is 
based on qualitative data where participant observation and interviews form the two main methods. The 
study also utilizes other materials, such as newspaper articles and municipal documents. Central for the 
theoretical orientation is that empirical data has been collected that is first-hand information on how the 
actors themselves find meaning in graffiti. This implies a constructivist perspective on knowledge where 
meaning shifts depending on whose perspective is analysed. Theoretically, the study also is linked to 
Becker and his arguments that research in deviance must take notice of the interaction between actors 
who are perceived to deviate and those actors who respond to the deviant group. 

The actors consist of two main groups; graffiti writers and interveners. Graffiti writers mainly con-
sist of young men who describe themselves as belonging to a global graffiti culture. The word “interven-
ers” has bee selected as a generic name for actors who are involved in graffiti issues due to profession-
al duties. Similar to the graffiti writers´ interveners find the meaning in graffiti by actively select infor-
mation from an “outside”, which corresponds with their professional commitment. The analysis links 
different approaches to perspectives of combating crime, confirming art and caring for the young men´s 
socialisation. From those different understandings, three parallel patterns of interaction are observed. 
Interaction developed around graffiti as a crime has elements of a battle situation. From the graffiti writ-
ers' perspective, this fight is important when designing the local scene as an integral part of a global 
graffiti context.  At the same time there are disadvantages managing an enemy. On a personal level, 
individual graffiti writers have to make an estimate how graffiti writing will affect life in the long term. 
Interaction developed around graffiti as an art form unites graffiti writers and interveners in an ideologi-
cal consensus where graffiti can be seen as an art form that adds creative qualities to urban space. One 
significant difference is that the graffiti writers find the local arena as an important place. This local ori-
entation is not necessary when actors from a cultural sector put attention on graffiti. Youth workers way 
of caring for graffiti writers follows a tradition of social work. This approach focuses the graffiti writers 
themselves and how to redirect them to accepted forms of artistic expression. The youth workers have 
good potential to make contact, but it seems difficult to establish long-term relations because graffiti 
writers themselves do not find it necessary to formalize graffiti as a scheduled activity.  

A conclusion made is that there is something locked up about graffiti issues because actors see 
graffiti from their "own" perspective, and at the same time they remain critical of alternative approaches. 
Somewhat contradictory to an interaction structured around distinctive perceptions, the study shows that 
actors express uncertainty about what they are doing. Such critical self-reflections seem to be perceived 
as personal objections and are not shared with others. This, together with the fact that interest in graffiti 
comes and goes in waves, adds ambivalence to the conflictual field of graffiti. The thesis ends with a 
hypothetical discussion of how the conflict level could change if graffiti would be met with a differentiat-
ed policy. 
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Förord 
Flera gånger under min tid som doktorand har jag hört personer säga att en av-
handling inte ska ses som ett livsverk, utan mer är att likna vid att ta körkort. En 
del seniora forskare har då inflikat att vi ska passa på att glädjas åt tiden som 
doktorand, då de menat att det verkligt hårda arbetet följer efter disputation.  Nu 
är det äntligen dags att ta reda på om det påståendet är riktigt. 

Jag kommer att minnas forskarutbildningen som en blandad upplevelse av 
glädje, förvirring, hårt arbete och en härlig känsla av att i mogen ålder utmana 
invanda föreställningar för se på sammanhang med nya perspektiv. Jag vill tacka 
flera personer som bidragit till det.   

Först och främst vill jag ge Björn Andersson ett stort varmt tack. Med 
stort engagemang och ett betydande tålamod har du handlett mig genom avhand-
lingsprojektet. Med en analytisk noggrannhet, förmåga att inspirera och ett stöd-
jande förhållningssätt har du pekat ut möjliga vägar när jag själv varit vilse och 
osäker på terrängen.  

Margaretha Bäck-Wiklund har också haft en betydande del i detta arbete. 
Från att ha funnits med under hela forskarutbildningen har du allt sedan slutse-
minariet bidragit med värdefulla, skarpsynta och konkreta kommentarer. Med 
din förmåga att peka på väsentligheter har du medverkat till att en text med en 
början också fick ett slut. Tack! 

För genomarbetade och konstruktiva oppositioner vid idé-, plan-, mellan- 
och slutseminarium vill jag tacka Charlotte Melander, Hanna Wikström, Thomas 
Bossius och Cecilie Høigård. Jag vill framföra ett stort tack till Ove Sernhede 
och Ingrid Sahlin för insiktsfulla och produktiva uppslag där Ove gav synpunkter 
på slutseminarietexten och Ingrid på en senare version. 

Doktorandkollegor, lärare och forskare på institutionen för socialt arbete 
har tillsammans erbjudit en inspirerande och kreativ miljö. Tacksamt tänker jag 
tillbaka på alla kurser som diskuterat forskningsprocessens olika skeden och alla 
seminariediskussioner som fått textutkast att växa fram till färdiga avhandlingar. 
Tack alla! 

Jag vill också rikta ett tack till det doktorandkollektiv som deltog i fors-
karutbildningen under ”min” period. Med min avhandling blir jag den sista som 
tar klivet upp från källaren och vill tacka Charlotte Melander, Hanna Wikström, 
Nils Hammarén och Anna Dunér för en trevlig tid som en i ”källargänget”. 

Jag vill också tacka för det stöd jag mött när jag under senare år mer till-
fälligt besökt institutionen. Ett sådant engagemang och visat intresse för att av-
handlingen ska bli klar har gjort det lättare att sitta kvar i sadeln med alla lösa 
trådar. Tack Margareta Regnér, Jari Kuosmannen, Thorbjörn Forkby, Monica 



 

Nordenfors, Kristian Daneback och Ingegerd Franzon. Ett extra stort tack till alla 
som jag beklagligt nog råkade glömma att nämna vid namn. 

Min arbetsplats är idag avdelningen för socialt arbete vid högskolan i 
Jönköping. I all den uppmuntran som jag mött bland arbetskamrater vill jag sär-
skilt tacka Elisabeth Cederström, Klas Borell och Gunilla Nilsson som tagit sig 
tid att läsa och lämna synpunkter på arbetet. I detta stödjande sällskap finns 
också Ulla Åhnby som jag vill tacka för att hon med kreativ tjänsteplanering gett 
mig möjlighet att prioritera avhandlingsarbetet.  

För språkkorrigering av avhandlingens engelska summary och abstract 
vill jag tacka Mary McCall (Saint Mary's College of California) som så lägligt 
vistats i Jönköping under våren. Thorbjörn Ahlgren vill jag tacka för alla samtal 
där vi ventilerat den frustration som kan uppstå när ett avhandlingsprojekt aldrig 
tycks bli färdigt. Vi har också kunnat diskutera hur det lokala fotbollslaget åter-
tagit en plats i allsvenskan. Med tanke på att det tog mer än fyrtio år så kanske ett 
drygt decennium som doktorand inte är så mycket att bekymra sig för?  

Om ett avhandlingsprojekt kan upplevas gå i stå, så har det definitivt inte 
gällt mitt familjeliv. Under de här åren har jag sett mina barn – Mikael, Hanna, 
Kristin och Elin – växa upp och bli unga vuxna. Familjekretsen har också utvid-
gas med Caroline och tre härliga barnbarn – Milo, Thilde och Lilly. Tack för att 
ni finns till! 

Ett stort tack har jag sparat till sist. Tack Catarina för stöd, förtrolighet 
och glada dagar. 
 
Björn Jonsson, Jönköping april 2016 
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1 
Inledning 

Graffitins spänningsfält 
Svensk graffitikultur brukar ange sin uppkomst till mitten av 1980-talet. 
Ungdomar sökte sig då ut i stadsrummet för att måla graffiti, inspirerade av 
filmer som Beat Street och Style Wars (Jacobson, 1996:169). Tidigt etablera-
des ett normativt och konfliktfyllt spänningsfält kring graffitin, grundat i 
såväl inomkulturella förhållanden, som i externa relationer. Redan i de 
nämnda filmerna åskådliggörs och förmedlas att graffiti är något man måste 
vara beredd att kämpa för. Till de interna uttrycken för motsättningar hör att 
målare recenserar varandras verk, strävar efter erkännande och har tillhörig-
het i skilda stilar och sociala sammanhang. Till största delen kan emellertid 
de spänningar som uppstår kring graffiti härledas till externa relationer. Ge-
nom att målarna använder stadens offentliga platser för sina tags och mål-
ningar, blir graffitin en del av mångas vardag och föremål för allmänhetens 
kritiska blick. Detta ger upphov till såväl stöd som avståndstagande, något 
som diskussionen om ”klotter eller graffiti” illustrerar. Det har också lett till 
en hel rad insatser och åtgärder, från såväl kommersiella som offentliga aktö-
rer, vilka syftar till att på olika sätt påverka graffitikulturens förutsättningar 
att fungera. De här försöken till kontroll och påverkan har resulterat i en rad 
motstrategier från graffitimålarnas sida. Dessa är idag så väl integrerade i 
själva graffitikulturen att man kan säga att graffiti utformas i ett spänningsfält 
mellan målares produktionsstrategier och externa aktörers kontrollinsatser. 
Det är denna sociala interaktion som står i fokus för den här avhandlingen. 

Graffiti – ett ord med flera betydelser 
Jacobson (1996:10) menar att definitionssvårigheterna utgör ett av graffiti-
forskningens mer ”svårknäckta problem”. Det finns flera skäl till att graffiti 
blir svårdefinierat. Enligt Nationalencyklopedin (1992) kan graffiti härledas 
till det latinska ordet ”graffito” vilket betyder ristning. Det i sin tur härleds 
till det grekiska ordet ”grapho” som betyder skriva. Nationalencyklopedin 
definierar graffiti enligt följande:  
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… 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. Utövaren är i allmänhet anonym eller an-
vänder täcknamn… (Nationalencyklopedin, 1992:590 f.). 

Phillips (1999:39) menar att graffiti inte låter sig definieras med en exakt 
innebörd. I likhet med begrepp som kultur, ideologi eller samhälle menar hon 
att ordet graffiti är mångtydigt och öppet för flera tolkningsmöjligheter. 
Människors vana, eller ovana, att meddela sig med inskriptioner i offentlig 
miljö ansluter till en flertusenårig tradition. Det innebär att man med graffiti 
kan avse historiska eller förhistoriska inskriptioner i grottor, på hällar eller i 
medeltida kyrkor. Ordet graffiti kan också användas som benämning på in-
skriptioner som är gjorda i politiskt syfte, exempelvis slagord, eller symboler 
som görs i avsikt att roa omgivningen (se exempelvis Castleman, 1982; 
Dagrin, 1986; Green, 2003; Jacobson, 1996). Man kan även tala om graffiti 
och avse den typ av hemlig och dold kommunikation som utväxlats mellan 
marginaliserade grupper, exempelvis luffare, i form av luffartecken (”hobo 
signs”) (Dreyfuss, 1972). 

När ordet graffiti används i denna studie avses graffiti av det slag som 
uppstod i New York City och Philadelphia i slutet av 1960-talet. Ungdomar 
började då använda sig av sprayfärg och filtpennor för att utveckla en ny 
form av graffiti. Denna byggdes kring ett intresse för graffiti som stiluttryck 
och en strävan efter att synas. Med artistiska namn som COCO 114, 
WICKED GARY, PHASE, STAY HIGH, AMRL och SEEN gjorde de sina 
namn kända i stadsmiljön (Austin, 2001:68 f.). Redan från början var rörliga 
objekt som tåg och tunnelbanevagnar särskilt intressanta eftersom de då 
kunde exponera symbolerna och det egna namnet över hela staden och för en 
större publik (Jacobson, 1996:26 f.). Den här typen av graffiti har också 
kommit att kallas ”Subway Graffiti” (Castleman, 1982), ”Subway Art” 
(Cooper & Chalfant, 1984), ”Spraycan Art” (Chalfant & Prigoff, 1987) eller 
”Hip Hop graffiti” (Brewer & Miller, 1990; Rahn, 2002). Jacobson (1996:14) 
ger ytterligare referenser till forskare som använt benämningar som ”New 
York Graffiti”, ”Wildstyle Graffiti”, ”Logo-graffiti” och ”Mass Transit Art”. 
För egen del använder sig Jacobson av benämningen ”TTP Graffiti” där TTP 
refererar till graffitins tre stiluttryck: ”tag”, throw-up” och ”piece”.  
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1.1 Tags, throw-up och målningar 
Tag, kodifierad namn-
teckning i regel upp-
byggd kring tre till fem 
bokstäver, ibland kom-
binerat med någon siffra. 
Symboltypen är den 
ursprungliga formen av 
graffiti och skrivs oftast i 
en enda färg. 

 
 
Throw-up är en vidare-
utveckling av tagen där 
bokstäverna getts ytter-
konturer. 

 

 
Målning (piece) från 
ordet masterpiece där 
bokstäver, ibland inte-
grerade med andra mo-
tiv, bildar en samman-
hållen flerfärgad bild.  

 
 
Förutom graffitins tre grundstilar talar graffitimålare om ”characters” vilka är 
illustrativa bilder där bokstäver inte utgör det centrala elementet. En ytterli-
gare stilvariant är schablonmålningar som skapas genom att färg målas eller 
sprayas mot en mall där motivet skurits ut i förväg. Schablonmålningar räk-
nas inte till den klassiska graffitin och presenteras mer vanligt under namn 
som street art eller gatukonst.  En del av producenterna ser sig själva som 
graffitimålare medan andra gatukonstnärer inte alls gör en koppling till graf-
fitikultur (Andersson, 2006:157). 
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Graffiti eller klotter 
Benämningar som tags, throw ups och målningar ansluter till graffitikul-
turens egen terminologi och definition av graffiti. Inomkulturella definitioner 
av det slaget är emellertid inte generellt accepterade. Det är inte ovanligt att 
symboler, likt dem ovan, istället uppfattas som ”klotter”. Det här är ett för-
hållande som i allra högsta grad bidrar till definitionssvårigheterna. Nat-
ionalencyklopedin förklarar ordet klotter som ”slarvigt och hastigt gjord 
skrift eller teckning med el. utan innehåll” (Nationalencyklopedin, 1996). 
Flera svenskspråkiga studier (se bl.a. Jacobson, 1996; Sjöman, 1989; Sundell, 
Löfholm, & Shannon, 2002) pekar på problemen med dessa dubbla betydel-
ser.  Det blir mycket tydligt i svenska språket, men också i engelskspråkig 
litteratur förekommer språkliga variationer och nyanseringar. Castleman 
exemplifierar detta förhållande genom att påtala att: ”… graffiti writers have 
been referred to as ’graffitists’, ’artists’, ’scrawlers’, ’daubers’, ’vandals’, 
’insecure cowards’ and a varity of other names” (1982:xi). Möjligheterna att 
diskutera graffiti och graffitimålare under flera namn ska inte förväxlas med 
att ”kärt barn har många namn”, utan åskådliggör vitt skilda uppfattningar 
kring vad graffiti är: 
 

Att klotter och graffiti är laddade begrepp märks redan i hur orden an-
vänds. Bland dem som debatterar frågan har begreppen i sig kommit 
att ge uttryck för den egna ståndpunkten. Å ena sidan kan den som 
tycker att klotter och all graffiti är fult och borde förbjudas, kalla all-
ting för klotter. Å andra sidan vill den som däremot upplever det som 
en konstform, kanske att det ska kallas för graffiti. 
(Brottsförebyggande rådet, 2003:13).  

 
Här framgår att ord som klotter och graffiti inte ska ses som neutrala benäm-
ningar. Att välja det ena före det andra är uttryck för en värdering, eller tolk-
ning, vilken konstruerar betydelsen av graffiti i olika riktningar. Jag uppfattar 
att det är möjligt att urskilja tre något olika sammanhang där den oklara bety-
delsen aktualiseras.  

För det första går det att urskilja ett informellt sammanhang där män-
niskor i allmänhet har uppfattningar om graffiti och klotter. I diskussioner 
mellan grannar, vänner och arbetskamrater är det vanligt att definitionerna 
relaterar till en estetisk bedömning om vad som är fult och vad som är fint. I 
sådana samtal blir stiltyperna ”tags” och ”throw-ups” i regel uppfattade som 
klotter. De ses som fula, slarviga och störande och som en onödig skadegö-
relse. När ordet graffiti kommer på tal reserveras det vanligtvis till de mer 
genomarbetade och flerfärgade symboler som graffitimålare kallar ”målning-
ar” eller ”pieces”. Bilder av det slaget kan då vara uppskattade och beskrivas 
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som ”äkta” eller ”riktig” graffiti. De definitioner som uppstår i informella 
samtal kan ses som spontana uttryck för en personlig uppfattning och är inte 
tänkta som allmängiltiga definitioner.  

För det andra är det möjligt att urskilja ett publikt sammanhang där 
graffitins oklara mening aktualiseras. I exempelvis debatter och insändare blir 
det tydligt att orden klotter och graffiti går att se som artikulationer av be-
stämda uppfattningar. I en tidigare studie (Jonsson, 2004) kunde jag genom 
en diskursiv läsning av riksdagsdebatter urskilja en diskurs där ordet klotter 
markerade en förståelse av symbolerna som oönskad skadegörelse medan 
ordet graffiti användes när symbolerna uppfattades ha ett positivt värde. Det 
här innebär att diskussionsklimatet lätt framstår som polariserat. De som 
deltar i diskussionen vill genom sin egen expertis, eller genom att hänvisa till 
andra experter, etablera en allmängiltig och bestämd definition som ligger i 
linje med den egna uppfattningen. Det är också i detta publika sammanhang 
det blir tydligt att definitioner av graffiti är ideologiskt laddade, eftersom dess 
vara eller inte vara också berör frågor om äganderätt, yttrandefrihet och hur 
vi ska förhålla oss till varandra i det offentliga rummet. Frågor om graffiti har 
därför också ett symboliskt värde för personer som vill markera sin hållning i 
frågor vilka kan röra samhällets ordning, trygghet, människors delaktighet 
och inflytande över offentligt liv.  

Ett tredje sammanhang där graffiti som definitionsfråga aktualiseras är 
ett mer formellt sammanhang. Efter hand som man från samhällets sida 
tvingats hantera utbredningen av graffiti har också definitionsfrågan blivit en 
officiell och juridisk angelägenhet. Från myndigheters sida, vilket kan ses 
som ett formellt sammanhang, har man valt att definiera illegala uttryck av 
graffiti som klotter.  
 

Termen klotter används i promemorian för att beteckna text, bild eller 
ristning som olovligen anbringas på husväggar, tunnelbanetåg, park-
bänkar eller andra platser eller föremål under förutsättning att rekvisi-
ten för skadegörelse i 12 kap. 1 § brottsbalken är uppfyllda, dvs. att 
någon genom klotter ’förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till 
men för annans rätt därtill’. (Ds 2001:43, : 11). 

 
Den juridiska definitionen är klargörande i det avseendet att den tar fasta på 
den olagliga handlingen, utan hänsyn till symbolernas form eller innehåll. 
Alla skadegörelsebrott där förövaren använt sig av pennor och färgburkar blir 
på så vis lika inför lagen. I lagtexten nämns inte klotter som en egen brotts-
typ, utan det räknas in i en vidare kategori av skadegörelse. I det polisära 
arbetet med klotterproblematik förs dock statistik under brottskoden ”klot-
ter”.  
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Ordval i avhandlingen 
De tre sammanhang som jag pekar på har alla betydelse för hur vi definierar 
och förstår graffiti och klotter. Sammanhangen ska inte på något sätt ses som 
uteslutande, utan vår förståelse påverkas av hur det talas om graffiti i såväl 
informella, publika som formella sammanhang. De definitioner som etable-
rats kan framstå som mer eller mindre fastslagna, men är samtidigt hela tiden 
öppna och möjliga att ifrågasätta. Även om man i ett formellt myndighets-
språk förespråkar att illegal graffiti ska benämnas som klotter kan man inte 
komma ifrån att andra, också långt utanför Sveriges gränser, hellre vill prata 
om dessa symboler som graffiti och då också föreslår andra definitioner. Just 
denna svårighet att tala om graffiti, utan att också komma in på definitions-
svårigheter, bidrar till att komplicera samtalet kring graffiti. 

Under perioder av avhandlingsarbetet har jag övervägt att pröva alter-
nativa benämningar. Ambitionen har varit att upprätta en analytisk distans 
där beteckningen inte redan från början konstruerar fenomenet och begränsar 
tolkningsutrymmet. I texter och utkast har jag därför prövat begrepp som 
företeelsen, fenomenet eller (mer orimliga) nykonstruktioner som ”klotteri”. 
Jag har också laborerat med sammanslagningar som graffiti/klotter. Efter 
hand har jag övergett tanken på att konstruera nya begrepp och istället accep-
terat att just oklarheten kring definitionen är en del av studieobjektet. I en 
studie där man vill att många aktörer ska ge sin syn på graffiti finns det en 
poäng med att låta definitionen vara öppen för olika tolkningar och att an-
vända olika benämningar för samma fenomen. I den vidare texten kommer 
därför benämningar och innebörder variera beroende på vems perspektiv det 
är som relateras. Det innebär att jag också fortsättningsvis kommer att an-
vända orden graffiti, klotter och i vissa fall sammanskrivningar som graf-
fiti/klotter. Förstahandsvalet för avhandlingen är dock ordet graffiti eftersom 
ord som klotter och klottrare ibland används med en nedsättande innebörd. 
Av samma anledning som jag inte skriver om poliser som ”snutar” eller soci-
alarbetare som ”socialsnokar”, så har jag därför valt att skiva om ungdomar 
som ”graffitimålare” och deras symbolproduktion som ”graffiti”. 

Interventionsstrategier 
Responsen på att det förekommer graffiti i stadsrummet har tagit sig högst 
påtagliga uttryck. Redan i planeringsstadiet av offentlig miljö förhåller sig 
beslutsfattare till risken att vissa platser kan bli föremål för graffiti. En kon-
sekvens av detta är att miljöer som bedöms vara attraktiva för graffitimålare 
görs mindre tillgängliga genom ökad bevakning, inhägnader och belysning. 
En annan vanligt förekommande ambition är att graffiti mycket snabbt ska 
avlägsnas. Brottsförebyggande rådet har i två rapporter (2003, 2005) ägnat 
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särskilt intresse åt det klotterförebyggande arbete som sker i Sveriges kom-
muner. Sådana åtgärder kan vara klottersanering, bevakning och kartläggning 
av problematiken. Gemensamt för dem är att de först och främst syftar till att 
förhindra och begränsa utbredningen av graffiti. Det förekommer också åt-
gärder som syftar till att påverka graffiti utifrån en mer tillåtande utgångs-
punkt, exempelvis genom lagliga väggar och graffitiskolor. Många gånger är 
det kommunerna själva som är en drivande och sammanhållande aktör i det 
lokala arbetet, men klotterförebyggande arbete kan också ske på initiativ av 
polis, transportföretag och bostadsbolag.  

I Brå-rapporterna beskrivs vidare att graffiti/klotter berör flera verk-
samhetsgrenar vilket också framkommer när man ser till hur det lokala arbe-
tet organiseras och samordnas. På vissa håll samordnas arbetet i lokala brotts-
förebyggande råd, men vanligare är att huvudansvaret sorterar under förvalt-
ningar som fastighetsförvaltning eller gatu- och parkförvaltning. Detta får 
Brottsförebyggande rådet att konstatera att ”det klotterförebyggande arbetet i 
Sverige bedrivs på många fronter och av många aktörer” (2003:25). De åt-
gärder som listas av Brottsförebyggande rådet är påfallande lika strategier 
som tillämpas i andra delar av världen, t.ex. i USA (Brewer, 1992; Gomez, 
1993), i England (Whitford, 1992) eller i Norge (Høigård, 2002). Det innebär 
att reaktionen på graffiti, i likhet med graffitikulturen, också kan relateras till 
en global dimension. Särskilt omdiskuterade är de strategier som samlas 
kring en idé om ”nolltolerans” vilket innebär att alla uttryck av graffiti, lag-
liga såväl som olagliga, ska bekämpas (se bl.a. Kimvall, 2012; Kramer, 2010; 
Stahre, 2014). Den konflikt som då uppstår mellan graffitimålare och nollto-
leransens förespråkare artikuleras inte sällan i krigsmetaforer där den ena 
parten ska vinna kriget över den andra (Austin, 2001:151 ff.). Ferrell 
(1996:159) menar att relationen mellan graffitimålare och aktörer som vill 
bekämpa graffiti utvecklats till en ”underlig dans” där parterna reagerar på 
varandras aktivitet. Jacobson (1996:194) för ett liknade resonemang och 
beskriver relationen som en ”katt och råtta-lek” där en kraftfull reaktion mot 
graffiti kan få oönskade konsekvenser genom att graffitimålare ökar sin akti-
vitet i hopp om att besegra sin fiende. 

Inom graffitiforskning finns en tendens att forskare lagt huvudfokus 
på hur graffitikulturen utvecklar motstrategier mot omvärldsreaktioner, vilka 
bygger på en ideologi av nolltolerans. Som alternativ till detta har forskare 
föreslagit mer positiva insatser från samhällets sida och att dessa då ska utgå 
från att graffiti är ett uttryck för kreativitet och konst (sådana förslag lämnar 
bl.a Gomez, 1993; Halsey & Pederick, 2010; Jacobson, 1996). Risken med 
detta är att man förbiser att också accepterande och/eller välvilliga reaktioner 
bygger på kontroll och bidrar till spänningar kring graffiti. För att kunna 
fånga hela spänningsfältet i graffitifrågan är det därför viktigt att studera alla 
slag av interventioner från samhällets sida. 
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I den här studien har aktörer med yrkesmässiga skäl att agera i förhål-
lande till graffiti getts samlingsnamnet ”intervenerare” (Andersson, 2002:8). 
Gemensamt för dem är att de har professionella skäl till att arbeta med graf-
fiti. De som räknas till sådana intervenerare återfinns inom såväl statliga som 
kommunala verksamhetsområden, såsom aktörer med ansvar för kollektivtra-
fik, fastigheter, parker och brottsbekämpning. Hit räknas också aktörer som 
arbetar med sociala frågor och de som är engagerade i kultursektorn. Benäm-
ningen intervenerare ska läsas som en teoretisk konstruktion eftersom de 
yrkesverksamma inte själva använder sig av ett sådant gemensamt samlande 
namn. Det valda uttrycket skiljer sig på så vis från benämningen ”graffitimå-
lare” vilket mycket väl kan användas av de graffitimålande ungdomarna 
själva. Jag har också övervägt att ge aktörer som yrkesmässig arbetar med 
graffiti samlingsnamnet ”reglerare”. Problemet med det samlingsnamnet är 
det tenderar att framhålla en begränsande kontrolldimension i det graffitirela-
terade arbetet där det inte blir tydligt att det också finns yrkesgrupper som 
vill främja graffiti som ett kulturellt uttryck. I det avseendet har intervenerare 
framstått som mer öppet för att belysa att interventioner, och den påverkan 
sådana har på graffitikulturen, kan ha såväl inskränkande som främjande 
ambitioner. 

Det lokala sammanhanget 
Under rubriken Everything has to be someplace framhåller Becker (1998:51 
ff.) att de frågor och förhållanden som blir föremål för studier alltid äger rum 
någonstans och att detta ”någonstans” skiljer sig från andra platser. Detta är 
förstås tydligt när det gäller en så rumsligt organiserad verksamhet som graf-
fiti. För även om graffiti och reaktioner på graffiti, på ett övergripande plan, 
kan ta sig snarlika uttryck runt om i världen, så förekommer variationer och 
anpassningar till de förhållanden som är vid handen i det aktuella samman-
hanget. Platsens befolkningsmässiga storlek verkar ha betydelse för före-
komsten av graffiti, som i stor utsträckning vuxit fram i storstadens livsfor-
mer. Här intar New York en särställning. Høigård (2002:77) liknar staden vid 
graffitikulturens eget Mecka dit graffitimålare vallfärdar för att på egen hand 
uppleva platsen där allt började. Det faktum att stora städer intar en särställ-
ning i kulturen går också att läsa av mot svenska förhållanden där Stockholm, 
med sin tunnelbana, intar en central position på den nationella graffitiscenen.  

Det lokala sammanhang som valts för föreliggande studie är Jönkö-
ping. Med ett invånarantal på drygt 130 000 invånare placerar sig Jönköping 
på tionde plats bland Sveriges största kommuner1. I jämförelse med Stock-

                                                                    
 
1 Uppgift via Statistiska centralbyråns (CSB) webbsida, Folkmängd, topp 50, 31 december 2014. 
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holm och Göteborg beskriver graffitimålare i Jönköping den lokala scenen 
som relativt liten eftersom det finns fler ungdomar som målar graffiti i stor-
stadsregionerna. Tjänstemän i Jönköpings kommun gör en likande bedöm-
ning då de uppfattar det som att förekomsten av graffiti/klotter befinner sig 
på ungefär samma nivå som kommuner av liknande storlek. En sådan upp-
fattning bekräftas av officiell brottsstatistik. Ifråga om antal anmälda klotter-
brott per hundra tusen invånare har Jönköpings kommun, allt sedan brottsko-
den introducerades 1996, placerat sig inom intervallet 7 – 10 bland landets tio 
största kommuner2. 

Vad är det då som motiverar valet av Jönköping som utgångspunkt för 
en studie av graffiti? Ett första skäl är att staden haft en stabil graffitiscen 
under ganska många år och att det i relation till denna utvecklats en rad skilda 
interventionsinsatser. I kommunen förekommer flertalet av de klotterföre-
byggande åtgärder som Brottsförebyggande rådet (2005) pekar ut som van-
liga. Kommunen erbjuder dessutom ”lagliga väggar” vilket är den åtgärd som 
varit mest omdiskuterad i debatten kring graffiti.  

Ett andra skäl är att Jönköping som stadsbildning utvecklats på ett sätt 
som inte är ovanligt bland medelstora städer. Efter kommunsammanslag-
ningen 1971 innefattar Jönköpings kommun idag de tre tidigare städerna 
Gränna, Huskvarna och Jönköping (Oredsson, 2007). Under de senaste de-
cennierna har de tidigare så dominerande industrierna minskat eller helt upp-
hört med sin verksamhet. Det har dock inte inneburit en utflyttning från reg-
ionen, utan befolkningen har ökat med allt fler sysselsatta inom servicesek-
torer. En bidragande orsak till att det sker inflyttning till Jönköping är att 
staden erbjuder en rad olika högskoleutbildningar (Larsson, 2007). Rent 
generellt skulle man kunna säga att Jönköping genomgår en stadsförnyelse 
med en förtätad stadskärna, som ett centralt inslag.  Förändringarna främjar 
urbana livsformer och innebär tillgång till restauranger, caféer, krogar, hög-
skolecampus, biografer samt möjligheter att flanera över torgytor och längst 
de sjöar som lätt kan nås från citymiljön. Stadens geografiska läge är också 
av viss vikt för hur graffiti kommer till uttryck. Jönköping är inte någon 
större knutpunkt för järnvägstrafik, men ändå finns både gods- och passa-
gerartrafik som förbinder staden med stambanorna Stockholm – Malmö och 
Stockholm – Göteborg samt med mindre städer i Jönköpings län. Jönköping 
genomkorsas dessutom av större motortrafikleder, som E4 och riksväg 40. 
Detta innebär att delar av den graffiti som produceras i Jönköping också kan 
uppfattas av människor som bara reser genom området. 

                                                                    
 
2 Uppgiften framtagen med hjälp av Brottsförebyggande rådets (Brå) webbaserade statistikdata-
bas. 
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Syfte och frågor 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att utforska och analysera 
graffiti i en translokal kontext, genom att ställa frågor om aktörernas 
handlingar, meningsskapande och interaktion. Syftet inrymmer fyra cen-
trala teman och utifrån dessa har jag arbetet med följande frågeställningar:  
 
Aktörer 
Det är två grupper av centrala aktörer, graffitimålare och intervenerare, som 
står i centrum för studien. Här ställs några frågor av i huvudsak deskriptiv 
karaktär: 

• Hur är respektive grupp sammansatt, med avseende på exempelvis 
ålder och kön, och hur omfattande är dess utbredning?  

• Hur blev de aktörer i graffitifrågan och hur är aktörskapet länkat till 
övriga livssammanhang och annan sysselsättning? 

 
Handlingar 
Praktisk handling är en central del i såväl utövandet av graffiti, som vad 
gäller interventioner i förhållande till detta: 

• Hur växer en lokal graffitiscen fram i Jönköping och hur utvecklas 
lokala interventioner i relation till denna? 

• Vilka är de viktigaste aktiviteterna inom den lokala graffitikulturen; 
hur ”görs” graffiti? Hur hänger olika handlingar ihop med 
varandra? 

• Hur ser de interventioner som genomförs ut? Vilka är de centrala 
komponenterna och hur är de länkande till varandra? 

• Vilka avtryck sätter olika graffitirelaterade handlingar i stadens of-
fentliga rum? 

 
Meningsskapande 
Det här temat handlar om att undersöka hur de olika aktörerna skapar ett 
meningsbärande sammanhang kring sitt engagemang i graffitifrågan och hur 
de förstår sig själva och det kollektiv de tillhör: 

• Vilken roll spelar olika graffitirelaterade aktiviteter för aktörerna 
vad gäller frågor kring identitet, självförståelse och social tillhörig-
het? 

• Hur ser den lokala graffitikulturen ut i Jönköping och kan man på 
motsvarande sätt identifiera ett kollektivt meningssammanhang 
kring intervenerarna? 
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• Vilka innebörder har tillhörigheten till graffitisammanhanget för 
personlig och professionell utveckling? Hur hänger det ihop med 
andra livsområden? 

 
Interaktion 
Ett viktigt frågeområde berör de olika kontaktytor som finns mellan målare 
och intervenerare, både ifråga om dem som aktörer och vad gäller hur olika 
handlingar samspelar med varandra: 

• I vilken grad interagerar målare och intervenerare med varandra? 
Hur ser interaktionen ut, är den direkt eller indirekt? 

• Vad betyder interaktionen för hur grupperna uppfattar varandra och 
hur påverkar den olika handlingar som respektive grupp utför? 

• På vilka sätt stödjer respektive begränsar interaktionen den lokala 
graffitikulturen? 

• Hur förstår aktörerna relationen mellan graffiti som en lokal, respek-
tive global, företeelse? 

Spänningsfältets konturer 
Centralt för studiens teoretiska inriktning är att den lokala empirin intar en 
central ställning och driver resonemanget framåt. Det empiriska materialet 
har samlats in med ambitionen att det ska vara förstahandsinformation om 
hur aktörer själva uppfattar graffiti. I det arbetet har jag varit inspirerad av det 
Blumer (1969:40 ff.) nämner som naturalistisk undersökning vilken byggs 
upp kring utforskning (exploration) och granskning (inspection) av den soci-
ala värld som ska skildras och analyseras. Tanken är att forskaren under 
forskningsprocessens gång lär sig allt mer om det aktuella fältet, vilket ger 
förutsättningar till fördjupning av forskningsfrågor och analys. 

Avhandlingens titel, Graffitins spänningsfält, har valts för att presen-
tera ett studieobjekt som kännetecknas av spänningar och konflikter mellan 
aktörer med olika intressen i graffitifrågan. Beroende på perspektivval kan 
det som för graffitimålare framstår som något roligt, intressant och spän-
nande för intervenerare bli en arbetsuppgift de hanterar som skadegörelse, ett 
brottslig överskridande av ungdomar och/eller en konstform med positiva 
värden. 

Vikten av att studera graffiti i ett spänningsfält av olika uppfattningar 
är inspirerat av Becker (1963) och den numera klassiska studien ”Outsiders”. 
Becker framhåller att det föreligger en relation mellan aktörer som uppfattas 
som avvikare och aktörer som vidtar åtgärder mot en sådan avvikelse. 
 

… it is an interesting fact that most scientific research and speculat-
ion on deviance concerns itself with the people who break the rules 
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rather than with those who make and enforce them. If we are to 
achieve full understanding of deviant behavoir, we must get these 
two foci of inquiry into balance. (ibid:163). 

 
Becker och andra forskare, exempelvis Blumer (1971) och Spector och Kit-
suse (2001), menar att aktörer som pekar ut ett visst förhållande som ett soci-
alt problem har ett avgörande inflytande över hur det uppmärksammade för-
hållande förstås och åtgärdas. De menar att det inte finns några objektiva 
kriterier för vad som ska uppfattas som ett problem utan problemstatus är 
något som etableras i en kollektiv definitionsprocess. I en sådan konstruktion 
är det betydelsefullt att uppmärksamma hur moralentreprenörer (Becker, 
1963:147), eller aktörer genom claims-making activities (Spector & Kitsuse, 
2001:73 ff.), gör gällande att en företeelse ska uppfattas som ett problem. En 
svårighet i en studie om graffiti är att definitionsfrågan är kringgärdad av 
konflikter. I det några aktörer uppfattar som ett svårt klotterproblem kan 
andra aktörer istället se positiva och estetiska värden. Det här innebär att 
graffiti är något som konstrueras i ett spänningsfält av uppfattningar som 
ligger i konflikt med varandra. Centralt i sammanhanget är att aktörernas 
handlingar kan läsas av mot hur de tolkar mening i graffiti vilket innebär att 
denna mening skiftar beroende på i vems perspektiv graffiti aktualiseras. En 
sådan förståelse innebär att man accepterar en pluralistisk kunskapssyn där 
aktörer mycket väl kan framhålla olika versioner av vad som ska ses som sant 
och riktigt. Det innebär då också att människor kan leva sida vid sida i en 
rumslig omgivning, men ändå ses som ”living in different worlds” (Blumer, 
1969:11).  

Giddens (1990:18 f.) menar att det idag knappast är möjligt att urskilja 
ett lokalt sammanhang som inte nås av influenser från ett avstånd. Aktörernas 
öppenhet för influenser av idéer innebär att graffiti i Jönköping inte går att se 
som en renodlad lokal angelägenhet. Som redan nämnts har graffitikulturen 
utvecklats med starka influenser från New York, men en sådan import av 
tankegods förekommer också bland intervenerare. Det lokala sammanhanget 
kan därför liknas vid en translokal mötesplats där skilda lokaliserade prakti-
ker utvecklas i en växelverkan mellan ”national, transnational, and even 
global-scale actors, as these wider networks of meaning, power, and social 
practice come into contact with more locally configured networks, practice, 
and identities” (Smith, 2001:127). Inom organisationsforskning har man 
studerat hur aktörer som uppfattar att de har en intressegemenskap söker 
vägledning och inspiration av varandra. Powell och DiMaggio menar att det 
etablerar ett organisatoriskt fält varigenom idéer sprids för att ”creating the 
lenses through witch actors view the world and the very categories of 
structure, action, and thought” (1991:13). Begreppet organisatoriska fält ska 
inte förstås som organiserad samverkan, utan en anslutning till tolkningsra-
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mar som etableras genom att aktörer uppfattar att de delar intressen och vär-
deringar med varandra. Med referens till Kerstin Sahlin-Andersson (1989) 
liknar Roine Johansson (2002:140) organisatoriska fält vid ”grupperingar av 
organisationer som sysslar med ungefär samma saker, definierar sin verk-
samhet på liknande sätt och därför utvecklar likartade normer och principer 
för vad som är bra och dåligt, lämpligt och olämpligt, tillåtet och förbjudet 
osv.”. Överfört på graffiti innebär det att såväl graffitimålare som intervene-
rare utvecklar sin egen praktik genom att orientera sig mot hur de uppfattar 
att graffitimålare respektive intervenerare hanterar snarlika situationer i andra 
delar av världen.  

Många gånger kan grupper och organisationer agera på ett sätt som 
framstår som förutsägbart, både för dem själva och för andra som kommer i 
kontakt med gruppen. Sådana mönster eller rutiner är så vanligt förekom-
mande att de kan uppfattas som naturligt givna och sprungna ur en social 
ordning eller ur en kultur. Blumer (1969:87 f.) avvisar dock tanken på att 
människor skulle vara styrda av på förhand givna regler och framhåller att 
också mer varaktiga mönster går att härleda till en uppslutning kring kollek-
tiva definitionsprocesser. Ferrell (1996), som låtit Denver vara utgångspunkt 
för sin studie om graffiti, pekar på att graffitimålare drar nytta av kollektiva 
definitioner när de utvecklar graffitikultur med den egna hemstaden som bas. 

 
As Denver writers negotiated individual and collective styles of 
graffiti writing, they drew not only on one another, but on pre-
existing cultural resources. Althougt these resources certainly did 
not predetermine the direction of graffiti writing in Denver, they did 
constitute a sort of common aestetic and stylistic stockpile… (aa: 
37). 

Genom att anpassa och utveckla den egna aktiviteten mot generella idéer 
etableras en lokal graffitikultur som påminner om hur graffitikultur kommer 
till uttryck på andra håll i världen. En sådan anpassning till mer generella 
idéer kan också urskiljas bland intervenerare. Ett tydligt exempel utgörs av 
att strategier som förordar snabb sanering blivit vanligt förekommande i 
Sverige och övriga världen. 

Avhandlingens fortsatta uppläggning 
Efter detta inledande kapitel med presentation och motivering av studiens 
syfte och frågeställningar följer sju kapitel. I kapitel 2 och kapitel 3 görs en 
genomgång av tidigare forskning om graffitikultur och de offentliga reakt-
ioner som kulturen gett upphov till. I kapitel 2 bygger framställningen på 
forskning som tar fasta på graffiti som en ungdomskultur medan kapitel 3 
behandlar hur graffiti kommit att uppfattas av samhällsinstitutioner och blivit 
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objekt för interventioner. Den här forskningsgenomgången presenterar också 
teoretiska perspektiv på hur graffiti kan förstås vilka gett stöd för hur avhand-
lingsämnet analyserats. I kapitel 4 redovisas avhandlingens metod med över-
väganden kring hur data samlats in, bearbetats och integrerats i texten. Stu-
dien stödjer sig på empiri som samlats in genom deltagande observationer 
och intervjuer. Därtill har material från lokalpress och kommunala handlingar 
utnyttjats. Kapitel 5 ger en historik över hur graffitikulturen vuxit fram och 
etablerats i Jönköping och hur denna kultur blivit uppfattad och hanterad av 
lokalsamhällets intervenerare. Avhandlingens tre därpå följande kapitel an-
sluter till forskningsfrågorna där kapitel 6 orienteras kring en inomkulturell 
förståelse av graffiti och söker svar på frågor om hur unga män agerar som 
graffitimålare och vad graffiti betyder för dem. Kapitlet 7 är uppbyggt kring 
intervenerares perspektiv på graffiti och vad de vidtar för åtgärder vilket följs 
av kapitel 8 där interaktion och kontaktytor mellan graffitimålare och inter-
venerare i står i fokus. Med ett intresse för interaktion så uppmärksammas 
också relationer mellan det lokala och dess omgivning. Avhandlingen avslu-
tande kapitel 9 ska läsas som ett mer uppsummerande avsnitt där studiens 
centrala resultat presenteras och diskuteras.  



 

 15 

2 
Graffitikulturens element 

Avsikten med det här kapitlet är att belysa graffiti och de samhälleliga inter-
ventioner den mött med utgångspunkt i tidigare forskning. Graffiti står i 
centrum för en omfattande vetenskaplig produktion med studier inom flera 
discipliner, till exempel konstvetenskap, sociologi, kriminologi, etnologi, 
kulturgeografi, pedagogik och statsvetenskap. Det innebär att området blivit 
belyst utifrån olika uppfattningar om vad det är som ska stå i fokus, vilket lett 
till skilda ansatser. Eftersom graffiti är spridd över hela världen, finns också 
studier från en rad olika länder. I detta breda forskningsfält identifierar Shan-
non (2001:6) två huvudsakliga forskningsperspektiv. Det ena riktas mot graf-
fitikulturen med intresse för den mening och innebörd som utövarna själva 
knyter till graffiti. Det andra perspektivet tar fasta på att graffitiproduktion i 
stadsrummet ofta är en kriminell aktivitet där graffitimålare ses som lagöver-
trädare. I det här kapitlet redogör jag för forskning om graffiti och graffitimå-
lare och återkommer sedan i kapitel 3 med sådan forskning som behandlar 
graffiti som en fråga som gett upphov till interventioner. 

Graffitins framväxt och spridning 
Enligt Kimvall (2007:12) finns det ”en allmänt accepterad historieskrivning” 
som återkommer både då graffitimålare själva talar om graffiti och då den 
presenteras i forskningssammanhang. Kimvall finner att böcker som Getting 
up (Castleman, 1982), Den spraymålade bilden (Jacobson, 1996), Subway 
Art (Cooper & Chalfant, 1984) och Spraycan Art (Chalfant & Prigoff, 1987) 
utgör återkommande referenser för hur vi i Sverige förstått och fortsätter att 
förstå graffiti. I det följande ger jag en kort och summarisk presentation av 
dessa mer eller mindre samstämda kulturhistoriska framställningar.  

Vanligtvis lokaliseras graffitins uppkomst till 60-talets USA och stä-
derna New York och Philadelphia. Även om flera ungdomar började måla 
ungefär samtidigt brukar en enskild målare framhållas för att förklara graf-
fitikulturens genomslag. Målaren ifråga var Dimitris, en 17-årig yngling med 
grekiskt påbrå. Han arbetade som stadsbud och överallt där han tog sig fram 
skrev han TAKI 183, vilket innebar att hans signatur återfanns i stora delar av 
New York City. År 1971 uppmärksammades hans framfart i en intervju i 
tidningen New York Times (Austin, 2001; Cresswell, 1996; Gomez, 1993; 
Jacobson, 1996). Detta reportage blev en viktig impuls för framväxten av 
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graffitikulturen, vilken efter den mediala uppmärksamheten kom att omfatta 
allt fler ”taggande” ungdomar (Ferrell, 1996:7).  

I takt med att fler ungdomar involverades i graffitikulturen blev det 
svårare att göra sig ett namn genom att enbart tagga. Ambitionen att sticka ut 
som en speciell och unik målare fick ungdomar att välja allt ovanligare plat-
ser för symbolproduktion, samtidigt som stilen kom att utvecklas i en allt mer 
estetisk riktning (Castleman, 1982:53 ff.). Tunnelbanesystemet med dess 
stationer och vagnar förknippade i ett tidigt skede med graffiti. Genom att 
applicera sitt namn på ett rörligt mål gjorde man sig inte bara känd i den egna 
stadsdelen, utan över hela staden (Jacobson, 1996:26 f.). 

Den tekniska utvecklingen i form av sprayfärger och filtpennor är en 
konkret förutsättning för graffitikulturens uppkomst. Sprayfärg började säljas 
i slutet av 1940-talet och filtpennor blev tillgängliga i början av 1960-talet 
(Jacobson, 1996:22, not 41 och 42). Austin (2001) menar att graffiti också 
kan söka sina historiska rötter i en mer allmän vänsteropinion som rådde 
under sextiotalet, exempelvis medborgarrättsrörelsen och hippierörelsen. 
Sådant politiskt inflytande nämns också i en tidig svensk studie som genom-
fördes av en grupp socionomstudenter (Sköndalsinstitutet, 1972) när de kart-
lade förekomsten av klotter i centrala Stockholm. Det visade sig att merpar-
ten av symbolproduktionen gick att härleda till olika vänstergrupperingar 
som var aktiva i början av 1970-talet.  

Ytterligare en influens är den gänggraffiti som redan existerade i fler-
talet av USA:s storstäder. Phillips (1999: 312 ff.) menar att skillnader mellan 
sådan gänggraffiti och den typ av graffiti som står i förgrunden för denna 
studie, av Phillips kallad ”hip-hop graffiti”, är så stora att de ska förstås som 
två skilda praktiker. Detta trots att symbolspråket utifrån tags kan förefalla 
lika. Inom hiphop graffiti är symbolproduktion, också när det kommer till 
stilen tags, alltid i någon mån relaterat till graffiti som en stilart. Det handlar 
om att vinna respekt och erkännande genom att visa hur väl man behärskar 
graffiti som estetiskt uttryck. Produktionen är heller inte begränsad till speci-
fika områden, utan tvärtom så eftersträvar man att göra sitt namn känt över 
hela staden. Det skiljer hiphop graffiti från gänggraffiti på ett avgörande sätt 
eftersom gänggraffiti produceras i det specifika område som gänget definierat 
som sitt territorium. Här fungerar tags snarare som en inmutning av gränser 
och är tänkta som skydd för gängmedlemmar och de verksamheter som 
gänget vill kontrollera. Gänggraffiti går också att se som ett uttryck för att 
vinna respekt, men det handlar då i första hand om en respekt för gänget och 
gängets namn. Graffiti med denna territoriella utgångspunkt förekommer 
framförallt i städer i USA (se bl.a. Floyd, 2000; Jacobson, 1996; Phillips, 
1999). I Sverige förekommer knappast någon gängrelaterad graffiti varför det 
framförallt hiphop graffiti, som bygger på tags, throw-ups och målningar, 
som står i fokus för svenska studier. Här utgör Lalanders (2009) studie av 
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unga chilenska män i Norrköping ett undantag. Den betydelse de ger sin 
symbolproduktion har likheter med gänggraffiti.  

I slutet av 70-talet inträffar något som får betydelse för graffitikul-
turens framväxt och globala spridning. Graffiti kom då att integreras som ett 
element i hiphopkultur, där de andra tre utgörs av breakdans, rap och DJ. 
Hiphopen växte fram i New Yorks mer utsatta områden som en reaktion på 
att rivalitet mellan kriminella gäng tog sig allt mer brutala former (Chang, 
2006).  Inspirerade av Africa Bambaataas idéer om en Zulunation utveckla-
des en ideologi om icke-våld, antidroger och antirasism som förenande be-
ståndsdelar. Istället för att möta varandra med våld skulle konflikter mellan 
parter lösas i så kallade ”battles”, vilka gick ut på att överträffa varandra i 
förmågan att breakdansa, rappa eller måla graffiti (Johnson, 2001:265).  

Genom att integreras som ett element i en vidare hiphopkultur blev 
graffiti inte längre lika bunden till den plats där den producerats. Via film och 
skivomslag nådde den en publik långt utanför New York (Brewer, 1992; 
Shannon, 2003).  

Ser man till hur graffitimålare ger uttryck för graffitikultur runt om i 
världen framträder stora likheter. Även om det finns lokala variationer mellan 
städer konstaterar Phillips att ”the basics remains the same” (1999:312). 
Oavsett om graffiti studeras i London (Macdonald, 2001), Kapstaden 
(Spocter, 2004), Köpenhamn (Østergaard, Stilling, Hansen, Dethlefsen, & 
Buch-Jensen, 1997) eller i Stockholm (Johnson, 2001) är det påfallande hur 
snarlikt graffiti gestaltas i det fysiska rummet. New York-graffitins betydelse 
för utvecklingen är dock viktig då den tjänat som inspirationskälla för graf-
fitimålare runt om i världen.  
 

Impulsen kommer utenfra, fra New York. Impulsen består av enkle 
enkelthendelser, utgivelsen av en bok, visningen av et TV-program 
eller en film. När den første impulsen importeres, er det som det 
hele eksploderer. Grobunnen for denne form for ungdommelige kul-
turytringer i storbyene ligger der ferdig til å utløses. (Høigård, 2002: 
98).  

 
Høigård studerar framväxten av en graffitikultur i Oslo, men menar att eta-
bleringsprocessen ser likartad ut i hela Skandinavien. Två sådana impulser 
nådde Sverige hösten 1984 då spelfilmen Beat Street (Lathan, 1984) visades 
på biograferna och dokumentärskildringen Style Wars (Silver, 1983/2003) 
sändes av Sveriges Television (P. Andersson, 2005; Johnson, 2001; Sännås, 
1993). 

Forskare som studerat hur graffiti kommer till uttryck i olika delar av 
världen menar att likheten inte ska förväxlas med att graffitimålare bara kopi-
erar en förlaga från New York City. Motley och Hendersen (2008) liknar 
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hiphop vid en global diaspora där ett förenande drag är att kulturen speglar 
livsvillkor som följer av utsatthet och marginalisering i den kontext där kul-
turens utövare befinner sig. Enligt författarna är det skälet till att hiphop i 
Japan kan lyfta fram frågor kring generationsmotsättningar mellan ungdomar 
och deras föräldrar, att hiphop i Tanzania kan belysa frågor om AIDS och hur 
man förhåller sig till den egna sexualiteten medan hiphop i Tyskland kan 
diskutera frågor kring medborgerliga rättigheter bland andra generationens 
turkiska invandrare (ibid:252). Vikten av att framhålla egna erfarenheter av 
ett utanförskap framkommer också i en studie av Elafros (2013) där grekiska 
hiphop-artister gärna undviker att framstå som allt för USA-influerade, ef-
tersom amerikanska livserfarenheter inte speglar livsvillkor i Grekland. 

Graffitikultur 
Hur graffiti ska se ut och hur den ska utföras bygger på kollektiva föreställ-
ningar, vilka förmedlas inom kulturen. Lachman (1988) menar att närheten 
till andra målare är betydelsefull eftersom kulturens medlemmar kan liknas 
vid en kollegial publik som fungerar som bedömargrupp angående vad som 
ska räknas som god kvalitet. En helt ny målare som träder in i graffitikulturen 
behöver därför lära sig hur graffiti ska se ut av mer erfarna målare vilka 
Lachman (1988:234) liknar vid mentorer. Castleman (1982:76 ff.) pekar 
också på hur graffitikulturen erbjuder karriärmöjligheter där toys (nybörjare) 
strävar efter fame (erkännande) som writers (målare) inför och tillsammans 
med andra graffitimålare. Ett sådant erkännande erhålls inte per automatik, 
utan förutsätter idogt arbete för att getting up (komma upp). Är man särskilt 
framgångsrik i denna strävan kan man nå toppen och bli uppfattad som King 
(mästare eller kung).  

Castleman (1982) berör också graffitikulturens informella organisat-
ionsformer.  Han talar då om att graffitimålare organiserar sig i så kallade 
writing groups, vilket idag mer allmänt benämns som ett crew. Ett graf-
fiticrew saknar formell ledare och dess lösa organisationsstruktur gör det 
möjligt för enskilda målare att ingå i flera crew-konstellationer som vilar på 
ett ”companionship and occasional joint writing ventures” (ibid:107).  

Ett viktigt inslag i graffitikultur är att man som målare hela tiden strä-
var efter att utveckla sin skicklighet, sina så kallade skills. I likhet med 
Castleman och Lachman menar Jacobson (1996: 69 f.) att karriärmöjligheter-
na är ett betydelsefullt inslag i graffitikulturen. Jacobson liknar karriären vid 
en läroprocess där karriärstegen toy – writer – king påminner om statushie-
rarkier som etableras i yrkestitlar som lärling, gesäll och mästare. Den här 
karriärstegen innebär att graffitikulturen struktureras i hierarkier där man 
skiljer nybörjare från mer erfarna trots att kulturen som helhet framträder i 
lösliga och informella organisationsformer (Whitford, 1992:4).  
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Jacobson (1996:69) utvecklar läroprocessens faser genom att också 
peka på ett initialt skede där presumtiva graffitimålare befinner sig innan de 
bestämt sig för att påbörja en kulturell karriär. Jacobson identifierar dessutom 
ett senare stadium som han benämner som postgraffiti. Detta stadium kan ses 
som en övergångsfas där graffitimålare ”antingen beslutar sig för att övergå 
till något annat eller att försörja sig – helt eller delvis – på att ställa ut och 
sälja graffiti på duk.” (ibid:70). Jacobson uppskattar att läroprocessens faser 
löper över en tid av fem till sju år och att målarna är i tjugoårsåldern när de 
närmar sig i ett stadium av postgraffiti.  

Platsen där den kulturella verksamheten utspelar sig benämner graf-
fitimålare som en scen. Vanligtvis refererar en scen till en enskild stad, men 
man kan också tala om nationella scener för att diskutera hur stilutveckling 
inte bara varierar från person till person utan också mellan städer och länder 
(Jacobson, 1996). Scener behöver nödvändigtvis inte vara platsbundna, utan 
det talas också om tågscener. Peterson (1997:163) framhåller graffitikul-
turens karaktär av att vara en rörelse (movement) där graffiti kan liknas vid 
en dialog, ett dynamiskt babbel, av unga röster. Med hjälp av graffiti upprät-
tar ungdomar ett transnationellt flöde, ”a transnational cultural flow” 
(ibid:165), där en lokal kulturell gemenskap förbinds med en världsomspän-
nande rörelse. Möjligheten att agera i ett vidare sammanhang innebär att 
enskilda målare och crewer kan sträcka ut ambitionsnivån till att också göra 
sitt namn känt vida omkring.  

Graffitins karaktär som expressiv uttrycksform förstärks ytterligare av 
att ungdomarna tar sig artistiska namn under vilka de gör sig kända på sce-
nen. Individuella målare och crewer namnges på ett liknade sätt, vilket inne-
bär att man som utomstående har svårt att avgöra om en symbol pekar mot en 
enskild individ eller en grupp av målare. Svårigheten att tyda symbolerna 
leder till att graffiti kan framstå som något mystiskt och hemlighetsfullt. 
Ungdomarnas sätt att variera mellan en privat identitet och den de blir kända 
under i graffitikulturen har fått forskare att göra jämförelser med diverse 
hjältefigurer, som till exempel Superman (Macdonald, 2001), Don Quijote 
(Valle & Weiss, 2010), Batman eller Zorro (Østergaard et al., 1997). Ett 
gemensamt drag för sådana litterära figurer är att de, vid sidan av att vara 
hjältar, också uppträder som ”vanliga” personer i andra livssammanhang och 
att de lägger vikt vid att dölja och hemlighålla relationen mellan de båda 
identiteterna. På samma sätt är ungdomar som målar graffiti helt ”vanliga” i 
sociala sammanhang, vilka inte handlar om graffiti, medan de som graffiti-
målare agerar som om de var ute på ett ”hemligt uppdrag”. 

Vilka är graffitimålarna 
Vilka ungdomar är det då som målar graffiti? När Castleman i början av 80-
talet ställde frågan till en polisman i New York fick han till svar: ”The type 
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of kids that live in New York City. They range from the ultra-rich to the 
ultra-poor. There is no general classification of the kids…” (1982:67). I en 
kartläggning gjord av Sundell, Shannon och André Löfholm (2002) fram-
kommer att merparten av de svenska graffitimålarna var i åldrarna 14 till 16 
år. De äldre graffitimålarna i deras kartläggning var något över trettio år och 
hade behållit kontakten med graffitikulturen sedan den kom till Sverige i 
mitten av 80-talet. Jacobson (1996:60 ff.) presenterar uppgifter om 45 
svenska graffitimålares sociala situation utifrån variabler som etnicitet, social 
bakgrund och familjeförhållanden, skola och arbete samt brottslighet. Han 
finner att drygt hälften av gruppen var födda i Sverige och gruppen född 
”utomlands” representerades av ”ett tjugotal nationaliteter”. Genomsnittsål-
der i gruppen var 16 år och majoriteten av dem var studerande. Vad gäller 
social bakgrund och familjeförhållanden framkom att 63 procent hade föräld-
rar med yrken inom ”mellanskiktet och däröver” medan de övriga hade för-
äldrar med yrken inom arbetarklassen/produktionsindustrin. När Jacobson 
diskuterar de sociala bakgrundsfaktorerna finner han att den undersökta 
gruppen i flera avseenden framstår som ”vanliga ungdomar” (ibid:63). Trots 
att graffiti har kommit att kopplas samman med fattigdom och mer utsatta 
bostadsområden går det inte säga att unga män som målar graffiti skulle 
tillhöra någon speciellt utsatt grupp i samhället (se bl.a. Brottsförebyggande 
rådet, 2005:13; Shannon, 2003:117). 

En fråga som diskuterats är om man kan se illegal graffitiproduktion 
som ett tecken på en påbörjad brottskarriär, vilken i ett senare skede också 
innefattar grövre kriminalitet och missbruksproblem. Halsey och Young 
(2006) menar att det inte är ovanligt att en sådan uppfattning sprids när media 
rapporterar om graffiti. Efter att ha intervjuat drygt 40 australienska graffiti-
målare konstaterar författarna att det inte går att hävda ett sådant samband 
mellan engagemang i graffitikultur och annan kriminalitet/social problematik. 
Inte heller svenska studier visar att man kan dra slutsatsen att graffiti fungerar 
som ett led i en kriminell karriär.  Enligt Brottsförebyggande rådet (2000:24) 
framstår inte skadegörelsebrottslighet som en särskilt stark indikator för ett 
fortsatt liv som kriminell. Inte heller Shannon (2001, 2003), som följde 70 
ungdomar med anknytning till Stockholms graffitiscen under en femårspe-
riod, menar att involvering i graffitikultur är kopplad till en utvidgning av 
lagöverträdelser innefattande fler typer av brott. Han kategoriserar sitt 
material i fyra grupper (2001:2), av vilka två enbart var aktiva i graffitisam-
manhang under begränsad tid:  
 

• Den största gruppen (31 ungdomar) utgjordes av ungdomar 
med ett kort engagemang i kriminell aktivitet, såväl graffiti 
som annan typ av brottslighet. 
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• Den näst största gruppen (20 ungdomar) utgjordes av de 
som i periodens början begick graffitirelaterade brott för att 
efterhand ägna sig åt annan typ av brottslighet. 

 
Shannon urskiljer därtill två grupper vilka varit inblandade i graffitirelaterad 
brottslighet3 över hela den undersökta femårsperioden: 
 

• En grupp (12 ungdomar) som är involverade i graffitirelate-
rad kriminalitet under längre tid utan att ägna sig åt annan 
typ av brottslighet. 

• En grupp (7 ungdomar) som under en längre tid ägnat sig åt 
graffitirelaterad brottslighet samtidigt som de också begår 
annan typ av kriminalitet. 

 
Enligt Shannon består graffitikultur av såväl kriminella och icke-kriminella 
normer där olika individer och grupper kan välja att agera utifrån skilda vär-
derings- och handlingsmönster. Han menar att den långsiktiga betydelsen av 
ett engagemang i graffitikultur bör ses mot bakgrund av individens livsom-
ständigheter i övrigt (Shannon, 2001:74). 

Varför måla graffiti 
När ungdomarna själva berättar vad det är som driver dem till att måla graf-
fiti så kan de beskriva det som ”en positiv sysselsättning som handlar om att 
synas, ha roligt, skapa spänning och att vara kreativ och skapande” (Johnson, 
2001:288). När samma fråga ställs till personer utanför graffitikulturen menar 
Høigård (2002:353 ff.) att frågan framförallt besvarats utifrån tre olika för-
klaringsnivåer. På en individualpsykologisk nivå har ungdomarnas agerande 
förklarats som ett stört beteende och som tecken på en bristande impulskon-
troll. Ett annat sätt att förklara varför någon målar graffiti har sökts i ungdo-
marnas sociala uppväxtmiljö där brister i miljön och/eller deras familjeförhål-
landen kan förklara deras ”avvikande” beteenden. Den tredje förklaringsni-
vån utgår inte lika tydligt från en förståelseram där graffiti ses som ett pro-
blematiskt beteende. Här lyfts istället fram att ungdomar målar graffiti därför 
att det är ett sätt att skapa identitet, de kan ge uttryck för protest och får över-
huvudtaget möjlighet att göra sig själva synliga.  

Trots de skillnader som perspektivvalen erbjuder menar Høigård att de 
är endimensionella i det avseende att de riskerar att mista ”det grunnleggende 

                                                                    
 
3 Med graffitirelaterad brottslighet avser Shannon illegalt målad graffiti, men också brott som är 
nära sammankopplade med skadegörelsebrottet, som till exempel stöld av sprayfärg eller olaga 
intrång. 
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– at graffiti først og framst er estetiske prosjekter for de flesta malere” (aa: 
354). Høigård framhåller att graffiti i första hand handlar om att måla, vilket 
innebär att alla andra betydelsemeningar av graffiti ska relateras till att graf-
fiti är ett estetiskt projekt. Den här sammansatta betydelsen fångar Høigård 
genom att likna graffiti vid ett kall med tilläggsvinster. Med det menar hon 
att ungdomar, medan de målar, har utbyte av detta på flera plan. En tilläggs-
vinst handlar om lockelsen i att göra det otillåtna. Kul, spännande och kick 
är ord som återkommer när graffitimålare talar om sina erfarenheter av att 
måla. De tar risker, utsätter sig för fara samtidigt som aktiviteten nogsamt 
planeras för att undvika ett ertappande. Terpstra (2006) konstaterar att det 
regelöverskridande som sker i en gruppaktivitet som graffiti fyller viktiga 
funktioner. Förutom den glädje och spänning som ligger i att göra det otill-
låtna så pekar det ut gruppens gränser mot sin omgivning. Också när det 
kommer till aktiviteter som inte är olagliga finner Halsey och Young (2006) 
att målare gärna lägger en emotionell innebörd i graffiti. De kan uppleva 
stolthet, glädje och njutning när de tillsammans med andra målare delar erfa-
renheter, diskuterar hemsidor, visar skisser för varandra eller går ut tillsam-
mans för att måla. Den här sällskapliga sidan av graffiti ser författarna som 
oerhört viktig för målarna. Med ett delat intresse för graffiti utvecklar de 
vänskapsrelationer som inte skiljer sig från hur vänskap utvecklas kring andra 
intressegemenskaper. 

En tilläggsvinst som Høigård (2002) pekar på är att graffiti erbjuder 
möjligheter att vinna respekt då man genom sin stilskicklighet kan vinna 
erkännande av andra inom kulturen (ibid:362 ff.). En annan tilläggsvinst är 
att graffiti kan ses som en resurs för att skapa maskulinitet (ibid:368 ff.). 
Möjligheten att se graffiti som en resurs för konstruktion av manlighet, är 
något som diskuteras i flera studier (bl.a. Macdonald, 2001; Mendel-Enk, 
2004; Østergaard et al., 1997).  Macdonald (2001) framhåller i samman-
hanget att det olagliga inslaget är betydelsefullt för att förstå hur ungdomarna 
bygger, bekräftar och förstärker sin manlighet: ”Whitout it, the threat, danger, 
challanger or test and the fame, respect and masculinity that writers earn 
from completing this, would be lost.” (ibid:126). 

Den typ av maskulinitet som konstrueras i graffitikulturen har enligt 
Høigård (2002:387) vissa likheter med det som Connell (1999:128) beskriver 
som protestmaskulinitet. För Connell är det begränsande att tala om maskuli-
nitet som om det bara skulle finnas en typ av manlighet. Istället urskiljer 
Connell flera maskuliniteter vilka förhåller sig till en överordnad och hege-
monisk föreställning om manlighet. Connell menar att protestmaskulinitet 
utnyttjas av män i en underordnad position som ”gör anspråk på makt utan att 
besitta några egentliga maktresurser” (ibid:137). Ett sådant maktanspråk är 
inget som hävdas av enskilda individer, utan byggs upp genom en kollektiv 
praktik där grupper av män hävdar makt. Connell exemplifierar att maskuli-
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nitet av det här slaget kan förekomma inom bikerkultur, etniska minoriteter 
och gatugäng. De likheter som Høigård finner mellan protestmaskulinitet och 
en ”graffitimaskulinitet” visar sig genom att stor vikt läggs på respekt, att 
kvinnor marginaliseras och att det förekommer ett förakt mot homosexuella. 
En betydelsefull skillnad är dock att graffitimålare vinner respekt genom sina 
målningar och inte med våld eller hot om våld. (Høigård, 2002:387 f.).  

Peterson (1997) pekar också på graffiti som ett uttryck för protest. 
Tillsammans med hiphopkulturens övriga element speglar graffitin underpri-
vilegierade gruppers perspektiv på samhällsfrågor genom att aktivt utmana 
samhällets dominerande diskurs. Graffiti är därför en protest ”against grey 
anoymity, of being a young ’outsider’, involuntary segregation, discriminat-
ion and racism.” (ibid:167). Även Ferrell (1996:187) behandlar graffiti ur ett 
protestperspektiv och liknar denna vid ett anarkistiskt motstånd mot politiska 
och ekonomiska auktoriteter. Høigård (2002:360) tangerar protestens bety-
delse genom att tala om graffiti som ett upproriskt estetiskt projekt. När hon 
frågar graffitimålare vad de gör uppror emot får hon till exempel svar att det 
handlar om att sätta sig upp mot vuxnas makt. Ungdomarna är också kritiska 
mot hur samhället gör skillnad på fattiga och rika och uppfattar att polisen är 
ute efter fattiga, ungdomar och utlänningar. Hon möter ingen uttalad och 
tydlig politisk målsättning i denna kritik utan upprorets riktning framstår i 
regel som mer diffus. Några ungdomar beskriver sig som socialister, medan 
andra ser sig som opolitiska. Som Høigård tolkar svaren så ”ligger graffitiens 
opprør først og fremst i insisteringen på retten til å bruke byrommet til å 
fremme egne estetiske prosjekter” (ibid:360). 

Høigård (2002) menar också att glädjen och skaparkraften i att ut-
veckla det estetiska projektet ska ses som en tilläggsvinst. Det estetiska begär 
och den skaparlust som graffitimålare finner i att utveckla sitt formspråk 
skiljer sig inte från hur andra konstnärer och artister finner glädje i sina verk-
samheter. Just den här likheten med andra konstformer går att se som ytterli-
gare en tilläggsvinst eftersom graffitimålare tack vare det estetiska projektet 
kommer i kontakt med ett vidare kulturellt fält. Som en del av ett kulturellt 
fält ges graffitimålare möjligheter att vända sig till en publik som finns utan-
för graffitikulturen. Med referens till Bourdieu diskuterar Høigård (2002:394 
ff.) hur växlingskurser mellan ett graffitifält och andra kulturella fält aktuali-
seras. De diskussioner som då uppstår skiljer sig heller inte från hur konst 
diskuteras i andra sammanhang. Det handlar bland annat om hur trogen man 
ska vara grundidéerna, för att inte sälja ut och kommersialisera konstformen. 

Summering 
Studier som fokuserat graffitikulturen visar att den fått ett globalt genomslag 
med tydliga influenser från den graffitikultur som uppstod i New York City 
under 1970-talet. Även om det finns lokala variationer så förblir de grundläg-



KAPITEL 2 GRAFFITIKULTURENS ELEMENT 
 

 24 

gande dragen de samma. Igenkänningsfaktorn är hög när det kommer till 
graffitisymbolernas utformning där tags, throw ups och målningar utgör tre 
centrala stilvarianter. Andra återkommande drag framträder kring kulturens 
interna organisationsformer och regler för hur graffiti ska uttryckas för att 
vara äkta. Kulturen är lösligt organiserad kring grupper av målare (s.k crews) 
vilka både samarbetar och konkurrerar om att vinna erkännande på graffiti-
scenen. Internt erbjuder graffitikultur karriärmöjligheter där en nybörjare 
(s.k. toy) kan vinna status som målare (och kung) genom att utveckla sin 
skicklighet. Skicklighet mäts i förmågan att kunna måla graffiti men bedöm-
ningar är också påverkade av vilka risker som personen tagit för att färdig-
ställa en illegal målning.  

Forskning om graffitikultur har funnit att den absoluta majoriteten av 
alla graffitimålare utgörs av unga män som lever i urbana miljöer. När graf-
fitimålare svarar på frågor om vad som motiverar dem till att måla graffiti 
framkommer att de har utbyte av graffiti på flera plan. Ett grundläggande 
utbyte är intresset för graffiti som estetisk utryck vilket visar sig genom att 
graffitimålare kan lägga ner timmar på att utveckla den egna stilen. En annan 
betydelsefull aspekt av graffiti som är viktigt för att förstå dess dynamik är 
det illegala överskridandet. Lusten att klara av att måla fast det är olagligt gör 
det både riligt och spänannde att måla. Ett annat förhållande som motiverar 
ungdomarna är att de deltar i en social gemenskap där de utvecklar relationer 
med varandra samtidigt som de befäster en egen identitet som graffitimålare.  

Forskare har diskuterat om de unga männens engagemang i graffiti 
ska ses som uttryck för social problematik och en begynnande kriminell kar-
riär. När det gäller livsomständigheter som går utanför graffiti visar inte 
forskningen på att graffitimålare skulle vara en speciellt utsatt grupp där de 
skiljer ut sig på ett problematiskt sätt.  
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3 
Samhälleliga reaktioner 

Vid en första anblick kan graffitikultur förefalla som en inåtvänd, autonom 
och sluten gemenskap där graffiti framförallt är graffitimålarnas angelägen-
het. En sådan utgångspunkt blir dock missvisande eftersom ungdomarna är 
väl medvetna om att graffiti är något som ger upphov till samhälleliga motre-
aktioner. När de låter stadens offentliga rum bilda scen för graffiti behöver de 
med nödvändighet förhålla sig till den respons de möter bland andra männi-
skor. Den konfliktfyllda relationen mellan målarkulturen och samhällets 
institutioner är vid handen redan i dokumentärfilmen Style Wars (Silver, 
1983/2003). Ett belysande exempel är att den första person som träder in 
framför kameran är en tjänsteman från transportsektorn som i kraftfulla orda-
lag fördömer graffiti. Filmtiteln Style Wars anspelar därför inte bara på ett 
krig mellan olika stilar, utan även på ett krig som graffitimålare utkämpar 
mot samhällets auktoriteter. Filmen som fick en sådan betydelse för graffiti-
kulturens globala spridning förmedlar därför inte bara att och hur man ska 
måla graffiti utan också att graffiti är något som det är värt att föra en kamp 
omkring. Ledmotiv i kampen är att graffitimålare fortsätter att måla graffiti 
trots att myndigheter med allt större ansträngningar försöker hindra dem.  

En problemorienterad förståelse 
En betydelsefull inspirationskälla för hur graffiti förståtts och hanterats runt 
om i världen kan sökas tillbaka till hur frågan hanterats i New York City. 
Flera forskare ger en samstämmig bild av hur reaktionen gentemot graffiti 
utvecklats i en riktning där graffiti och graffitimålare kommit att uppfattas 
som ett allt större problem (se bl.a. Castleman, 1982; Høigård, 2002; Kramer, 
2009; Lombard, 2013). Austin (2001) urskiljer två faser i det som politiker, 
poliser och företräderare för kollektivtrafiken själva lanserar som ett ”krig” 
mot graffiti. Den första fasen förlägger Austin till 70-talet då graffitikulturen 
växer fram. Under detta decennium uppfattades ungdomarnas symbolpro-
duktion som ett skadegörelsebrott, vilket i första hand drabbade offentlig 
egendom och enskilda fastighetsägare. Graffitimålarnas framfart förklarades 
med att de brast i respekt för auktoriteter. I egenskap av ungdomsbrottslingar 
skulle de påverkas genom ”a ’good lesson’ administered by an authority 
figure” (ibid:148). Den andra fasen, som inleds i början på 80-talet, benämner 
Austin som ett ”second war on graffiti” (ibid:147). Vid den här tiden fördes 
diskussioner om att New York var en stad som befann sig i en urban kris till 
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följd av ekonomisk stagnation och ökad kriminalitet. I den diskussionen kom 
graffitimålare att beskrivas som anonyma cyniker som spred terror omkring 
sig. Deras brott uppfattades då inte bara som skadegörelse, utan de sågs också 
som skyldiga till framkallande av otrygghet och fara för stadens innevånare. 
Med en sådan förståelse blev det mindre angeläget att fråga sig vem som 
målade graffiti och hur man skulle socialisera ungdomar till skötsamhet. 
Samhällets primära uppgift kom istället att handla om att stoppa utbredning-
en av graffiti i avsikt att skydda medborgarna från brott (ibid:148 ff.).  

Castleman (1982) menar att ett uttryck för den förändrade politiken 
var att New York-politiker, transportbolag och polismyndighet gick samman 
och utvecklade ett gemensamt anti-graffitiprogram. Tillsammans föresprå-
kade de vikten av att omedelbart tvätta bort graffiti från tunnelbanevagnar, 
vilket kombinerades med ökad bevakning av spårområden med hjälp av tagg-
tråd, vakthundar och vaktbolag. Från polisens sida sköt man också till extra 
resurser genom en omfattande nyrekrytering av poliser där en enhet gavs i 
uppdrag att stoppa graffitimålarnas aktiviteter. Ideologiskt bars den skärpta 
graffitipolitiken upp av idéer som presenterats av Wilson och Kelling i Bro-
ken Windows. The Police and the neighbourhood safety (1982). I artikeln 
läggs grunden till den så kallade Nolltoleransen (Zero tolerance). Med en 
logik som påminner om ordstävet det börjar med en knappnål och slutar med 
en silverskål menade författarna att det existerar ett starkt orsakssamband 
mellan brott som vid en första anblick kan framstå som mindre allvarliga och 
grövre kriminalitet. Synsättet ligger i linje med rutinaktivitetsteorin (Cohen 
& Felson, 1979) vilken förklarar att brott begås när det finns en motiverad 
förövare, ett lämpligt objekt samt avsaknad av kapabla väktare. Wilson och 
Kelling (1982)framhöll att ett samhälle som inte ingriper mot företeelser som 
krossade fönster, skadegörelse och graffiti är ett samhälle som signalerar att 
ingen längre bryr sig. En sådan frånvaro av kontroll innebär i sin tur att också 
grövre kriminalitet får fäste och fritt spelrum. Över tid innebär en sådan ut-
veckling att miljön upplevs som allt farligare, varför skötsamma medborgare 
drar sig för att bo eller vistas i området. För att bryta en negativ brottsspiral 
argumenterade Wilson och Kelling för vikten av att samhället återtar kontrol-
len genom att sluta visa tolerans mot personer och företeelser som bryter mot 
normer. Sådana normbrott behövde nödvändigtvis inte vara liktydiga med 
lagbrott, utan kategorin ordningsstörande personer utvidgades till att omfatta 
alla som uppfattades som störande eller kunde ge upphov till rädsla. 
Wacquant (2004:19 f.) menar att teorin kring Broken Windows kom att tjäna 
som ideologisk förevändning när New York-polisen omorganiserade sitt 
arbete. Med allt fler poliser tog man upp kampen mot grupper som narkotika-
langare, prostituerade, hemlösa och graffitimålare, vilka sågs som symboler 
för stadens moraliska förfall. Kramer (2009) konstaterar att idéer om nolltole-
rans vann starkt gehör inom massmedia och en politisk elit vilka i nära sam-
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verkan med företrädare inom transportnäring och polisväsendet arbetade för 
att linjen om nolltolerans ska få genomslag. 

Förändringar i synen på kontroll har i allra högsta grad påverkat hur 
graffiti hanterats från samhällets sida. När Wilson och Kelling (1982) presen-
terade grunden till Broken Windows-teorin menade de att just graffiti ut-
gjorde ett exempel på brottslighet som signalerar att människor tvingas leva i 
en okontrollerad miljö. Med ett oprecist citat till Glazer (1979:4) skriver 
Wilson och Kelling: 
 

… the proliferation of graffiti, even when not obscene, confronts the 
subway rider with the inescapable knowledge that the environment 
he must endure for an hour or more a day is uncontrolled and un-
controllable, and that anyone can invade it to do whatever damage 
and mischief the mind suggests. (Wilson & Kelling, 1982:6).  

 
Nolltoleransen betydelse för hur graffiti och graffitimålare blivit förstådda 
diskuteras i flera svenska studier (Se bl.a. Jacobson, 1996; Johnson, 2001; 
Kimvall, 2012; Shannon, 2003). I likhet med Austin (2001) menar Kramer 
(2010) att det inte bara är synen på brottet som förändras, utan också synen 
på graffitimålarna. Med hjälp av Stanley Cohens (1972) begrepp ”moralisk 
panik” diskuterar Kramer hur graffitimålare kommit att uppfattas som allt 
mer demoniska, kriminella och avvikande. En sådan förskjutning uppfattar 
också Johnsson finns i den mediala bilden av graffitikultur (2001:265), som 
han menar, i allt högre grad högre grad kommit att beskriva graffiti som en 
inkörsport till grövre kriminalitet och drogmissbruk. 

Skiften i kontrollpolitik 
Den utveckling som Austin presenterar som ett ”krig” bestående av två faser 
ligger i linje med en diskussion om att den samhälleliga kontrollpolitiken 
genomgått ett skifte. Estrada (2003) menar att samhällets reaktion på ungdo-
mars brott och normöverträdelser framförallt handlat om vilket synsätt som 
dominerat vid den aktuella perioden. Idag är det flera forskare som pekar på 
att den samhälleliga kontrollideologin genomgått ett skifte. Skiftet har be-
skrivits som förändringar i det straffrättsliga systemet och synen på kriminal-
vårdens utformning (se bl.a. Christie, 2001; Garland, 2001; Wacquant, 2004). 
Förändringar i synsätt har också fått betydelse för socialt arbete då frågor 
som tidigare betraktats som socialpolitik blivit föremål för kriminalpolitik 
(Andersson & Nilsson, 2009:165). 

Sahlin (2000:88 ff.) beskriver det som att den fördragna brottsprevent-
ionen gått från en socialisationsmodell med fokus på individers välfärd/frihet 
till en kontrollmodell med fokus på samhällets ordning. Payne (2005:85) 
förlägger socialisationsmodellens ”höjdpunkt” till 1970-talet, en tidsperiod 
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som Garland (2001:36) benämner som ”penal welfarism” där yrkesgrupper 
som socialarbetare, psykologer och pedagoger gavs ett stor inflytande över 
hur brott och brottslingar skulle påverkas. Under denna tid rådde en optimist-
isk syn på att samhället kunde hantera kriminalitet och sociala problem med 
hjälp av en generell välfärdspolitik, vilken kombinerades med sociala stödin-
satser riktade till särskilt behövande grupper. Enligt Sahlin (2000) var tanken 
var att man genom en social reformpolitik skulle skapa ett välfärdssamhälle 
där ingen, eller ytterst få, riskerade att bli kriminella eller hamna i andra 
sociala svårigheter. Problemens orsaker sågs framförallt bottna i brister som 
gick att härleda tillbaka till ett ojämlikt och orättvist samhälle. Med åtgärder 
som syftade till stöd, behandling och rehabilitering skulle individer och grup-
per som befann sig i samhällets marginal integreras och socialiseras in i sam-
hället. Tanken med denna socialisation var att den skulle främja individers 
positiva utveckling, delaktighet och självbestämmande. Samtidigt framhölls 
frivillighet och långsiktighet som centrala element i arbetet (ibid:106).  

Centrala aktörer i det förebyggande arbetet som riktades mot ungdo-
mar var socialarbetare vilka genom ett uppsökande fältarbete gav sig ut på 
gator och torg (Lie, 1983). Vid den här tiden pågick en debatt där samhälls-
planering, eller snarare bristen på samhällsplanering, utgjorde måltavla för 
kritik (se bl.a. Daun, 1976; Flemström & Ronnby, 1975; Wahlberg, 
Lundgren, Mattsson, Ronnby, & Stridsman, 1978). Miljonprogrammets då 
helt nybyggda bostadsområden uppfattades som funktionella i det avseende 
att de erbjöd moderna bostäder, men dysfunktionella om man såg till männi-
skors möjligheter att trivas. Barn och ungdomar som växte upp hade det 
”tråkigt i de konstgjorda samhällena vilket lett till förstörelselusta, vandalism 
och klotter” (Ohlsson & Swärd, 1994:46). En annan vanlig problembeskriv-
ning var att ungdomar också drabbades av det moderna samhällsprojektet 
som sådant. Med jäktade och dubbelarbetande föräldrar lämnades ungdomar 
ensamma och utan tillsyn. 

Det sociala fältarbetet etablerades kring ett synsätt där ”ungdom” som 
kategori utgjordes av tre grupper: skötsamma ungdomar, problemungdomar 
samt en grupp av ungdomar som befinner sig i en tänkt ”riskzon” i riktning 
mot problemgruppen. Tanken var att fältarbetare genom uppsökande arbete 
skulle etablera kontakt med ungdomar som hade problem eller befann sig i en 
riskzon för att utveckla problem (B. Andersson, 2005b). Arbetsmetodiken 
utgick från två centrala principer. En princip var att samla ungdomar i orga-
niserade verksamheter som uppfattades som socialt utvecklande. En andra 
princip för fältarbetet handlade om individualisering, då man försökte bryta 
enskilda individers grupplojalitet med en mindre lämplig umgängeskrets. 
Principernas starka förankring blir tydlig när Göteborgs första fältassistent 
intervjuas med anledning av Göteborgs 50-åriga historia med fältarbete: 
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Där det fanns ungdomsgårdar slussade han in killarna, för det var 
mest killar, i de verksamheter som fanns. Först hjälpte han ung-
domsgruppen. Steg två handlade om att frigöra individerna från 
gruppens inflytande, så att de vågade stå för sig själva. (Fredriksson, 
2008) 

 
Den metodik som fältarbetarna utvecklade tillsammans med ungdomar och 
andra eventuella samarbetsparter hade en tydlig fokusering på sociala läro-
processer. Tanken var att insatserna, relationerna och aktiviteterna skulle 
utformas på ett sådant sätt att ungdomar utvecklades och lärde sig något. 
Detta lärande var inte bara tänkt att gälla för stunden eller för den bestämda 
aktiviteten, utan förhoppningen var att gjorda erfarenheter också skulle 
komma till nytta längre fram i livet (B. Andersson, 2005a).  De organiserade 
insatserna, exempelvis verksamhet kring ungdomars intresse för musik, präg-
lades då också av en långsiktighet (Sahlin, 2000:106).  

I slutet av 1980-talet blev också den framväxande graffitikulturen fö-
remål för uppsökande arbete. Efter en våg av skadegörelse tog fältsekreterare 
i Stockholms City initiativ till att det år 1988 startade en graffitiskola på 
Kungsholmen. Verksamheten existerade i ett par år och samlade ungdomar 
med ett intresse för graffiti (Jacobson, 1996:192; Janzon, 1990). Projektet 
blev internationellt känt och i ett reportage publicerat i Los Angels Times 
framgår tydligt hur verksamheten vilar på socialisationsmodellens bärande 
idéer då graffitiskolan beskrivs som ”ett bra exempel på hur unga lagöverträ-
dare ska hanteras – med vägledning och rehabilitering, inte straff.” (Janzon, 
1990, min översättning).  

Tiden omkring 1980 utmanades tanken om att välfärdsstaten kunde 
lösa sociala problem och kriminalitet av en nyliberal ideologikritik (Garland, 
2001:75). Denna leddes bland annat av Reagan-administrationen i USA och 
Margaret Thatchers regering i Storbritannien. Förutom att den sociala re-
formpolitiken kom att ifrågasättas utifrån kostnadsaspekter och effektivitet, 
bottnade kritiken i en konservativ syn på straff. Kritiken gjorde gällande att 
den som begår brott också ska ha ett kännbart straff. Detta synsätt kombine-
rades med en nyliberal ståndpunkt som framhöll att enskilda individer bär 
ansvar för sina handlingar och därmed också ska ta konsekvenserna av sitt 
agerande. Från denna kritiska utgångspunkt hävdade man att samhällets pri-
mära uppgift var att upprätthålla ordning och genom det skydda allmänheten 
från den skada och det obehag som brottslingar och andra avvikare ger upp-
hov till.  

Garland (2001:101 f.) menar att förändringen inte enbart kan förklaras 
med hänvisning till en nyliberal kritik av välfärdsstatens reformpolitik. I en 
värld fylld av osäkerhet och föränderlighet blir kontroll ett sätt att kalkylera 
och förutse skeenden i avsikt att reducera oklarhet och osäkerhet. Upplevel-
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sen av en ständigt närvarande risk är att därför ett viktigt tema för att förstå 
hur en ny kontrollkultur växer fram. Centralt är att de som tidigare uppfatta-
des vara i behov av stöd och behandling, i den nya kontrollkulturen uppfattas 
som gärningsmän och förövare, vilka stör, tillfogar skada, eller genom sin 
blotta närvaro, framkallar känslor av obehag och risk. Denna emotionella sida 
av otryggheten får till konsekvens att kontrollen utvidgas till allt fler grupper, 
exempelvis missbrukare, hemlösa och grupper av ungdomar, som i något 
avseende uppfattas störande eller besvärande. Den nya kontrollkulturen in-
volverar också en rad intressenter, vilka tillsammans samverkar och befäster 
ett kontrollparadigm, orienterat kring ett intresse att upprätta samhällets ord-
ning. Denna kontroll upprätthålls av polis men också av en kommersialiserad 
kontrollindustri som erbjuder bevakningstjänster, övervakningskameror och 
personlarm (Christie, 2001).  

Sahlin (2000) menar att övergången från en socialisationsmodell till 
en kontrollmodell sker gradvis och successivt för att i skiftet 80-/90-talet 
framförallt börja handla om ordningsfrågor. Det visar sig genom att man i allt 
högre grad betonade vikten av att vuxna skulle ha insyn och kontroll över de 
sammanhang där ungdomar träffades samtidigt som ungdomarnas eget infly-
tande över sådana samlingsplatser och aktiviteter tonades ner. Inom ramen 
för en kontrollmodell började de förebyggande åtgärderna innehålla: 

 
moment av övervakning och tillsyn (t.ex. föräldravandringar, polispa-
trulleringar), fostran och normbildning (t.ex. föräldrautbildning, under-
visning i lag och rätt) och en strävan att med tekniska hjälpmedel (t.ex. 
butikslarm, inhägnade parkeringsplatser, kameraövervakning) reducera 
de ”kriminogena situationerna”. (ibid:106). 

 
Ett antagande i kontrollmodellen är att människors brottslighet kan förklaras 
med att de har möjlighet att begå brott på grund av bristande kontroll. I avsikt 
att reducera möjliga brottstillfällen och hindra presumtiva gärningsmän görs 
en distinktion mellan situationella och sociala åtgärder. Sahlin gör ett påpe-
kande då hon menar att begreppen är att uppfatta som två varianter av kon-
trollmodellen. Situationella åtgärder syftar till att minska möjligheterna att 
begå brott medan sociala åtgärder syftar till att påverka bristande självkon-
troll, impulsivitet och oförmåga att bedöma konsekvenser av sina handlingar 
(ibid:101 f.). 

Andersson och Nilsson (2009:165) menar att kontrollmodellens infly-
tande över det förebyggande arbetet ökat stadigt från slutet av 80-talet för att 
några år in på 2000-talet nå en hegemonisk status. En bidragande anledning 
till kontrollmodellens genomslagskraft kan sökas i det nationellt brottsföre-
byggande programmet Allas vårt ansvar (Ds 1996:59). Enligt Andersson och 
Nilsson (2009) utgår programmet nästan uteslutande från kontrollmodellens 
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syn på brott och brottslingar. Som skäl till den nationella satsningen angav 
regeringen att den faktiska brottsligheten ökat väsentligt och att det stod allt 
mer klart att rättsväsendet inte ensamt kunde bekämpa brottsligheten. Genom 
att framhålla det medborgliga initiativet som ett viktigt komplement till det 
offentliga ansvaret, förespråkade regeringen att det brottsförebyggande arbe-
tet skulle intensifieras på lokal nivå. Där skulle brott som stölder, bedrägerier, 
våld och skadegörelse ses som allas vårt ansvar: 
 

Nyckelintressenterna i detta arbete är många, varav föräldrarna, sko-
lan, socialtjänsten och polisen tillhör de viktigare. Men även många 
andra, som det privata näringslivet, restaurangägare, bostadsföretag, 
fackföreningar, försäkringsbolag, folkrörelser, kyrkan och inte minst 
alla frivilliga organisationer och enskilda, kan ha en stor, för att inte 
säga avgörande betydelse i detta brottsförebyggande arbete. (Ds 
1996:59, :22). 

 
Med Allas vårt ansvar följde inte bara att antalet intressenter i det brottsföre-
byggande arbetet skulle blir fler. Också betydelsen av vad ska som räknas 
som kriminalpolitik blev vidare.  
 

Kriminalpolitiken omfattar emellertid mycket mer: den generella väl-
färdspolitiken inriktad på social bostadspolitik, en skola som är öppen 
för alla, förskolor och fritidsverksamhet där barn från olika bakgrund 
och miljöer möts och som inte, som i många andra länder, riktar sig 
enbart till riskgrupper, för att nämna några exempel. Åtgärder som bi-
drar till att stärka skyddsnäten för barn och ungdomar i riskzonen eller 
som motverkar att stora grupper av människor slagits ut och margina-
liseras, är minst lika eller kanske t.o.m. mer betydelsefulla i det krimi-
nalpolitiska arbetet än det som utförs i rättsväsendet. (Ds 1996:59, :8-
9). 

 
Med den här vida förståelsen av vad som ska räknas som kriminalpolitik 
expanderar det kriminalpolitiska fältet till att gälla frågor som sorterar under 
flertalet av välfärdsstatens politikområden. Andersson och Nilsson (2009) 
menar att detta blir konsekvensen när man anammar kontrollmodellens syn 
på att brott i första hand är ett uttryck för bristande kontroll: ”När brott blir 
något som uppstår på grund av bristande kontroll övergår det brottsförebyg-
gande arbetet från att vara ett socialpolitiskt arbete som syftar till att åtgärda 
sociala problem, till att bli ett kontrollarbete som syftar till att kontrollera 
situationer och eventuella personer som bedöms som risker.” (ibid:165). 
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Graffitin som brott och konst 
Cresswell (1996:50) framhåller att det föreligger en paradox i synen på graf-
fiti eftersom en grupp av auktoriteter hävdar att graffiti är liktydigt med kri-
minalitet samtidigt som andra auktoritetspersoner menar att det rör sig om en 
konstform. Kimvall (2014:154 ff.) menar att motsättningarna kommer av att 
argument söks inom skilda diskursiva formationer. Utifrån en uppfattning av 
brottslighet länkas graffiti till sociala problem, gängbrottslighet, vandalism, 
otrygghet och andra innebörder som bidrar till att etablera en problemoriente-
rad förståelse. När graffiti förstås som gatukonst framträder en alternativ 
diskurs där ord som exempelvis kreativitet, frihet och demokrati knyts till 
graffiti. Gomez (1993:635) försöker hantera denna dubbeltydighet genom att 
tala om målningar som Graffiti Art och taggar som Graffiti Vandalism. På 
basis av symbolernas utseende dras slutsatsen att de som skriver symbolerna 
också utgör två distinkta grupperingar, en med konstnärliga ambitioner och 
en som drivs av lusten till skadegörelse. Halsey och Young (2002:169) kriti-
serar en sådan kategoriuppdelning då empiriska studier av graffitikultur visar 
att de som agerar inom målarkollektivet varierar sin produktion inom samt-
liga stiltyper. Halsey och Young vänder sig också mot att tags per automatik 
kategoriseras som skadegörelse, då det visat sig att också tags bedöms efter 
estetiska måttstockar där en del framhåller deras likhet med kalligrafi. Förfat-
tarna väljer istället att argumentera för att reglerande instanser (regulatory 
bodies) bör arbeta med frågan med insikter om att graffiti är både konst och 
brott (ibid:165). 

Den samhälleliga responsen gentemot graffiti är mångfacetterad. Pa-
rallellt med den negativa reaktionen finns aktörer som ser positiva värden i 
graffiti. Mer övergripande uppfattar jag att det finns tre ingångar till att graf-
fiti uppfattas som ett positivt värde. Till att börja med finns det aktörer inom 
konst- och kultursektorn som presenterar graffiti som en konstart. Allt sedan 
1970-talet har graffiti visats upp i utställningssammanhang och där sålts som 
konst (se bl.a. Austin, 2001:188; Jacobson, 1996:152). När graffiti presente-
ras som konstform förändras dock uttrycket på flera plan. Det som på gatan 
framträder som oväntat, vilt och oläsligt blir i ett gallerisammanhang förvän-
tat, tämjt och läsligt. Cresswell (1996) menar att konstutställning som presen-
tationsform därigenom upplöser den relation som graffiti har till det otillåtna 
och stadens oförutsägbarhet. Ett delvis annat men likväl positivt mottagande 
har graffiti fått från reklambranschen. I graffiti har de sett ett slagkraftigt 
uttryck som lämpar sig väl för marknadsföring där globala företag som till 
exempel McDonalds, Nike och Coca Cola dragit nytta av graffiti som uttryck 
för en vital gatukultur och ”ungdomens narrativ” (Xie, Osumare, & Ibrahim, 
2007:452). Lombard (2014) menar att reklamvärldens intresse för graffiti fått 
konsekvenser för uttrycket. Till skillnad från konstvärlden, som gärna lyft 
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fram den komplicerade och flerfärgade målningen, så har man inom reklam 
och marknadsföring föredragit tags men då med ett viktigt påpekande – de 
måste vara läsbara för en bred publik. En tredje typ av positiv respons tar 
fasta på att graffiti är något som existerar i urbana miljöer. Här ses graffiti 
som ett kreativt uttryck som går utanför en förväntad och detaljreglerad 
stadsplan. Zukin (2011) menar att det blivit det allt viktigare att städer och 
stadsliv ger förutsättningar till identitet och upplevelse av autenticitet. Vad 
som uppfattas som autentiskt är en fråga för olika subjektiva smakriktningar, 
men inte sällan har det slitna och förfallna kommit att ses som tecken på 
något ursprungligt och äkta. Det innebär att man i stadsmiljöer kan bevara 
och ibland också medvetet tillföra element, exempelvis graffiti, i avsikt att 
förstärka en estetik där det slitna och nedgångna blir intressant och coolt 
(ibid:75). Att just graffiti kan tjäna som en betydelsefull stilmarkör för att 
skapa en intresseväckande och kreativ stadsmiljö diskuteras av flera forskare 
(bl.a. Burnham, 2010; McAuliffe, 2012; Zukin & Braslow, 2011). Xie, Osu-
mare och Ibrahim (2007) menar att det idag uppstått en nischad turistnäring 
kring hiphop och graffiti med en första officiell rundvandring i Bronx och 
Harlem år 2003. Till att börja med lockade guidningar i hiphopens och graf-
fitins kulturhistoriska miljöer yngre människor med ett eget engagemang i 
kulturen, men med åren har en äldre publik, som inte själva varit aktiva inom 
hiphopkulturen, anslutit sig till vandringarna. Också i andra städer kan man 
notera att graffiti blir något som väcker intresse bland besökare och turister. 
Ett exempel är den så kallade Lennon-muren i Prag, där graffitin under 1980-
talet uppfattades som regimkritisk idag vunnit status som turistmål och se-
värdhet. En liknande utveckling kan ses i Berlin där rester av muren som 
skiljde väst från öst återkommande dekoreras med graffiti och andra former 
av spraykonst (Craw, Leland Jr, Bussell, & Munday, 2006; Kimvall, 2014). 

Kontroll och socialisation 
Young (2003) menar att kontrollmodellens syn på brott och brottslingar inte 
helt trängt undan ett socialisationsperspektiv. Eftersom ”everyday life is 
multi-vocal” (ibid:235) menar han att flera diskurser kan existera samtidigt. I 
två rapporter som Brottsförebyggande rådet (2003, 2005) gjort på uppdrag av 
regeringen framgår att kommunernas arbete kan ha sin upprinnelse i båda 
kontrolltraditionerna. 

I rapporten Klotter. En inventering av förebyggande åtgärder 
(Brottsförebyggande rådet, 2003:30) listas femton olika åtgärder varav mer-
parten kan länkas till kontrollmodellens syn på brott och brottslingar. Det 
handlar om att tvätta bort, skydda ytor med klotterskydd och öka bevakning-
en med kameror, patrullerande vakter och poliser. Strävan är också att fler 
ska delta i denna kontroll. Därför uppmanas personal, som vanligtvis inte 
arbetar med bevakningsfrågor, att bli mer uppmärksamma. Samtidigt upp-
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muntras allmänheten att mer vaksamt ta del av vad som sker i närsamhället. 
Inte sällan kombineras dessa åtgärder med kartläggningar av klottrets utbred-
ning med en ambition att kunna knyta gärningsmän till klotterbrott. Rappor-
ten använder sig av kontrollmodellens termologi genom att skilja på situat-
ionella och sociala åtgärder (ibid:8) där sociala åtgärder kan vara samtal med 
graffitimålande ungdomar och deras föräldrar. Två av de klotterförebyggande 
åtgärderna, lagliga väggar och graffitiskolor, går att härleda till socialisat-
ionsmodellens grundidé om att ungdomar genom frivilligt deltagande ska 
påverkas till mer socialt accepterade beteenden. Ett erbjudande om lagliga 
alternativ och/eller att organisera graffitimålare syftar till att modifiera och 
påverka graffitikulturen, utan att helt ta avstånd från ungdomars intresse för 
graffiti. Socialisationsmodellens inflytande kan också spåras i ”alternativa 
sociala aktiviteter” som kan vara streetbasket, skateboard eller mötas i en 
fikahörna. Gemensamt för sådana alternativ är att de tar fasta på ungdomars 
intresse för att göra något tillsammans under helt frivilliga former.  Mer tyd-
liga uttryck för sociala insatser inom ett paradigm av kontrollmodellen är de 
”bekymmersamtal” där ”kända aktiva klottrare” kallas till möten för att till-
sammans med sina föräldrar träffa representanter från polis och socialtjänst 
(ibid:33).  

Brottsförebyggande rådet konstaterar att det klotterförbyggande arbe-
tet tycks vara grupperat i ”två läger” och att ”denna olyckliga polarisering av 
åsikter har resulterat i låsta positioner.” (Brottsförebyggande rådet, 2005:30). 
Denna konfliktfyllda polarisering aktualiseras särskilt när det kommer till 
frågan om graffitimålare ska ges möjlighet att måla graffiti. 
 

Ett av problemen med klotterförebyggande arbete är den polarise-
ring som ofta uppstår när det gäller frågan huruvida klottrarna ska 
ges möjligheter att måla graffiti eller inte. Frågan tycks vara mycket 
laddad hos vissa av de klotterförebyggande aktörerna som med stort 
engagemang argumenterar för respektive mot lagliga väggar och 
graffitiskolor (ibid:30). 

 
Brottsförebyggande rådet menar att det knappast är möjligt att förorda en 
enda tänkbar strategi för att hantera illegal graffiti. I en avslutande diskussion 
framförs istället en idé om att tänka parallellt: ”Klotter är ett komplext och 
mångfacetterat problem. Därför måste samhällets reaktioner och åtgärder 
också präglas av flexibilitet och en förmåga att tänka parallellt.” (ibid:66). En 
sådan tanke kan i det närmaste uppfattas som en strategipluralism där åtgär-
der som syftar till brottsbekämpning kombineras med åtgärder som främjar 
acceptabla former av graffiti. Betraktat på det sättet framstår kommuner med 
en bred åtgärdsrepertoar som mer nyanserade och kompromissvilliga i det 
lokala arbetet. Det här förhållandet behöver dock inte tolkas som att man 
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tänker parallellt. Høigård (2002:162) uppfattar snarare den svenska kontroll-
politiken som ambivalent då man i enskilda kommuner kan stödja projekt där 
graffiti lyfts fram som ett positivt uttryck, samtidigt som man vidtar åtgärder 
för att eliminera graffiti.  

Spänningar, konflikter och försök till kom-
promisser 
Konfliktytor av det slag som uppmärksammas av Brottsförebyggande rådet 
(2003, 2005) framkommer också i den internationella forskningen. Efter att 
ha analyserat kommunalt arbete med graffiti i Australien urskiljer Halsey och 
Young (2002:175) fyra mer framträdande strategival: Sanering (removal), 
kriminalisering (criminalisaion), välfärdslösningar (welfarism) samt accep-
tans för graffitikultur (acceptance for graffiti culture). Författarna menar att 
strategivalet sanering i det närmaste förklarar sig självt då avsikten är att 
återställa objekt i sitt ursprungliga skick. Kriminaliseringsstrategier tar fasta 
på att graffiti är ett skadegörelsebrott och verkar ofta parallellt med sanering 
då det skulle te sig ologiskt att inte tvätta bort brottslig graffiti. Vanligtvis 
omfattar kriminaliseringsstrategin också en kommunal policy med direktiv 
om att rutinmässigt anmäla klotter i avsikt att underlätta polisens möjligheter 
att kunna identifiera och åtala gärningsmän. Halsey och Young fann att vissa 
kommuner utvecklade kriminaliseringsstrategin i en riktning mot nolltole-
rans, vilket innebar att all graffiti, legal som illegal, sågs som oönskat och där 
graffitimålare, idealt sätt, skulle avskräckas från att måla. De strategier som 
Halsey och Young räknar som välfärdslösningar påminner om vissa av de 
insatser som Brottsförebyggande rådet (2003:30) beskriver som sociala in-
satser. Tanken är att kommuner genom ett uppsökande arbete ska förmå 
graffitimålare att sluta måla illegal graffiti för att ägna sig åt accepterade 
alternativ. Halsey och Young fann att det var vanligt att kommuner kombine-
rade sociala strategier med kriminalisering. Författarna identifierade här en 
målkonflikt eftersom den samverkan som kommun och polis utvecklar i 
avsikt att kartlägga graffitimålare riskerar att underminera möjligheter att 
etablera kontakt i ett uppsökande arbete. Det fjärde strategivalet, acceptans 
för graffitikultur, utvecklas kring en förståelse att graffiti är en konstform. 
Centralt i arbetet är att man genom tillståndsgivning och kursverksamhet vill 
påverka graffitimålare att måla på anvisade platser. Då man ser graffiti som 
en del av hiphop och gatukultur kan strategin också kombinera med byg-
gande av skateparker och aktiviteter kring hiphop. 

Halsey och Young avslutar artikeln med att argumentera för att kom-
munalt arbete med graffiti är i behov av en omstrukturering. De är kritiska till 
att kriminaliseringsstrateger fått ett sådant genomslag och menar att graffiti 
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måste ses som något mer och annat än ett renodlat brott. Den sociala gemen-
skap som byggs upp kring graffitikultur inrymmer så mycket mer än det 
otillåtna målandet. En annan invändning är att kriminaliseringsstrategier 
riskerar att få långsiktiga negativa konsekvenser för unga människor då de 
riskerar att stämplas som brottslingar för normbrott som de mer tillfälligtvis 
gjorde sig skyldiga till eller som de gjorde av ett konstnärligt intresse. Inte 
helt olikt Brottsförebyggande rådets (2005:23) uppmaning om att tänka paral-
lellt argumenterar Halsey och Young för en strategikombination som utgår 
från acceptans för graffitikultur, välfärdslösningar och sanering (2002:179). 

Uppmaningar om att kombinera olika åtgärder och att tänka parallellt 
kan ses som försök att nyansera graffitidiskussionen i avsikt att skapa bättre 
förutsättningar för kompromisser. Också i andra delar av världen kan man se 
en tendens till en förändring där man försöker bryta upp de låsta positioner 
som graffitti gett upphov till. Ett exempel är Köpenhamn där man år 2008 
övergav ambitionen om en strikt tillämpning av nolltolerans till förmån för en 
differentieret graffitiindsats (Køpenhavns kommune Teknik– og 
Miljøførvaltningen, 2012). Ett betydelsefullt inslag i policyn är att kommu-
nen tagit hänsyn till stadsrummets olika karaktär genom att skilja på graffiti-
vänliga miljöer där gatukonst i form av graffiti och street art kan ses som ett 
välkommet och tillåtet inslag. Detta till skillnad från andra delar av staden 
där det inte ska förekomma graffiti eller annan icke-beställd konst. Möjlig-
heterna att variera den kommunala responsen diskuteras också av Young 
(2010). Involverad i ett uppdrag för att ta fram en ny graffitipolicy för Mell-
bourn introducerar hon begreppen förhandlat samtycke (negotiated consent) 
och zoner av tolerans (zones of tolerans) (ibid:99). Young noterar att det 
tidigare kommunala arbetet med graffiti inte gett utrymme för synpunkter 
från intressenter med en positiv grundinställning till graffiti. Med det nya 
policyförslaget ville man råda bot på det genom att involvera graffitimålare 
och street art-artister samt personer ur allmänheten som uppskattade graffiti 
som inslag i stadsmiljön. Ett betydelsefullt inslag i förslaget var att staden 
skulle delas in i tre typer av zoner: a) zoner med nolltolerans mot graffiti, b) 
zoner med begränsad tolerans samt c) självreglerande zoner med tolerans för 
graffiti. Med en sådan differentiering av stadsrummet föreslogs att det kom-
munala arbetet skulle bli samarbetsinriktat och att tjänstemän skulle ta en 
aktiv roll som konflikthanterare och då särskilt i zoner med begränsad tole-
rans. I de självreglerande zonerna skulle det inte längre vara förbjudet att 
producera gatukonst. Benämningen självreglerande syftar på miljöer där det 
av tradition producerats graffiti/gatukonst och där ordet självreglering kom-
mer från att graffitimålare/gatukonstnärer tillåter sig att skapa nya verk över 
en äldre produktion. Den skisserade strategin kom dock inte längre än till 
planeringsstadier och med artikeln vill Young föra en kritisk diskussion om 
hur försök att modifiera en lokal graffitipolicy tvärt kan avbryts när den mö-
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ter kritik från aktörer som hävdar nolltolerans som enda möjliga väg 
(ibid:113). 

De många sätten att svara an på graffitikultur har fått forskare att likna 
graffitifrågan vid en ”wicked issue” (Chapman, 2010; Jordan, 2011). Begrep-
pet är en vidareutveckling av det Rittel och Webber (1973:160) benämner 
som ”wicked problems”. De menar att vissa samhällsproblem framstår som 
”elakartade” eller ”luriga” då de till följd av sin flertydighet blir svårhanter-
liga och olösliga. Enligt Jordan och Andersson (2010) kännetecknas svårlösta 
samhällsfrågor av en komplexitet som leder till att de, trots ansträngningar 
och försök att hantera, inte når en slutgiltig lösning. Andra egenskaper som 
gäller för svårlösta samhällsfrågor är att de ger upphov till djupa menings-
skiljaktigheter samtidigt som ingen enskild aktör kan hävda ensamrätt på 
tolkning eftersom frågan berör flera verksamheter (ibid:11).  

Forskningsgenomgången visar att graffiti är ett svårlöst problem där 
konflikter framträder längst flera dimensioner. En dimension rör svårigheter-
na att förhålla sig till ett fenomen som både kan ses som brott och som konst. 
En annan konfliktdimension är i vilken utsträckning reaktionen på normöver-
skridande ska syfta till kontroll eller socialisation. Enligt Ohlsson och Swärd 
(1994:47) har uppfattningar om vad som ska ses som en korrekt reaktion på 
ungdomsproblem löpte som en ”tvistefråga” genom hela 1900-talet. Åter-
kommande har det funnits de som argumenterat för att ungdomar som bryter 
mot normer ska mötas med kännbara straff medan andra hävdat att ungdo-
marna ska mötas med vård och behandling. 

Graffitikulturens gensvar 
När forskare undersöker hur graffitikulturen svarar an på samhälleliga reakt-
ioner blir det tydligt att det föreligger ett samspel mellan kulturen och de 
reaktioner den möter. I inledningskapitlet nämndes att graffitimålare är med-
vetna om att graffiti ger upphov till reaktioner vilket fått dem att utveckla 
motstrategier. Speciellt tydligt framträder denna relation i förhållande till 
strategier som tar fasta på nolltoleransen ambitioner att bekämpa graffiti. 

Ferrell (1996) och Høigård (2002) visar att graffitimålarnas motpart 
inte sällan utgörs av lokala politiker, transportföretag och polismyndighet. I 
svenska studier framkommer att aktörer med denna organisatoriska förank-
ring varit centrala förespråkare av nolltolerans (se bl.a. Franzén, 2009; 
Johnson, 2006:81; Stahre, 2014:264 ff.). Intressegrupper av det här slaget 
liknar Ferrell (1996: 115 f.) vid ”moraliska entreprenörer” och det är i dem 
graffitimålare finner sin huvudsakliga fiende. Ferrell menar att graffitikul-
turen påverkas av en kraftfull graffitipolitik men inte alltid på det sätt som 
initiativtagarna hade önskat. Ferrell exemplifierar med en anti-
graffitikampanj i Denver som fick motsatt effekt då de som redan målade 
graffiti ökade sin aktivitet samtidigt som allt fler ungdomar anslöt till kul-
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turen i avsikt att bli graffitimålare. Ferrell menar att den här oavsiktliga reakt-
ionen till viss del kan förklaras av en ökad medial uppmärksamhet, men 
också genom att graffitikulturen har en inbyggd mekanism som innebär att 
målare sluter upp i en kamp mot en gemensam fiende. För en kultur som bärs 
upp av föreställningar om tävlan, utmaningar och en glädje över att lyckas 
med det otillåtna, tillför en anti-graffitikampanj mer av denna dramatik och 
spänning (ibid:147 f.).  

Kramer (2009:60) menar att graffitikulturens svar på nolltolerans fått 
konsekvenser för produktionen av graffiti då målarna valt att prioritera mass-
produktion av tags och throw ups i avsikt att visa myndigheter att det inte går 
att vinna ett krig mot graffitin. Dickinson (2008) framhåller att detta hårdare 
klimat mellan en målarkultur och samhällets auktoriteter kan ses som en 
förklaring till att antalet kvinnliga graffitimålare blev färre. 

Som tidigare framgått har graffitimålare också mötts av en mer välvil-
lig reaktion av aktörer som uppfattar att graffiti har konstnärliga värden. Flera 
forskare (bl.a. Høigård, 2002; Lombard, 2014; Motley & Hendersen, 2008) 
menar att ett sådant mottagande ger upphov till inomkulturella diskussioner 
om hur långt man kan gå för att inte ”sälja ut” eller kommersialisera graffiti 
då anpassning efter andras önskemål strider mot ett ideal om äkthet. Bengtsen 
(2014:67-68) visar att den etablerade konstvärldens intresse för urbana ut-
tryck gett upphov till en likande diskussion var det gäller street art.  

När graffiti accepteras utmanas den inomkulturella föreställningen om 
att man som graffitimålare befinner sig i en marginaliserad och undertryckt 
position i samhället. Ett välvilligt närmande från utomstående innebär att 
graffitimålare behöver ta ställning till hur de ska förhålla sig till samarbetsin-
viter från aktörer som inte själva tillhör kulturen. Ett sätt att diskutera hur 
graffitikulturen svarar an på mer välvillig respons är att skilja på när graffiti 
accepteras som bildkonst och när intresset rör graffitins lokalisering.  

När personer utanför kulturen eftertraktar graffiti som bild upphävs 
den tydliga kopplingen mellan produkt och produktionsbetingelser. I en 
konsthall, eller som logotyp på produkter, transformeras graffiti till en konst-
form där dess beröringspunkter med vandalism upphävs. Vikten av att hitta 
en yta, göra en skiss som anpassas till just denna yta för att sedan planera 
produktionen med hänsyn till väderleksförhållande och upptäcktsrisk blir inte 
längre en del av graffitin. Lombard (2014) noterar att graffitimålare som 
engageras av aktörer inom konstsektorn spelar en aktiv roll i transforme-
ringsprocessen genom att förhandla och kompromissa kring bildens slutgil-
tiga utseende med den som efterfrågar bilden. Med referens till McRobbie 
(2002) liknar Lombard målarna vid ”kreativa entreprenörer” (2014:95) som 
drar nytta av sina erfarenheter som graffitimålare för att presentera uttrycket 
som populärkultur inför en bredare publik. Inom kulturen råder det delade 
meningar om hur man ska se på att graffitisymboler tas upp av aktörer som 
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inte själva tillhör kulturen. Enligt Miller (2012) finns det graffitimålare som 
uppfattar intresset som en stöld medan andra målare är positivt inställda då de 
ser det som en möjlighet att utveckla en legal yrkeskarriär. En av Millers 
positivt inställda intervjupersoner ger sin syn på saken:  

 
Now we,ve grown up: a lot of us are entrepreneurs and we´re produ-
cing our own products. That´s a much better situation, and a lot of 
graphics you see in magazines and used by companies […] are not re-
ally acts of thievery. They are produced by someone whitin the cul-
ture. (ibid:177).   
 

Enligt Lombard (2014) vänder sig graffitins beställare till målare som gjort 
sig kända för att vara skickliga. McAuliffe (2013) menar att det leder till att 
kulturen differentieras i en grupp av ”äldre” som får möjligheter att måla på 
beställning och en grupp av ”yngre” som inte kommer i fråga för legala upp-
drag. För den äldre gruppen betyder beställningsuppdragen att de utvidgar sitt 
kontaktnät vilket i sin tur främjar en social rörlighet där de kan ta steg ur 
graffitikulturen i en riktning mot mer konventionella former av kulturskap-
ande. McAuliffe framhåller att det inte går att dra någon knivskarp gräns 
mellan lagligt och olagligt eftersom de ”äldre” många gånger målat olagligt 
när de var ”yngre” och att de också som äldre kan kombinera legala beställ-
ningsuppdrag med illegal produktion.  

När aktörer utanför kulturen intresserar sig för graffitins lokalisering 
tangerar accepterandet frågor om hur graffitins utbredning ska kontrolleras. 
Enligt Høigård (2002:211; 2012) diskuteras lagliga väggar i regel som en 
fråga om begränsning och mer sällan som en fråga om hur graffiti ska ut-
vecklas som konstform. Lombard ser lagliga väggar och graffitskolor som ett 
mjukare sätt att utöva kontroll med målet att skapa en ”fogligt avvikande 
population” (2013:275). Denna kontrollambition hindrar dock inte målarna 
från att använda sig av lagliga väggar. Enligt McAuliffe (2013) utmanar 
lagliga väggar inomkulturella relationer eftersom illegal produktion framhålls 
som ett centralt kriterium för att vinna respekt. Efter att ha studerat aktivite-
ten kring lagliga väggar i Sidney konstaterar McAuliffe ändå att lagliga väg-
gar fyller en viktig funktion och bidrar till att upprätthålla kulturen. Då det 
inte längre är förenat med risk utvecklas den lagliga väggen till en samlings-
plats där målare på daglig basis kan knyta kontakt och utbyta erfarenheter. 

Platser som ges officiell status som lagliga bär ibland på ett historiskt 
arv av graffitikultur. I städer där det existerar en graffitikultur finns vanligtvis 
miljöer, s.k. fames, vilka graffitimålare uppfattar som viktiga för den lokala 
graffitimiljön. Høigård (2002) betecknar dem som semi-legala eftersom graf-
fitimålare efter att ha använt dem under flera år kommit att se dem som näst-
an lagliga. Halsey och Pederick (2010) följde processen när en sådan semile-
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gal ”graffiti hot spot” omvandlades till en laglig ”art spot” i Adelaide, Au-
stralien. De noterade då att det var nödvändigt att kommunala tjänstemän 
involverade den lokala graffitikulturen i förhandlingarna för att de inte skulle 
uppfatta att en vägg som de av hävd redan utnyttjade togs ifrån dem. En 
nyckelperson i denna förhandling var en projektledare. Denna hade själv ett 
förflutet i den lokala graffitikulturen och såg konstprojektet som en möjlighet 
att utveckla sitt eget konstnärskap under lagliga former. Halsey och Pederick 
uppfattar att projektledaren genom sitt engagemang inledde en ”hybrid kar-
riär” orienterad kring aerosolartist, bildlärare och samhällsarbetare. Hans 
position mellan den lokala graffitikulturen och kommunala beslutsfattare var 
central för att förhandlingar skulle äga rum. Från målarkulturen deltog perso-
ner ur ett väletablerat crew och förhandlingen resulterade i att de gavs rätt att 
fortsätta måla på den mur som officiellt gavs status som en plats för gatu-
konst.  

Halsey och Pederick artikel indikerar att graffitikulturens svar på ac-
cepterande och/eller positiv respons utmanar graffitikulturens föreställningar 
om sig själv som kollektiv. Återigen tycks kategorier som ”äldre” och yngre” 
graffitimålare differentiera kulturen. Det är de ”äldre” i form av projektledare 
och crewer med status på den lokala scenen som ges tillträde till arenor när 
de definieras som platser för konst. Själva diskuterar inte Halsey och Pede-
rick hur målare som exkluderats från konstsammanhanget förhåller sig till 
projektet. Deras studie antyder dock att det kan ha uppstått en inomkulturell 
konfliktsituation då det visar sig att någon sprayat över det motiv som det 
erkänt skickliga crewet målat bara efter några dagar. En sådan handling bru-
kar vanligtvis uppfattas som ett uttryck av inomkulturell missaktning (se bl.a. 
Castleman, 1982:46; Ferrell, 1996:87 f.). 

Summering 
Flera inslag i den samhälleliga reaktionen gentemot graffiti kan precis som 
graffitikulturen söka sina historiska rötter i New York City. Forskningsge-
nomgången visar att samhällsaktörer allt sedan graffitikulturen uppstod i 
New York vid mitten av 1970-talet mött graffiti med en problemorienterad 
förståelse.  

Flera forskare belyser en process varigenom graffiti kommit att upp-
fattas som ett allt svårare problem. Till att börja med uppfattades graffitimå-
larna i första hand som personer som gjorde sig skyldiga till skadegörel-
sebrott mot fysisk egendom. Denna uppfattning förändras när teorier som 
Broken Windows och Nolltolerans fick genomslag i det brottsförebyggande 
arbetet. Med sådana teorier som kognitiv referensram kom graffitimålare att 
uppfattas som allt mer demoniska och brottet graffiti kom att beskrivas som 
ett hot mot samhällets existens och medborgarnas möjlighet att känna trygg-
het. Forskningen pekar på att det inte bara är graffiti som genomgår en sådan 



KAPITEL 3 SAMHÄLLELIGA REAKTIONER 

 41 

problemkarriär utan det rör sig om ett skifte i kontrollpolitik där brott som 
tidigare uppfattats som relativt harmlösa kom att hanteras som ett hot med-
borgarnas trygghet. En sådan förståelse innebar att det tidigare synsättet där 
samhälleliga insatser utformades i avsikt integrerar och socialisera avvikare 
genom stödåtgärder inte längre sågs som ändamålsenligt. Istället för att visa 
omtanke om avvikare kom det brottsförebyggande arbetet att inriktas på att 
eliminera sådana människors möjligheter att begår brott och skapa otrygghet 
för skötsamma medborgare.  

Forskare menar att möjligheterna att välja mellan den tidigare så do-
minerande socialisationsmodell och en ny kontrollmodell bidragit till att 
polarisera graffitifrågan. Särskilt tydligt blir det i frågan om lagliga väggar 
där en del beslutsfattare kan argumentera för tillståndsgivning och andra 
framför argument om ett totalt förbud. Ett annat förhållande som gör graffiti 
till ett svårt beslutsområde hänger samman med att graffiti kan uppfattas både 
som brott och som konst. Det här innebär att det brott som vissa aktörer vill 
förhindra av andra kan aktörer kan främjas som ett kreativt uttryck med posi-
tiva kvaliteter. Den här forskningsgenomgången visar att graffitins betydelse 
av att vara en konstform kan förstås på något olika vis. En betydelse är kopp-
lat till kulturinstitutioner som främjar konstformen genom att visa upp graffiti 
i utställningssammanhang. Det andra sättet att uppmärksamma graffiti som 
en positiv resurs kan relateras till marknadsföring och reklam medan ett 
tredje sätt att uppskatta graffiti är att framhålla dess betydelse som ett kreativt 
och intresseväckande uttryck i urban miljö. 

I studier som fokuserar på de samhälleliga reaktioner som graffiti gett 
upphov kan man också notera ett samspel mellan graffitikultur och de reakt-
ioner den möter. Tydligt blir det i graffitimålarnas relation till nolltoleransens 
förespråkare, vilka målarna definierar som sin fiende. Den fientliga relation-
en är ömsesidig och från båda sidor talar man gärna om kontakten i termer av 
ett krig. Genom forskningen vet man dock att en uppdriven konfliktnivå kan 
få oönskade konsekvenser på så vis att graffitimålare mobiliserar och ökar 
den illegala produktionen i avsikt att visa att man inte kan vinna ett krig mot 
graffiti. Vilket framgår ovan så möter graffitimålare också mer välvilliga 
samhällsaktörer. Sådana kontakter där interaktion bygger på ett gemensamt 
antagande om att graffiti är något positivt kan dock blir svårhanterliga graf-
fitikulturen. En förklaring är att målarna ser risker med att deras kultur ska 
kommersialiseras. Av det skälet kan målare som är mer samarbetsorienterade 
bli anklagade för att sälja ut graffitin av andra målare som menar att graffiti 
ska vara fri och otyglad för att vara äkta. 
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4 
Metod 

Den lokala avgränsningen 
I inledningskapitlet nämndes att Jönköping valts som ort för undersökningen 
därför att staden inrymmer en lokal graffitikultur och för att det i kommunen 
förekommer ett klotterförebyggande arbete. Ett annat väsentligt skäl till att 
studien avgränsats till ett lokalt sammanhang är motiverat av forskningsme-
todologiska skäl. Med utgångspunkt i avhandlingens syfte och en inriktning 
att studera interaktion inom och mellan grupper som av olika anledningar 
engagerar sig i graffiti är det nödvändigt att urskilja ett rumsligt sammanhang 
där aktörer har möjligheter att träffa på varandra. 

I inledningen nämndes också att Jönköping inte ska uppfattas som en 
isolerad miljö för graffiti då det lokala sammanhanget påverkas av sin om-
givning. Lämpligare är att beskriva det som ett translokalt sammanhang där 
aktörer förhåller sig till sin omgivning genom kontakter och utbyte av idéer. 
Hannerz (2001) menar att forskare som väljer en lokal utsiktspunkt för att 
studera det lokala livets inbäddning i ett vidare sammanhang behöver klargör 
hur man metodisk och analytiskt hanterar avgränsningar mellan det lokala 
och dess omgivning (ibid:11). I den här studien har relationer mellan det 
lokala och dess omgivning undersökts kring tre nivåer.  

Huvudfokus för datainsamling har knutits till det lokala sammanhang 
som utgörs av Jönköping där jag undersökt hur aktörer ägnar sig åt graffitire-
laterad aktivitet. Genom observationer och i intervjuer har jag varit lyhörd för 
hur aktörerna själva uppfattar Jönköping som ett translokalt sammanhang. 
Vanligtvis har sådana kopplingar framkommit spontant, men i de fall det inte 
skett har jag aktivt frågat om hur de ser på graffiti i Jönköping i förhållande 
till ett translokalt sammanhang. Ytterligare datamaterial som utnyttjas för att 
undersöka relationer mellan lokalsamhället och dess omvärld har bland annat 
utgjorts av lokalpressens nyhetsrapportering och kommunala handlingar. 
Senare i detta metodkapitel redogör jag utförligt för studiens olika empiriska 
material. 

En annan nivå för att undersöka Jönköping som ett translokalt sam-
manhang har varit att undersöka relationer mellan det lokala och ett nationellt 
sammanhang. Med Jönköping som referenspunkt har jag intresserat mig för 
hur och på vilka sätt lokala aktörer förhåller sig till en regional och nationell 
omgivning. Eftersom graffiti är ett visuellt uttryck har det också varit möjligt 
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att observera hur Jönköpings graffitimålare producerar graffitisymboler 
längst transportleder för bil och tåg. Jag har då kunnat se hur målare från 
Jönköping varit aktiva i samtliga tre storstadsområden och i mindre städer 
som Aneby, Nässjö, Värnamo och Falköping vilka finns i Jönköpings närom-
råde. I takt med att jag fick större kännedom om den lokala scenen kunde jag 
också observera ett rörelsemönster där graffitimålare från andra håll i Sverige 
på motsvarande sätt besökte Jönköping. Jag har också besökt lagliga väggar i 
Malmö, Lund, Uddevalla och Göteborg och inlett samtal med ungdomar som 
varit där och frågat om de känner till något om graffiti från Jönköping.  

Den tredje nivån som jag intresserat mig för vill jag likna vid ett glo-
balt sammanhang av graffiti. Det råder ingen knivskarp gräns mellan det 
nationella och det globala sammanhanget utan argumentet för gränsdragning-
en har varit att graffitimålare och intervenerare i Jönköping har större förut-
sättningar att knyta personliga kontakter med andra aktörer om de befinner 
sig inom landets gränser. Det globala sammanhanget är likväl viktigt då de 
personer jag intervjuat själva kopplar sin lokala praktik mot det som sker i 
omvärlden. Centrala resurser för detta utbyte utgörs av publikationer som 
presenterar graffitikultur liksom rapportering och debatt om hur graffiti ska 
hanteras som en samhällelig fråga. För att förstå mer om detta globala sam-
manhang har min egen inläsning av tidigare forskning varit betydelsefull. 
Den nationella diskussionen har jag dessutom följt genom att ta del av riks-
dagsprotokoll, lagändringar och rikstäckande media. Jag har också gjort iakt-
tagelser av graffiti i en rad olika städer, både svenska och europeiska, där jag 
likt Phillips (1999) kunnat konstatera att graffitikultur praktiseras på ett snar-
likt sätt i de städer jag besökt. Ytterligare kunskap i denna mer allmänna och 
generella orientering har jag fått genom att besöka hiphopbutiker, konstut-
ställningar, evenemang och konferenser där graffiti/klotter varit ett centralt 
tema. 
 
Fallet Jönköping 
På det sätt som studien avgränsats kan den läsas som en fallstudie (case 
study). Enligt Cousin (2005:421) syftar fallstudien till att undersöka och 
skildra en miljö i avsikt att främja förståelse. Jag har undersökt vilka som 
målar graffiti, hur det går till och hur de ser på sin graffitikultur. På motsva-
rande sätt har jag undersökt vilka intervenerarna är, vad som föranleder dem 
att arbeta med frågan och på vad sätt olika uppfattningar av graffiti ger upp-
hov till skilda interventioner. Genom att anlägga ett processperspektiv på 
graffiti och också undersöka hur graffiti etablerats i Jönköping speglar fallet 
närmare trettio år av graffitirelaterad aktivitet i Jönköping. 

När det gäller fallstudier, liksom all annan forskning, är det nödvän-
digt att reflektera över forskningsetiska frågor. Inledningsvis var jag tveksam 
till om det skulle framgå att studien genomförts i Jönköping. Ett sådant utpe-
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kande innebär att personer som är förtrogna med vad som händer och har 
hänt kring graffiti i staden också kan göra rimliga antaganden om de personer 
som bidrar med information. Hur detta hanterats återkommer jag till nedan 
under avsnittet Etiska överväganden. 

Ett betydelsefullt skäl till att jag beslutade mig för att ange ortsnamnet 
i klartext var att det annars blivit problem med att genomföra grundtanken 
med att ha en lokal utblickspunkt för studien. Om Jönköping hade avidentifi-
erats så hade det varit svårt att utnyttja datakällor som statistik, pressarkiv 
eller offentliga skrivelser från tjänstemän och politiker. Information från 
fältobservationer och intervjuer hade också behövt bearbetats på ett sådant 
sätt att den lokala närvaron hade tonats ner med risk för att beskrivningar 
framstått som ytliga, godtyckligt valda eller lösryckta ur sina sammanhang. 
Ambitionen att skapa anonymitet kring den valda platsen, som blir så tydlig i 
Medelby (Allwood & Ranemark, 1943), hade också gjort det svårt att relatera 
Jönköping till ett translokalt sammanhang. Jag har också konstaterat att andra 
samhällsforskare som studerat lokala sammanhang väljer att klargöra vilken 
plats som valts. Så är fallet i Lalanders (2001) studie om unga heroinmiss-
brukare i Norrköping och Anderssons (2002) om ungdomars offentliga liv 
och rum i Göteborg. Andra exempel är Sernhedes (2002) undersökning av 
hiphop i Angered eller Liebergs (2000) studie av ungdomar i Bjuv. 

Innan jag övergår till att redogöra för hur studiens empiri samlats in 
och bearbetas vill jag nämna ett mer pragmatisk skäl till att studien genom-
förts i Jönköping. Jag bor och arbetar där och har tidigare varit verksam som 
socialarbetare i staden. Denna närhet till undersökningsfältet har jag sett som 
en tillgång då det skapat förutsättningar för täta och regelbundna observat-
ioner, vilka i sin tur ökat möjligheterna att nå tänkbara intervjupersoner. En 
annan fördel med min lokalkännedom är att jag många gånger känt till hän-
delser och platser som aktörerna talat om. 
 
Studiens datamaterial 
I den här studien har jag använt mig av en rad olika kvalitativa metoder för 
datainsamling. De två mer framträdande har varit observationer och inter-
vjuer vilka har kompletterats med andra materialtyper såsom pressmaterial, 
kommunala handlingar samt ett diskussionsforum på internet. Det empiriska 
materialet har i huvudsak samlats in med start 2002 och pågick fram till 
2006. Tiden därefter har jag fortlöpande uppdaterat mig om vad som sker 
kring graffiti i Jönköping genom att följa hur frågan blir belyst i lokal press. 
Jag har också fortsatt att göra observationer i miljöer där det förekommer 
graffiti om än inte lika frekvent och målinriktat som under datainsamlingens 
intensiva fas. Genom att fortsätta besöka evenemang där graffiti presenterats 
eller diskuterats har jag också bibehållet en viss kontakt med undersöknings-
fältet. Ibland har sådana tillfällen gett mig möjlighet att stämma av vad som 
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sker kring graffiti med personer som i studien fungerat som intervjupersoner. 
I det följande redovisas och diskuteras hur material samlats in och analyse-
rats.  

Observationer 
I en studie av graffiti där det offentliga rummet har en så framträdande bety-
delse har jag valt observation som vetenskaplig metod. När observation dis-
kuteras som vetenskaplig metod är det vanligt att man lyfter fram vissa 
aspekter som berör forskarens relation till fältet. Ett viktigt klargörande är om 
observationer sker öppet eller dolt inför deltagarna (Henriksson & Månsson, 
1996:16). Jag har strävat efter att det ska vara känt att jag söker upp miljöer 
eller situationer som handlar om graffiti i avsikt att studera vad det är som 
pågår. Denna öppenhet med forskningsavsikterna har jag kommunicerat både 
till ungdomar som målat graffiti och till de intervenerare som varit involve-
rade.  

Kristiansen och Krogstrup (1999:101 ff.) använder Raymond Gold 
(1958) och dennes klassifikation av fyra observationsroller för att diskutera 
forskarens position i fältet. En roll utgörs av den totala deltagaren där forska-
ren fullt ut deltar i det sociala sammanhang som studeras, men gör det dolt 
för de övriga. En annan position är den observerande deltagaren, vilken inte 
döljer sina forskningsavsikter inför andra och försöker utnyttja observations-
tillfällen för att knyta kontakter med viktiga aktörer. Den tredje rolltypen 
utgörs av den deltagande observatören som förhåller sig mer distanserad till 
fältet och det som där utspelar sig. Om kontakter tas är de mer tillfälliga, 
formella eller flyktiga. Den fjärde positionen, den totala observatören, inne-
bär att forskaren i än högre grad distanserar sig till det sammanhang som 
studeras med målsättningen att enbart göra observationer. De som observeras 
vet då heller inte att deras aktivitet bidrar med information för forskaren.  

När jag relaterar mitt eget fältarbete till denna typologi kan jag i likhet 
med Andersson (2002:101) konstatera att det är svårt att inta renodlade posit-
ioner i vetenskapligt fältarbete. Både graden av involvering och förutsätt-
ningarna för att vara öppen med forskningsavsikter påverkas av det samman-
hang i vilken observationen görs. Det innebär att man som forskare både tar 
och tilldelas olika roller. Trots att jag velat undvika dolda observationer har 
jag iakttagit situationer där de närvarande inte känt till att jag forskar om 
graffiti. Tydligt blir det när jag observerade evenemang där graffiti uppmärk-
sammades som konstform. Sådana tillfällen lockar också personer som jag 
inte definierat som graffitimålare eller intervenerare, vilket innebar att jag 
inför dem antagligen bara framstod som en besökare bland alla andra. Ett 
annat exempel då samtliga i observationsfältet inte känt till att jag deltog som 
observatör var när jag följde en tingsrättsförhandling. Bland de som var där 
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var det bara den åtalade ungdomen som jag själv hade informerat om mina 
forskningsavsikter.  
 
Observationer av offentlig miljö 
Mitt fältarbete inleddes med iakttagelser i offentlig miljö där min egen roll 
kan liknas vid en total observatör. Efterhand utvidgade jag observationerna 
till mer avskilda platser som jag förstod var viktiga för graffitikulturen. Min 
kännedom om sådana platser växte fram successivt genom samtal med graf-
fitimålare och intervenerare. Två av varandra oberoende observationer har 
också genomförts i sällskap med en graffitimålare som guidat mig i miljöer 
som är centrala för den lokala kulturen. Metodmässigt kan tillfällena liknas 
vid det som Kusenbach (2003) beskriver som ”go-along” eller som Evans 
och Jones (2011) kallar ”walking interview”. Lieberg (1994) har också an-
vänts sig av metoden vilken han beskriver som en ”rundvandring” (ibid:187). 
På plats och i de miljöer som graffitimålare ser som viktiga fick jag informat-
ion om hur graffitimålare ser på målningar och hur de kan bedöma deras 
kvalitet. Jag fick också klart för mig att de mer frekvent använda platserna 
och miljöerna getts namn som är allmänt kända bland unga inom kulturen. En 
sådan kunskap var mycket användbar när andra målare berättade om var och 
hur de brukade måla. 

Det stora flertalet av observationerna i offentlig miljö har jag gjort på 
egen hand. Ensam på plats har jag försökt leva mig in i hur miljöer kan te sig 
ur graffitimålarnas perspektiv, men också reflekterat kring hur sådana miljöer 
kan uppfattas av intervenerare. Genom skiften i perspektivval och uppmärk-
samhetsfokus har jag då noterat hur kommunen introducerar affischkam-
panjer mot skadegörelse, hur graffiti tvättas bort eller hur man ordnar dis-
kussioner om den offentliga konsten och sett all sådan verksamhet som ut-
tryck för ”graffitiaktivitet”. Jag har också valt ut vissa platser som framstår 
som attraktiva för graffitimålare för mer kontinuerliga iakttagelser. En sådan 
plats valde jag att benämna ”Se men inte röra–tunneln” eftersom den ingick i 
ett sammanhängande tunnelsystem med den lagliga tunneln och därför ut-
gjorde en tydlig gräns mellan det tillåtna och det otillåtna. 

Till stöd för dokumentationen har jag använt kamera och bildmateri-
alet uppgår till något fler än tusen bilder. Merparten av bilderna är tagna i 
Jönköping med omnejd. De gånger människor befunnit sig i miljön har jag 
varit öppen med min avsikt att ta bilder och gett personer möjlighet att dra sig 
undan och/eller säga att de inte vill bli fotograferade. Delar av detta bild-
material används i avhandlingen för att illustrera framställningen. De bilder 
där det förekommer människor är valda från tillfällen där det mycket tydligt 
framgått att jag fotograferat och/eller de som blivit fotograferade gett sitt 
medgivande.  
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Kontaktetablering i fältet 
Burgess (1984) menar att forskare som söker tillträde till ett fält behöver 
utveckla relationer mellan sig själva och de som ska studeras. I förhållande 
till de som observerats har min position huvudsakligen varierat mellan rollen 
som ”observerande deltagare” och rollen som ”deltagande observatör”. 
Arnstberg (1997:53) liknar kontaktetableringen vid en förhandlingsprocess 
där det är viktigt att forskaren klargör sin egen roll.  

När jag observerat aktörer har jag strävat efter att de ska befinna sig i 
det som Kristiansen och Krogstrup (1999) beskriver som naturliga samman-
hang. Merparten av de sociala situationer som observerats ingår i aktörernas 
vanliga praktik. Vid observationer som skett i direkt samspel med aktörer 
uppfattar jag att min forskarroll varierat mellan rollen av den observerande 
deltagaren och den deltagande observatören. Min grundhållning har varit att 
min forskningsverksamhet inte skulle påverka de aktiviteter som jag observe-
rade eller på andra sätt samlade data kring. Det innebär inte att jag sökt en 
alltigenom distanserad roll där jag nöjt mig med att följa det som utspelade 
sig på avstånd. Tvärtom, med hjälp av observationer och intervjuer, har jag 
velat komma nära det ”mänskligt liv såsom det utspelar sig i sin naturliga 
miljö. Syftet bör vara att försöka se världen som de sociala aktörerna själva 
ser den, vilket kräver att forskaren så långt som möjligt låter sig införas i den 
värld han studerar” (Hughes & Månsson, 1988:66 f.). 

 
Forskarrollen och graffitimålare 
Mina möjligheter att göra observationer och knyta kontakter med ungdomar 
som målar graffiti underlättades av att kommunen erbjöd en gång- och cykel-
tunnel för laglig graffitimålning. Den tunneln har varit en betydelsefull miljö 
där jag frekvent, flera gånger i veckan, genomfört observationer. När kom-
munen invigde ytterligare en tillåten plats för graffiti, en vägg i Huskvarna, 
började jag också göra observationer där, om än inte lika regelbundet som vid 
den ”lagliga tunneln” i Jönköping. 

Allt som oftast valde jag cykel som färdmedel vilket gav mig möjlig-
het att snabbt och otvunget stanna till för kortare och längre observationer. 
Inte sällan tog jag en sväng förbi tunneln även om jag egentligen var ute i ett 
helt annat ärende. Det innebar att jag vissa dagar kunde besöka tunneln vid 
fyra, fem tillfällen. Genom att besöka platsen regelbundet kunde jag notera 
skillnader i aktivitet beroende på veckodag, tid på dygnet, väderlek och års-
tid. Vid vissa tillfällen kunde det vara närmare tio ungdomar på platsen, 
andra gånger var det helt tomt. Tidigt kunde jag också notera att graffitimå-
lare i det närmaste var liktydigt med att vara kille. Eftersom den tunneln som 
anvisats graffitimålare också är en gång- och cykelbana har jag också haft 
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goda möjligheter att observera hur en förbipasserande allmänhet förhåller sig 
till ungdomarna som varit där. 

Mitt sätt att ta kontakt med ungdomarna har inte varit helt olikt det 
förhållningssätt som fältsekreterare använder sig av vid uppsökande arbete. 
Även om en ”laglig tunnel” utgör en offentlig plats så är den av ungdoms-
gruppen definierad som en speciell plats där en icke-målande vuxen betraktas 
som utomstående. Till en början uppfattade jag också att ungdomarna var rätt 
reserverade mot mig och mina avsikter. Inledningsvis valde jag därför att 
göra korta observationer och dröjde mig bara kvar så länge som det kändes 
bekvämt. Efterhand kunde jag stanna allt längre, titta på medan ungdomarna 
målade och prata om vad som hände på Jönköpings graffitiscen. Det innebar 
att min roll som forskare kom att förskjutas från en observerande roll till en 
mer deltagande. Även om jag inte deltog i den meningen att jag själv målade, 
så delade vi ett intresse för graffiti ner på en detaljnivå och vi pratade om 
vem som målar, när man målar och hur man målar.  

Med detta menar jag inte att jag började ses som en i gänget, men min 
närvaro vid den lagliga tunneln väckte efter en tid inte någon större förvå-
ning. När jag besökte vissa evenemang, exempelvis då graffiti gavs utrymme, 
eller diskuterades, som konstform mötte jag kommentarer om att de förväntat 
sig att jag skulle dyka upp. Ett annat exempel, som jag ser som ett uttryck för 
att jag som utomstående fick ett visst tillträde till graffitimålarnas värld, var 
när några målare dedikerade en målning till mig. I graffitikulturen är det 
vanligt att man ger bort målningar till vänner genom att skriva in deras namn 
någonstans i motivbilden. Oftast rör det sig om vänner inom graffitikulturen, 
men det kan också vara kompisar eller flickvänner som inte målar graffiti. 
Vid det tillfälle jag refererar till iakttog jag hur tre målare utformade en mål-
ning vid den lagliga väggen. När de var klara frågade de sig vem de skulle ge 
den till – en av dem pekade på mig och skrev dit mitt namn. 

Även om jag ser detta som ett uttryck för att min närvaro vann accep-
tans bland ungdomar, så har jag inför varje nytt observationstillfälle varit 
lyhörd för om ungdomar ville prata med mig eller inte. Under hela undersök-
ningsperioden har det också funnits enskilda graffitimålare som genomgå-
ende varit mer distanserade mot mig och mina kontaktförsök. Genom att läsa 
på väggarna kunde jag förstå att en av de mer avogt inställda var mycket 
aktiv då jag noterade att hans signatur fanns i stora delar av Jönköping, men 
också i Stockholm och Göteborg. Eftersom han hade en viss respekt bland de 
ungdomar som jag vanligtvis pratade med, kunde jag märka att de blev 
mindre benägna att prata med mig när han var på plats. 

När jag skriver att jag eftersträvat att göra observationer i samman-
hang som uppfattas som naturliga för graffitimålare är det en sanning med 
modifikation. Mina observationer av målare har begränsats till hur de sam-
spelar med varandra under lagliga betingelser, men sådan observationer 
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fångar inte den aktivitet och spänning som följer av att måla olagligt. Motiv 
för detta val kommer att utvecklas nedan under avsnittet Etiska övervägan-
den.  

Observationstillfällena har inte bara gett mig möjligheter att observera 
ungdomar, utan de har också haft möjligheter att bilda sig en uppfattning om 
vem jag var och vad jag var ute efter. Lieberg (1994:173) menar att den relat-
ion som utvecklar sig mellan forskare och de som observeras är komplicerad 
och mångsidig och han ställer sig frågande till om det överhuvudtaget är 
möjligt att förstå miljöer som ungdomar gör till sina, utan att samtidigt på-
verka denna miljö. Som jag ser det så har min närvaro påverkat, ibland också 
stört, den aktivitet som pågått. Till att börja med uppfattar jag att jag störde 
genom att skapa en viss osäkerhet kring vem jag var och vad jag var ute efter. 
Denna osäkerhet uppfattar jag minskade allt eftersom jag presenterade mig 
och mina forskningsavsikter. Ungdomar som målar graffiti i Jönköping 
kommunicerar också med varandra, varför kännedom om mitt intresse för 
graffiti många gånger fanns när jag presenterade mig för målare som jag inte 
träffat tidigare. Med tanke på att jag också är flera år äldre och att människor 
i min ålder vanligtvis inte stannade för att titta på graffitimålningar, så var det 
antagligen en enkel uppgift att redan på avstånd identifiera mig. 

När jag observerade hur de målade och ställde nyfikna frågor om graf-
fiti avbröt jag ibland den koncentrerade aktivitet som handlar om att få färgen 
att fästa på rätt ställe. Avbrott av det här slaget uppfattar jag inte att graffiti-
målarna med nödvändighet såg som negativt. Snarare fick jag intrycket att de 
tyckte det var roligt att förklara för en ovetande person vad graffiti innebär. 
Antagligen har de ungdomar som jag studerat, framförallt de som relativt 
nyligen etablerat sig som graffitimålare, haft en ganska ovanligt och unik 
erfarenhet av att vara graffitimålare på grund av min närvaro. De ungdomar 
som jag hade flest kontakter med vid den lagliga tunneln hade alla börjat 
måla graffiti i slutet av 1990-talet eller början av 2000-talet. Med andra ord 
så hade de, precis som jag, ett förhållandevis nyväckt intresse för graffiti och 
graffitikultur. Att då möta en vuxen med ett graffitiintresse, inte helt olikt 
deras eget, är knappast en vanlig erfarenhet för ungdomar som söker sig till 
graffitikulturen. När den vuxne heller inte kommer med förmaningar om att 
det de borde sluta med de olagliga sidorna av graffiti, framstår relationen som 
än mer ovanlig.  

Det finns också situationer då jag uppfattar att mitt intresse för ung-
domarna bidrog till att förstärka de sidor av deras liv som rör graffiti. Av 
vissa dialoger som fördes mellan ungdomarna framgick det att de också hade 
många andra intressen. De kunde prata om gymnasieval, om tjejer, om det 
var svårt att ta körkort eller hur de skulle ut och festa med andra kompisar. 
Jag kunde också se hur de skämtade och bråkade på ett sätt som inte är ovan-
ligt för killar i tonåren genom att jaga eller knuffa varandra. Ibland skedde 
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det här i samband med målandet då någon lite retfull stötte till en kompis 
som just var i färd med att måla en knivskarp linje, eller som då någon böjde 
sig ner för att spraya färg på kompisens skosulor. Min närvaro hindrade mig 
visserligen inte från att fånga upp interaktion av det slaget, men ibland upp-
fattade jag att den avbröts snabbare på grund av att jag fanns på plats. En 
förklaring skulle kunna vara att två sextonåringar plötsligt kommer på att det 
kan framstå som lite barnsligt att jaga varandra inför ett vuxet ögonvittne. En 
annan förklaring, som är betydelsefull i forskningsavseende, hänger samman 
med hur jag knutit kontakter med ungdomar. Genom att vända mig till dem i 
deras egenskap av graffitimålare, så har jag också bidragit till en konstrukt-
ionsprocess där rollen och betydelsen av att vara graffitimålare kan ha blivit 
förstärkt. Det går därför inte att utesluta att min närvaro vid den lagliga tun-
neln ibland förstärkte ungdomarnas position som kulturella talesmän, vilka 
inför mig skulle representera en både lokal och global ungdomskultur.  

I ett tidigt skede stod det klart att internet och digital teknik fyller vik-
tiga funktioner inom graffitikulturen. Jag har därför observerat en del av de 
nätmiljöer som har koppling till graffitikultur. Något förenklat rör det sig om 
två olika typer av miljöer. En utgörs av hemsidor som graffitimålare från 
Jönköping själva skapade för att presentera egenproducerat bildmaterial med 
lokal anknytning. Under perioden 2002 till 2006 kunde jag följa hur fyra 
sådana webbsajter etablerades. Varaktigheten för sidor av det här slaget vari-
erade från ett par månader till som längst ett år. Den andra nätmiljön som jag 
studerat utgjordes av ett nationellt diskussionsforum om graffiti med namnet 
Woha (www.woha.nu). Detta forum var allmänt känt bland graffitimålare i 
Sverige och fungerade, fram till att det lades ner år 2014, som en portal för 
svensk graffiti4. I kommunikativt avseende skilde sig Woha från de egenpro-
ducerade hemsidorna då det erbjöd goda möjligheter att kommunicera och 
knyta kontakter med andra användare.  

Vid den tidpunkt jag började observera graffitimålares nätmiljöer upp-
fattades internet som ”ny forskningsarena” i behov av en forskningsetisk 
diskussion (Ågren, 2000).  I forskningsetiskt avseende tycks diskussionen 
landat i att internet som socialt sammanhang ska behandlas med samma re-
spekt och omtanke om människors integritet som gäller för all annan forsk-
ning (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003). Av det skälet menar Da-
neback och Månsson (2008) de fyra huvudkrav som uttrycks i forskningse-
tiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

                                                                    
 
4 Webbadministratörerna motiverade nedläggningen med att de inte längre hade tid att hänga 
med i en utveckling där allt mer kommunikation flyttat till nya kontaktytor som Facebook, 
fotobloggar, twitter och instagram. Det här pekar på att internets betydelse för graffitikulturen 
växer. 
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(Vetenskapsrådet, 1990), är ”både tillräckliga och ändamålsenliga för forsk-
ning om och kring internet” (Daneback & Månsson, 2008:167).  

För egen del registrerade jag mig under en pseudonym som användare 
av diskussionsforumet i september 2002 för att ta del av de diskussioner som 
fördes fram till 2014. Jag uppgav inga personuppgifter och det framkom 
heller inte att jag hade forskaravsikter med min närvaro. Jag har dock inte 
utnyttjat forumets möjligheter att knyta kontakter, utan följt aktiviteten som 
en total observatör. Avsikten har varit att få en allmän och generell uppfatt-
ning om vilka frågor som diskuteras bland graffitimålare.  
Den ”internet-empiri” som används i avhandlingen är vald och bearbetad 
med hänsyn till etiska aspekter. Ett konkret uttryck för det är att jag valt att 
nämna användarna som ”Forumanvändare” och inte med det namn de själva 
använde sig av på forumet. Det mer bearbetande och analytiska arbetet har 
begränsats till att jag noterat vilka ämnen och teman som varit vanligt före-
kommande och på vilka sätt detta sociala sammanhang får betydelse för graf-
fitimålare från Jönköping. Även om jag som användare har samlat in inform-
ation som total observatör har jag inte dolt att jag känner till diskussionsfo-
rumet när jag träffat graffitimålare i Jönköping. Jag har berättat att jag själv 
tar del av information som förmedlas där och har också ställt frågor kring hur 
de själva ser på sitt användande av internet. 
 
Forskarrollen och intervenerare 
Eftersom jag har ett förflutet som socialarbetare i Jönköping fanns speciella 
förutsättningar för mina relationer med intervenerarna. Genom mitt tidigare 
arbete som socialarbetare hade jag god kännedom om den kommunala orga-
nisationen och i rollen som socialarbetare hade jag också träffat merparten av 
de ungdomsarbetare som arbetade med graffitifrågor. Det finns också ett 
metodmässigt släktskap (Lieberg, 1994:185) mellan fältforskning och de 
metoder som poliser, socialarbetare, fältarbetare och fritidsledare utvecklar i 
ett uppsökande arbete med ungdomar. Det här sambandet uppfattades också 
av ungdomarna, som kunde fråga om jag tillhörde någon av de nämnda yr-
kesgrupperna.  

Jag var förberedd på att möta intervenerare under mina observationer 
eftersom jag rörde mig i miljöer där också de kunde finnas. Med tanke på att 
jag närmade mig ungdomsgruppen med metoder som inte var helt olik inter-
venerarnas arbetsmetodik, så funderade jag på hur de skulle se på min när-
varo. Skulle de uppfatta mig som någon som störde deras arbete, eller kanske 
tvärtom, som någon som borde ta aktiv del i det kommunala arbetet med 
graffiti och klotter? I det praktiska fältarbetet behövde jag dock aldrig hantera 
frågor av det här slaget.  Under den tid jag gjorde frekventa och planerade 
observationer vid den lagliga tunneln var det bara vid tre tillfällen som jag 
befann mig där samtidigt som någon intervenerare. Vid ett tillfälle var det en 
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tekniker, vid ett annat tillfälle var det en ungdomsarbetare och vid det tredje 
tillfället mötte jag en polispatrull. Inte i något fall uppfattar jag att vår samti-
diga närvaro innebar att min roll som forskare förväxlades med deras profess-
ionella uppgifter eller i övrigt framstod som oklar. Att teknikern och jag 
befann oss i tunneln samtidigt berodde dessutom på att vi gjorde sällskap dit 
efter en avslutad intervju. Mötet med ungdomsarbetaren uppstod heller inte 
av en tillfällighet eftersom han bjöd in mig till en diskussion han skulle ha 
med graffitimålare för att diskutera förutsättningarna för den lagliga väggen.  

Med detta vill jag ha sagt att deltagande observation som metodval 
kom att få olika betydelse beroende på om jag studerade graffitimålare eller 
intervenerare. När det gäller graffitimålare kunde jag i mycket större ut-
sträckning få en uppfattning om vad graffiti betyder genom att se hur ung-
domarna rent praktiskt gick till väga när de utövade och levde sin kultur. 
Även om en laglig tunnel inte är en idealisk plats om man också ser till graf-
fitins illegala aspekter så kunde jag ändå prata om allt det som hände på sce-
nen och hur ungdomarna själva såg på det.  

Några motsvarande sammanhang där intervenerare lika engagerat vi-
sade upp hur de praktiskt och konkret arbetade med graffiti eller klotter 
kunde jag inte identifiera. Mina relationer med aktörer som av professionella 
skäl arbetar med graffiti utvecklade sig snarare kring graffiti och klotter som 
ett samtals- och diskussionsämne. Ett forum har utgjorts av samverkansgrup-
pen Projekt Graffitis sammanträden. Projektgruppen samlande flera interve-
nerare i ett arbete som handlade om den lagliga väggen och dess förutsätt-
ningar. Vid tre tillfällen kunde jag delta som observatör vid deras möten. När 
det gäller Projekt Graffitis sammanträden uppfattar jag min inverkan som 
marginell och min bedömning är att det som blev sagt under dessa möten 
antagligen hade blivit uttryckt på samma sätt även om jag inte hade varit där. 
Genom att vara ganska lik intervenerarna om man ser till ålder, social status 
och i att vara i en position utanför graffitikulturen kunde jag lätt smälta in och 
framstå som en deltagare bland flera. Den miljö jag mötte med en mötesord-
förande, dagordning och kallelse till nästa möte var heller inte olik en sam-
manträdeskultur som jag mött i flera andra sammanhang. Inte heller det för-
hållande att jag förde fältanteckningar under pågående möte framstod som 
speciellt annorlunda eftersom mötesdeltagarna själva satt med block och 
penna framför sig.  
 
Observationer av direkt samspel 
Jag har varit särskilt intresserad av situationer och sammanhang då graffiti-
målare möter intervenerare ansikte mot ansikte. Det visade sig att sådana 
tillfällen inte var speciellt vanliga. En observation gjordes, vilket nämndes 
ovan, då ungdomsarbetare träffade graffitimålare för att diskutera förutsätt-
ningarna kring en laglig vägg. Det samtalet pågick i cirka en och halv timma 
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och är det observationstillfälle jag tydligast kunna följa en konversation mel-
lan graffitimålare och intervenerare.  

Andra tillfällen där graffitimålare och intervenerare befunnit sig i 
varandras omedelbara närhet har varit sammanhang då graffiti presenterats 
som konstform. Vid ett par tillfällen har graffitimålare då haft en aktiv roll 
och målat inför publik. Ett sådant tillfälle var när KFUM bjöd in två nation-
ellt etablerade graffitimålare, RUSKIG och ÅNGEST, för att de skulle måla 
en vägg på deras föreningslokal Ungdomens Hus. Målningen, Svensk famil-
jepolitik, ingick även i konstprojektet Vem är rädd för Röd, Gul och Blå? 
som utgick från tio legala målningar målade i lika många städer under år 
2002 (om utställningen, se bl.a. Ekholm, 2003). Ett annat evenemang där 
graffitimålare målade inför publik var när Kulturhuset i Jönköping i januari 
2004 invigde vindsvåningen som ny lokalyta med utställningen Betongpoesi. 
Vid det tillfället bidrog sjutton graffitimålare/graffitikonstnärer från bland 
annat Jönköping, Stockholm och Göteborg med sina verk. Under invignings-
kvällen dekorerades också ett trapphus där besökare kunde se hur målningar 
tog form. Vid två tillfällen har jag också gjort observationer när graffiti varit 
föremål för offentlig debatt. I båda fallen har personal från kultursektorn stått 
som initiativtagare, men eftersom debatterna också lockat graffitimålare har 
jag kunnat observera hur kulturarbetare och graffitimålare diskuterar graffiti 
med varandra. 
 
Fältanteckningar 
Jag har dokumenterat mina observationer i kronologiska fältanteckningar. En 
del sådana anteckningar utgörs bara av korta anteckningar som till exempel: 
 

2002-07-24 Cyklade genom hela stan. Fortfarande ingen graffiti vid 
Junedalstunneln. Borta vid museigången såg jag en ny målning. Såg 
flera tags utefter Vätterstranden. Kunde inte tyda texten och vet inte 
om det är en ny målare. På den nedlagda järnvägsbron i Huskvarna 
hittade jag flera tags och throw-ups. Ger nästan intrycket av att vara 
en laglig plats. 

 
Jag har också fört mer beskrivande och detaljrika anteckningar och då fram-
förallt kring iakttagelser vid den lagliga tunneln. 
 

2002-08-28 Stannar till vid lagliga tunneln på kvällen. Två grabbar 
står där med ett par kartonger med sprayburkar. Den ena är ljushårig 
och den andra är mer cendré och jag gissar att de är strax över fem-
ton år. De verkar inte vana vid att folk stannar och tittar och deras 
första kommentar till min närvaro är försvarsinriktad: ’– Det är lag-
ligt att vara här!’.  Jag svarar att jag vet det och inleder ett försiktigt 
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samtal. Frågar om det är de som gjort målningen och vad det står. 
Den ljushåriga killen är mest aktiv och står och skakar sin burk. De 
säger att det är en annan kille som målat den men de ska hjälpa ho-
nom med bakgrunden. Ingen av dem hjälper mig att tyda bokstäver-
na men jag uppfattar det som att det står OIL med halvmeterstora 
bokstäver. Samtalet är trevande så jag använder ordet Montana [fab-
rikatet på den färgburk de använder] för att visa att jag känner till 
lite om graffiti och att jag är intresserad. Omedelbart får jag frågan 
om jag är polis. Jag svarar nej och berättar att jag tidigare jobbat 
som socialarbetare men att jag nu går en forskarutbildning och tän-
ker skriva om graffiti. Den cendréfärgade killen svarar: – Då får du 
skriva bra om det. Det brukar vara så mycket skitsnack annars. 

Medan vi står där passerar flera människor. Jag kunde inte 
vara helt fokuserad på dem men uppskattar att det rörde sig om un-
gefär åtta personer. Samtliga var vuxna och ingen verkade visa nå-
got intresse för att tunneln var målad av graffiti eller att vi stod där 
och pratade. Två yngre killar, men ändå äldre än de som jag står 
med, kom också förbi och stannade för att kommentera att killarna 
målar. Även de får veta att de inte målat själva utan hjälper en kom-
pis med bakgrunden. De båda äldre killarna stannar inte länge utan 
fortsätter.  

Jag fortsätter samtalet och berättar att jag hört att KFUM 
håller på att starta en graffitiskola och undrar om de känner till om 
den kommit igång. De berättar att den kommit igång och att de varit 
där. I början var det många som kom, närmare 10 stycken, men sist 
de var det bara de två och en kille till som kom. På min fråga om 
varför det blivit färre får jag till svar att färgen är så dyr att man inte 
alltid har råd att vara med. Den målning de just håller på att måla 
uppskattar de kostar omkring 100 kronor. När vi pratar vidare berät-
tar den ljushåriga killen att det är först när man hållit på med graffiti 
ett tag som man fattar vad det är och att det är skönt. Poliser och 
andra kan inte fatta det.  

 
Fältanteckningarna har utgjort ett viktigt material även om jag inte återger 
dem som sammanhängande texter i avhandlingen. Genom fältanteckningar 
har jag kunnat se hur jag utvecklade relationer där den ”ljushåriga” och den 
”cendréfärgade” blev individer som jag lärde känna till både person- och 
graffitinamn. I mina anteckningar har jag också lagt stor vikt på att föra ner 
information om förhållanden som pekar på ett samspel mellan graffitikultur 
och andra intressenter. Det har då exempelvis kunnat handla om hur den 
förbipasserande allmänheten förhåller sig till den lagliga platsen. 
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2002-09-12 kl. 15.30- 16.00 Utanför tunneln är det taggat på en 
parkbänk. I den varma sensommarsolen kommer en äldre kvinna gå-
ende. Hon har en plastpåse i handen som hon lägger till rätta innan 
hon slår sig ner. Det är bara hon och jag på platsen och jag inleder 
ett samtal. Hon tycker det är för illa att de sprayat på bänken: – Tän-
ker de inte på att gamla människor behöver vila benen? Hon drar 
fingret över en gul färgyta som mycket riktigt ger en färgavtoning.  

 
Närhet och distans till undersökningsfältet 
Vägledande för mitt fältarbete har varit att jag sökt en position där jag försökt 
förstå och överraskas av hur graffiti uppfattas ur aktörernas egna perspektiv. 
Denna strävan att komma nära har fått metodvalet deltagande observation att 
diskuteras med uttrycket go native för att beskriva ett förhållande där forska-
ren blivit alltför involverad och tappat den nödvändiga distansen till det 
sammanhang som studeras (se exempelvis Burgess, 1984; Fangen, 2005; 
Henriksson & Månsson, 1996). Även om jag fann graffitikulturen intressant 
utvecklades inte mina relationer på ett sådant sätt att jag själv började se mig 
som en del av kulturen. Dessutom har ålder betydelse för möjligheterna att 
utveckla relationer (Bäckström, 2005:93; Fangen, 2005:160 f.). Här antar jag 
att åldersskillnaderna mellan mig och ungdomarna och det faktum att jag 
själv inte målar graffiti resulterat i markeringar från ungdomarnas sida om 
jag visat tendenser till att tro mig tillhöra kulturen. Ett belysande exempel på 
en sådan markering var när jag lite slarvigt sa mig veta något om riskerna 
med att måla på tåg. Det fick Jacob att omedelbart utbrista: ”– Det vet du 
inget om!”.  

Vikten av att hålla den nödvändiga distansen var mer aktuell i mina 
möten med intervenerare. Vid observationer av deras sammankomster har jag 
eftersträvat en roll där jag följde vad som hände utan att själv delta i diskuss-
ionen. Som jag ser det så har denna passiva hållning varit det som mest på-
verkat min forskarroll då det ibland hände att någon deltagare frågade om hur 
jag såg på en viss frågeställning. Sådana tillfällen försökte jag hantera genom 
att lite undanglidande dra mig bort från frågan, utan att framstå som helt 
avvisande. Sammantaget uppfattar jag dock inte att min medverkan vid mö-
tena blev problematiska utifrån min roll som forskare.  

Intervjuer 
Jag har intervjuat 18 ungdomar och 15 intervenerare. Totalt rör det sig om 31 
olika intervjuer som alla spelats in på band och transkriberats. Samtliga inter-
vjuer har varit planerade och genomförts vid en överenskommen tidpunkt. 
Flertalet har varit individuella, men en del har skett med två informanter. När 
det gäller ungdomar har jag dessutom intervjuat åtta av dem vid två tillfällen. 
Flera av de graffitimålare som jag benämner som intervjupersoner har jag 
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haft åtskilliga samtal med vid den lagliga tunneln. Förutom de 18 graffitimå-
lare som intervjuats har jag kommit i kontakt med något fler än 10 ungdomar, 
som bodde i Jönköping och som visade intresse för graffiti och graffitikultur. 
Jag har också träffat fler aktörer, framförallt fritidsledare och kulturarbetare, 
som haft en intervenerande roll när jag besökt evenemang, utan att de blivit 
förtecknade som intervjupersoner. Med detta vill jag betona den nära relation 
som föreligger mellan observationer och intervjuer. Metoderna har också 
kompletterat varandra i det avseendet att jag kunnat fråga intervjupersoner 
om mina observationer framstår som rimliga och omvänt har intervjupersoner 
fått mig att se nya saker i observationsfältet. 
 
Rekrytering av intervjupersoner 
Rekrytering av informanter bland graffitimålarna har i stor utsträckning skett 
via fältarbetet och de kontakter som knöts där. Vid mina återkommande be-
sök vid den lagliga tunneln gjorde jag det känt att jag ville träffa ungdomar 
för enskilda intervjuer. Jag var då intresserad av att nå intervjupersoner med 
olika lång erfarenhet av att måla graffiti. En annan vägledande urvalsprincip 
var att jag ville få kontakt med ungdomar som jag uppfattade agerade på 
olika sätt. Genom observationerna tyckte jag mig se att vissa gärna produce-
rade graffiti i synbara lägen mitt inne i stadskärnan, medan andra föredrog att 
måla på mer undanskymda platser.  

Inledningsvis uppfattade jag att det fanns en risk för att graffitimålar-
na skulle vara tveksamma till att tala med en utomstående, särskilt som jag ju 
också sökte kontakt med poliser och andra samhällsrepresentanter. Det visade 
sig emellertid lätt att komma i kontakt med ungdomarna och de hjälpte ibland 
till att hitta fler att intervjua: 
 

Björn: Får jag prata med dig fler gånger? 
Andreas: Ja. Och jag tror att Emil kan vara intresserad om du vill 
prata med honom också. 
Björn: Det vill jag. 
Andreas: Jag kan fråga honom. 

 
Eftersom ungdomarna som målar graffiti i Jönköping känner varandra blev 
varje intervjutillfälle också en möjlighet att komma i kontakt med andra ung-
domar. Metodologiskt kan det liknas vid en snöbollsmetod där en intervju-
person ger tips om andra som kan intervjuas (Widerberg, 2002). Genom det 
valda citatet illustreras också ett annat förhållande som bör kommenteras. 
Ungdomar fick vetskap om mina forskningsavsikter relativt snabbt och, utan 
att jag visste vilka de var, framförde några genom sina kamrater att de gärna 
ville bli intervjuade. Redan efter tre, fyra ungdomsintervjuer kunde jag med 
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hjälp av intervjupersonernas kontaktnät sätta mig i förbindelse med det stora 
flertalet graffitimålare som var aktiva i Jönköping vid denna tid. 

Tre ungdomar som jag sökt kontaktat med har själva eller via någon 
kamrat meddelat att de inte ville bli intervjuade. Två av dessa hade ett rykte 
om sig att vara hard-core och aktiva på det som graffitimålarna benämner 
som tågscenen, vilket innebär att de gärna målar illegal graffiti. I ytterligare 
ett fall avstod jag från att göra en intervju, då det visade sig att personen 
ifråga var under femton år.  

Vid rekrytering och urval av intervjupersoner finns det vissa skillna-
der mellan intervenerare och graffitimålare. I den sistnämnda kategorin har 
jag sökt personer med olika arbetsuppgifter i förhållande till graffiti i avsikt 
att få en bred och varierad information. Kunskap om vilka intervenerare som 
skulle kontaktas växte fram med hjälp av officiella handlingar, pressmaterial 
och intervjuer, där andra intervenerare eller graffitimålare föreslog personer 
som kunde bidra med ytterligare information.  
 
Intervjupersoner 
Nedan finns sammanställningar av genomförda intervjuer med graffitimålare 
respektive intervenerare. Samtliga förekommande personnamn är fiktiva.  
 

3:1 Sammanställning intervjupersoner – graffitimålare 
Pseudonym, ålder vid intervjutillfället Antal intervjuer 
Rickard, 35 år 
Martin, 25 år 
Felix, 23 år 
Tony, 22 år 
Christian, 21 år 
Ludvig, 20 år 
Fredrik, 20 år 
Joel, 20 år 
Tobias, 18 år 
Joakim, 18 år 
Emil, 18 år 
Pontus, 17 år 
Anton, 17 år 
David, 16 år 
Andreas, 16 år 
Kristoffer, 16 år 
Niklas, 16 år 
Jacob, 16 år 
 

1 enskild 
2 i par 
1 i par 
2 i par 
1 enskild 
1 enskild, 1 i par 
1 enskild 
1 i par 
1 enskild, 1 i par 
1 enskild 
1 i par 
1 enskild, 1 i par 
1 enskild 
1 enskild 
1 enskild, 1 i par 
2 i par 
2 i par 
1 i par 
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Av de fingerade namn som presenterats ovan framkommer att jag enbart 
intervjuat killar. Jag har observerat tjejer i graffitisammanhang, men de har 
intagit en passivare roll, till exempel genom att titta på när killar målat graf-
fiti i den lagliga tunneln. Vid ett tillfälle, en sen fredagskväll, kunde jag också 
se hur en tjej tog aktiv del genom att själv måla. När jag senare försökte nå 
henne för att göra en intervju, berättade en av killarna att hon nyligen flyttat 
och att hennes engagemang i graffitikulturen var tillfälligt. 

För ungdomarna har jag funnit lämpliga pseudonymer i skolkataloger 
där jag sökt efter vanliga förnamn i aktuella åldersgrupper. I avsikt att upp-
rätta viss balans mellan graffitimålare och intervenerare har också de yrkes-
verksamma fått fingerade personnamn. Här har jag följt liknade principer, 
vilket innebär att det valda namnet inte är helt ovanligt för en person av 
samma kön i jämförbar ålder. Tanken är att intervenerarna, precis som ung-
domarna, ska framstå som personer med egna tankar om graffiti och inte bara 
representera en yrkesmässig position. Samtidigt har ju denna yrkesroll varit 
avgörande för urvalet och därför anges även organisatorisk tillhörighet. 
 

3:2 Sammanställning intervjupersoner – intervenerare 
Pseudonym, verksamhetsområde Antal intervjuer 
Ove Wickström, Polismyndigheten 
Tomas Göransson, Polismyndigheten 
Lars Andersson, Polismyndigheten 
Elisabeth Enström, Fritidsförvaltningen 
Leif Larsson, Fritidsförvaltningen 
Monika Nyström, Fältsekreterare 
Annelie Johansson, Fältsekreterare 
Jan Svensson, KFUM 
Markus Larsson, KFUM:s Graffitiskola 
Lisa Lundström, Länsmuseet 
Klas Granlund, Lokala Brå 
Lars-Åke Gustavsson, tekniska kontoret 
Hans Danielsson, tekniska kontoret 
Mats Ögren, SJ 
John Berg, butiksinnehavare 

1 enskild 
1 i par 
1 i par 
1 enskild 
1 enskild 
1 i par 
1 i par 
1 enskild 
1 enskild 
1 enskild 
1 enskild 
1 enskild 
1 enskild 
1 enskild 
1 enskild 

 
Intervjuernas praktiska genomförande 
Genomgående har jag försökt förhålla mig flexibelt till tidpunkt och plats för 
intervjuer, oavsett om jag sökt kontakt med intervenerare eller graffitimålare. 
Intervenerarna föreslog utan undantag att intervjun skulle genomföras på 
deras arbetsplats. Graffitimålare har jag vanligtvis stämt möte med på en 
neutral plats, ofta vid den lagliga tunneln, och därefter sökt en mer avskild 
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miljö. Med målarna har jag gjort intervjuer utomhus, på caféer och andra 
liknade offentliga platser. Efterhand insåg jag att kvaliteten på ljudupptag-
ningarna försämrades i utomhusmiljö vilket fick mig att mer aktivt föreslå att 
intervjuerna skulle göras i en centralt belägen lokal som jag hade tillgång till.   

Genom att vara flexibel kring tid och plats ville jag underlätta inter-
vjuernas praktiska genomförande. Jag ville också reducera den maktobalans 
som kan uppstå i relationer mellan forskare och intervjupersoner och som 
dessutom kan förstärkas till följd av skillnader i ålder. Eder och Fingerson 
(2001) menar att barn per definition ges en lägre status än vuxna i det väster-
ländska samhället. Författarna betonar att forskare ska vara medvetna om 
denna obalans och ger en del praktiska råd. De förespråkar bland annat att 
man ska söka en naturlig kontext för intervjuer, gärna i barnens och ungdo-
marnas egna miljöer. De ser det också som en fördel att intervjuer görs i 
grupp för ska ge de intervjuade en större säkerhet och därmed minska forska-
rens inverkan på gruppen. Att vara och interagera i grupp är också en naturlig 
del av ungdomars liv och uppmuntrar dem att använda sitt eget språk och inte 
lika mycket leta efter ”rätt” svar. Eder och Fingerson (2001) menar att fors-
karen då inte får en lika dominerande ställning, vilket minskar risken för att 
situationen ska påminna om den mellan lärare och elev. Det här är en förkla-
ring till varför vissa av mina intervjuer är genomförda i par. Även i de fall jag 
hade avtalat tid med en enskild person var jag öppen för att intervjupersonen 
själv valde att ta med en graffitimålande kamrat eller en kollega från sin 
arbetsplats. 

En sak som skiljer intervjuer från de samtal jag fört i anslutning till 
observationer, är att jag i de förra kunde planera i förväg vad jag ville att 
intervjupersonen skulle belysa. Till stöd använde jag två intervjuguider, en 
utformad för samtal med graffitimålare och en annan för samtal med interve-
nerare. De var löst strukturerade och har fungerat som ”hjälpreda” 
(Widerberg, 2002:68) för att alla områden skulle täckas under intervjun. I 
början av varje intervju presenterade jag guiden i avsikt att snabbt och kort-
fattat ge intervjupersonen en viss inblick i vad det var för typ av frågor som 
skulle behandlas. Tanken var att intervjusituationen inte skulle framstå som 
en förhör där jag överraskade informanten med mina frågor.  

Två teman i intervjuerna med graffitimålare gällde hur de kommit i 
kontakt med graffiti och hur de tagit steget in i kulturen. Genom att ställa 
frågor kring en kulturell vardagslunk och händelser som bröt mot denna var-
dag ville jag undersöka karriärer, vändpunkter och uppbrott (Månsson, 
2002). Ett tredje tema var vad de kände till om den samhälleliga åtgärdsre-
pertoaren i förhållande till graffiti, hur de såg på den och om de hade egna 
erfarenheter av möten med intervenerare till följd av sitt engagemang i graf-
fitikulturen. I frågeställningar som dessa vände jag mig till ungdomarna som 
representanter för den lokala graffitikulturen. Intervjuguiden innehöll också 
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frågor där fokus kom att glida mellan å ena sidan identiteten som graffitimå-
lare och å andra sidan att vara en ung man som också är involverad i andra 
sociala sammanhang med kompisar, flickvänner, syskon och föräldrar. Andra 
frågor som syftade till att ringa in detta liv vid sidan av graffitikulturen rörde 
andra intressen, kort- och långsiktiga framtidsplaner och om de trodde att de 
också i framtiden skulle ha ett intresse för graffiti.  

Som komplement till intervjuguiden har jag också låtit ungdomar titta 
på bilder som jag tagit i anslutning till observationer. Att ett samtal om graf-
fiti får en mer konkret innebörd om man samtidigt tittar på graffitibilder 
märkte jag när jag skrev ut en intervju där intervjupersonen hade med sig 
eget bildmaterial. Den erfarenheten gjorde att jag avslutade nio ungdomsin-
tervjuer med att visa ett tjugotal bilder som jag uppfattade speglade olika 
aspekter och miljöer av graffitikultur. Bilderna kunde vara från den lagliga 
tunneln, från mer undanskymda platser eller på tags och målningar i centrala 
gatuavsnitt. Genom att arbeta på det här sättet fick jag tillgång till fler ome-
delbara och spontana reflektioner om hur ungdomarna ser på sig själva och 
andra som målar graffiti. I efterhand ser jag det som en brist att jag gjorde 
nya strategiska urval av bilder inför varje intervju. Det hade varit lämpligare 
och mer systematiskt att visa samma bildserie eftersom jag då också hade 
kunnat notera skillnader och likheter i de reaktioner den gav upphov till. 

Intervjuguiden till intervenerare hade ett inledande tema med frågor 
om hur intervjupersonen såg på graffiti/klottersituationen i Jönköping och 
vad de kände till om den lokala historiken vad gäller både graffitikultur och 
olika interventioner. Ett annat tema var hur de såg på graffitimålare och graf-
fitikultur och i vilken utsträckning de själva hade kontakt med ungdomar som 
målar graffiti. Jag ställde därefter frågor kring vad de själva gjorde och hur de 
utvecklat detta förhållningssätt. I anslutning till det frågade jag också om de 
kände till andra professionella aktörer som arbetade med graffiti/klotter, om 
de i så fall samarbetade med dem och hur detta samarbete då kom till uttryck. 

Jag har eftersträvat att intervjupersonerna ska utveckla sina svar och 
gärna göra egna reflektioner kring frågeställningarna. När samtalet stannat av 
eller resonemanget fört långt bort från det aktuella temat har jag återvänt till 
frågeguiden. Det här sättet att arbeta visade sig bli tidskrävande. Rent gene-
rellt kan man säga att intervjuerna med intervenerarna blev kortare, från 45 
minuter till en dryg timma, medan intervjuer med graffitimålare kunde pågå i 
närmare två timmar och i något fall längre än så. Med tanke på att jag velat 
skapa en balans mellan graffitimålare och intervenerare stördes jag inled-
ningsvis av att de yrkesverksamma inte verkade bli lika engagerade i inter-
vjusituationen.  Vid ett tillfälle upplevde jag det som att informanten var klar 
med mig och mina frågor redan efter tjugo minuter och att jag fick arbeta för 
att hålla kvar vederbörande i intervjusituationen en stund till. Detta illustrerar 
att lusten att prata om graffiti/klotter varierade mellan mina intervjupersoner. 
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För ungdomarna var graffiti något som de av egen fri vilja ägnade sig åt. Att 
prata om graffiti med graffitimålare blev mer som att dela ett intresse där 
mina detaljerade frågor också intresserade dem. Flera av dem hade heller 
aldrig tidigare mött någon vuxen som så intresserat ställt frågor, utan att 
samtidigt ha invändningar utifrån att graffiti också är olagligt. För intervene-
rarna handlade inte graffiti om en frivilligt levd kultur, utan de kom i kontakt 
med graffiti/klotter som en arbetsuppgift bland flera andra. När graffiti på 
detta sätt blir ett professionellt åtagande är det kanske inte så konstigt att man 
inte engageras till långa samtal om frågan, speciellt inte bland aktörer som 
ser graffiti som något de helst skulle vilja slippa att hantera. 

Efter medgivande har samtliga intervjuer spelats in på band. För att 
förvissa mig om att få med centrala resonemang förde jag också stödanteck-
ningar medan intervjun pågick. Även om intervjupersonerna gav sitt medgi-
vande så uppfattar jag att det kan finnas vissa generationsmässiga skillnader 
kring hur vi ser på att vår röst spelas in på band. Jag uppfattar att de äldre 
intervjupersonerna blev något hämmande av bandspelaren och att de först 
efter fem, tio minuter talade lika avspänt som de hade gjort innan bandspela-
ren slogs på. Detta förhållande var inte lika tydligt i ungdomsintervjuerna, 
utan det verkade nästan som att de förväntade sig att jag skulle spela in sam-
talet. Forsberg (2005:103) gör en liknande erfarenhet och uppfattar det som 
ett tecken på att dagens ungdom har en vana vid att spelas in med teknisk 
utrustning.  

En intervju, den med Rickard, skiljer sig från andra intervjuer då den 
gjordes över telefon. Det berodde på att han flyttat från Jönköping när jag 
genomförde min studie. Han var ändå en viktig person att tala med eftersom 
han spelat en central roll i 1980-talets lokala graffitiscen.  
 
Transkribering av intervjumaterial 
Samma dag som intervjuerna genomfördes formulerade jag mina preliminära 
intryck i en minnesanteckning och drog då också nytta av de stödanteckning-
ar jag fört under intervjun. Samtliga intervjuer transkriberades därefter, som 
regel inom en vecka efter det att intervjun genomförts. Det är från detta 
material som jag hämtar alla citat som återfinns i texten.  

Det är ingen enkel uppgift att omvandla talat språk till skriven text. 
Kvale (1997:152 ff.) menar att transkribering kan ses som översättning där 
det levda samtalets berättande diskurs överförs till en skriftlig diskurs och 
berättarform. Det här innebär att det som uttrycks prövande och sökande i ett 
samtal, efter transkribering kan framstå som fixerat, exakt och definitivt. 
Nedanstående citat belyser frågan:  
 

Hans Danielsson, tekniska: Det kanske är lite lättare att skriva när 
man har det på band?  
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Björn: Ja, det är en stor skillnad för då blir det exakt. Annars blir det 
ungefär vad jag tyckte du sa. 
Hans Danielsson, tekniska: Ja [skrattar]. Det är inga problem. 
 

Genom ljudupptagningarna kommer jag närmare det samtal som utspelade 
sig, men intervjusituationen som sådan är ändå att betrakta som en konstrukt-
ionsprocess, där intervjuaren är medkonstruktör. Min formulering ”då blir det 
exakt” gäller varken för min utskrift, vilka citat som valts eller hur jag tolkar 
innebörd i materialet. Allt det som utspelar sig i en intervjusituation fångas 
inte i en ljudupptagning. Hur blickar möts, olika gester, den rumsliga inram-
ningen och mycket annat som påverkar kommunikation, registreras inte.  

Vid transkriberingen har jag eftersträvat att följa det talade språket, 
men också markerat sekvenser som jag tolkat som tecken på tvekan eller 
osäkerhet. Det gäller till exempel vid omformuleringar, tystnad eller oväntat 
långa pauser. När jag läst intervjuutskrifterna har jag framförallt analyserat 
innehållet i det som sägs, men, tack vare den här typen av tilläggsmarkering-
ar, har jag också kunnat reflektera kring hur bestämt en utsaga artikuleras. 

I vissa fall har de citat som använts bearbetats i ytterligare ett steg. 
Exempelvis har ett uttalande som ”I själva verket hade han börjat för två år 
sedan ungefär också” ändrats till ”I själva verket hade han också börjat för 
ungefär två år sedan”. Förändringar av det slaget är avsedda att öka läsbar-
heten, utan att den innehållsmässiga betydelsen påverkas. Det finns också 
etiska skäl till att göra på det här sättet. Människor kan många gånger framstå 
som förvirrade och otydliga när talspråk omvandlas till skriven text. Någon 
kanske inleder en mening för att redan efter några få ord omformulera sig och 
söka efter ett annat sätt att uttrycka sig. Enligt Kvale (1997:158) kan det till 
och med vara en chockartad upplevelse för en intervjuperson att läsa en orda-
grann intervju med sig själv och att publicering av sådana utskrifter därför 
kan vara stigmatiserande. 

Andra materialtyper 
För att komplettera och bredda förståelsen av graffiti i Jönköping har jag 
använt en rad andra typer av material än de jag presenterat så här långt. Ne-
dan följer en presentation av dessa. 
 
Officiella handlingar och internt material 
Med hjälp av officiella handlingar har jag följt beslutsprocessen kring två 
kommunala frågor som haft betydelse för hur Jönköpings kommun utvecklat 
sitt arbete kring graffiti. En sådan fråga rör handläggning, diskussion och 
beslut kring det ovan nämnda Projekt Graffiti. Projektet ledde till att graf-
fitimålare gavs möjligheter att måla graffiti under lagliga och ordnade for-
mer. Förutom skriftliga handlingar såsom sammanträdesprotokoll har jag haft 
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tillgång till tre bandade fullmäktigedebatter där Projekt Graffiti diskuterades. 
Tack vare att sådana sammanträden spelas in på band blev det möjligt att 
rekvirera kopior för avskrift. En annan kommunal fråga som studerats med 
stöd i officiella dokument är etableringen av ett lokalt brottsförebyggande 
råd, som visade sig bli en viktig aktör i det lokala arbetet med klotter/graffiti. 
Ytterligare en typ av officiellt material är den rikstäckande brottsstatistik 
kring klotterbrott, som sammanställts och förmedlats av brottsförebyggande 
rådet. 

Mina intervjupersoner har också gett mig tillgång till ett informellt 
material som i första hand upprättats för verksamhetens interna arbete. Ex-
empel på sådant är tekniska kontorets uppföljningsanalys avseende kostnader 
för klotter samt hur sådana kostnader fördelar sig på olika anläggningar. Ett 
annat exempel utgörs av SJ:s Klottersaneringsrapporter, vilka åskådliggör 
arbetsgången vid klottersanering och hur man dokumenterar klotter. Till den 
här typen av internt material kan man också räkna en kartläggning över klot-
terbrott som polismyndigheten genomförde år 2001. Kartläggningen resulte-
rade i en bilddokumentation på närmare 260 sidor vilken sammanställdes i en 
pärm. Denna pärm fick jag möjligheter att låna under ett par veckor för en 
mer ingående granskning.  

Även graffitimålare har gett mig tillgång till ett mer privat och person-
ligt material. I två fall rör det sig om skolarbeten där ungdomarna skrivit om 
graffiti och graffitikultur som uppsatsämne i skolan. Flera av ungdomarna har 
också låtit mig titta på skisser som de gjort och på bilder där de dokumenterat 
sina målningar. Vid ett tillfälle lånade jag sådana bilder för att skanna av 
dem. En del bilder som graffitimålare själva har dokumenterat har jag också 
fått i digital form genom att intervjupersonen sparat ner dem till mig på en 
cd-skiva. En graffitimålare har dessutom lånat ut DVD-filmer, vilka speglat 
graffitiscener i Stockholm, Berlin, respektive Paris. 
 
Pressmaterial 
Parallellt med att jag genomfört intervjuer och observationer har jag också 
följt hur graffiti relateras i lokal press. Press har i det här fallet varit Jönkö-
pings-Posten som är den lokalt dominerande morgontidningen. I avsikt att 
undersöka hur frågor om graffiti och klotter blivit belysta över en längre 
tidsperiod har jag gått igenom vad tidningen skrivit om graffiti/klotter sedan 
mitten av 80-talet. Sökningen har genomförts på två sätt. Perioden 1985 – 
1995 har jag själv gått igenom via microfilm och perioden 1996 – 2006 har 
genomsökts av medarbetare vid tidningen. Den äldsta artikeln jag funnit är 
från år 1987, och fram till och med år 2006 rör sammantaget 225 artik-
lar/notiser graffiti/klotter. Det torde inbegripa merparten av vad tidningen 
skrivit i ämnet. Att jag inte med bestämdhet kan säga att det rör sig om allt 
skrivet material beror på att tidningen artikeldatabas inte gjordes tillgänglig 
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för utomstående, utan jag fick förlita mig på en databaskörning som medarbe-
tare på tidningen bistod med. Ett ytterligare förhållande som kan innebära att 
någon artikel saknas är att tidningsmaterial äldre än 1996 inte finns upptaget i 
sökbara digitala arkiv. Det finns därför en viss risk att jag vid manuell bear-
betning av tidningens microfilmsarkiv perioden 1985 – 1995 kan ha förbisett 
någon eller några artiklar. 

Etiska överväganden 
Jag har följt forskningsetiska regler inom human- och samhällsvetenskaperna 
vars fyra bärande principer kan sammanfattas i informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 1990). Efter det att 
studien påbörjades har de vägledande principerna för forskningsetik ersatts 
av God forskningssed (Hermerén & Vetenskapsrådet., 2011) vilka jag också 
beaktat. 

Tidigare i metodkapitlet har jag nämnt att jag gjort en rad övervägan-
den som berör forskningsetik. Inledningsvis nämnde jag vilka övervägande 
som gjorts då jag bestämde mig för att klargöra att studiens lokala samman-
hang utgörs av Jönköping. Jag har också nämnt hur etiska övervägande väg-
lett mig när jag studerat sociala miljöer på internet. Det har även framgått att 
intervjupersoner blivit informerade att deras deltagande baserar sig på frivil-
lighet och samtycke och att pseudonym valts för att ange namnuppgifter. 

Vid avtalade intervjutillfällen har jag upprepat att intervjun är frivillig 
och betonat att uppgifter kommer hanteras konfidentiellt. I anslutning till det 
har jag också diskuterat svårigheterna med anonymitet med tanke på att de 
som lokala aktörer har viss kännedom om varandra. Information om denna 
begränsning har inte inneburit att någon avböjt från att bli intervjuad. De 
tillfrågade intervjupersonerna har heller inte haft invändningar mot att inter-
vjun spelas in på band. 

För att skydda intervjupersonernas identitet har jag gett dem finger-
ande namn. När det gäller intervenerare figurerar flera av dem med namn i 
offentliga sammanhang. Det då de som talesmän för sina verksamheter gjort 
uttalanden i media eller upprättat kommunala handlingar. När jag använt 
sådant material har jag uteslutit personnamn. I det här sammanhanget är det 
också en fördel att det förflutit en del år sedan intervjuerna gjordes då det inte 
längre är samma personer som idag (år 2016) arbetar med graffitirelaterade 
frågor.  

Frågan om anonymitet fick delvis en annan innebörd när jag talade 
med graffitimålare. Att jag inte skulle röja något som innebar att de skulle få 
problem med myndigheter såg de som en självklar förutsättning för intervjun. 
Däremot var det inte lika nödvändigt att de skulle anonymiseras som graf-
fitimålare. I likhet med Ambjörnsson (2004) noterade jag att forskningsetiska 
övervägande kring personskydd inte alltid är viktiga för ungdomar som deltar 
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i forskningsstudier. De unga kvinnor i gymnasieåldern som Ambjörnsson 
studerade ville gärna synliggöras och kanske till och med bli kända (ibid:43). 
Ett centralt inslag i graffitikulturen är att man strävar efter att artistnamnet 
ska bli känt och vinna aktning bland andra graffitimålare. Några av dem jag 
intervjuat önskade därför bli omnämnda med sina graffitinamn. När jag in-
ledde intervjuundersökningen var jag inte helt klar över hur jag skulle hantera 
detta. Jag frågade därför ungdomar vid varje enskilt intervjutillfälle hur de 
såg på att deras inomkulturella namn skulle användas: 
 

Björn: Om vi pratar om allmänna saker som till exempel, varför ni 
börjar måla och så, är det då okay att jag skriver ut tagnamnet? 
Martin: Ja. 
Tony: Ja, absolut. Annars blir det inget bra i graffitivärlden. 

 
Efter hand bestämde jag mig för att trots detta inte ta hänsyn till vad som är 
”bra i graffitivärlden” eftersom ungdomarna då mycket enkelt skulle kunna 
identifiera varandra. Istället har jag valt att låta dem träda fram under 
pseudonymer som Martin, Tony, Jacob eller liknade trots att det inte är under 
sådana namn de agerar som graffitimålare. Jag har emellertid ibland använt 
ungdomarnas medgivande om att skriva ut deras graffitinamn i avsikt att 
behålla en viss autenticitet vid beskrivningen av den lokala graffitikulturen. 
Men genomgående har jag varit sparsam med att använda graffitimålarnas 
artistiska namn.  

Flertalet av de ungdomar jag träffat har varit inom en åldersgrupp av 
femton till tjugo år vilket innebär att många av dem varit omyndiga. Jag har 
frångått en forskningsetisk princip inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 1990) då jag inte kontaktat vårdnadshavare, utan 
endast inhämtat samtycke från ungdomar själva. Jag bedömde att mina möj-
ligheter att få kontakt med ungdomar skulle begränsats om jag dessutom vänt 
mig till deras föräldrar för ett medgivande. Som jag lärde känna graffitikul-
turen visade det sig också att föräldrar inte alltid var fullt ut inbegripna i vad 
deras söner sysslade med på graffitiscenen. För att i något avseende hantera 
detta forskningsetiska avsteg har jag enbart genomfört planerade intervjuer 
med ungdomar som varit minst femton år gamla. För denna åldersgräns har 
jag sökt stöd i bestämmelserna i Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) vilken ger omyndiga personer över femton år ett 
avgörande inflytande över om de vill delta i forskningsstudier eller inte. 

I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet bestämde jag mig för att inte 
genomföra planerade deltagande observationer när ungdomar träffas för att 
måla olagligt. Sammantaget finns det flera bakomliggande skäl till detta 
beslut. Ett är att jag sökt en forskarposition där jag skulle kunna röra mig 
någorlunda fritt mellan aktörer med vitt skilda intressen och synsätt på graf-
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fiti. Med tanke på min trovärdighet har jag därför undvikit att engagera mig 
på ett sådant sätt att det skulle kunna framstå som att jag hjälper polisen att 
gripa klottrare eller stödjer graffitimålare att måla graffiti. Jag har varit in-
tresserad av vad de gör och hur de gör, men inte av att själv bli en del av det 
som utspelar sig. Ytterligare ett skäl till att jag undvikit att genomföra delta-
gande observationer när ungdomar målar illegal graffiti, är att graffiti som 
kultur handlar om att visa upp vad man kan och vad man vågar. Man kan 
därför inte utesluta att min närvaro kunde lett till att ungdomarna valt att ta ut 
svängarna lite extra i avsikt att göra intryck på mig. Vid de två tillfällen jag 
fick erbjudande om att följa med föreslog ungdomarna också att jag skulle 
närvara när de målade tåg, vilket i graffitisammanhang ses som det mest 
riskabla man kan ägna sig åt. För att inte stimulera ett sådant risktagande 
valde jag att inte vara med då ungdomarna målade olagligt. 

Bearbetning, analys och presentation 
I den kvalitativa forskningsprocessen är det ofta svårt att särskilja bestämda 
steg där data samlas in, sedan bearbetas och slutligen analyseras och present-
eras i en skriven produkt. Precis som Widerberg (2002:31) påtalar pågår 
tolkning och reflektion kring det insamlade materialet genom hela den kvali-
tativa forskningsprocessen. Även om det här sättet att arbeta är svårt att besk-
riva finns det behov av att tydliggöra arbetsgången. 

På ett övergripande plan har analysarbetet orienterats kring avhand-
lingens syfte ”att studera och analysera graffiti i en translokal kontext, genom 
att ställa frågor om aktörernas handlingar, meningsskapande och interaktion”. 
Intresset för aktörer har bestått i att identifiera vilka de är, hur de tolkar inne-
börd i graffiti och på vilka sätt de väljer att agera och interagera kring graffiti 
i olika situationer. I det konkreta analysarbetet har jag bland annat tagit in-
tryck av Miles och Huberman (1994), Becker (1998) och Layder (1998) och 
deras konkreta förslag på hur data kan analyseras. För min del har det innebu-
rit att texter skrivits, relaterats till teoretiska begrepp, ibland förtydligats med 
illustrationer eller sammanfattats i matriser för att sedan bearbetats på nytt 
allt eftersom preliminära versioner förkastats.  

Layder menar att man under bearbetningsprocessen ska läser texter 
med en vaksamhet för den innehållsmässiga detaljnivån samtidigt som man 
också försöker knyta det till teoretiska begrepp. För att kunna göra det före-
slår Layder att man skriver ”memos” på ett sådant sätt att man skiljer på 
noteringar som prövar och utforskar det empiriska materialet och sådana 
noteringar, ”theoritical memos”, som indikerar teoretiska kopplingar (ibid:58 
ff.). En resurs för att göra teoretiska kopplingar har utgjorts av tidigare forsk-
ning (tidigare presenterat i kapitel 2 och i kapitel 3). Genom den inläsningen 
har jag kunnat urskilja begrepp och perspektiv som andra forskare använt i 
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sina studier, samtidigt som jag varit vaksam på att denna studies empiriska 
material ska tolkas med ”nya” ögon.  

Datamaterialet är läst och analyserat i flera omgångar. Under en pe-
riod prövade jag att arbeta med Hyper Research, ett mjukvaruprogram för 
kvalitativ dataanalys. Jag fann dock detta sätt att arbeta som ohanterligt och 
hade svårt att skapa koder och kodscheman, vilka verkligen gav stöd för en 
bearbetande analys. Ibland kunde jag läsa intervjuutdragen på en sådan de-
taljnivå att jag fann meningsbärande koder i var och varannan mening för att 
andra gånger låta ett allt för stort avsnitt täckas av en annan kod. Trots mina 
svårigheter att arbeta med mjukvaruprogrammet fullt ut, uppfattar jag ändå 
detta som ett viktigt initialt steg i det analytiska arbetet och det gjorde mig 
välbekant med det empiriska materialet. Genom att läsa intervjuerna fler 
gånger med olika intressefokus underlättades arbetet med att utvinna centrala 
teman.  

Ett sådant tema har varit att urskilja en kronologisk tidslinje i avsikt 
att få en historisk överblick över när graffiti uppstod i Jönköping och hur dess 
uppkomst uppfattades. Andra centrala teman för analysarbetet har varit:  

 
- aktörer och deras handlande kring graffiti. 
- en kognitiv dimension där jag undersökt vilken mening graffiti tillskrivs 

och hur denna mening påverkar handlingar. 
- interaktion där jag undersökt interna relationer inom huvudkategorierna 

graffitimålare och intervenerare men också sökt efter externa relationer 
grupperingarna emellan. För att utforska ett translokalt sammanhang av 
graffiti har också externa relationer sökts mellan den lokala nivån och 
dess kopplingar mot en nationell och global omgivning. 

 
Miles och Huberman (1994:254) menar att det är viktigt att ge akt på både 
det som förenar och det som skiljer i ett datamaterial. Det finns påtagliga 
skillnader mellan förutsättningarna för graffitimålarnas aktiviteter och på de 
villkor som gäller när graffiti blir en arbetsuppgift för intervenerare. Av det 
skälet har jag fördjupat analysen kring graffitins betydelser för graffitimålare 
och intervenerare. Teman som behandlats avseende graffitimålare har rört 
processer där vägen in i graffitikultur fram till ett eventuellt utträde löpt som 
en analytisk tråd. Här har jag intresserat mig både för individuella och kollek-
tiva karriärförlopp. Jag har läst materialet i avsikt att urskilja variationer, 
både kring hur unga killar ser mening i graffiti och hur de väljer att agera. 
Vidare har jag undersökt hur identiteten som graffitimålare hanteras i förhål-
lande till personer som inte tillhör graffitikulturen samt hur rollen som graf-
fitimålare kan förhandlas i förhållande till andra sociala roller och åtaganden 
unga killar kan stå inför.  Den mer fördjupade analysen kring intervenerare 
har också lästs i avsikt att urskilja processer med intresse för situationer där 
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graffiti aktualiseras som en arbetsuppgift och vad som kännetecknar situat-
ioner där graffiti inte framstår som en prioriterad arbetsuppgift. Centralt i 
detta analysarbete har även varit att urskilja vilka olika uppfattningar som 
graffiti ger upphov till bland intervenerare och hur sådana skillnader påverkar 
deras arbete och samspelet dem emellan. 

Den lokala avgränsningen har gjort det möjligt att fördjupa analysen 
kring interaktion mellan aktörerna då de befinner sig i varandras fysiska 
närhet. För att identifiera samspelsrelationer har jag analyserat materialet ur 
olika synvinklar. I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet konstruerade jag 
fyra tänkbara positioner kring ett tema om ”vilja till dialog”. 

 
1. Dialogvilliga graffitimålare - Dialogvilliga intervenerare 
2. Dialogvilliga graffitimålare – Ej dialogvilliga intervenerare 
3. Ej dialogvilliga graffitimålare - Dialogvilliga intervenerare 
4. Ej dialogvilliga graffitimålare – Ej dialogvilliga intervenerare 

 
Denna kategoriindelning har jag sedan övergett, men den fungerade initialt 
som något av en referensram för att undersöka olika typer av relationer. I det 
fortsatta analysarbetet har jag sökt samspelstematik utifrån en tanke om att 
aktörerna befinner sig längs olika synlighetslinjer i förhållande till varandra, 
där interaktion utvecklas på såväl behörigt avstånd, som i direkta möten an-
sikte mot ansikte. En inspirationskälla för detta sätt att tänka om materialet 
har utgjorts av Goffman (1998:97 ff.) och hans analyser av ”region” och 
”regionbeteenden”. Teoretiska kopplingar görs i takt med att det empiriska 
materialet presenteras där tolkningar av graffitikultur i högre grad knyts till 
en tradition av ungdomskulturstudier medan intervenerarnas arbete analyse-
ras med begrepp från organisationsteori. Handlingsutrymme (Lipsky, 1980), 
diskretion (Evans, 2010) och pastoralmakt (Foucault, 1982) är exempel på 
några andra begrepp som efter analys av det empiriska materialet används i 
avhandlingen.  

Avhandlingstextens disposition återspeglar till viss del stegen i det 
analytiska arbetet. Kapitel 5 ger en historisk och kronologisk överblick av hur 
graffitikultur vuxit fram i Jönköping och vilka reaktioner som följt i dess 
spår. Kapitel 6 till 8 har organiserats kring avhandlingens forskningsfrågor 
där kapitel 6 ställer den lokala graffitikulturen i förgrunden.  Här intresserar 
jag mig för vad graffiti är och betyder för ungdomar som söker sig till denna 
kultur. I Kapitel 7 gör jag en perspektivförskjutning genom att fokusera på 
intervenerare och deras aktivitet kring graffiti. Eftersom sådana aktörer in-
bördes har olika syn på graffiti uppmärksammas också väsentliga skillnader i 
deras perspektivval och aktivitet. I kapitel 8 återkommer jag till den interakt-
ion som kommer till uttryck mellan en målarkultur och intervenerare. Detta 
avsnitt byggs upp kring ett antal teman som jag funnit viktiga för att ge en 
bild av det spänningsfält som etableras kring graffiti. I avhandlingens avslu-
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tande kapitel 9, En världsscen på hemmaplan, summeras avhandlingens mer 
centrala resultat.   

Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Inom samhällsvetenskaperna är det vanligt att man använder begreppen reli-
abilitet, validitet och generaliserbarhet för att diskutera en studies tillförlitlig-
het och i vad mån vunnen kunskapen är överförbar till andra liknande situat-
ioner eller sammanhang. Begreppen ansluter till ett positivistiskt vetenskaps-
ideal och Kvale (1997:207) menar att de intar en position som ”vetenskapens 
heliga treenighet”. Kortfattat kan de förklaras som mått på hur säkert och 
noggrant mätningar genomförs (reliabilitet), hur väl den genomförda dataa-
nalysen ger grund för säkra slutsatser (validitet) (se bl.a. Brante, Andersen, 
& Korsnes, 1998) samt i vilken uträckning studien äger giltighet för andra 
liknade situationer och sammanhang (generaliserbarhet). Kvalitativt oriente-
rade forskare har kritiserat begreppen för att vara alltför influerade av en 
positivistisk vetenskapstradition och en del föreslår alternativa begrepp 
såsom autenticitet, innebörd eller tolkning (Svensson, 1996:216). Kritiken 
har bland annat sin upprinnelse i ontologiska utgångspunkter som rör frågor 
om objektivitet och sanning.  

När man i sina forskningspremisser antar att världen är socialt kon-
struerad får det följdverkningar för hur trovärdigheten i det vetenskapliga 
arbetet ska kunna bedömas. Som forskare kan man inte under resans gång 
söka sig en neutral position varifrån kunskap kan mätas, utan forskaren är i 
allra högsta grad en aktiv part i den konstruktionsprocess som leder fram till 
en skriven rapport. Kvale väljer att hålla fast vid begreppet validitet för soci-
alt konstruerad kunskapsproduktion men beskriver då validitet som ”försvar-
bara kunskapsanspråk” (Kvale, 1997:218).  

Ett sätt att bedöma ett försvarbart kunskapsanspråk är att uppmärk-
samma ”kontroll, ifrågasättande och teoretisering av den kunskap som produ-
ceras” som en ”hantverksskicklighet” (Kvale, 1997:218). I detta självkritiska 
arbete har jag lutat mig mot några av de tretton testtekniker som Miles och 
Huberman (1994:263 ff.) föreslår för validering av kvalitativa studier5. Som 
jag tidigare nämnt har jag sökt intervjupersoner med olika erfarenhet och 
inställning till graffiti, vilket gett mig anledning att reflektera över i vad mån 
intervjupersonens förhållningssätt befinner sig inom en representativ huvud-
fåra eller om ett uttalande ska ses som extremt. Liknande överväganden har 

                                                                    
 
5 1: Kontroll av representativitet, 2: Kontroll av forskareffekter, 3: Triangulering, 4: Vägning av 
bekräftelser, 5: Kontroll av undantagens betydelse, 6: Använda extrema fall, 7: Uppföljning av 
överraskningar, 8: Söka efter motsägelser och negativa belägg, 9: Göra ”om – så”-tester (If – 
Then-test), 10: Eliminera skensamband, 11: återskapa ett resultat, 12: kontrollera rivaliserande 
eller alternativa förklaringar, 13: återkoppling till informanter. 
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jag gjort kring händelser som jag uppfattat som utmärkande eller mönster-
bildande för att jag inte ska överbetona deras betydelse. Jag har också prövat 
preliminära tolkningar och begrepp genom att diskutera dem med intervju-
personer för att på så vis få dem bekräftade eller förkastade. 

Att diskutera tolkningar tillsammans med intervjupersoner kan också 
ses som ett inslag i en kommunikativ validitetsprövning (Kvale, 1997:221). 
Det innebär att kunskapsanspråk prövas i dialog där intervjupersoner, all-
mänhet och forskarsamhället ses som legitima parter. För att andra ska kunna 
delta i denna trovärdighetsbedömning är det viktigt att synliggöra forsk-
ningsprocessen, vilket också är en avsikt med detta metodkapitel. Synliggö-
randet kan understödjas genom ”tjocka” och detaljrika beskrivningar, då 
sådana ger läsaren större möjligheter att själv reflektera över de slutsatser 
som presenteras (Miles & Huberman, 1994:279). Att framställningsformen 
har betydelse diskuteras också av Arnstberg (1997) som menar att en etno-
grafisk rapport ska vara tillräckligt empirisk i avsikt att ge läsaren en närva-
rokänsla men också för att underbygga studien som etnografiskt auktoritativ. 
(1997:11 f.). Med auktoritativ menar Arnstberg att inte vem som helst ska 
kunna hävda att det förhåller sig på ett helt annat sätt än det som framkom-
mer av studien. Att vem som helst inte ska kunna säga att graffiti i Jönköping 
måste förstås på ett helt annat sätt, är ytterligare ett skäl som motiverat att 
undersökningsorten nämns i klartext. Jag har även haft möjligheter att pre-
sentera delar av mitt material vid seminarier6 där graffiti stått i fokus. Sådana 
presentationer har varit viktiga då deltagare vid flera tillfällen kommenterat 
mitt material och min analys.  

Det är också möjligt att närma sig frågor om validitet i termer av ex-
tern validitet, överförbarhet (transferability) och samstämmighet (fittingness) 
vilket i hög grad får betydelse för studiers generaliserbarhet (Miles & 
Huberman, 1994:279). Validitet betyder i det här sammanhanget i vilken 
utsträckning erfarenheter från en enskild studie kan överföras till andra sam-
manhang. Miles och Huberman skiljer mellan generaliseringar på en analy-
tisk nivå (theory-connected) respektive mellan liknande fall (case to case-
transfer). Resultat och erfarenheter från den här studien kan inte på något 
entydigt sätt överföras till andra städer eller kommuner varken på en analy-
tisk nivå eller som ett fall. Hur graffiti blivit förstått och hanterat i Jönköping 
präglas av de lokala förutsättningar som gällt under den tidsperiod som jag 
studerat. Talar man med lokala aktörer är det dock tydligt att Jönköping inte 
är en isolerad enhet. I stället framträder en bild där både ungdomar och inter-
venerare visar på graffitins öppenhet mot omvärlden. Det blir särskilt tydligt 
                                                                    
 
6 Exempelvis seminarium arrangerade av Västergötlands museum i Skara 2003, Bohusläns 
museum i Uddevalla 2004, Brottsförebyggande rådet i Stockholm 2005, Riksförbudet för fältar-
bete i Stenungsund 2005, Riksteatern 2010, Röda Sten Kulturförening i Göteborg 2012 och 
Köpenhamns kommun i Köpenhamn 2012. 
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när man talar med graffitimålare som gärna vill se den lokala scenen länkad 
till en global graffitikultur. Men också intervenerarna refererar återkom-
mande till förhållanden och insatser utanför Jönköping. När graffitimålande 
Jönköpingsungdomar talar om graffitikultur ser jag därför stora likheter med 
hur graffitimålare i andra städer presenterat graffiti för mig, vilket i sin tur 
stämmer väl överens med de beskrivningar som återkommer i litteraturen. Ett 
liknade förhållande gäller för intervenerare då flertalet av de strategier som 
använts i Jönköping också nämnts när jag talat med personer på andra håll i 
landet som arbetar med graffiti eller då jag läst rapporter som ger vägledning 
för hur man från samhällets sida kan arbeta med graffiti. 

Jag anser därför att studien har relevans för sammanhang även utanför 
Jönköping och att studiens resultat kan ge fingervisningar om olika framtids-
scenarier vad gäller utvecklingen i graffitins spänningsfält. Ett sätt att närma 
sig denna möjliga överförbarhet är att tala om en naturalistisk generalisering 
(Melrose, 2010:599 ff.). I en sådan är det läsaren som  

 
can gauge how and in what ways the particular details and stories pres-
ented in case studies may be applicable to their own situations. Sample 
sizes need not be large. Practical insights from narrative descriptions can 
evolve naturally and then be transferred or generalized to comparable si-
tuations. (Melrose, 2010:600).  
 

Stake (1995) menar att forskarens uppgift är att assistera läsarna med ett 
underlag som är så rikt på detaljerade uppgifter, berättelser och kronologiska 
presentationer att det ger läsaren möjlighet att bedöma om resultat från en 
fallstudie också är giltigt i andra sammanhang. (ibid:86 f.). I de följande 
kapitlen presenterar jag en text som bygger på noggranna beskrivningar av 
aktörer, situationer och processer, vilka fortlöpande diskuteras i förhållande 
till forskning och teoretiska begrepp. Min förhoppning är att jag genom det 
ger läsare med intresse för ämnet ett underlag för att bedöma studiens rele-
vans och användbarhet i andra, liknande sammanhang. 
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5 
Den lokala historiken 

Avsikten med detta kapitel är att beskriva hur graffiti etableras som en lokal 
angelägenhet i Jönköping. Underlaget består av intervjuer med graffitimålare 
och intervenerare, vilka har kompletterats med observationer av graffitimil-
jöer som intervjupersonerna beskrivit som viktiga för att förstå den lokala 
historiken. Ett ytterligare material utgörs av kommunala handlingar, vilka 
främst speglar historik ur ett perspektiv av tjänstemän. 

Ett betydelsefullt material för rekonstruktionen av den lokala graffiti-
historiken är nyhetsartiklar från den lokala pressen. Pressmaterialet har varit 
viktigt för få en uppfattning om när olika händelser inträffat i tid och för att 
historiken inte ska bli helt beroende av enskilda personers förmåga att minnas 
vad som hänt. En annan aspekt som gör mediabevakningen betydelsefull för 
att förstå den lokala utvecklingen, är att media har ett inflytande över sam-
hällsfrågor genom att sätta agenda för samhällsdiskussioner (McCombs & 
Shaw, 1972). Det innebär att en fråga som tidigare inte fått så stort utrymme 
kan bli prioriterad efter att den uppmärksammats i media. 

Rekonstruktionen av graffitins framväxt är tänkt att ge en bild av när 
graffiti uppstår i Jönköping och vilka reaktioner som följer i dess spår. Fram-
ställningen ska också ge en överblick över vilka aktörer som engagerar sig i 
graffiti och peka ut händelser framstår som centrala för att förstå den lokala 
utvecklingen. Historiken har avgränsats till perioden från mitten 1980-talet 
fram till år 2002. Skälet till att historiken avslutas år 2002 är att jag efter det 
året följt utvecklingen på så nära håll att jag kunnat studera direkta skeenden 
och inte varit begränsad till att fråga om vad som tidigare hänt.  

Den lokala historiken inleds med en presentation av hur graffiti fram-
träder i lokal press. Efter denna redovisning följer en genomgång av hur 
tidsperioden ter sig utifrån graffitimålares respektive intervenerares perspek-
tiv. 

Graffiti i lokal press 
Lokal press är i det här fallet lika med Jönköpings-Posten, den lokalt domine-
rande morgontidningen. Efter att konkurrenten Smålands Folkblad gjorde 
konkurs 1991 är det ortens enda lokala dagstidning som ges ut i pappersfor-
mat. Pressen utgör en viktig källa för hur graffiti förstås och hanteras i kom-
munen. Det mediala intresset visar sig genom att frågor om graffiti och klot-
ter återkommande tillskrivs nyhetsvärde i lokaltidningen. Ibland bara som 
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smånotiser där det beskrivs att en byggnad utsatts för klotter, men också i 
mer utförliga reportage där journalisten vänder sig till samhällsföreträdare för 
att de ska ge sin syn på saken. 

Det tidigaste belägget för att graffiti förekommer i Jönköping är från 
1987 och reportaget Den som förstör ska också få betala7. Här talas visserli-
gen om skadegörelse i allmänna ordalag, beskrivet som klotter, krossade 
fönster och förstörda låsmekanismer, men det finns ändå anledning att anta 
att en viss del av ökningen kan tillskrivas en framväxande graffitikultur ef-
tersom en skola sägs vara drabbad av ”massor av väggklotter”. Första gången 
ordet graffiti förekommer är i ett reportage från 1993 då två elever fick tillå-
telse att göra en väggmålning med ”graffitiliknade utformning” på sin skola8.  

Totalt har jag funnit 131 artiklar för perioden 1987 till 2002 i vilka 
Jönköpings-Posten berör frågor om graffiti/klotter.  Betraktat över tid är det 
tydligt att de graffitirelaterade nyhetsinslagen ökat i lokaltidningen. För åren 
1987 till 1995 har jag funnit fem artiklar. Perioden 1996 – 2002 då tidningens 
digitala sökfunktion gjort det möjligt att mer exakt ringa in allt som skrivits 
om graffiti och klotter fördelar sig rapporteringen enligt följande:  
 

5.1 Artiklar lokalpress  
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Antal 
artiklar 

3 4 8 16 14 45 36 

 
En generell iakttagelse är att det är den negativa skadegörelseproblematiken 
som dominerar och att fenomenet då blir beskrivet som klotter. Man kan 
också notera hur artiklarna speglar en problematik som tilltar. Det här mönst-
ret återfinns redan i den äldsta artikeln, Den som förstör ska också få betala9, 
där det framkommer att skadegörelsebrotten ökar från år 1986 efter att ha 
legat på en lägre nivå under första halvan av 80-talet.  

Till en början presenteras klotterproblem med oklara och vaga gränser 
i förhållande till andra problem som stölder, inbrott, anlagda bränder och 
krossade glasrutor10. I slutet av 1990-talet förändras nyhetsrapporteringen i 
det avseendet att klotter allt mer tydligt framstår som ett eget och självstän-
digt problemområde. Det visar sig genom att flera artiklar enbart handlar om 
problem med klotter och att man identifierar en aktör, en klottrare, som ligger 
bakom det inträffade. Ett annat uttryck för att graffiti/klotter vinner status 

                                                                    
 
7 Losten, Peter.  ”Den som förstör ska också få betala”. Jönköpings-Posten 1987-08-25.   
8 Bergström, Mikael. ”Skolans vägg fick ett budskap”. Jönköpings-Posten 1993-11-09 
9 Losten, Peter.  ”Den som förstör ska också få betala”. Jönköpings-Posten 1987-08-25.   
10 ”Skadegörelse för nära två miljoner kronor”. Jönköpings-Posten 1996-03-13 
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som ett eget problemkomplex är att tidningen i det sena 90-talet för in repor-
tage där klottersituationen i Jönköping jämförs med övriga Sverige. En sådan 
jämförelse görs exempelvis i artikeln Klottret kostar en halv miljard varje 
år11 från 1998 där Kommunförbundet uppmanar regering och justitiedepar-
tement att ta till ”hårdare tag mot klottrare”. Med avstamp i denna nationella 
klotterdiskussion följer tidningen upp frågan genom att vända sig till kom-
munala tjänstemän i Jönköping. En tjänsteman menar då att Jönköping i 
jämförelse med andra kommuner ”inte är särskilt illa drabbat”, men att man 
ändå ser allvarligt på problemet.  

Det tilltagande intresset för klotter som en specifik problematik visar 
sig också genom att tidningen publicerar ett ökat antal artiklar som produce-
rats av rikstäckande nyhetsförmedlare som Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 
och Förenade Landsortstidningar (FLT). Särskilt tydligt är det för år 1998 då 
fem av åtta artiklar tar upp nationella händelser, utan att de speglas mot lo-
kala förhållanden. Reportage av det här slaget bidrar till att sprida synsätt och 
erfarenheter som etablerats på andra håll i Sverige eller i världen. Ett bely-
sande exempel är artikeln SJ-chef till angrepp mot graffitiutställning12 där det 
framgår att graffiti är ett konfliktfyllt ämne, vilket ger upphov till polarise-
rande synsätt. Graffitiutställningen som SJ-chefen vände sig mot, The Arrow, 
var ett officiellt sanktionerat evenemang som genomfördes 1998 då Stock-
holm var utsedd till EU:s kulturhuvudstad. I en gemensam skrivelse framför-
de chefspersoner från Statens Järnvägar, Banverket, Storstockholms Lokal-
trafik och polismyndigheten stark kritik mot evenemanget. Kritikerna såg 
utställningen som ”nonchalant mot allmänheten och fastighetsägare” då ”er-
farenheten från tidigare klotterevenemang är att tåg och järnvägsmiljöer 
omedelbart drabbas av ökad vandalisering”. Vd:n för kulturhuvudstadsåret 
gick i svaromål och menade att kritiken var ”ohederlig” och att utställnings-
arrangören tog avstånd från illegalt klotter. Kulturhuvudstadsårets represen-
tant förnekade inte att det finns ett ”samband mellan graffiti som konst och 
illegalt klotter” men menade att man inte kunde ”låtsas som något inte existe-
rar för att man inte gillar en del av konsekvenserna.”13. Enligt Vd:n skulle 
man istället uppfatta graffitiutställningen som ett sätt att tala med ungdomar 
och skildra en del av hiphopkulturen. 

I likhet med tidigare forskning (bl.a. Jacobson, 2003; Johnson, 2001) 
är det möjligt att skönja ett mönster där media rapporterar klotter som ett allt 
svårare problem. Tidningsreportaget ovan visar tydligt på en polariserad 
debatt där en mer tillåtande inställning till graffiti ställs mot en linje av noll-

                                                                    
 
11 ”Klottret kostar en halv miljard varje år.” Jönköpings-Posten 1998-10-17 
12 ”SJ-chefen till angrepp mot graffitiutställning”. Jönköpings-posten 1998-07-28 
13 ”SJ-chefen till angrepp mot graffitiutställning”. Jönköpings-posten 1998-07-28 
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tolerans. Ser man till yrkestitlarna på dem som deltar i debatten ställs kultur-
arbetare mot representanter för transportnäring och polisväsende. De sist-
nämnda tillhör yrkeskategorier som både Høigård (2002) och Ferrell (1996) 
identifierat som aktiva förkämpar för att hävda nolltolerans i arbete med 
graffiti. I tidningsartiklarna har jag inte kunnat urskilja att det i Jönköping 
etablerats någon lokal gruppering som lika tydligt formerar sig genom att 
hävda vikten av nolltolerans.  

Trots att det går att urskilja en process där klotter etableras som ett 
mer självständigt problem är ändå gränserna för problemkategorin klotter 
något diffus. Skälet till det är att tidningen inte gör någon distinktion med 
avseende på motivet för att använda det offentliga rummet för symbolpro-
duktion. Det innebär att ordet klotter vid sidan av att beteckna symboler som 
kan tillskrivas en lokal graffitikultur också utnyttjas för att rapportera om att 
en reklamkampanj för underkläder sprayats över med orden ”Kvinna till 
salu”14, en pälsaffär utsatts för ”vegansabotage”15 eller en frikyrkolokal ut-
satts för ”satanistklotter”16. 

I pressen kan man urskilja ett antal lokala händelser som lett fram till 
aktiviteter med anknytning till graffiti/klotter. I de följande presenterar jag 
dem under teman som kommunal samverkan, skadegörelsebrottet klotter, 
graffitins drabbade part, Graffitins positiva kvaliteter, Lagliga väggar samt A 
Hip Hop Jam. 

 
Kommunal samverkan 
I Jönköping har det funnits en kommunal samverkan kring skadegörelsefrå-
gor som är av äldre datum än graffitikulturen. Redan 1979 bildades Arbets-
gruppen mot skadegörelse med representanter från polis, skol- och barnom-
sorgs-, fritids- och socialförvaltningarna. När tidningen nästan tio år senare 
beskriver en skola som särskilt drabbad av ”väggklotter” engageras gruppen 
kring problemet17. Den insats som arbetsgruppen mot skadegörelse initierar, 
bygger bland annat på att erbjuda den som vill måla ett lagligt alternativ.  
 

Nu tänker vi anlita elever, bland annat de som klottrade ner på 
Kungsängsskolan, till att måla gångtunnlarna mellan Österängen och 
Vättersnäs. […] Nu ska den snyggas upp. Ett led i detta är dekorat-
ioner i gångtunnlarna. Ett fullständigt legitimt klotter.18 

                                                                    
 
14 Jönköpings-Posten 1996-12-07 
15 Jönköpings-Posten 1998-02-16 
16 Jönköpings-Posten 1998-03-18 
17 Losten, Peter. ”Den som förstör ska också få betala”. Jönköpings-Posten 1987-08-25.   
18 Losten, Peter.  ”Den som förstör ska också få betala”. Jönköpings-Posten 1987-08-25.   
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1996 byter Arbetsgruppen mot skadegörelse namn till Agera. I en artikel 
framkommer att arbetsgruppen tidigare inte samlats regelbundet, men att man 
nu uppfattar att det finns en tilltagande problematik och därför har återuppta-
git sitt arbete. Som åtgärd mot vad man ser som ett växande problem, vill 
Agera ”informera skolungdomar om skadegörelsens följdverkningar” och ”få 
politiker att ge anslag till arbetet mot skadegörelse”19. Under ledning av 
Agera genomförs en informationskampanj mot skadegörelse år 199820, vilken 
följs av ytterligare en informationskampanj året därpå21. 

De aktörer som samlades i Agera hade sin organisatoriska hemvist i 
verksamheter som av tradition arbetar med barn- och ungdomsfrågor vilka 
ibland beskrivs som ”mjuka” förvaltningar. En indikation på att sådana för-
valtningar inte sågs som tillräckliga för att hantera klotterproblem är att en 
”hård” förvaltning som tekniska kontoret 1998 tar ett eget samverkansini-
tiativ kring klotterproblematik och då utan att involvera ”mjuka” förvaltning-
ar. Med ett fokus på klottrets negativa inverkan på fysisk miljö, vände sig 
tekniska kontoret till affärsidkare och fastighetsägare i hopp om att de skulle 
finansiera en gemensam saneringsstrategi. Från tekniska kontorets sida me-
nade man att en samlad saneringsstrategi också hade ”ett preventivt syfte 
eftersom intresset för att klottra vidare på just den väggen minskar medan 
klottret sprider sig om det får vara kvar”22. Av tidningsmaterialet framgår 
dock inte om en sådan samverkan kom till stånd.  

Det organisatoriska ramverket för arbete med skadegörelsefrågor för-
ändras år 2001 då samverkansgruppen Agera avvecklas och ersätts av ett 
Lokalt brottsförebyggande råd23. Förutom verksamheter som ingått i Agera-
gruppen kom deltagargruppen nu också att involvera stadskontoret, tekniska 
förvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt räddningstjänsten i ett brottsföre-
byggande arbete som bland annat inbegrep skadegörelsefrågor. Den här för-
ändringen ser jag som ett uttryck för en kommunal anpassning till det nation-
ella brottsförebyggande programmet där brottsprevention så tydligt anges 
vara ”allas ansvar” (Ds 1996:59). Betydelsen av sådana externa influenser 
visar sig också genom att beslutet om ett lokalt Brå förgicks av en skrivelse 
från länets polismyndighet. Med en officiell begäran förslog polisen att de 

                                                                    
 
19 ”Skadegörelse för nära två miljoner kronor”. Jönköpings-Posten 1996-03-13 
20 ”Klottret kostar en halv miljard varje år”. Jönköpings-Posten 1998-10-17 
21 ”Fastighetsägare trötta på klotter”. Jönköpings-Posten 1999-04-22 
22 ”Klottret kostar en halv miljard varje år”. Jönköpings-Posten 1998-10-17 
23 Jönköpings kommun. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2001-02-22 
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och kommunen skulle etablera ett ”kontaktmannaskap” i avsikt att öka enga-
gemanget i det brottsförebyggande arbetet24. 
 
Skadegörelsebrottet klotter 
Framträdande i problembeskrivningen av klotter är att detta diskuteras som 
ett kostnadsproblem, vilket är vid handen redan i de tidiga artiklarna. Den 
mest frekventa åtgärden som nämns för att komma till rätta med klotter är 
sanering. Av en artikel från 1990 framgår att kännedom om andra, vanliga 
sätt att arbeta med klotterfrågan var kända i Jönköping. En saneringspersonal 
som intervjuas av tidningen berättar att man börjat klotterskydda fasader för 
att underlätta tvättningen. På en direkt fråga till saneringspersonalen om vad 
man kan göra åt problemen uppmanas allmänheten att bli ”detektiver” och 
polisanmäla klotter. Intervjupersonen berättar också att han börjat fotografera 
klotter i hopp om att polisen ska kunna se ett mönster och genom det kunna 
spåra klottrarna25. 

Media rapporterar också om ett polisiärt anti-klotterarbete. Som svar 
på kritik från fastighetsägare meddelar polisen 1999 att de saknar resurser för 
”några extra insatser” mot klotter, utan det är ”den vanligt patrullerande po-
lisstyrkan och allmänheten som får hålla ögonen öppna”26. Polismannen 
berättar också om svårigheter att fälla gärningsmän om de inte ertappas på 
bar gärning eller kan pekas ut av vittnen. Detta då kemisk analys och identi-
fikation av skrivna signaturer inte anses tillräckliga som bevis. Trots påpe-
kandet om begränsade resurser verkar den framförda kritiken påverka poli-
sens aktivitetsnivå. Mindre än en månad efter det att fastighetsägarna fram-
fört sina krav griper polisen en 15-årig kille27 och knappt en månad senare 
rapporterar tidningen att polisen avslöjat en ”klotterhärva”28. Ett annat ut-
tryck för att det polisiära arbetet med klotter tillfälligt tycks få en högre prio-
ritet är en artikel från oktober 2001. I den framkommer att polisen bildat en 
särskild grupp bestående av fyra polisaspiranter som på heltid ska ägna sig åt 
att ”få bukt med klottervågen”29. Polismannen berättar att satsningen ska ses 
mot bakgrund av att klotterproblemen ökat successivt under en treårsperiod 
och ”nu är mer än någonsin och måste stävjas”. Den riktade insatsen var dock 

                                                                    
 
24 Polismyndigheten i Jönköpings län. ”Kontakmannaskap, polisstyrelsen – kommunerna, för 
brottsförebyggande arbete”. 2001-01-10 
25 Elisabet Walther. ”Recept mot vandalerna. ’De får skrubba sitt eget klotter’.” Jönköpings-
Posten 1990-11-05 
26 ”Fastighetsägare trötta på klotter”. Jönköpings-Posten 1999-04-22 
27 ”Kille fast för klotter”. Jönköpings-Posten 1999-05-25 
28 ”Klotterhärva avslöjad”. Jönköpings-Posten 1999-06-18 
29 ”Polis bildar grupp mot klotter”. Jönköpings Posten 2001-10-06 
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temporär då gruppen redan i januari 2002 avslutade sitt arbete till följd av att 
antalet klotteranmälningar blivit allt färre30.  
 
Graffitins drabbade part 
Våren 1999 publiceras artikeln Fastighetsägare trötta på klotter31 där tid-
ningen tydligt ger röst åt en part som upplever sig drabbad.  
 

Varje helg kan de följa hur klottrarna dragit fram från centrum och 
ut till bostadsområdena under helgen. Utmed hela Klostergatan, 
Brahegatan och Sjöbogatan drar klottrarna fram. Vid Jordbron har 
färgen i burken tagit slut. Varje gång kostar det oss mellan 8 000 
och 10 000 att låta tvätta bort klottret. På en del ytor är det omöjligt 
att tvätta bort färgen. På andra syns det trots tvättning. Då måste vi 
måla om32. 

 
I den tidigare rapporteringen har journalister framförallt intervjuat kommu-
nala företrädare för att de ska ge sin syn på klotter. I det här reportaget fram-
träder fastighetsägare i rollen av dem som är personligt drabbade. Fastighets-
ägarnas problembeskrivning länkar dessutom klotter till problemkategorier 
som tidigare inte kommit på tal. Man menar att det inte bara är klotter som 
utgör ett problem, utan också ”uteliggare som sover i trappuppgångar”33 och 
att de ibland träffar på ”sprutor och andra narkotikatillbehör”. Möjligheterna 
att länka klotterproblem till trygghets- och otrygghetsfrågor blir än mer tyd-
ligt när tidningen refererar till en undersökning som genomförts av polis-
myndigheten i Jönköpings län. I avsikt att undersöka hur allmänheten upple-
ver sin vardag ställde polisen frågor kring ”nedskräpning, skadegörelse, att 
folk slåss, att kvinnor antastas, problem med berusade, narkotikapåverkade, 
bostad för alkoholister, bostad för narkomaner, ungdomsgäng, trafik, fortkör-
ning, överfall, misshandel”34. Resultatet av denna mätning av upplevd oro 
visade på att ”66 procent av de tillfrågade uppger att de är oroliga för att 
utsättas för brott.”. Det här mer svepande sättet att presentera klotter som ett 
av flera otrygghetsframkallande problem återfinns också i artikeln Polisens 
resurser för små35. Där framkommer att polisen inte har ”tillräckligt med 

                                                                    
 
30 ”Polisens klotterprojekt läggs ner. Antalet anmälningar minskar stadigt sedan i höstas”. Jönkö-
pings-Posten 2002-01-16 
31 ”Fastighetsägare trötta på klotter”. Jönköpings-Posten 1999-04-22 
32 ”Fastighetsägare trötta på klotter”. Jönköpings-Posten 1999-04-22 
33 ”Fastighetsägare trötta på klotter”. Jönköpings-Posten 1999-04-22 
34 Abram, Inger. ”6 600 i länet fick svara på frågor”. Jönköpings-Posten 2000-10-28 
35 Johansson, Janne. ”Polisens resurser för små”. Jönköpings-Posten 2000-02-26 
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resurser för att utreda de brott som inte har någon känd gärningsman” och att 
”Alla i samhället anses ta ett större ansvar för att förhindra brottslighet och 
kriminalitet”. 
 
Graffitins positiva kvaliteter 
Det som dominerar nyhetsbevakningen är att graffiti beskrivs negativt och 
kopplas till skadegörelseproblematik. Samtidigt finns tillfällen då den upp-
fattas ha positiva kvaliteter. Ett exempel är det ovan nämnda tillfället då två 
ungdomar fick tillåtelse att måla en graffitiinspirerad väggmålning på sin 
skola. Men också i detta fall gjordes en koppling till skadegörelseproblem då 
skolledningen såg väggmålningen som ett led i att göra skolans lokaler mer 
attraktiva och genom det minska skadegörelse36. Ett annat exempel som bely-
ser att tillåten utsmyckning av offentliga miljöer länkas till skadegörelse är 
från 1996 då en skolklass fick i uppdrag att dekorera en gång- och cykeltun-
nel vid Talavid. Läraren som var involverad menade att arbetet också kunde 
ses som en ”investering” eftersom det visat sig att ”de av kommunens under-
gångar som målats sluppit skadegörelse”37. Likt det tillfälle då ungdomar fick 
möjlighet att dekorera sin skola så framhålls att utsmyckningarna också kan 
ha ett skadebrottsförebyggande värde. Det här går att se som ett uttryck för 
uppfattningen att graffiti kan vara något bra, men under förutsättning att det 
sker i kontrollerade former.  

Graffitins ställning som ungdomskultur framträder tydligast i ett re-
portage där KFUM presenterar verksamheten Breakzoon som en satsning på 
hiphopkultur. En ungdomsledare berättar att de har kontakt med graffitimå-
lare, vilka är påtänkta som ledare och förebilder för andra ungdomar med 
intresse för graffiti. Från KFUM:s sida är tanken att man ”ska kunna syssla 
med graffiti, på det ’rätta sättet’. Graffiti nämns ofta i negativa ord, med det 
kan vara oerhört kreativt i rätt sammanhang”38. 

De artiklar där ordet graffiti används utan att kopplas samman med en 
skadegörelseaspekt är få. Ett tillfälle är när arrangören av en musikaluppsätt-
ning via tidningen söker kontakt med lokala graffitimålare för att de ska 
utforma en scendekor39. Graffiti uppmärksammas också som en positiv 
konstform sommaren 2001 när Länsmuseet med Kulturförvaltning som med-
finansiär arrangerar utställningen Sudden Art. Evenemanget äger rum i muse-
ets parkområde och beskrivs som en ”konststafett” där fem unga killar ges 

                                                                    
 
36 Bergström, Mikael. ”Skolans vägg fick ett budskap”. Jönköpings-Posten 1993-11-09 
37 ”Grottmålningar i modernt Jönköping”. Jönköpings-Posten 1996-10-24 
38 Daniel Wolbe. ”De unga ska få forma Breakzoon”. Jönköpings-Posten 2001-11-19 
39 ”Musikal i det fria. Gigantisk scen på Hovrättstorget”. Jönköpings-Posten 1999-09-16 
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möjligheter att visa upp sina målningar i treveckorsintervaller40, 41. Rapporte-
ringen från Sudden Art skiljer sig från annat tidningsmaterial i det avseende 
att journalisten inte bara pratar med berörda tjänstemän, utan också intervjuar 
en ungdom som uppger att han är graffitimålare. Genom honom får läsarna 
en viss inblick i hur ungdomar i graffitikulturen kan resonera: 

 
I Jönköping borde det finnas några väggar som kommunen säger att 
man får måla på menar han. Det blir i tunnlar och på murar annars.  

– Men det behöver inte heller vara fel så länge man är respekt-
full och inte förstör. På en del betong är det bara bra att någon målar.42 

 
Lagliga väggar 
Möjligheten att erbjuda lagliga alternativ har diskuterats vid flera tillfällen. 
Första gången det förs en offentlig diskussion om lagliga väggar är 1987 då 
Folkpartiet motionerar om att kommunen ska uppföra ett ”klotterplank”43. 
Precis som Brottsförebyggande rådet (2005) konstaterar nästan tjugo år se-
nare ger sådana förslag upphov till motstridiga reaktioner. Detta liknar tid-
ningen vid ett ”dilemma”. Stadskontoret ställde sig positiva till förslaget och 
förordade en central placering. Tjänstemännen menade att klotterplanket då 
skulle användas samtidigt som många förbipasserande skulle kunna ta del av 
dekorationerna. Byggnadsnämnden var av en annan uppfattning och argu-
menterade mot en central placering eftersom ”risken är uppenbar att lika 
många upprörs av klotterplanket och tycker det är störande”. Då kommunens 
tjänstemän inte kunde enas fick frågan bero. Drygt tio år senare, 1998, aktua-
liseras åter frågan om en laglig vägg. Förslaget kom då från en grupp gymna-
sieelever som kulturförvaltningen bett lämna förslag på hur Hamnparken 
skulle kunna utformas. Förutom förslag om ett nytt café, fler sittmöjligheter, 
förbättrad belysning och inrättande av ett ”speakers corner” föreslog ungdo-
marna ett klotterplank44. Också i det så kallade Ungdomsforum, som syftar 
till att skapa dialog mellan ungdomar och beslutsfattare, blir frågan aktuell. 
År 2000 skriver Jönköpings-Posten att ”Ungdomarna vill även få lagliga 
graffitiväggar i Huskvarna. [Politikern] från kulturnämnden lovade att under-

                                                                    
 
40 ”Konst som kommer och går”. Jönköpings-Posten 2001-07-06 
41 Gunnar Arén. ”Sudden Art på sista varvet”. Jönköpings-Posten 2001-08-14 
42 ”Konst som kommer och går”. Jönköpings-Posten 2001-07-06 
43 ”Därför får Jönköping inget klotterplank”. Jönköpings-Posten 1987-09-05 
44 ”Så vill unga ha Hamnparken”. Jönköpings-Posten 1998-12-04 
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söka vilka möjligheter som finns för att anordna en särskild plats för graf-
fitimålarna.”45. 
 
A Hip Hop Jam 
En händelse som får stor medial uppmärksamhet i Jönköping är evenemanget 
A Hip Hop Jam, som genomförs våren 2001. Initiativtagare är en butiksägare 
som specialiserat sig på att sälja kläder och andra produkter som förknippas 
med hiphopkultur. Han agerade tillsammans med en grupp graffitimålare som 
han lärt känna som kunder. Tanken var att graffitimålarna skulle ges tillfälle 
att visa upp sina färdigheter och sin konst inför publik. Det här är första till-
fället en reporter försöker ta kontakt med ungdomar som rör sig inom graf-
fitikulturen. Han upplever det dock svårt då ungdomarna inte ger ”klara be-
sked” utan möter frågor om vad graffiti betyder med ”undanglidande svar.”46. 

Ett förhållande som bidrar till att just detta evenemang blir uppmärk-
sammat är att polisen samma helg griper sju ungdomar efter att de målat på 
ett X2000-tåg i närbelägna Nässjö47. De gripna är inte hemmahörande i Jön-
köping, utan skrivna i Helsingborg och Kalmar. Det inträffade får stort ge-
nomslag i media där både lokal-TV och lokalpress för fram argument om att 
skadegörelsebrottet mot X2000-tåget ska ses som en direkt följd av A Hip 
Hop Jam. På tidningens insändarsida görs också denna koppling och butiksä-
garen utpekas som medansvarig till ett ”antal nedklottrade tåg i Nässjö och 
Jönköping” och att han ”uppmuntrat en stor grupp kriminella graffitivandaler 
att fortsätta stjäla sprayburkar”48. Butiksägaren går i svaromål och från in-
sändarsidan utvecklar han tanken med A Hip Hop Jam: 
 

Jag ville att ungdomarna skulle få tillfälle att presentera sina argument 
om varför de målar, polisen skulle informera dem om konsekvenserna 
av att klottra och politikerna kunde ge förslag om hur man kan hitta 
lösningar. […] Jag har genom att anordna Jönköping Hip hop Jam för-
sökt dra mitt strå till stacken för att lösa klotterproblemet. Tyvärr blev 
resultatet den här gången inte vad jag hoppades på, men jag tror ändå 
att det här är den bästa vägen mot en lösning av problemet49.  

 
                                                                    
 
45 Johansson, Janne. ”Fler önskemål i ungdomsforum. Fritidsgård och graffitiväggar i Huskvarna 
högt upp på önskelistan”. Jönköpings-Posten 2000-05-10 
46 Gunnar Arén. ”Graffiti under ordnade former”. Jönköpings-Posten 2001-04-23 
47 ”Gunnar Arén. ”X2000-tåg klottrades ned. Sju unga män i polisförhör.” Jönköpings-Posten 
2001-04-23 
48 Jönköpings-Posten 2001-04-24 Insändarsidan 
49 Jönköpings-Posten 2001-04-27 Insändarsidan 
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Den diskussion som följde på A Hip Hop Jam kom att utvecklas i en riktning 
där kommunen ser dialog och lagliga alternativ som en framkomlig väg. 
Redan i maj 2001, en dryg månad efter A Hip Hop Jam, skriver Jönköpings-
Posten att kommunledningen förordar att ”en rad lämpliga betongväggar” ska 
få användas för graffitimålning. Utifrån denna viljeinriktning ges tjänstemän 
i uppdrag att tillsammans med ”seriösa graffitimålare” undersöka vilka plat-
ser som kan tänkas vara lämpliga50. Sex månader senare antar Kommunsty-
relsen ett tjänstemannaförslag som innebar att två ytor skulle erbjudas för 
legal graffiti samt att en projektgrupp bestående av kommunala tjänstemän 
vilka i samarbete med KFUM skulle verka för dialog med graffitimålare samt 
skapa någon form av graffitiverksamhet51.  

Den inomkulturella historiken 
Det är påtagligt att ungdomar som är engagerade i graffitikultur också intres-
serar sig för dess historiska rötter. Alla ungdomar som jag intervjuat var 
välbekanta med att graffiti är något som uppstått i New York City för att i 
mitten av 1980-talet spridas över världen.  
 

Ludvig: Det var tack vare två journalister som gjorde filmen Style Wars 
som… Den gjordes ju som en dokumentärfilm om något nytt som hade 
hänt på gatan på den tiden. Nu är det mera som en kultfilm om hur det 
var då.  
Björn: Har du tillgång till den? 
Ludvig: Ja, det har jag. 
Björn: Det fanns väl en annan film också? 
Ludvig: Ja, Beat Street, en breakdansfilm. […] Det var tack vare att de 
sändes på TV i Sverige som graffitin började. Det var så de såg att man 
kunde måla på tunnelbanetågen.  

 
I regel hade ungdomarna lärt känna sin kulturhistoria genom böcker, tidskrif-
ter och filmer. Det var inte ovanligt att de hänvisade till källor som i det 
närmaste är att uppfatta som standardreferenser och ofta återkommer då graf-
fiti relateras i såväl akademisk som populärvetenskaplig litteratur. Mina in-
tervjupersoner berättade om filmerna Style Wars och Beat Street och om 
bilddokumentärer som Subway Art (Cooper & Chalfant, 1984) och Spraycan 
Art (Chalfant & Prigoff, 1987) vika utgör återkommande referenser även i 
akademisk litteratur. De kunde tipsa om den numera klassiska avhandlingen 
Getting up. Subway Graffiti in New York (Castleman, 1982) och om Staffan 
                                                                    
 
50 Peter Jernberg. ”Graffitimålare får egna väggar”. Jönköpings-Posten 2001-05-29 
51 Mikael Bergström. ”Graffitiprojekt får klartecken”. Jönköpings-Posten 2001-12-20 
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Jacobsons doktorsavhandling Den spraymålade bilden. Graffitimåleriet som 
bildform och som läroprocess från 1996, för att bara nämna några. Ungdo-
marnas intresse för graffitins historiska framväxt ser jag som uttryck för att 
det finns identifikatoriska skäl till att vårda den egna kulturhistorien. De har 
behov av att röra sig i och tillhöra en levande kultur där också de som tidi-
gare befunnit sig i detta sammanhang ses som viktiga föregångare. 

Ett förhållande som bidrar till att graffitikultur ges en historisk di-
mension är att graffitimålare uppfattar sig tillhöra olika generationer. När det 
gäller Jönköpings graffitikultur menar intervjupersonerna att tidsspannet 
1980-talets mitt fram till 2002 inrymmer tre mer eller mindre tydligt avgrän-
sade generationer. Den första generationen var de som började måla graffiti i 
mitten av 80-talet och höll på till åren omkring 1992. Efter en period av några 
år, då det inte existerade någon lokal kultur, etablerades en andra generation 
i mitten av 1990-talet. Åren omkring 2000-talet fick den sällskap av en tredje 
generation och det är framförallt målare ur den andra och tredje generationen 
jag haft kontakt med. Under den tid jag följt utvecklingen har intervjuperso-
ner också börjat tala om fjärde generation, vilket visar på en inomkulturell 
betydelse av att se sig tillhöra olika generationer i en kultur under utveckling.  

Generationsindelningen lämpar sig väl för att ge en övergripande bild 
av hur graffitikulturen vuxit fram i Jönköping. Indelningen ska dock läsas 
med en viss reservation då den inte fångar den variation som framträder på 
detaljnivå. När jag bad Tony och Martin om hjälp med historiebeskrivningen 
över olika crews i det sena 90-talet visar det sig att kulturen aldrig varit så 
fast sammanhållen som generationsbegreppet kan ge sken av.   
 

Tony: Men alla började ju inte samtidigt där. 
Martin: Nej, nej. Jag tänkte ta dem i kronologisk ordning. Jag tror det 
blir någorlunda rätt. 
Tony: Ja, förutom att du glömde LJB. 
Martin: Det är sant. 

 
Trots att Martin och Tony själva varit aktiva på Jönköpings graffitiscen sedan 
mitten av 90-talet har de 7-8 år senare svårt att teckna en bild av hur det 
egentligen såg ut. Allt eftersom de minns vilka som målade och vad de kal-
lade sig tillkommer nya namn vilket innebär att sammanställningen hela tiden 
behöver modifieras. En del ungdomar har varit graffitimålare under en kor-
tare period medan andra aldrig släppt kontakten med kulturen. En del ses som 
betydelsefulla för den stilutveckling de tillfört och andra blir ihågkomna för 
att de taggade väldigt mycket. En och samma målare kan ha uppträtt under 
flera olika namn och crewer har bildats, ombildats för att sedan helt för-
svinna. Också när vi tittar på en förteckning som är någorlunda rätt finns det 
mer att tillägga.  
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Tony: Grejen är den att det som han [Martin] har skrivit som gene-
ration två här i verkligheten inte målar samtidigt. 
Martin: Ja, TSD höll nog på ett år innan de där… ja, kanske två eller 
tre år innan de där dök upp. Men jag vet att när vi väl träffade dem 
så blev det BUS istället och sedan efter något år så dök de där upp. 
Och sedan de och de och de. Ungefär. Så det är väl en slags krono-
logisk ordning.  
Tony: Ja, men det går att göra den listan ganska lång. 
Martin: Det var många som höll på några månader och sedan för-
svann för all framtid. 
 

De svårigheter som Martin och Tony ställs inför liknar de erfarenheter som 
framkommer i Can't stop won't stop: hiphop-generationens historia (Chang, 
2006). I förordet till den svenska utgåvan skriver Ernst att ”Hiphopens 
livscykel fram till nu är så svindlande snurrig att det egentligen inte går att 
hålla reda på vad som egentligen skett. Tidsperspektiven förskjuts och årtal 
glider in i varandra och frågorna får aldrig några riktiga svar.” (2006:11). 
 
De tidiga åren 
Kännedom om att det funnits en lokal graffitikultur med rötter i 80-talet fick 
jag av målare i den andra generationen, som alltså började måla i mitten av 
90-talet. Det var också då jag noterade att graffitimålare ser den egna kultur-
historien som betydelsefull. Trots att mina intervjupersoner inte personligen 
kände den tidigare generationen kunde de nämna namn på målare som hade 
föregått deras egen generation, exempelvis CHEAT, STONE, CARGO och 
AGATON.  Jag fick också höra talas om WHO? och JET som mest gjorde sig 
kända för att bomba och tagga. 
 

Ludvig: De måste hållit på att battla med varandra i ett eller två år i 
alla fall. Så mycket att när vi började kunde man fortfarande se 
WHO?-tags överallt med JET-tags över eller tvärtom. Överallt – det 
fanns överallt i hela stan. 

 
Att man värdesätter och vårdar den egna kulturhistoriken framgick då målare 
ur den andra generationen visade mig bilder där de dokumenterat den tidigare 
generationens målningar och tags.  
 

Martin: Det här är nog ett av de äldsta korten jag har med CHEAT. 
Tony: Ja, och med STONE också. Undrar om den fortfarande sitter 
kvar?  
[…] 
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Björn: Du har tagit en del på tags? 
Martin: Ja, det var väl en liten baktanke att det skulle vara roligt att 
ha dem när de försvann. Att de var mästare på den tiden. 

 
Eftersom graffitikulturen lämnar spår efter sig i form av tags och målningar 
är det möjligt att i efterhand upptäcka ett kulturlager som minner om tidigare 
generationer.  De få målningar som ännu är kvar uppfattas därför som vik-
tiga, vilket framgick när graffitimålarna i intervjuer talade om platser som 
Old School-väggen och Cazter-väggen där man fortfarande kunde se mål-
ningar från ett sent 80-tal och tidigt 90-tal. 
 

Tobias: Sedan finns Cazter-väggen. Efter en svensk målare. Du kanske känner 
till honom? Han har ju varit här i Jönköping 1990. 
Björn: Är det 1990 han gjorde den? 
Tobias: Ja, den stora målningen. Nu har de sågat ner träden där så jag antar att 
de tänker buffa den. Det skulle vara jävligt synd. Det är ju typ kulturarv eller 
vad man ska säga. Motsvarande K-märkt nästan. 

 
5.2: Cazterväggen52 
 

 

 
För att kunna ta reda på när någon målade graffiti för allra första gången 
sökte jag kontakt med Rickard som själv tillhörde den första generationens 
målare. 

                                                                    
 
52 Cazterväggen – målad 1991, fotograferad - juni 2003 (Sanerad 2008). 
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Björn: Du började redan på 80-talet? 
Rickard: Ja, det kan man säga. 1987 var det. Det var en kille som 
kom till en parallellklass och han var från Stockholm. Och han hade 
med sig en massa kort. Och jag hade sett graffiti innan. Det fanns ju 
en del på skivomslag och så det fanns det tuggummi med klister-
märken med graffiti ifrån Danmark. Och så kom han och jag blev 
inspirerad att börja. Sedan träffade vi fler inne i Jönköping. För jag 
bodde några mil utanför Jönköping då. 

 
Rickard vet inte med bestämdhet när någon började målade graffiti i Jönkö-
ping. Han ser det som sannolikt att det kan ha skett redan 1984 efter att fil-
merna Style Wars och Beat Street visats på Sveriges Television. 

När man talar med en person som själv var med när det begav sig på-
minns man om att generationsbegreppet ska uppfattas som tänjbart. Det som 
för senare generationer framstår som en stor sammanhängande generation är 
för Rickard personer som egentligen målade vid helt olika tidpunkter. När jag 
nämner namn som CARGO och AGATON vill han minnas att de började 
ganska sent, omkring 1990-91. Han fyller istället på med namn som CHUCK 
D, SCRAWL och TURTLE, vilka började ungefär samtidigt som han själv och 
STEAM och MSA som han tror började redan 1985.  

Att det finns en viss kontinuitet i graffitikulturen visar sig genom att 
de platser som de tidiga målarna använde för att måla graffiti i mycket hög 
grad överensstämmer med platser som senare generationer tagit i bruk. Det är 
bara när vi pratar om den vägg, som senare generationer omnämner som Old 
School-väggen, som Rickard dröjer med svaret: ”– Det är väl vi som är Old 
School”, svarar han för att sedan berätta att den första generationen pratade 
om den aktuella väggen som att den låg intill kanotklubben. 
 

Björn: Du kände i stort sett alla som målade vid den här tiden? 
Rickard: Nej, det vill jag inte påstå att jag gjorde. Det var ju skitstort 
faktiskt. I de större städerna var det ju megastort på den tiden. Det 
var ju nästan större än det är nu. 
Björn: Hur många tror du att ni var i Jönköping som mest? 
Rickard: Vad kan det varit… Ett tjugo trettiotal. Som jag kände till. 
Sedan fanns det väl en del som var där och nosade lite grann också. 

 
När Rickard beskriver graffitikulturens första år återkommer han flera gånger 
till att det fanns skillnader inom gruppen. Han berättar att vissa var mer in-
tresserade av att ”klottra”, det vill säga att de taggade mycket och gjorde 
väldigt få målningar. Andra var intresserade av att utveckla graffitins form-
språk med allt mer avancerade målningar. CHEAT och STONE kan räknas till 
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den sistnämnda kategorin och under flera år var det de båda som var de mer 
aktiva målarna i Jönköping. Det var också de två som knöt samman Jönkö-
ping med en nationell graffitiscen, en sammanlänkning som i efterhand ter 
sig väldigt slumpartad. Rickard berättar att CHEAT av en ren tillfällighet 
träffade en målare från Malmö i en fotobutik medan de väntade på att få sina 
fotografier framkallade. Efter att ha sneglat på varandras bilder konstaterade 
de ett gemensamt intresse. Tack vare denna kontakt lärde Jönköpingsmålare 
känna målare över hela Sverige. Under en period av några år brukade de 
besöka varandras städer för att måla i Jönköping, Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Detta förklarar varför flera graffitimålare som idag ses som bety-
delsefulla för utvecklingen av svensk graffiti, vid något tillfälle också målade 
i Jönköping. 

Vid ett tillfälle hade Rickard kontakt med polis och socialtjänst efter 
att ha blivit gripen för snatteri av färg. Det kunde också hända att Rickard 
och hans kamrater blev stoppade av polis när de vandrade runt på nätterna. 
Antagligen var polisen ute efter att kontrollera om det fanns stöldgods i väs-
korna och när det visade sig vara färgburkar var det inget som föranledde 
åtgärder. Rickard tror att polisen insåg att de höll på med graffiti, men på den 
tiden gjordes inte så stor sak av det. Rickard berättar också att han var med 
om att snatta en hel del färg och att nästan alla pengar han hade att röra sig 
med gick till färgburkar. Ibland hände det att också att de fick lagliga upp-
drag. Bland annat målade de på ett ungdomsdisco, på en del barer och på 
några skolor. 
 
Tillbakagång och stagnation 
Några år in på 1990-talets första hälft minskar antalet graffitimålare ner till 
en nivå där det inte längre existerar någon graffitikultur i Jönköping.  
 

Björn: Det verkar vara ett glapp där då det nästan inte fanns någon 
graffiti? 
Rickard: Ja, det kom väl andra grejer som folk var nyfikna på. 

 
För egen del blev Rickard allt mer intresserad av techno-musik och han tap-
pade kontakten med flera av de vänner som han tidigare umgåtts med genom 
graffiti.  När han 1992 flyttar till en annan stad målar han till att börja med 
inte alls. Det tycks som att intresset för graffiti allmänt var mindre i mitten av 
90-talet. Också i Stockholm märkte man av ett minskat intresse vid den här 
tiden: ”… 1992 var det en enorm svacka. Det var dött i Stockholm under ett 
par år där, kanske fram till 1994.” (P. Andersson, 2005:155).  

Till skillnad från Stockholm där graffitikulturen lyckades överleva 
trots en ”enorm svacka” innebar en avtagande attraktionskraft i en mindre 
stad som Jönköping att den lokala kulturen helt upphörde att existera. Mina 
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intervjupersoner kunde bara erinra sig några få tillfällen då någon målade 
graffiti i Jönköping den första halvan av 90-talet. Ett sådant exempel är en 
målning som gjordes i en affärsbutik. 

 
Martin: Jo, ett tag låg det en skate-affär på andra våningen där Åh-
léns är numera och under den tiden dök det upp lite nytt. 
Tony: Jag minns att de hade en målning inne i affären som de hade 
gjort. Men det var precis innan man började måla själv så man hade 
ju inte så stor koll. 

 
En ny början 
Åren omkring 1995 växer intresset för graffiti på nytt i Jönköping. I likhet 
med nedgången ett par år tidigare sammanfaller tidpunkten för ett ökat in-
tresse med situationen i Stockholm. Andersson (2005) skriver om Stock-
holmsscenen:  
 

Nästa stora generation kom inte förrän 1995-96. Däremellan var det 
ett stor glapp. Det kom inga nya målare alls. Ingen tyckte det var 
spännande, förutom vi som höll på. Graffiti fanns inte ens i nyheter-
na. (P. Andersson, 2005:164).  

 
Andersson menar att två stilrevolutioner bidrar till att graffiti får en förnyad 
dragningskraft. Den ena handlade om ett ökat intresse för att måla på tåg, 
vilket i sin förlängning innebar att Stockholm länkades till övriga Europa. I 
takt med att tågmålningar publicerades i tidskrifter började målare också 
besöka varandras städer.  Den andra stilrevolutionen liknar Andersson vid en 
”punkrevolution” som utvecklade en ”fulsnygg Stockholmsstil” som var mer 
direkt och fysisk (ibid:174). De här förändringarna, som innebar att graffitin 
gavs ett mer kraftfullt uttryck och att den spårbundna kollektivtrafiken blev 
ett viktigt mål, medförde att de samhälleliga reaktionerna skärptes och tid-
ningarna började skriva allt mer om problemen. En av mina intervjupersoner 
ser denna mediala exponering som ett bidragande skäl till varför han själv 
började måla graffiti.  

 
Christian: Det var väl egentligen då det helt plötsligt kom upp mer i me-
dia. Man fick kontakt med det och såg TV-inslag och då tänkte man: – 
Fan, vad kul att göra det i Jönköping! Det fanns inga som målade i Jön-
köping när vi började.  
 

En annan influens som hade betydelse för graffitikulturens återetablering är 
graffitins ställning som ett av hiphopens fyra element. Med ett ökat intresse 
för hiphop som musikform och ungdomskulturell stil blev det också naturligt 
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att intressera sig för graffiti. När det gäller Jönköping går det också att se en 
sådan relation mellan skateboard och graffiti.  
 

Christian: Jag åkte mycket skateboard förr och har alltid haft kontakt 
med den typen av hiphopkultur som skateboard hade med sig. Och 
som jag sa, jag kollade mycket filmer från USA där det figurerar 
väldigt mycket graffiti. […] Man kan säga att jag slutade med skate-
board och fortsatte vidare på den här hiphopvågen och tog åt mig 
graffitin istället och kanske musiken mer. Jag hade några kompisar 
som började breakdansa också. Man gick in på lite mer Old School 
och började måla och dansa istället för att åka skateboard. Så kan 
man säga att det var. 

 
Omkring 1997 var det så många personer som målade graffiti i Jönköping att 
man återigen kunde tala om en lokal graffitikultur:  
 

Ludvig: Det som kickade igång graffen ordentligt i Jönköping var 
nog första gången BUS mötte SOA. 
Björn: BUS mötte SOA? 
Ludvig: Jag kommer ihåg den kvällen faktiskt. Det var nästan hela 
båda crewen om man säger så. Vi i SOA kom med bussen och skulle 
upp till en fest hos en kompis och då träffade jag på en kompis som 
jag umgicks med när jag gick på lågstadiet. Då frågade han:  

– Är inte du graffitimålare?  
– Vadå då?  
– Men är inte du med i SOA? 
– Jo, det är jag. 
– Jag är med i BUS. 

Och då blev det så där: – Oj, målar du också! Typ en gammal barn-
domsvän. Sedan kom resten av BUS fram och vi tog i hand. Dagen 
efter bestämde vi oss för att vi skulle måla. Det var egentligen då 
den första gemensamma väggen kom upp i Jönköping sedan mitten 
av 80-talet. Jag kan säga nästan med säkerhet att det var första 
gången det kom upp tre målningar samtidigt på en vägg sedan mit-
ten av 80-talet. 
Björn: När är detta? 
Ludvig: När kan det vara? -96 kan jag gissa. -96 eller -97.  

 
Minnesbilden över vad som ”kickade igång graffen” pekar på betydelsen av 
att vara flera. Från att ha varit ett mindre antal, som målade var för sig, höj-
des aktivitetsnivån påtagligt i och med att ungdomarna upptäckte varandra 
och började samspela kring en gemensam kultur. I kollektivet förmedlades 
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kunskap om hur man kunde utveckla den egna stilen, vilka munstycken som 
lämpade sig för att måla och hur man tillverkade egna pennor. Ungdomarna 
kunde åka till Göteborg för att måla lagligt vid Röda Sten, köpa filmer och 
tidskrifter som sedan cirkulerade målarna emellan:  
 

Ludvig: Då var alla verkligen på nybörjarstadiet. Det sporrade näst-
an alla att bli bättre än den andra. Ingen var bäst på något sätt utan 
alla ville bli bäst. 
Björn: Kan man se det som en sort tävling? 
Ludvig: Ja, det kan man nog nästa kalla det. Det var inte så att 
crewerna var mot varandra utan allihop mot varandra. Alla mot alla. 
Individen skulle bli bättre än den andra. Det där med crew-känsla 
var inte så stort eftersom det inte var någon som hade funnit särskilt 
länge eller som hade bestämt sig för att det här ska jag syssla med 
hela mitt tonårsliv. Det var mer en kul grej och man fick se vad som 
hände sedan. 

 
Intervjupersonerna menar att den konkurrens som utvecklades när ”alla ville 
bli bäst” skilde sig från hur det kan vara i en större stad där kampen om att 
dominera kan utvecklas till mer påtagliga motsättningar. I Jönköping kände 
man inte bara varandra till namnet, utan man ingick också i varandras be-
kantskapskrets och det var inte ovanligt att man överskred crew-gränser för 
att måla tillsammans. 
 
Kamp på skoj 
När graffitikulturen återetablerades fanns det inget crew eller enskild målare 
som självklart kunde hävda en ledande statusposition, varken då det gällde 
skicklighet i att måla eller ifråga om att få upp sitt namn över hela staden. 
Snarare framstod det som att den lokala kulturen välkomnade alla som visade 
intresse för graffiti, eftersom de bidrog till att höja aktivitetsnivån:  
 

Christian: Vi fick ju nästan göra det som en stor grupp även om det 
var några smågrupper liksom. Så det blev ingen konkurrens för det 
fanns så mycket plats åt alla. Så den konkurrensen som fanns var 
bara den vi skapade på skoj gentemot varandra. 

 
Ett exempel som kan belysa hur konkurrens skapades på skoj är det battle 
som utspelades mellan crewerna SOA och NATO under det sena 90-talet. Ett 
battle inom graffitikulturen kan förstås som en symbolisk konfliktlösning där 
en part markerar sin dominans över en annan genom att måla mer eller måla 
bättre. Ludvig: ” – Det var ett battle mellan SOA och NATO. Då tog det en 
vecka så stod det FUCK SOA och FUCK NATO över hela stan.”. 
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Alla intervjupersoner som räknas till den andra generationen minns 
detta battle och några av dem var också engagerade i att överbevisa varandra 
om vilket crew som kunde tagga mest:  
 

Christian: Och så blev det lite på skoj ett battle liksom. Vi gick ut 
och bombade och så gick de andra ut kvällen efter och körde också. 
Alla kände varandra och var kompisar men vi var två grupper för det 
hade varit för mycket folk om vi hade målat i ett gäng. 

 
Som händelse uppfattar jag denna kamp som betydelsefull eftersom ungdo-
marna på kort tid sporrade varandra till en allt högre aktivitetsnivå vilket i sin 
tur bidrog till att graffiti och klotter uppmärksammades i media: ” – Det var 
mest kul att vi gick runt och dissade varandra liksom. Det gjorde vi inte men 
vi ville att folk skulle tro det för det blev debatter i tidningarna.” [Christian]. 

Ur ett inomkulturellt perspektiv ges inte detta battle speciell stor bety-
delse för graffitikulturens framväxt. Också personer som själva var involve-
rade kan med några års distans tala om händelsen som en ”onödig grej” som 
mest handlade om att ”klottra” eller ”bomba”. Ett skäl till att jag ändå lyfter 
fram händelsen som viktig är den visar hur ett internt samspel påverkas och 
utvecklas i relation till omgivningens reaktioner. Förutom att ungdomarna 
själva såg till att Jönköping blev en intressant skådeplats för en inomkulturell 
kamp innebar deras agerande att graffiti blev ett diskussionsämne också utan-
för kulturen. 
 
Flera samtida generationer på scenen 
I slutet av 90-talet och början av 2000-talet träder en ny generation in på 
scenen. Eftersom den andra generationen då fortfarande var aktiv innebar det 
att Jönköpings graffitiscen bestod av två samtida generationer. Det här till-
förde en ny dynamik eftersom den tredje generationen vid sidan av att för-
hålla sig till de egna generationskamraterna också behövde förhålla sig till en 
äldre mer erfaren andra generation.  

När medlemmar ur den tredje generationen förklarade hur deras in-
tresse för graffiti växte fram finns stora likheter med tidigare generationers 
beskrivningar. I ett avseende skiljde sig deras beskrivningar av inträdet i 
kulturen från tidigare generationers berättelser. Eftersom det rörde sig om 
ungdomar som var födda i slutet av 1980-talet, såg de inte graffiti som något 
nytt, utan som något som hade funnits ända sedan de var helt små: 
 

Björn: Du sa att du kom i kontakt med graffiti redan när du gick på 
lekis? 
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Pontus: Ja, jag bodde i Stockholm till fyra års ålder. Men jag tror att 
det var… jag vet inte riktigt hur jag fastnade men jag tror att det 
främst var genom mina kusiner.  Jag rotade bland deras bildmappar 
någon gång och så såg jag att en av dem hade målat graffiti på en 
tegelvägg. Och det tyckte jag var riktigt läckert. Och det var innan 
fritids då. På fritids så satt jag och ritade en massa dubbelbokstäver 
och färgade dem och försökte göra häftiga grejer. Och sedan blev 
man ju bara bättre och bättre. Det är på den vägen det blev. 

 
När det gäller etableringsprocessen inom den egna generationen påminner 
tredje generationens erfarenheter om hur tidigare generationer befäst sin 
ställning som graffitimålare. Individuellt och tillsammans med kamrater i 
crewer började de utforska graffitikulturen genom att ta sig namn, börja måla 
och kritiskt granska varandras arbeten. I likhet med tidigare generationer 
uppstod det också en tävlan om vem och vilket crew som skulle dominera 
scenen. Ett uttryck för det var ett battle som crewerna NA och OIL utkäm-
pade i början av 2000-talet vilket manifesterades i ett ökat taggande längst 
bussleder och i centrala gatuavsnitt.  
 

Emil: Det där [mellan] NA-killarna och de där OIL-killarna var inte 
så där jätte allvarligt. De är ändå vänner kan man säga men de ville 
ändå battla lite. Men det är ingen som håller på så längre.  
Björn: Jag fattade nog aldrig vilka som var med i vilket crew. 
Emil: Nej, jag tror till och med att de var med i varandras. Det var 
lite korsbefruktat. 

 
När den tredje generationens målare reflekterade över vad som hänt inom 
deras generation var det inte lika lätt att dra en tidslinje mellan det som inträf-
fade för något år sedan och det som fortfarande var aktuellt. Det tolkar jag 
som att de med några få års erfarenhet av graffitikultur ännu inte var beredda 
att uppfatta sig själva som en del av lokal graffitihistorik, utan när de talar om 
vad som tidigare hänt refererar de till generationer som föregått deras egen. 

Historik utifrån perspektiv av intervenerare 
Till skillnad från graffitimålare som gärna minns och återberättar den egna 
historiken visade det sig svårare att få ett grepp om ett tidigt kommunalt 
arbete genom att vända sig till intervenerare. Även om flera av de jag inter-
vjuat hade lång erfarenhet av klotter och graffiti som en arbetsuppgift kunde 
de inte lika spontant och minnesrikt beskriva det som tidigare gjorts. 
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Kortare tidsperspektiv 
Ett drag i intervenerarnas historiebeskrivning är att de ser på graffiti i ett 
kortare tidsperspektiv där bakgrundshistorik om vad som tidigare skett i 
kommunen inte har en så framskjuten position. 
 

Björn: Hur långt tillbaka har du kläm på historiken här? 
Leif Larsson, fritidsförvaltningen: Ja, du. Jag har ju kommit i kontakt 
med det på senare tid. Jag har ju inte den bakgrunden klart för mig. 
Vad jag har förstått av de som är initierade, och de kan jag säga är Jan 
Svensson på KFUM, så har det ju med hiphopvågen att göra. Och hur 
länge sedan är det? Ja, det vet i fasiken? 
Björn: Ja? 
Leif Larsson, fritidsförvaltningen: Ja, det kan vara tio år, femton? […] 
Jag har ingen större kunskap, mer än ett par tre år tillbaka då. 

 
Den historik som intervenerarna förmedlar i intervjuer bygger inte sällan på 
andrahandsinformation där de återgav vad de hört från andra. Informationen 
behövde då inte ha koppling till lokalsamhället, utan det kunde röra sig om 
generella uppgifter om hur graffitikulturen vuxit fram eller hur man arbetat 
med graffiti på andra håll i världen. Man kan också konstatera att historie-
skrivningen många gånger tog sin utgångspunkt i att det finns problem med 
graffiti och att omfattningen av detta problem växlar över tid. 

En förklaring till varför intervenerare har svårt att ge en historisk 
överblick hänger antagligen samman med att graffiti uppfattas vara något 
som kommer och går i vågor. Det innebär att graffitifrågan betraktad som 
arbetsuppgift tappar i aktualitet när graffiti uppfattas vara i en nedgångsfas 
för att på nytt aktualiseras vid en ökning. När graffiti hanteras i sådana tids-
cykler innebär det att intervenerare som var engagerade vid ett tillfälle inte 
längre behöver vara i samma befattning nästa gång frågan väcks till liv. Om 
det tidigare arbetet då heller inte dokumenterats eller på annat sätt blir ihåg-
kommit kan nya intervenerare påbörja ett arbete utan vetskap om tidigare 
gjorda erfarenheter. När jag intervjuade Elisabeth Enström från fritidsförvalt-
ningen blev det märkbart att tidigare arbete tenderar att falla i glömska. Med 
tanke på att hon arbetat med ungdomar sedan 80-talets början trodde jag att 
hon skulle kunna bidra med en historik över det kommunala arbetet.  
 

Björn: Hur skulle du vilja beskriva situationen i Jönköping? 
Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: Jag har inget att jämföra 
med så jag kan inte… Jag har ju bara hört andra beskriva att vi är 
hyfsat förskonade. Men jag har inte själv någon referensram så jag 
vet inte. Historiken är väl att det här har gått i vågor. Alltså att det 
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har varit i omgångar. Den första vågen som var i slutet av 80-talet så 
hade man en vända och sedan att det har kommit tillbaka. 
Björn: Men du som har jobbat länge med ungdomar, har du mött 
graffiti tidigare? 
Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: Nej, inte tidigare. Nej. Jag 
kan inte sätta fingret på när den kom. I början av 90-talet kanske? 
Jag kan inte säga det. Vet du? 

 
Längre in i intervjun påminde sig Elisabeth Enström om en tidigare kontakt 
med graffitimålare. Det var när kommunen stod som värd för en ungdoms-
mässa och ville att en vägg skulle dekoreras med graffiti. 
 

Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: Det var på Ung Nu-mässan 
och när var det? Det var banne mig 88 någonting. Så det finns en 
graffitimålning nere på idrottshuset. 
Björn: Ja? 
Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: Har du sett den? 
Björn: Nej, men jag kommer ihåg att det var en Ung Nu-mässa. 
Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: Ja, det är hundra år sedan. 
Då hade vi en graffitimålare och vi hade tagit in dem som lite käcka 
inslag. Och det har alltid varit någon som har känt någon som målat. 
Jag hade en ung… Nu kommer jag ihåg en kille på Råslätt! Han är 
den enda. Oh, vad hette han?  

 
När minnet har väckts kan Elisabeth Enström berätta att fritidsledare allt 
sedan 80-talet haft möjligheter att sätta sig i förbindelse med enskilda graf-
fitimålare.  Kontakterna har dock inte gett upphov till någon återkommande 
eller organiserat arbete utan har varit mer tillfällighetsstyrt som när graffiti-
målare deltagit i evenemang eller fått i uppgift att dekorera en vägg på någon 
fritidsgård. 
 
Tunnelprojektet 
Av de som intervjuats är det framförallt Lars-Åke Gustafsson vid tekniska 
kontoret som hade egna tydliga minnen av hur man arbetade under 80- och 
90-talen. Som tjänsteman blev han engagerad när Arbetsgruppen mot skade-
görelse tog initiativ till att vissa gångtunnlar skulle dekorerats, vilket nämn-
des ovan i pressgenomgången. För Lars-Åke Gustafsson var inte hantering av 
klotter någon ny arbetsuppgift utan redan när han anställdes på 70-talet låg 
det på tekniska kontorets ansvar att avlägsna klotter. Vid den tiden rörde det 
sig ofta om politiska slagord. Lars-Åke Gustafsson kan inte minnas att man 
på hans arbetsplats började se det graffitiinspirerade klottret som någon nyhet 
utan man fortsatte precis som tidigare avlägsna klotter som ett störande inslag 
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i offentlig miljö. Det här kontinuerliga ansvaret för skötsel av offentlig miljö 
kan ses som en delförklaring till varför just personal inom teknisk förvaltning 
har lättare att minnas vad de vidtagit för åtgärder eftersom klotter i alla dess 
former, liksom andra typer av skadegörelse, aldrig helt mister sin aktualitet. 

När Arbetsgruppen mot skadegörelse beslutade att gångtunnlarna vid 
Österängen och Vättersnäs skulle dekoreras gavs tekniska kontoret det prak-
tiska ansvaret för projektets genomförande. Under en period av fem år, från 
1987 fram till 1991, fick ungdomar möjlighet att dekorera flera gångtunnlar 
som uppfattades som ”ganska fula” eller ”grådaskiga”. 
 

Lars-Åke Gustafsson, tekniska kontoret: Om jag kommer ihåg det 
riktigt började det nog med att det var någon lärare på någon skola 
som hade några elever som var intresserade av detta. Och jag var väl 
ganska tveksam till det i början. Men samtidigt så hade ju klottret 
börja komma då. Man hade börjat spraya på lite mer organiserat kan 
man säga. Och då blev det… Ja, på något sätt kom man väl in i tan-
kegångarna att är det kluddat eller graffitimålat på det så kanske det 
får vara i fred sedan. Och det har det väl också visat sig att det fick 
vara under rätt många år. 

 
Två tunnlar, målade 1988 och 1989, var fortfarande någorlunda orörda när 
jag femton år senare besökte dem. I den ena kunde jag läsa en dedikation 
riktad till färgleverantörer och kommunen där de som fått uppdraget tackade 
för möjligheten att få måla.  
 

5.3: Parti av Österängstunneln53 
 

 

                                                                    
 
53 Målad 1988. Sanerad 2008. 
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Att målningar av det här slaget ”får vara i fred” kunde jag notera när jag 
besökte platserna. Av närmare fyrtio målningar var det flera som var helt 
orörda. I de fall någon hade skrivit något på dem uppfattar jag det var klotter 
av ett annat slag än det som ska räknas som graffiti, exempelvis: ”Är du kåt – 
ring xxxxxx”, ”No Nazis” eller ”Död åt Tengil”. 

Tunneldekorationerna utfördes som sommarjobb med avtalsenliga lö-
ner och kommunen beställde den färg ungdomarna önskade och stod för alla 
kostnader. För att få ett visst inflytande över arbetet begärde man in skisser i 
förväg.  
 

Lars-Åke Gustafsson, tekniska kontoret: Jag tror inte jag sa nej till nå-
got motiv utan de fick göra efter sina skisser. Men de skulle ha något 
att gå efter så det var lite organiserat. Och sedan hade jag en som blev 
utsedd lite till en ledare. För de ville ju inte riktigt vara mellan sju och 
fyra. Och jag sa: – Jag kan rucka på det men jag vill ha reda på vilka 
tider ni är här och det ska redovisas till mig och jag kommer att kolla.  
Så jag körde runt lite på kvällarna och såg att de var där. Om de skulle 
börja klockan fyra så åkte jag förbi när jag skulle hem och såg att de 
var igång. Och sedan kanske jag åkte en runda till vid tiotiden på kväl-
len och tittade att de höll på. 
Björn: Gjorde de det då? 
Lars-Åke Gustafsson, tekniska kontoret: Ja, det stämde till hundra 
procent. Och sedan sa jag till andra kollegor att de gärna fick åka förbi 
där och titta så de var igång. Och det funkade. Inget problem. 

 
Jan-Åke Gustafsson vill minnas att ungefär åtta gångtunnlar dekorerades 
fram till 1991. 
 

Björn: Men ni slutade med det -91? Då var tunnlarna som ni tyckte 
var lämpliga klara? 
Lars-Åke Gustafsson, tekniska kontoret: Ja, plus att vi fick nog inga 
indikationer på att någon var intresserad av det. Då hade vi säkert hit-
tat någonting men det ebbade ut. Men det var nog inte enbart från vår 
sida som intresset falnade utan det kanske inte var något, varken från 
lärare eller från någon annan. Det spred sig helt enkelt inte vidare. 

 
Att intresset ”ebbade ut” och inte ”spred sig” ligger väl i linje med graffiti-
målarnas egen beskrivning med att det inte existerade någon lokal graffitikul-
tur under första halvan av 90-talet. Att man från tekniska kontorets sida hade 
varit involverad i ett mer tillåtande och accepterande förhållningssätt var i 
stort sätt okänt för övriga intervenerare. Inte heller de graffitimålande ung-
domarna som jag intervjuade visste speciellt mycket om bakgrundshistorien 
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till tunnelmålningarna även om det var via dem jag fick kännedom om deras 
existens. Inom kulturen fanns det delade meningar om hur man skulle be-
döma kvaliteten, men likt Cazter-väggen och Old School-väggen uppfattar 
jag att de såg dem som minnesmärken och att de därför undvek att måla i just 
dessa tunnlar. Att de hade ett visst värde kunde jag också förstå då en graf-
fitimålare uttryckte sin besvikelse över att kommunen lät sanera tunnlarna år 
2008. 
 
Polisen och klotter 
I likhet med tjänstemän i tekniska förvaltningen har polisen hanterat klotter 
som en skadegörelseproblematik långt före det existerade någon graffitikul-
tur. Jönköpingspolisen har aldrig tillsatt någon specialenhet för klotterfrågor 
med undantag för en kort period under 2001 då tre polisaspiranter54, 55 fick i 
uppdrag att arbeta med klotter. En av de som ingick i denna tillfälliga sats-
ning kunde tre år senare berätta att gruppen gick igenom i stort sett samtliga 
klotteranmälningar för år 2000 och sammanställde dem i en ”klotterpärm”. 
Genom platsbesök och bilddokumentation försökte gruppen kartlägga klot-
tersituationen i Jönköping med en ambition att identifiera gärningsmän. Det 
visade sig dock svårt eftersom signaturer som används både kan peka mot en 
enskild individ och användas som ”grupptaggar” eller ”gängtaggar”. Detta 
gjorde det än svårare att identifiera gärningsmän som juridiska personer.  

Den bild som framträder är att klotter har hanterats inom ett reguljärt 
polisarbete vilket inneburit att frågan varit mer aktuell i perioder då klotter 
uppfattats som ett stort problem. Utan särskilt avdelade resurser har polisens 
arbete framför allt handlat om att ta emot anmälningar och när ingripande 
skett har det varit efter tips från en anmälare eller då någon polispatrull själva 
observerat något misstänkt. Som brott betraktat har polisen aldrig gjort någon 
skillnad mellan graffiti och andra typer av klotter men när jag frågar mer 
specifikt om graffiti så står det klart att de i det praktiska arbetet uppfattar 
skillnader mellan klotter som produceras av graffitimålare och andra typer av 
klotter. En sådan skillnad handlar om att graffitimålare i något avseende är 
ute efter att försköna miljön den olagliga handlingen till trots. Det märks 
också att de uppfattar graffiti som ett uttryck för en ungdomskultur då de 
talar om graffiti med kulturspecifika benämningar som att gärningsmännen 
”taggar” och ingår i ”crewer”. 

När jag frågat poliser om bakgrundshistorik har de inte lyft fram några 
särskilt minnesvärda händelser, utan de menar att klotter är något som dyker 
                                                                    
 
54 ”Polis bildar grupp mot klotter”. Jönköpings Posten 2001-10-06  
55 ”Polisens klotterprojekt läggs ner. Antalet anmälningar minskar stadigt sedan i höstas”. Jönkö-
pings-Posten 2002-01-16 
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upp lite då och då. Detta mer tillfällighetsstyrda och behovsinriktade arbetet 
tillför dock en historisk dimension kring hur man ser på klotter i Jönköping. 
Skälet till det är att polismyndigheten i linje med nationella föreskrifter allt 
sedan 1996 urskiljer klotter som en egen underkategori av skadegörelsebrott. 
I en intervju bad jag en polisman kommentera tillgänglig statistiken för peri-
oden 1996 fram till 2002. 
 

5.4: Antalet anmälda brott 1207 Klotter  
(Jönköpings kommun) 
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Anmälda 
brott 

18 35 52 101 273 330 175 

Källa: Officiell statistik, Brottsförebyggande rådet 
 

Ove Wickström, polisen: Man kan ju undra varför det gick upp så där 
1997? Det beror förmodligen inte på polisens möjligheter att ertappa 
dem. Det tror jag inte för det är de ganska immuna mot. Det är ytterst 
få som ertappas och lagförs. Sedan kan man undra om 1996? Då tror 
jag inte man använde den [brottskoden] i den frekventa omfattning 
som vi gör idag. 

 
När det gäller klotter är det svårt att fästa tilltro till att statistiken speglar ett 
faktiskt förhållande då andra faktorer, såsom anmälningsbenägenhet och 
anmälningsrutiner, har ett påtagligt genomslag. Trots det utgör klotterstatistik 
en viktig referenspunkt då den gör det möjligt att tala om klotter i termer av 
att förändringar över tid. 
 
KFUM, hiphop och graffiti 
En aktör som kom i kontakt med graffiti i det sena 90-talet var ungdomsor-
ganisationen KFUM. Deras engagemang hänger samman med att de såg 
hiphop som en lämplig ungdomskultur att utveckla sin verksamhet kring.  
 

Jan Svensson, KFUM: Vi försöker jobba på det sättet att vi skapar 
verksamhet utifrån behoven. […] Och då såg vi att hiphopkulturen 
var en bra kultur att anamma för det finns mycket bra och kreativt i 
den. Man kan göra musik, man kan dansa, man kan måla och allt det 
här. Plus att i den kulturen så är det mycket getto, så att säga. Det 
finns mycket med segregation och det här. Man försöker samla 
mycket ungdomar kring en grej och lyfta upp det och göra någon-
ting positivt av det. Då började vi med rappen, vi började med bre-
akdansen och DJ och sedan… sedan kom ju den här frågan med 
graffiti. 
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När hiphop blev ett inslag i KFUM:s ungdomsarbete vände sig några av 
stadens graffitimålare till föreningen och undrade om inte också deras ele-
ment kunde få utrymme. KFUM mötte intresset genom att ge ungdomarna 
möjligheter att måla på väggarna i lokaler som föreningen disponerade och 
genom att låta graffitimålare bli ett programinslag vid årligt återkommande 
evenemang kring hiphop, så kallade jul-jam. Den här kontakten gav KFUM 
en särställning bland lokala intervenerare eftersom de var ensamma om att 
möta graffitimålarna ansikte mot ansikte. När jag frågade Jan Svensson om 
den lokala graffitihistoriken visade sig också att han hade tillgång till en 
historiebeskrivning som inte skiljde sig från vad jag fick höra av ungdomar-
na.  
 

Jan Svensson, KFUM: För tre fyra år sedan fanns det bara tre styck-
en crews i Jönköping. Och de var ju kompisar egentligen och kände 
varandra. Fast på graffitiväggen krigade de ändå mot varandra. Det 
stod ju FUCK SOA och FUCK NATO överallt då. Nu finns väl bara 
ett kvar av de crewen som började för tre år sedan. Men sen kom 
hiphop vågen. PETTER slog igenom och fler fick upp ögonen. Det 
är ju också så att inom hiphopkulturen finns vissa saker man skulle 
ha koll på. Det var om det var East Coast eller West Coast [skrattar] 
och vilken del av hiphopen man tillhörde eller gillade. Det var ett 
krig som kulminerade när Tupac blev skjuten. Idag pratar man inte 
så mycket om East Coast och West Coast på det sättet. 

 
Den här historiebeskrivningen kopplar samman den lokala scenen med en 
global hiphopkultur och betydelsen av nationella och internationella influen-
ser som den svenske hiphopartisten Petter och konflikten mellan olika stil-
riktningar i USA som kulminerade med dödsskjutningen av artisten Tupac. 
För att förstå utvecklingen anlägger Jan Svensson också ett ungdomskultu-
rellt perspektiv där den kulturella identiteten vinns genom att man för egen 
del blir aktiv och praktiserar något av hiphopens element.  
 

Jan Svensson, KFUM: Men sedan var det ju så att skulle man 
komma in i hiphopkulturen så var de så att man skulle behärska nå-
got av elementen. Och breakdance till exempel, det kräver ganska 
mycket fysiskt och så. Göra bra musik, rappa och så det är heller 
inte helt enkelt. Därför har det väl varit graffitin för många. Det har 
varit lätt att bara dra en tag och då kan man kalla sig för graffitimå-
lare. Då var man liksom inne i kulturen på något sätt. Det tror jag 
har bidragit till att många drog sig just till graffitin. När den vågen 
kom, mycket med hiphopen då, så var det många som ville in och då 
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exploderade det. Det blev ju väldigt mycket ett tag och kommunen 
hade ju väldiga problem. 

 
Museet och Sudden Art 
I likhet med KFUM intog Länsmuseet en positiv grundinställning till graffiti 
när de genomförde evenemanget Sudden Art sommaren 2001. 
 

Björn: Hur jobbar du med graffiti? 
Lisa Lundström, museet: Egentligen inte så där jättemycket. Vi hade 
ju ett litet projekt här för ett par somrar sedan. Och det var en konstnär 
här i stan som var beredskapsanställd. Han och jag hade vid flera till-
fällen diskuterat att den här parken utanför såg väldigt steril ut. Det 
hände ingenting och det vara bara en massa sten. Sedan hade han en 
idé om att smälla upp ett plank där man skulle få måla och sedan må-
lade man över det efter ett par veckor så att nästa fick måla. Och sagt 
och gjort. Vi lyckades utverka en del pengar. Jag kunde få en del 
pengar från museet och vi fick från Kulturförvaltningen så vi kunde 
fixa till ett plank. Och det var inte särskilt stort. Vi gjorde så, att sex 
stycken konstnärer kontaktades. Och det var graffitikillar som han 
hade kontakt med. En del var konstelever också – estetelever. Och de 
fick då [måla i] två veckors intervall. Så två målade på varsin sida av 
planket och efter två veckor rollade vi över med vitt så nästa två fick 
gå på. Så körde vi under sommaren. Den hette Sudden Art. Vilket var 
jättekul.  

 
Vid genomförandet blev det uppenbart att evenemanget drog till sin en publik 
som vanligtvis inte rörde sig runt museet och dess programaktiviteter.  
 

Lisa Lundström, museet: Det satt en hel flock här utanför. Det var lik-
som tjugo, tjugofem pers som satt i gruset. Och det var varmt och 
svettigt och de bara satt där och kollade medan de andra målade. Och 
det var för mig en ny erfarenhet. Det är inte jag van vid att museibe-
sökare gör. […] Men graffitimålare de målar ju offentligt alltså, inför 
kompisar. De står ju inte och pular i någon ateljé med stängd dörr. Så 
det är ett annat arbetssätt de har. Och just att alla andra bara sitter där 
runt i kring och bara är. Bara umgås på något sätt.  

 
Kulturarbetarna hade inte väntat sig att möta ett kollektiv av graffitimålare 
och såg inte Sudden Art som en början på ett fortsatt arbete kring graffiti. Till 
skillnad från KFUM försökte de heller inte utveckla sociala relationer med 
graffitikulturen varför Sudden Art planerades och genomfördes som en en-
gångsföreteelse. 



KAPITEL 5 DEN LOKALA HISTORIKEN 
 

 102 

 
Etableringen av Projekt Graffiti 
När intervenerare ger bakgrundsbeskrivningar till sitt eget engagemang är det 
flera som återkopplar till att Jönköpings kommunfullmäktige år 2001 fattar 
beslut om att skapa Projekt Graffiti.  
 

Björn: Historiken här i stan? 
Lisa Lundström, museet: Det vet jag inte så mycket om. Jag vet ju att 
den här gruppen [Projekt Graffiti, min anm.] som jag är med i drogs 
igång för att man ansåg att det var problem och att det hade blivit 
mycket graffiti.  

 
Hösten 2001 beslutade kommunfullmäktige att starta Projekt Graffiti. Beslu-
tet i sin helhet utgjordes av sex punkter vilka formulerades som: 
 

- att etablera ett samarbete med KFUM:s graffitiverksamhet, dit unga 
graffitimålare är välkomna att under ordnade former utövar sin 
konst. 

- att man där ställer krav på ungdomarna att ta ansvar och tecknar 
överenskommelser att enbart måla på ytor som är godkända som le-
gala ytor. Målning på andra ytor betraktas som skadegörelse. 

- att tekniska kontoret anvisar två ytor i Jönköping/Huskvarna. Kost-
nader för projektet beräknas till ca 70 tkr. 

- att i samverkan med Länsmuseet fortsätta projekt ”Sudden Art”, där 
ungdomar får möjligheter att under nio sommarveckor måla på 
plank i museiparken. 

- att kommunens brottsförebyggande råd tar ansvar för att frågan om 
klotter och dess konsekvenser aktivt bearbetas av elever vid kom-
munens mellan- och högstadieskolor, i syfte att preventivt motverka 
skadegörelse. 

- att verksamheten genomförs på prov under ett års tid och att grup-
pen under den tiden ska ha fortsatt dialog med graffitiutövande ung-
domar. I gruppen ska också en utvärdering göras.56 

 
Från kommunens sida försökte man ta ett samlat grepp genom att kombinera 
åtgärder som uttryckte acceptans för graffiti med sådana som syftade till att 
minska klotter. Skrivningen pekade också ut ett professionsfält av intervene-
rare vilka man från politiskt håll förväntade sig skulle sluta upp kring pro-
jektet och dess mål. Förutom kommunala tjänstemän från fritids-, kultur- och 
tekniska förvaltningar sågs länsmuseet som en viktig part efter att ha anord-
nat konstutställningen Sudden Art. I beslutet gavs också KFUM en central 
position då de genom sina direkta kontakter med lokala graffitimålare förvän-
                                                                    
 
56 Jönköpings kommun. Fritidsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2001-10-18 
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tades underlätta dialog samtidigt som de också skulle välkomna målare att 
delta i organiserade verksamheter. En annan aktör vars arbete påverkades av 
beslutet var ordföranden i det då nyinrättade Lokala brottsförebyggande rådet 
som tagit över skadegörelsefrågor i samband med att Agera-gruppen avveck-
lades57.  

För en bakgrundshistorik går det att identifiera några händelser som 
föregår beslutet om projekt Graffiti. En starkt bidragande orsak till att projek-
tidén etableras vid just denna tid går att söka i de diskussioner som följde på 
A Hip Hop Jam. Med en förståelse att klotter var ett närvarande problem kom 
A Hip Hop Jam att bli något av en fokuseringspunkt för den kommunala 
diskussionen. Bara någon dag efter evenemanget, medan diskussionerna 
fortfarande pågick i media, samlades tjänstemännen i Agera (senare ombildat 
till Lokala brottsförebyggande rådet) för att diskutera situationen. Diskuss-
ioner fördes också i Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) vilket 
utgör en central beslutsnivå för politiker från skol- och barnomsorgs-, gym-
nasie-, social-, kultur- och fritidsnämnder samt representanter från landsting 
och polismyndigheten i Jönköpings län. Som stöd i sitt arbete har SBU också 
en motsvarande organisation på tjänstemannanivå, Beredningsgruppen för 
barn- och ungdom (BBU), vilken samlar chefer i de nämnda förvaltningarna. 
Det innebär att frågor som aktualiseras i SBU och BBU har goda möjligheter 
att fångas upp som centrala frågor för alla parter i den kommunala organisat-
ionen. Konkret innebar detta att aktörer som tidigare arbetat mer eller mindre 
självständigt med klotter/graffitifrågor kom att mötas i en diskussion där A 
Hip Hop Jam utgjorde en gemensam referensram där också den politiska 
ledningen deltog. Hur enskilda händelser av det här slaget kan fungera som 
pådrivande för ett kommunalt arbete kring graffiti har jag också noterat när 
jag följde tillblivelsen av Göteborgsprojektet Ung Kultur 116 – ett projekt i 
dialogform (Jonsson, 2008). I det fallet var det möjligt att se hur en projek-
tidé om ett dialoginriktat förhållningssätt gentemot graffitimålare växte fram 
som en reaktion mot den då nybildade klotterpolisens krav om att Göteborg 
skulle anamma en kontrollpolitik som tydligt anslöt en vision om nolltole-
rans.  

Trots att A Hip Hop JAM i media framstod som ett misslyckat försök 
att arbeta med tillåtande strategier i relation till graffiti, kom evenemanget att 
bli upptakten till en diskussion om att skapa lagliga förutsättningar för ung-
domar att måla graffiti. Butiksägaren som tidigare förordat den linjen bjöds 
dock inte in till diskussionen. Istället kom KFUM bli den aktör som tydligast 
framhöll vikten av att föra dialog. Vid ett möte ställde sig Jan Svensson från 
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KFUM frågande till varför inte graffitimålare bjudits in kring en fråga som i 
så hög grad handlade om dem.  
 

Jan Svensson, KFUM: Och jag gick till den här samlingen och det var 
någon där som hade förslag att man bland annat skulle sätta upp skyl-
tar på bussar. Och jag vet inte om jag uppfattades lite provokativt när 
jag reste mig upp och frågade: - Hur många här inne är graffitimålare? 
Hur många känner någon graffitimålare här inne? Och det visade sig 
att det var ju inte många. De hade ju inte bjudit in de här killarna. 

 
Att inte bjuda in de som var direkt berörda stämde dåligt överens med en 
kommunal policy om att inbegripa ungdomar i demokratiska beslut (se 
exempelvis Ljungberg & Noling, 2001) och en kommunal självbild om att 
tjänstemän söker dialog med ungdomar och tar deras röst på allvar.  
 

Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: … oavsett om det har handlat 
om skinnskallar, ravekultur, graffiti ja alla yttringar som varit liksom 
spektakulära så har man sagt – oavsett om man är fritidsledare, fältare 
eller polis – att vi ska ha en dialog. Vi ska ha ett förhållningssätt där vi 
startar en dialog. 

  
Genom samverkanskonstellationer som Lokala brottsförebyggande rådet, 
SBU och BBU blev politiker, också heltidsarbetande kommunalråd, involve-
rade i en graffitidiskussion. Den politiska nivåns inflytande över den lokala 
utvecklingen visade sig genom att tjänstemän fick i uppdrag att belysa för 
och nackdelar med graffiti i ordnade former: 
 

att uppdraga till fritidsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämn-
den, med fritidsnämnden som sammankallande, att i samråd med seri-
ösa graffitiutövare belysa för- och nackdelar med verksamhet i or-
dande former. Utredningen förutsätts utmynna i förslag till åtgärder 
samt förslag på eventuella anordningar och platser som kan vara 
lämpliga för att utöva graffiti. Utredningen skall redovisas senast un-
der september månad i år.58 

 
Helt i linje med förutsättningarna för uppdraget föreslog de utredande tjäns-
temännen att Jönköpings kommun skulle erbjuda möjligheter för graffitimå-
lare att utöva sin konst under lagliga former. Utvärderingsgruppen enades 
också kring mer allmänna principer som visar på ett återkommande spän-
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ningsförhållandet mellan graffiti som konstform och graffiti som skadegörel-
sebrott. Man skriver att ”graffiti är en konstform, som företrädesvis utövas av 
unga människor” och att ”det är viktigt att unga människor ges möjlighet att 
under ordande former få utöva sin konst”. I utredningen framhölls samtidigt 
skadegörelseaspekter då ”det är skillnad på graffiti och klotter” där ”Klotter 
är skadegörelse och ska därför aktivt motverkas”. Rapporten avslutades med 
en kommentar där utredarna inte vill göra några utfästelser om att legala 
möjligheter för graffiti skulle påverka antalet klotterbrott.  
 

Att det inte är säkert att klotter på stan minskar om graffiti kan ut-
övas under ordnade former. Om Jönköpings kommun visar förtro-
ende och aktivt visar att man vill ha en dialog med ungdomarna, och 
att de får utöva sin kultur, tror vi att klottret på sikt kommer att 
minska! 59 
 

Skrivningen kan ses som ett uttryck för den ambivalens och osäkerhet som 
kännetecknar graffitifrågan. Effekter av de föreslagna åtgärderna kunde inte 
underbyggas med fakta, utan vilade mer på uppfattningar om vad man hop-
pades skulle hända. 

Med projektgruppens utredningsunderlag fattade kommunfullmäktige 
ett enhälligt beslut att tillstyrka Projekt Graffiti i januari 2002. Beslutet kom-
pletterades dock med tillägget ”att återrapportera projektet till kommunfull-
mäktige senast ett år efter projektets start”60 då politikerna ville ha fortsatt 
insyn i hur projektet utvecklades. 
 
Medialt inflytande och politikerpåverkan 
Inledningsvis nämndes att media kan spela en pådrivande roll genom att sätta 
dagordningen för vilka frågor som kommunen förväntas arbeta med. Bak-
grunden till Projekt Graffiti utgör ett exempel där mediabevakning antagligen 
hade betydelse för att graffitifrågan blev prioriterad. Exemplet belyser också 
att politiker kan involveras i arbetet genom att ge direktiv för hur personalen 
ska hantera en viss fråga. En tekniker berättade om ett tillfälle då han kontak-
tades av ett kommunalråd efter att denne gjorts uppmärksam på att det före-
kom klotter med rasistiska förtecken. Lars-Åke Gustavsson, tekniska kon-
toret: ” – Då fick jag en order på att vi får jävla se till att det kommer bort. De 
här rasistiska grejerna. Det var folk som ringde och tog illa vid sig och det 
kan man förstå.”. 

                                                                    
 
59 Jönköpings kommun. Fritidsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2001-10-18 
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Det är inte så vanligt att lokalpolitiker styr det dagliga arbetet utan de-
ras inflytande återfinns mer indirekt då det är de som lägger budgetramar och 
fastställer den kommunala policyn för graffiti/klotter. Intervenerare som vill, 
eller ser sig tvungna, att arbeta med graffiti behöver därför förhålla sig till en 
politisk nivå, eftersom politiska beslut också definierar gränser för vilket 
arbete som ska ses som möjligt.  

Ett ytterligare exempel där mediaintresset tycks generera en ökad ak-
tivitet var när en bostadsrättsförening framförde klagomål över att dess bo-
stadsområde var utsatt för skadegörelse, klotter, bråk och inbrott, uppgifter 
som sedan polismyndigheten och kommunledning ombads kommentera. 
Polisen lovade att omedelbart förbättra bevakningen i det aktuella området 
samtidigt som ett kommunalråd beklagade situationen och meddelade att 
ärendet omedelbart skulle delegeras till kommunens tjänstemän61. Exempel 
av det här slaget visar att frågor som når ut i offentligheten också påverkar 
aktivitetsgraden i ett kommunalt arbete med graffiti/klotter. Medias intresse 
för graffiti innebär också att de tjänstemän som uppfattas ansvariga för frågan 
kan ställas inför situationer då de förväntas göra officiella uttalande inför 
press och allmänhet. Att så många gånger kan bli fallet visar sig då nio av de 
femton intervernare som jag intervjuat också är omnämnda som uppgiftsläm-
nare i tidningsreportage. Relationen mellan media och aktörer som har yr-
kesmässiga skäl att arbeta med graffiti framstår samtidigt som något dubbel-
riktad eftersom tjänstemännen ibland använder sig av presskontakter för att 
föra fram sitt budskap medan de andra gånger blir kontaktade för att stå till 
svars för vad kommunen gör eller inte gör.  

I sammanhanget kan nämnas att också graffitimålare tar notis om vad 
tidningen skriver även om de själva sällan kommer till tals. Målarna kan 
uttrycka att media presenterar en nidbild där graffiti enbart beskrivs som 
något negativt och destruktivt.  
 

Niklas: Det står bara om klottrare. 
Kristoffer: Det var en artikel i JP när de tvättade bort en målning. 
Det var min målning. Men de vågade inte ta kort när målningen var 
kvar utan de tog bara kort när målningen var borta. 
Niklas: På så sätt kan man visa att det bara var klotter liksom. 
Kristoffer: Ja, ingen ska ju få tycka om det. Det står ju bara klotter 
och att det var vandaliserat och såg tråkigt ut. Det finns ju rätt så 
många folk som tycker det ser roligare ut när det är täckt med färg. 
Men de framställer oss som knarklangare och brottslingar så blir det 

                                                                    
 
61 Martinsson, Viktoria. ”Vi vågar inte gå ut på kvällarna” Bostadsrättsområdet Pilten svårt 
drabbat av skadegörelse, inbrott och gängbråk”. Jönköpings-Posten 2001-09-20 
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ju ingen som tycker om oss. Så de är skyldiga lite till hur det ser ut 
nu.  

 
Ungdomarnas inställning till pressens rapportering är dock något kluven 
eftersom de gärna vill att den egna kulturen ska uppmärksammas.  
 

Christian: Står det något om klotter i Jönköping och har man med en 
tag på ett kort då är det stort. Om man lyckas få med en bild i JP. Då 
ser ju alla som prenumererar på JP den. Inte bara de som går genom 
gångtunneln på väg till tåget liksom. Och kanske med en schysst 
bildtext också. 

 
På ett plan tycker ungdomarna att det är bra att media rapporterar om var och 
när någon målat graffiti eftersom det förstärker intrycket av att Jönköping har 
en aktiv graffitikultur. Om reportagen dessutom illustreras med bilder blir det 
en extra bonus. När graffiti uppmärksammas på det här sättet verkar det inte 
spela så stor roll att reportaget i huvudsak handlar om klotter som ett pro-
blem. 

Summering 
I det här kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till hur en lokal graffitikultur 
växer fram i Jönköping och hur olika insatser, i huvudsak kommunalt organi-
serade, etableras för att försöka påverka graffitins utveckling. Merparten av 
den historik som presenterats är starkt beroende av enskilda personers minne 
och rekonstruktionsförmåga, vilket gäller för både graffitimålare och interve-
nerare. Det finns stora skillnader i vad och hur de båda grupperna minns. 
Ungdomarnas behov av, och förmåga att formulera, en historia är länkad 
både till identifikatoriska och inomkulturella förhållanden. Därför blir också 
konstruktionen av den lokala historiken en kollektiv process för ungdomar 
som agerar inom graffitikulturen. Viktigt är att graffitiscenen inte bara består 
av händelser och relationer som bevaras i enskildas minne, utan att man inom 
kulturen producerar objekt, som finns kvar för senare bedömning. Det gör det 
möjligt att besöka platser med målningar från tidigare generationer.  

Den här kollektiva innebörden av att minnas tillsammans är inte alls 
närvarande för intervenerare. Intervernarna är mycket mer beroende av sitt 
eget minne och deras graffitiarbete har heller ingen koppling till identitet 
(med undantag för KFUM som ser graffiti som en resurs för att arbeta med 
ungdomars självbild och identitet). Det är heller inte säkert att de ser sitt 
arbete med graffiti som speciellt centralt, utan graffiti blir en arbetsuppgift 
bland flera som är kopplade till deras yrkesroll. Intervenerarna infogar heller 
inte egenproducerade objekt i sin historiebeskrivning. Möjligtvis skulle man 
kunna se sammanträdesprotokoll som en historisk resurs, men i de få fall 
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intervenerare letat fram sådana handlingar har det varit när jag frågat efter 
sådant material. När det gäller intervenerarnas historik har pressmaterialet 
fungerat som ett viktigt komplement eftersom pressens dokumentation i hög 
grad lyfter fram händelser och sammanhang där graffiti/klotter framträtt som 
en angelägenhet för intervenerare. 

Graffiti är något som berör alla vilket innebär att graffitimålare och in-
tervernerare inte är ensamma om att ha uppfattningar i frågan. I detta kapitel 
har jag kunnat visa hur media påverkar förutsättningar för hur graffiti kom-
mer till uttryck i Jönköping. Genom att uppfatta ett nyhetsvärde i graf-
fiti/klotter bidrar journalister till att placera graffiti/klotter som en lokal fråga. 
Över tid har graffiti/klotter kommit att konstrueras som ett mer självständigt 
och allt svårare problemkomplex. Uttryck för det är att klottraren har identi-
fierats som en egen kategori och att klotter och klottrare utvidgats till att 
beröra allt fler samhälleliga och sociala problem. Det går också urskilja en 
underliggande konflikt i synen på hur graffiti ska påverkas. Tecken på det är 
att interventioner som framhåller positiva värden med graffiti tycks ha svårt 
att etablera sig medan det utvecklas allt fler rutiner kring åtgärder som syftar 
till kontroll, exempelvis sanering och anmälningsförfarande. Det är dock 
svårt att identifiera lokala aktörer som samlas kring en diskurs som aktivt 
förordar en linje om nolltolerans. Snarare är det så att lokaltidningen genom 
att spegla hur graffiti/klotter diskuteras på andra håll i Sverige introducerar 
den polariserade debatt som kännetecknar graffitifrågan. Sådana reportage, 
exempelvis hur konstutställningar med graffiti blir ifrågasatta och eller hur 
riksdagsmän skärper lagstiftningen, bidrar till att argument där graffiti ses 
som konstform respektive skadegörelsebrott görs tillgängliga i lokalsam-
hället.  

Media har också en direkt påverkan då de genom reportage placerar 
frågan på den kommunala dagordningen vilket för politiker och tjänstemän 
innebär att de kan tvingas prioriteras graffiti som en arbetsuppgift. Media är 
också betydelsefullt för graffitimålare. Oavsett gillande eller ogillande så 
bidrar tidningsreportage till att göra inomkulturella prestationer kända inför 
en större publik. I en kultur där man strävar efter erkännande inom gruppen 
behöver det inte vara negativt om de egna symbolerna beskrivs som klotter 
och skadegörelse. Bland graffitimålare tas snarare negativ publicitet som 
intäkt på att den lokala kulturen möts av samma fientliga reaktion som graf-
fitimålare möter på andra håll i Sverige och i världen. I det avseendet bidrar 
media till att etablera en länk mellan det lokala och det globala. 
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6 
Jönköpings graffitikultur 

Det här kapitlet uppmärksammar vad graffiti är och betyder för ungdomar 
som målar graffiti och hur de tillsammans etablerar en graffitikultur i Jönkö-
ping. När jag närmat mig kulturen har jag många gånger slagits av att man 
utan större ansträngning kan se graffitisymboler men att det är avsevärt svå-
rare att få ett grepp om vem eller vilka det är som skapar dem. Talar man 
med människor som inte ingår i graffitikulturen, också sådana som yrkes-
mässigt arbetar med graffiti- och klotterfrågor, slås man också av att många 
aldrig någonsin träffat en graffitimålare. Detta förhållande, en väl synlig 
produkt men med dolda producenter, innebär att graffitikulturen kan framstå 
som mystiskt och otillgänglig för oinvigda. 

När graffitimålare själva beskriver vad graffiti är framgår det att de 
lägger flera innebörder i graffiti. 
 

Niklas: Det är en adrenalinkick för många. 
Kristoffer: Det är det. Och så kan man vara stolt för att man skapat 
något snyggt. Också när det är lagligt. 
Niklas: Mmm 
Kristoffer: Men det är mer känsla i det olagliga. Speciellt om man må-
lar två. Då sitter man och väntar och kollar om det händer något. Det 
är ju så en sådan kick. 
Niklas: Fast egentligen borde det ju handla om att skapa något snyggt 
och inte det olagliga. 
Kristoffer: Det handlar väl lite om både och. Ibland målar man lagligt 
och ibland olagligt. 

 
Intervjuutdraget gör det möjligt att ringa in områden som pekar på att graf-
fitikultur betyder flera saker på en och samma gång. Det handlar om att skapa 
något snyggt och att vara stolt över det men bedömningar och den emotion-
ella betydelsen kan också variera kring gränser mellan lagligt och olagligt. 
Som graffitimålare deltar man också i ett socialt sammanhang där man kan 
kolla om det händer något med möjlighet att själv påverka händelseutveckl-
ingen så att man tillsammans upplever spänning och adrenalinkickar.  

Jag har valt att disponera framställningen om den lokala graffitikul-
turen i tre mer övergripande avsnitt: Graffitiscenen, Det interna samman-
hanget och Ett liv i och utanför kulturen. Med avsnittet Graffitiscenen vill jag 
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uppmärksamma graffiti i de miljöer där målare producerar graffiti och de 
produktionsvillkor som råder där. I avsnittet Det interna sammanhanget vill 
jag belysa det liv som pågår inom kretsen av graffitimålare och som inte är 
lika observerbart för människor utanför kulturen. I det tredje avsnittet, Ett liv 
i och utanför kulturen, vill jag diskutera hur ungdomarna hanterar och kom-
binerar ett engagemang i graffitikultur med andra sociala sammanhang som 
de ingår i. Även om jag tagit kontakt med ungdomar just av den anledningen 
att de själva definierat sig som graffitimålare så är de också individer som går 
i skolan, är familjemedlemmar, någons partner, funderar över framtida yrkes-
val och mycket mer. 

Valet att strukturera framställningen kring dessa teman motiveras 
också av min ambition att undersöka interaktionen mellan graffitimålare och 
intervenerare. Det som utspelar sig på en graffitiscen är också relevant för 
professionella aktörer i lokalsamhället eftersom scenen utgörs av objekt som 
andra definierar som murar, fastigheter eller tåg. Det är också det som utspe-
lar sig på scenen som kan göra andra medvetna om att det existerar en lokal 
graffitikultur, oavsett hur de väljer att bemöta den. Det avsnitt som uppmärk-
sammar graffitimålarnas inomkulturella sammanhang har också betydelse för 
intervenerare eftersom det är denna mer slutna gemenskap de vill nå fram till 
oavsett om de vill bötfälla dem för skadegörelsebrott, påverka dem till att 
hålla sig inom lagens ramar eller bjuda in dem som konstnärer vid ett evene-
mang.  Också det tredje avsnittet som handlar om hur graffitimålare förhåller 
sig till sina andra sociala sammanhang har beröringspunkter med hur interve-
nerare agerar kring graffiti. För vissa professionella aktörer, i synnerhet soci-
alarbetare och representanter för det straffrättsliga systemet, kan bakgrunds-
faktorer som familjeförhållanden, inställning till droger, studiemotivation, 
fritidsintressen eller liknade vara avgörande för hur de bedömer ungdomars 
normöverträdelser och kriminalitet. 
 

Graffitiscenen 
Martin: Det är inte en gång man har gått från vattenled till vattenled. 
Tony: Speciellt i Jönköping. Det är ju inte så stort så där har man ju 
koll på precis varenda liten betongbit så att säga. 
Martin: Standardrundan i min start var runt Munksjön. Då kom man 
bort från alla vägar. 
Björn: Det har jag förstått att det beskrivs som en skön miljö för att 
det är industriaktigt. 
Tony: Ja, det är rätt lugnt liksom. Inte en massa folk som springer 
runt. 
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Vid två olika tillfällen har jag i sällskap med en graffitimålare gjort observat-
ioner av den lokala scenen. Det visade sig då, att det runt om i kommunen, 
finns platser som är väl kända bland graffitimålare under namn som Cazter-
väggen, Old School-väggen eller Yarden. Sådana benämningar återfinns inte i 
officiella stadskartor vilket innebär att personer som befinner sig utanför 
kulturen har svårt att lokalisera platsernas läge utan att bli initierade av någon 
graffitimålare. Det är också namn som dessa som kommer upp när man frå-
gar ungdomar vart man ska gå om man vill titta på graffiti.  
 

Björn: Om du skulle visa mig graffiti vart skulle du då visa mig det? 
Ludvig: Jag skulle nog göra det på Old School-väggen i så fall. Där 
finns mest utbyte om man säjer så, det finns mest variation på mål-
ningar där. 

 
I det följande ska jag beskriva några av de miljöer som utgör ungdomarnas 
scen. 
 
Old School-väggen 
Vid ett tillfälle besökte jag Old School-väggen i sällskap med Joel. Första 
gången namnet fördes på tal trodde jag att det rörde sig om någon av kom-
munens skolgårdar men det visade sig att namnet Old School inte refererar 
till skolor i en konventionell bemärkelse utan till graffitikulturens interna sätt 
att tala om 80-talets stiluttryck som Old School. Att Old School-väggen är 
historisk mark förtydligades också då Joel pekade ut några få målningar som 
gjordes redan i slutet av 80-talet.  
 

6.1: Old School-väggen 
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Old School-väggen är flera meter hög och uppemot hundra meter lång och är 
anlagd som stödmur för att hålla undan jordlager från järnvägsspåret. Passe-
ras platsen med tåg har resenärer bara några få sekunder på sig att uppfatta 
målningarna varför man kan anta att de flesta passagerare aldrig hinner lägga 
märke till dem överhuvudtaget. 

Det går inte längre att göra nya målningar på väggen utan att samtidigt 
måla över en tidigare målning. Överlag undviker graffitimålare det då en 
sådan övermålning, där man går över eller spittar som de säger, uppfattas 
som att man brister i respekt mot någon annan. Ett sätt att komma runt denna 
brist på ledigt utrymme är att måla över något som man själv tidigare gjort 
och inte längre är nöjd med eller måla över något med sämre kvalitet än det 
man själv kan prestera.  Ingen skulle dock få för sig att måla över någon av 
de få målningar som är kvar från ett sent 80-tal. 

För att titta närmare på målningar var vi tvungna att klättra över ett 
stängsel. Medan jag tog bilder berättade Joel mer om målningarna. Målning-
arna var stora – en del fyra till fem meter breda och två meter i höjd och Joel 
hjälpte mig att tyda hur de skulle läsas. Trots det kunde det vara svårt att 
urskilja texten så Joel blev tvungen att visa med handen hur olika bokstäver 
löpte in i och ut ur varandra för att bilda ett namn. Att måla vid Old School-
väggen är ett sätt att visa upp vad man kan prestera men tittar man närmare 
på målningarna finner man också att flera av dem också har en dedikation till 
någon annan graffitimålare eller till en flickvän vilket uttrycks genom ett 
”Till” eller ”Yo” följt av personens namn. 

Joel berättade att väggen fungerar som något av ett Fame i Jönköping, 
vilket innebär att platsen är tänkt för de som verkligen behärskar tekniken 
medan ovana, toys, besöker platsen för att titta och lära. Av sättet han pratade 
om målningarna förstod jag att Joel kände flera av målarna. Ibland nämnde 
han dem vid förnamn för att andra gånger använda deras artistiska tag- eller 
crew-namn. De flesta var från Jönköping men det fanns också enstaka mål-
ningar som var gjorda av graffitimålare som varit och hälsat på i staden och 
målat tillsammans med lokala crews. Joel berättade att en av målningarna 
gett upphov till funderingar och samtal bland graffitimålare i Jönköping. Den 
hade gjorts av ett par tyska tågmålare när de av någon anledning stannat till 
just i Jönköping.  

Att ett besök på graffitiscenen snabbt kan ändra karaktär blev väldigt 
påtagligt när Joel helt plötsligt uppmanade mig att stå tätt intill betongväg-
gen. Strax därefter passerade ett framrusande lokaltåg. ”– Man får egentligen 
inte vara innanför stängslet”, förklarade Joel och berättade att de varit med 
om att lokförare ringt till polisen om de sett att någon befinner sig i närheten 
av spårområdet. Detta inslag av vaksamhet och uppmärksamhet mot omgiv-
ningen är något som jag uppfattar som ständigt närvarande när ungdomarna 
rör sig över scenen. 
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Centrala kvarter – ett dynamiskt babbel 
Gemensamt för platser som graffitimålare föreslår som lämpliga utflyktsmål 
om man vill titta på graffiti är att man där kan se många genomarbetade mål-
ningar. Trots att graffitimålarna menar att tags utgör ett naturligt inslag i 
graffitikulturen har de inte föreslagit att jag ska bege mig till ett stadskvarter 
med mycket tags om jag vill titta på graffiti.  Annars är det sådana kvarter 
som brukar omnämnas när media, polis och kommunala företrädare talar om 
problem med klotter i Jönköping. Att det är de mer genomarbetade målningar 
som framhålls är också ett mönster jag noterat när ungdomarna låtit mig ta 
del av bilder som de själva tagit. När jag bläddrat i sådana bildsamlingar, en 
så kallad Black Book, domineras de av målningar, framför allt sådana de 
målat själva eller tillsammans med det egna crewet. Bara mer undantagsvis 
träffar man på bilder där de dokumenterat tags.   

När jag frågade specifikt om tags framkom skillnader i både på hur de 
ser på tags och på vilka sätt de själva väljer att tagga. Under den tid jag ob-
serverade graffitiscenen i Jönköping noterade jag att en del ungdomar hade 
en strävan att dominera scenen, vilket kommit till uttryck i att de taggat längs 
med alla bussleder och i vart och vartannat centralt beläget kvarter. Samtidigt 
kunde jag konstatera att andra målare var mycket sparsamma med att tagga 
och när de gjorde det visar de samma omtanke kring symbolens estetiska 
kvalitet som när de producerade flerfärgade målningar. Mer generellt förfal-
ler det dock som att många i början av sin graffitikarriär taggar mycket och 
då i syfte att bli kända inför andra graffitimålare. 
 

Kristoffer: I början vill man ju synas för sina målarkompisar. Sedan 
så vill man ju lite också göra ett helvete för kommunen. 
Niklas: Nja 
Kristoffer: Ibland är det för att de tar bort allt. 
Björn: Lite som straff då? 
Kristoffer: Hämnd. [skrattar] 
Niklas: [skrattar] 

 
Peterson (1997:167) pekar på en kommunikativ innebörd i taggandet där 
ungdomar aktivt utmanar en ovanifrån fastlagd ordning. Också i mitt material 
finner jag att graffitimålare medvetet väljer att tagga i avsikt att provocera 
eller hämnas på någon som de uppfattar som en samhällelig auktoritet. Just 
detta kampinslag återkommer i intervjuerna. Ludvig liknar graffitimålare vid 
”hiphopens stenkastare” eftersom graffiti till skillnad från hiphopens övriga 
element, dans och musik, har varit svår att göra rumsren. 
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Tags är inte bara betydelsefulla som ett sätt att utrycka sig mot aukto-
riteter utan de har också en inomkulturell betydelse då de berättar om vilka 
målare och crews som för tillfället är aktiva på scenen. 
 

6.2: Tags på väster i Jönköping 
 

 

 
Genom att läsa tags kan man notera om det tillkommit nya målare, om redan 
etablerade målare verkar trappa ner sin aktivitet eller om någon från en annan 
stad mer tillfälligt passerat staden. Det innebär att en stad som Jönköping 
trots sin litenhet i graffitisammanhang ändå blir en mötesplats för en nationell 
och internationell graffitikultur. Med mina intervjupersoners hjälp har jag 
letat mig fram till gatuavsnitt och funnit tags gjorda av målare från större 
svenska städer som Stockholm, Göteborg och Malmö och också enstaka tags 
som gjorts av målare från andra länder. Omvänt har jag också kunnat se hur 
målare från Jönköping beger sig till andra städer för att där lämna sina när-
varoavtryck. 

Många gånger framstår det som om tags bäst ska läsas och förstås som 
en färskvara som berättar om vilka målare och crews som för tillfället är 
aktiva på scenen. Men då tags inte alltid saneras i samma utsträckning som 
målningar innebär det att de även tillför en historisk dimension som minner 
om vilka som tidigare målat och varit aktiva.  
 

Tobias: Det är ju så att de tags som suttit länge blir ju en del av områ-
det. Om du går förbi ett hus och inte ser en tag som kanske suttit där i 
fem år så känner du dig inte hemma. Du vet exakt och i vilket hörn 
folk drar tags och på vilken dörr liksom. Här på Torpa i alla fall så vet 
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jag exakt vart alla går för att måla. Så det blir en konstig känsla när de 
buffar [sanerar, min anm.].  
Jacob: Det blir en del av huset. 
 

Ibland har jag också kunnat se hur tags får en kommunikativ innebörd som 
vägvisare eller ledtråd. Ett exempel var när jag såg några nya tags längs en 
cykelbana i ett industriområde vilket fick mig att undersöka omgivningarna 
mer noggrant. Då fann jag att samma person gjort en helt ny målning på 
baksidan av en industrifastighet. Andra gånger har jag kunnat se någon en-
staka tag av målare som jag vet flyttat från Jönköping. Det sättet att tagga har 
jag då tolkat som en hälsning till de målare som fortfarande bor kvar. 
 
Riskabla lägen 
En förklaring till att tags är det dominerande symboluttrycket i centrala sta-
den hänger samman med att det är olagligt att måla graffiti.  
 

Björn: Det är inte så ofta jag ser något i stan som är något annat än 
tags. 
Ludvig: Nej, det är nog inte så många som vågar göra i stan längre. 
Polisen skuggar ju faktiskt. De går efter folk och kartlägger vart man 
är och vilka man umgås med. Det ska rätt mycket till om man ska in 
med en massa burkar i stan och börja klottra för chansen att man 
åker fast är rätt stor. Och sen... Å andra sidan är det roligare att ha 
en målning inne i stan för det är fler som ser den. Man får mer re-
spons för en målning som fler folk ser om man säger så. 

 
I takt med att polisen blivit mer uppmärksam på klotterproblem har också 
risken att ertappas blivit allt större om man dröjer sig kvar allt för länge på en 
plats. Ett sätt att lösa denna tidspress är att enbart välja att ta med sig en 
penna som är lätt att gömma undan och som kan användas för att dra sekund-
snabba tags. Men eftersom graffitimålarna också får mer respons för mål-
ningar utvecklar de också strategier för att kunna göra tidskrävande målning-
ar trots riskerna. En sådan strategi är att man väljer att måla i ett hörn av en 
fastighet eftersom man då har möjlighet att ta skydd bakom husknuten om 
någon skulle passera. Andra sätt att värna om den egna säkerheten är att gå ut 
sent på kvällen och inte välja väggar som är alltför upplysta och att man 
redan innan man börjar måla funderar över lämpliga flyktvägar.  

Ibland kan man se hur någon påbörjat en målning utan att hinna fär-
digställa den. Målarna beskriver det som att de fått ”knas” och snabbt tving-
ats lämna platsen. Det är inte bara polis och vaktbolag som kan vara anled-
ningen till att man väljer att fly. Också privatpersoner som passerar utgör ett 
orosmoment då de kan ingripa eller ringa till polisen. I takt med att mobiltele-
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foner har blivit var mans egendom har det blivit svårare att bedöma hur lång 
tid det kan tänkas ta innan en polispatrull hinner fram.  
 

Anton: Om någon ser en och ringer vet man ju aldrig till hundra 
procent. Många tror ju att det dröjer si och så länge innan polisen 
kommer men det kan dröja längre och det kan gå fortare. Blir man 
sedd och en person ringer och det är en patrull i närheten så kan det 
gå på en minut. Men många tänker [tiden] från snuthuset och dit 
man målar. 

 
Att bli ertappad när man målar graffiti är ett misslyckande. För att minska 
risken för upptäckt använder sig graffitimålarna ibland av så kallade ”kna-
sare” som har till uppgift att ha kontroll på omgivningarna så att den som 
målar kan koncentrera sig på själva målningen. Många gånger är denna ”kna-
sare” någon som själv målar graffiti men det kan också vara en kamrat eller 
flickvän som inte målar för egen del. 
 

Emil: Ja, man måste kunna en del om det för att kunna knasa på rätt 
sätt. Man ska ju inte stå där med mobiltelefonen i handen och se jätte-
suspekt ut och ha för säckiga byxor och ha tung ryggsäck och sådant. 
Utan man måste ta det lite lugnt så man inte ser helt uppstressad ut. 
För då förstår de ju att man står där och vaktar om det är någon som 
ringt och sagt att det är någon som målar. 
Björn: Hur ofta råkar ni ut för att det faktiskt blir så allvarligt som ni 
är beredda på? 
Emil: Jag tror… aldrig när jag varit med. Jo, någon gång, men det 
händer inte så ofta. Mina kompisar är inte sådana att de springer ut 
och ställer sig på första bästa ställe. Utan de är lite noggranna kan man 
säga. Annars hade jag inte följt med om de inte var det. Om de bara 
hade gått ut och inte vetat något om det. Nu har de varit där några 
gånger innan och vet hur det ser ut och vart man kan springa sedan. 

 
Emils beskrivning av vad som krävs av en bra ”knasare” går att likna vid att 
vara gatusmart ("streetwise" ur Anderson, 1990). En gatusmart graffitimålare 
behöver lära sig grundläggande kunskaper om hur man ska agera på scenen. 
En sådan kunskap blir särskilt viktig när man agerar i riskabla situationer 
eftersom man då utsätter både sig själv och kamraterna för risker. Att det inte 
är lämpligt att välja vem som helst var en erfarenhet som Andreas berättade 
om efter att ha tagit med en ”snubbe som slåss hela tiden”.   
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Andreas: Han var den enda som ville stå vakt och det var inte bra. 
Han bara gick runt och kollade om det var någon som ville slåss. En 
sådan ska man aldrig ha. Graffitimålare kan man lita på. 

 
Målar man graffiti i lägen där upptäcktsrisken är stor ska man inte dra till sig 
onödigt uppmärksamhet utan det är det färdiga resultatet, målningen, som ska 
dra blickarna till sig. De gemensamma insikterna om att vissa målningar görs 
under tidspress, och med stor risk att bli upptäckt, vägs också in när ungdo-
marna bedömer kvalité. Ett exempel på en typ av målning som kan bli be-
dömd som originell trots att den tekniska kvalitén inte behöver framstå som 
speciellt avancerad är så kallade ”Roof Tops-målningar”. Namnet kommer 
sig av att graffitimålaren klättrar upp på ett lägre intilliggande tak för att 
kunna placera sin målning högt upp på husfasaden. 
 

6.3: Roof Top-målning Barnarpsgatan. 
 

 

 
Ludvig: Det är lite prestige i att göra sådana. Om man går upp på ett 
tak så kommer man inte därifrån om det kommer någon. Du står där 
uppe och kan inte hoppa ner eller någonting. Det är lite extra så här. 
Det är lite prestige att göra roof tops. Det ser ju mycket tuffare ut 
om det sitter en målning mitt uppe på taket. 

 
Det finns också graffitimålare som menar att kommunens och fastighetsägar-
nas sätt att sanera resulterar i att det blir fler tags än målningar kvar i staden.  
 

Niklas: De tar bara bort målningar. De tar inte bort tags. Så att folk 
bara ska se det fula. 
Kristoffer: De tar bort målningar så snabbt som de bara kan. Hur 
ofta går de in i busshållplatser i city? Det skiter de i men när det gäl-
ler målningar på el-stationer så ska de bort direkt. 
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[…] 
Björn: Ni sa tidigare att ni har en känsla av att de bara tar bort mål-
ningar? 
Kristoffer: Det är ingen känsla. Det är nästan fakta. Så gör de. Vi 
märker det. Vi vet ju vad vi gör för något. Så vi har ju koll på vilket 
de tvättar bort och vilket de inte tvättar bort. Det är målningar de går 
på – hela tiden. Alltid målningarna. 

 
Trots att Kristoffer menar att det ”är nästan fakta” ställer jag mig tveksam till 
att det skulle tillämpas en medveten saneringsstrategi som går ut på att tvätta 
bort målningar som uppfattas som vackra för att lämna kvar tags som fram-
står som fula. Själv tolkar jag det som att fastighetsägare knappast kan und-
vika att ta ställning till om en målning på kanske två gånger två meter ska 
avlägsnas omedelbart medan ett par tags kan få finnas kvar längre. Niklas 
och Kristoffer är dock inte ensamma om att reflektera kring hur de ska se på 
den kommunala saneringspolitiken.  
 

Joakim: Det finns många sådana exempel och faktum är att så fort 
man gör något stort, något som jag tycker är snyggt, så tas det bort 
med en gång. Nere i Vättersnäs så målade vi väldigt ofta på ett elskåp 
och de tvättade bort det med en gång. Så sista gången orkade vi inte 
köra där för vi ville inte få det borttvättat så jag gjorde en tag där och 
den sitter kvar fortfarande. Och det här var i somras. [sex månader 
före intervjutillfället]. Så de hade råd att buffa väggen en fem sex 
gånger men sedan när det är en tag som är fulare än vad målningarna 
var så låter de den sitta kvar. Så jag vet inte. Det är säkert bara sådana 
där sammansvärjningsidéer men det är väldigt mycket som pekar på 
det och det känns mycket så. Särskilt som man själv håller på med det 
och märker att de tar bort det när det blir snyggt. […] Det blir liksom 
lite paradoxalartat, om det nu finns något ord som heter så. Men det lät 
rätt bra. Man vill ju synas så mycket som möjligt men om man målar 
så att man syns så mycket som möjligt så blir det borttvättat på en 
gång. Och det är svårt att hålla igång så att man syns överallt. 
 

Lugna platser 
En strategi för att målningar ska få finnas kvar längre är att söka sig till mer 
ostörda lägen. 
 

Ludvig: Det var ett skyddsrum mitt ute i skogen på ett ställe som vi 
målade. Och det tog bort hela betongväggen och den smälte in i 
skogen i stället. När man fotade så blev det helt sjukt att kolla på 
det. Hur kunde det bli så lummigt av en grå betongvägg? 
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Runt om i kommunen finns det platser som graffitimålarna definierat som 
lugna i den betydelsen att väldigt få personer passerar dem. Det kan vara ett 
skyddsrum i skogen, en vägtunnel, ett vattentorn eller liknade. Gemensamt 
för dem är att de ligger så avsides att graffitimålarna har svårt att förstå varför 
någon skulle tycka det var något större problem om de målar graffiti där. Den 
här typen av miljöer vilka Høigård (2002) benämner som semi-legala har jag 
träffat på i alla städer jag besökt för att titta på graffiti. 
 

Björn: Att det ska vara olagligt är inte så viktigt för dig? 
Pontus: Nej. Det är många som frågat om jag vill med och sagt att 
det är kul när det blir knas och så. Kul att springa och den spänning-
en. Men det har aldrig varit något roligt med det. Nej, jag vill ha en 
färgyta. Jag vill få det klart och inte hålla på och springa. 
Björn: Vad väljer du för typ av platser då? 
Pontus: Ja, eftersom jag inte gillar spänningen så där jättemycket så 
vill jag hitta den gråa typen av väggar och järnvägar. Men eftersom 
Jönköping är så litet spelar det egentligen inte så stor roll. Det gäller 
bara att få upp det någonstans. 
Björn: Du söker mer lugna platser? 
Pontus: Ja, eftersom jag är influerad av Old School och då vet man 
att man måste ha tid på sig. Jag vill ha en plats där man kan måla 
länge och att folk tycker den är snygg.  

 
En lugn plats erbjuder inte bara möjligheter att omvandla grå betong till 
avancerade och detaljrika målningar utan de blir också en plats där man kan 
umgås med sina vänner. 
 

Andreas: Tågtunnlar är det bästa som finns. 
Björn: Vad är det som är bra med dem? 
Andreas: Helt ostört. Man kan sitta där och softa, skissa och lyssna 
på musik.  

 
Att måla, umgås och vistas i de lugna miljöerna skulle kunna ses som att 
ungdomarna utvecklar en urban allemansrätt. Istället för att samla grenar till 
en brasa att värma sig kring lyser ungdomarna upp sin tillvaro med musik, 
sprayfärg och graffiti.  

Även om platser av det här slaget väljs i syfte att få vara i fred så vill 
inte målarna att deras målningar ska förbli ouppmärksammade. När Andreas 
säger att tågtunnlar är det bästa som finns så antyder svaret att även lugna 
platserna väljs i syfte att målningarna ska kunna ses av andra.  
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Det är ju ganska koncentrerat utmed just tågspåren åt alla håll. Nitt-
ionio procent av alla de här [lugna] ställena ligger ju trots allt utmed 
tågspår för man vet ju att det är en möjligheten att synas lite längre. 
[Martin] 
 

Martin ger här uttryck för att målningar som görs på lugna platser inte upp-
märksammas lika lätt eller lika mycket som de målningar som görs under 
riskabla förhållanden. Ett sätt att hantera detta är att måla längs med järnvä-
gar då det ökar möjligheterna att synas lite längre och inför fler människor 
både inom och utom graffitikulturen.  

Trots att en plats definieras som lugn kan inte graffitimålarna helt och 
hållet bortse från att andra kan uppfatta det de gör som olagligt.  
 

Björn: Är Ekhagstunneln en lugn plats? 
Fredrik: Ja, det är det. Jag tror till och med att det är några som stått 
där och målat på dagen. Det är lite vågat kanske men det finns ingen 
risk att man ser ner om man inte står precis i kanten av bron ovan-
för. Så om man är tyst kan man stå där och måla. Jag kommer ihåg 
en målning som jag gjorde. Det var en ganska ordentlig grej i början 
när jag målade och då stod jag och pillade väldigt länge. Då stod jag 
där tre nätter i rad. 

 
Genom att hålla sig utan andras synfält och välja tidpunkt så minimerar ung-
domarna de risker som trots allt kan uppstå.  
 

6.4: Ekhagstunneln 
 

 

 
Det händer också att graffitimålare missbedömer det lugn som kan tänkas 
råda över en plats. Ett exempel utgörs av Sura Gubben-tunneln. ”– Ja, vi 
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kallar den för det. Precis runt hörnet där bor det en gubbe som är känd för att 
jaga klottrare med salt i hagelgevär.” [Martin].  

Att det skulle bo en ”sur gubbe” intill den avsedda tunneln fick jag 
också höra när jag pratade med Rickard, som tillhör den första generationens 
graffitimålare. Han skrattade när han hörde uttrycket och kunde direkt förstå 
vilken tunnel som avsågs. Även på hans tid, slutet av åttiotalet, gick de till 
denna insynsskyddade tunnel i tron att de skulle kunna måla där. Rickard 
minns ändå hur de blev bortjagade av en man som bodde strax intill. Antagli-
gen kände han doften av sprayfärg och tog det som sin uppgift att jaga bort 
graffitimålare från platsen. Här kan man också se hur senare generationer gör 
samma erfarenheter som en tidigare generation trots att de aldrig målade 
samtidigt eller kände varandra personligen. 

Att lugna platser inte är så ostörda som graffitimålare kan anta visar 
sig också genom att de kan bli föremål för sanering. Flera av målarna ur den 
andra generationen blev överraskade av att Ekhagstunneln sanerades i slutet 
av 90-talet. 
 

Ludvig: Jag kommer ihåg det. Det var i tidningen också. Det var en 
bildserie om klotter och då var de och fotade samma dag som de 
tvättade. Då sa till och med morsan att det var onödigt att de tog en 
sådan tunnel där ingen ser det för där kan det lika gärna få vara kvar. 
Där är det ingen som behöver se det om man inte vill se det. Åker 
man förbi med tåget är det en halv sekund sedan är det inte mer.  

 
Insikten om att också målningar som förväntas få vara kvar kan försvinna 
innebär att målarna tänker strategiskt också när de målar på mer avsides 
platser. 
 

Martin: Det är många gånger som vi har målat den så sent på hösten 
som möjligt. För att det inte ska bli roligt [för saneringsbolag] att stå 
i tjugo minus och samtidigt kan de inte tvätta när det är minusgra-
der. Så man har försökt måla den så den får sitta hela vintern. 

 
Mitt intryck är att kvaliteten på målningar kan variera mellan lugna platser. 
De i mer synliga lägen uppfattar jag kan ses som fames där målningar kan få 
sitta länge utan att någon i kulturen skulle få för sig att måla över dem. Det 
finns också lugna insynsskyddade platser som framstår som lämpliga om man 
ännu inte utvecklat sin stil. Att man inte behöver vara helt nöjd med allt man 
målat, trots att det inte skedde under tidspress, visade sig också när Jacob och 
Tobias kommenterade en bild som jag tagit i en sådan tunnel som man 
knappast har möjligheter att hitta om inte någon instruerat en vart man ska 
gå. 
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6.5: Tågtunnel utan ”fame”-status 
 

 

 
Jacob: Ser du den. [skrattar] Helvete. Jag tror det är min tredje mål-
ning. […] Jag tror inte jag har sett något fulare någonsin. Alltså då 
menar jag verkligen att jag inte sett något fulare av någon annan hel-
ler. Min första målning var snyggare än den här. 
Tobias: Jag kommer ihåg en som jag gjorde. Sju lager färg. Jag för-
stod inte att väggen sög upp så jävla mycket. Så jag fattade inte att all 
färg bara försvann. Jag stod säkert i flera timmar och slösade upp flera 
burkar. 

 
En lugn plats gör det möjligt att utveckla stil utan tidspress. Ungdomarna 
utvecklar också en materialkunskap kring att använda sprayfärg och hur olika 
ytskikt tar upp färg. 
 

Platser med känsla 
Några av de platser som betraktas som lugna beskrivs också som platser med 
rätt känsla. Denna emotionella sida av scenen tillskrivs också områden som 
inte uppfattas vara lika lugna men likväl är rätt miljö för graffiti. Vanligtvis 
ligger de lite avsides men ändå inte helt långt bort från stadens mer centrala 
delar. Stranden kring Munksjön är en sådan plats, framförallt dess södra sida. 
Att det här löper en gång- och cykelbana förbi tycker graffitimålarna är bra 
eftersom fler då får möjligheter att se deras målningar. Samtidigt är det bra 
att delar av området är rikt på buskage så att det är lätt att gömma sig om det 
skulle behövas. Martin och Tony berättar att de i detta område försökte ställa 
i ordning en yta där de kunde måla mer ostört.   

 
Martin: De hade börjat riva så det var en jättestor cementsilo som stod 
kvar. Den rollade vi både utvändigt och invändigt. 
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Tony: Två eller tre lager. 
Martin: Ja, för att den inte skulle suga [färg]. Och då tänkte vi att vi 
får ett eget ställe som varken behöver vara lagligt eller olagligt. 
Tony: Sedan så rev de den redan innan vi ens hann börja med spray-
färgen alltså. 
Martin: Det hade säkert gått åt femtio liter och hundra timmar på att 
stå och rolla. 
Tony: Ja, visst. Och det hade varit riktigt schysst. För det var liksom 
avskilt där intill industriområdet. Det hade varit helt perfekt att ha ett 
sådant ställe om de hade bevarat det. För det är inget annat som är 
byggt där nu. 
 

Man kan här se hur graffitimålarna själva lägger ner både tid, pengar och 
egen kraft på att ställa i ordning en betongsilo så att den blir ”perfekt”. Mil-
jöer av det här slaget kan liknas vid en ödejord, ett wasteland, just av den 
anledning att det framstår som att de ligger i träda i väntan på en förnyad 
stadsbebyggelse. Just för detta område kring Munksjön har det förts diskuss-
ioner om att bygga nya bostadshus och en ny järnvägsstation om Jönköping 
blir knutpunkt för tågförbindelser mellan Stockholm och Göteborg. 

I de södra delarna av staden fick jag möjlighet att följa en urban om-
vandlingsprocess där ett industrikvarter, en bensinmack, en bilhall och en 
pizzeria revs för att ge plats åt helt nya stadskvarter med bostadsrättslägen-
heter. I takt med att verksamheter flyttade ut och lokalerna tömdes noterade 
jag hur området blev allt intressantare för graffitimålare. 
 

6.6: Torpagatan – Barnarpsgatan 
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Områden likt de ungdomarna beskriver kan framstå som lite ruffiga och 
kärva med till synes övergivna cementrör, lastpallar och slitna industri- och 
lagerlokaler. I de fall deras målningar inte heller gav upphov till några sane-
ringsåtgärder förstärktes intrycket av att området kunde vara en plats med rätt 
känsla för graffiti. 
 
Yarden 
Att det finns en emotionell laddning i vissa miljöer blir extra tydligt om man 
beger sig till en yard. Christoffer berättar om första gången han var där och 
målade:  

 
Det var en läbbig stämning. Man gick in på den här stora yarden. Där 
står ju tåg uppställda. Och så finns det en bro där man kan se ner så 
man måste gömma sig lite annars kan man bli sedd när man målar. 
Där målar man mest på dagen för det är nästan för mörkt på natten. 
Och då gick vi in och satte oss och väntade ifall någon sett när vi gick 
in. Så satt vi där i tio minuter. Sedan gick vi ut bakom tågen en bit 
bort från bron och målade. Och det är en speciell känsla.  

 
6.7: Godstågsterminalen 
 

 

 
Trots att jag bott i Jönköping större delen av mitt liv hade jag aldrig satt min 
fot i närheten av godstågsterminalen innan jag blev bekant med stadens graf-
fitiscen. Vid mitt första besök överraskades jag också av områdets storlek och 
av hur många godsvagnar det stod uppställda där. 
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Bland graffitimålarna är platsen känd som yarden men de kan också 
prata om den som Godsyarden för att skilja den från det spårområde som 
finns för den passagerarbundna tågtrafiken kring centralstationen i Jönkö-
ping. Enligt målarna är det inte vanligt att städer har åtskilda spårområden för 
gods- respektive persontrafik, som i Jönköping, utan de brukar vara mer 
samlade kring en och samma plats.  

Vid sidan av stora städers tunnelbanesystem är just tåg intressanta då 
man genom att måla på dem får möjligheter att visa upp sig inför en vidare 
publik. I graffitikretsar ser man tågmåleri som en egen genre vilket ytterligare 
förstärks av att man talar om det som en tågscen. Denna tågscen kan i sin tur 
delas upp i underkategorier såsom godståg, lokaltåg och regionaltåg, där man 
mer allmänt uppfattar det som lugnare att måla godståg än X2000-tåg som 
trafikerar stambanorna. Att tågscenen tilldrar sig stort intresse är lätt att kon-
statera då just tågmålningar utgör ett frekvent inslag i filmer, tidskrifter och 
böcker som handlar om graffiti. Intresset för tågmålningar återfinns också i 
det internetforum jag följt med uppgifter om lyckade tågmålningar som ett 
återkommande tema. 
 

Jacob: Det är det största man kan göra, lägga ett tåg. Och så finns 
det olika tåg som är olika stora att lägga också. 
Björn: Men är det störst för att det är mest riskabelt då? 
Jacob: Nja, det är fetast helt enkelt att ha en målning på ett tåg som 
rullar. Man får ett rull, snygga kort, dyraste, mest plats. 
Tobias: Det är lite så att de som håller sig till väggar blir inte lika 
kända som tågmålarna.. 
Jacob: Nej, det är ju så. 
Tobias: Det är ju högre risk att köra tåg och de rullar så annat folk 
ser. 
Jacob: Det uppmärksammas mer med tåg. En väggmålning är det 
ingen som pratar om att man lägger. Men om någon har sett ett tåg 
så kanske man ringer folk och ber dem fota och snackar med dem 
och så. 

 
Att man når en större publik och blir mer känd om man väljer att måla på tåg 
bekräftades också i de samtal jag haft med målare från andra städer. När jag 
frågade dem om de kände till något om Jönköpingsgraffiti var det enbart 
målare och crews som varit aktiva på tågscenen som kom på tal. 

För den lokala scenen är det betydelsefullt att Jönköping inrymmer en 
yard eftersom det länkar staden till övriga graffiti-sverige. Då en yard kan 
vara intressant att måla på för målare från andra städer utgör den inte en 
renodlat lokalt sammanhang. Av den anledningen kan man inte utgå från att 
tågmålningar man ser i Jönköping är målade av någon med lokal anknytning. 
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Det kan lika väl röra sig om målare från andra delar av landet eller till och 
med från ett annat europeiskt land. 

Med tanke på att intresset för att måla på tåg är stort kan det uppstå 
konkurrens om vem som har rätt att måla på en yard.   
 

Christian: Det är väldigt så här: Man är kanske ett gäng på fyra styck-
en från Jönköping. Och det finns några i Alingsås och där målar de. 
Och kommer man dit och målar så är det krig liksom. Det är de och 
ingen annan. Man har kanske planerat i två veckor att man ska åka dit 
på torsdagen och måla och så får man reda på att någon var där och 
målade på onsdagen. Och då går det inte att måla för då vet man att de 
har bevakning där. Då får man skippa det liksom. 
Björn: Du menar att vissa crewer kan se en station som deras? 
Christian: Verkligen så där. Men sedan har det blivit… efter ett tag… 
Det är också lite vilken generation man tillhör också för vi i [vårt 
crew] hade mycket kontakter. Vi hade mycket kontakter med folk nere 
i Malmö och då är man ju oftast kompis med dem så att man kan ringa 
innan och säga: – Vi har tänkt sticka ner till Helsingborg i helgen. Är 
det lugnt?’  
Och då kan de svara: ’– Nej, vi var där och målade i går så ta Malmö i 
stället.’  
Oftast gör man upp så där. Liksom att man pratar över telefon. Man 
binder snarare kontakter men i viss utsträckning kan det bli väldigt 
mycket konflikter med folk man inte känner. Att de sticker dit och 
målar utan att fråga. Men som Stockholm, Stockholm är ju liksom en 
värld för sig men sedan så finns det ju en del intressanta platser runt 
om i Sverige. Just kanske för tågmålare för de har en lugn perrong. 

 
Christians beskrivning av det samspel som uppstår kring landets yarder berör 
både konflikter och inomkulturella förhandlingar. För det första kan man se 
hur det uppstår konflikter där målare kan hävda sin rätt till en bestämd yard 
på grund av att de bor i staden. Förutom den förtursrätt som följer av geogra-
fisk närhet så förordas en logik som inte är helt olik den logik som etableras 
kring ett fame. Det vill säga att platsen i första hand är avsedd för dem som 
vunnit respekt och anseende som skickliga målare. Ett sätt att lösa de konflik-
ter som kan uppstå är att ”binda kontakter” mellan crewer från olika städer 
och förhandla fram en turordning för yardbesök. På så vis kan tågmålandet 
löpa mer friktionsfritt och säkert. Genom det blir också nya tågmålningar ett 
gemensamt glädjeämne. Här uppfattar jag att kommentaren om ”vilken gene-
ration man tillhör” blir betydelsefull eftersom tillhörighet i samma generation 
innebär att man också framstår som jämbördiga förhandlingsparter. Ett tredje 
förhållande som tycks betydelsefullt när man uppmärksammar yarder som en 
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del av graffitiscenen är att Christian beskriver Stockholm ”som en värld för 
sig”. När jag ber honom utveckla resonemanget svarar han: ” – I Stockholm 
och sådana större städer där inte alla målare känner varandra, eller vet om 
varandra, kan det ju vara mer konflikter mellan olika grupper. Men i Jönkö-
ping känner ju egentligen alla till varandra.” Det här svaret tolkar jag som att 
det är lättare att göra överenskommelser i en mindre stad där målarna känner 
till varandra. I en stor stad som Stockholm är det svårare att utveckla person-
liga relationer mellan crews vilket innebär att de ser sig som konkurrenter 
som strider om samma utrymme. 
 
Lagliga väggar 
När Jönköpings kommun år 2001 beslutade att erbjuda legala ytor för graffiti 
så bör de ses som komplement till en redan existerande graffitiscen.  För 
ungdomar som redan hade målat under några år var lagliga väggar ingen ny 
erfarenhet då de redan tidigare besökt väggar som P-huset Anna i Malmö, 
Smålands Nation i Lund, Kolhamnen i Norrköping och Röda Sten i Göte-
borg. Det tycks som att kommuner genom att erbjuda plats för laglig graffiti 
utvecklas till resmål för graffitimålare från ett större geografiskt upptag-
ningsområde. Kort tid efter invigningen av den lagliga tunneln fick Jönkö-
pingsmålare förfrågningar över internet om var platsen låg och om den var så 
bra att den var värd ett besök. Det hände också att jag träffade målare från 
andra städer vid mina observationer och vid ännu fler tillfällen kunde jag se 
resultatet av en sådan ”graffititurism” där inresande målare haft sin hemvist i 
Stockholm, Göteborg, Dalarna och i mer närbelägna städer som Vetlanda och 
Eksjö. 
 

6.8: Lagliga tunneln vid Talavid. 
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När tjänstemännen i Projekt Graffiti mötte graffitimålare för att diskuterade 
det geografiska läget för en laglig vägg fick de klart för sig att det ”inte var 
en vägg eller ett plank man ville ha, utan en plats som var på ”riktigt”62. Ur 
ett ungdomsperspektiv var det viktigt att miljön kring den lagliga väggen gav 
förutsättningar för att mötas kring graffiti. Denna sociala sida av graffitikul-
tur blev också tydlig när platsen observerades. Sällan såg jag ensamma må-
lare utan mer vanligt var att de var där och målade tillsammans med en eller 
två kamrater. Jag kunde också notera hur de avbröt målandet för att ta paus 
med smörgås, kaffe eller läsk. Vid ett tillfälle blev den sociala samvaron 
väldigt påtaglig då ungdomarna hade med sig engångsgrillar och dukade upp 
korv och kött för en gemensam grillkväll. Till en början underlättades också 
en sådan social samvaro av att det fanns en parkbänk intill tunneln. Då den 
var flyttbar kunde den användas som redskap för den som ville nå högt på 
väggen eller flyttas runt i soliga lägen när det var dags för fikapaus. 

Det graffitimålarna ville se som en riktig plats där de kunde måla, träf-
fas, ha kul och umgås uppfattades dock inte som en sådan kulturell inmutning 
av personer utanför kulturen som istället ville se tunneln som en gång- och 
cykelbana. Det innebar att graffitimålarna som vistades vid den lagliga tun-
neln mötte reaktioner från människor som visste väldigt lite, eller ingenting, 
om graffiti. I en kultur där man gärna ser gettot och slitna industriområden 
som en äkta och ursprunglig miljö gör det inget om det ligger några spray-
burkar och skräpar eller om en parkbänk hela tiden byter läge. Det här var 
dock inte lika uppskattat av andra personer som rörde sig runt miljön. 

 
Anton: Om man målar på gavlarna så kommer det förbi folk och är 
upprörda ibland och tycker: ’ – Vad står du och gör här! Det här får 
du inte måla på!’ De ska vara nöjda att det är så pass mycket där 
ändå. 
Björn: Ja? 
Anton: De kan ju haja vilket kaos, eller kaos och kaos, om alla mål-
ningar och tags som är gjorda där suttit på stadens väggar. Då hade 
det varit enormt mycket. De hade inte kunnat tänka sig hur mycket. 
Så de ska vara nöjda och inte springa och klaga. 
Björn: Vilka är det som klagar då? 
Anton: Ja… 
Björn: Är det folk som passerar? 

                                                                    
 
62 Jönköpings kommun. Fritid Jönköping. Rapport angående försöksverksamhet med legal 
graffitiverksamhet. Daterad: 2003-01-09 
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Anton: Ja, passerande folk. De klagar och tycker det ser bedrövligt 
ut. 
Björn: Pratar du med dem då eller går du… försöker du… 
Anton: Ja, någonting säger jag: ’– Jamen, herre gud, det här hör till 
liksom. Lite får ni faktiskt ta. Det här är enda stället där det finns 
möjligheter.’ Inte så att man har lust att stå och föra en diskussion 
med någon som passerar förbi då va... 
Björn: nej... 
Anton: … som är helt hatisk. 
 

Antons svar tolkar jag som att man knappast kan förvänta sig att ett område 
som skiljs ut som plats för graffitiproduktion förblir så välordnad att mål-
ningar kan betraktas i en snygg och prydligt rad. När jag gjorde observationer 
uppfattade jag det också som att några målare tog det på sin lott att tagga på 
asfalt, på omgivande broräcken och på ett utplacerat sopkärl i avsikt att de-
konstruera en ordnad laglig tunnel till en miljö som var mer anpassad till ett 
kulturellt synsätt om att graffiti ska vara något som är otyglat. Man kan också 
söka förklaringar till varför all färg inte hamnar inom laglighetens gränser 
genom att observera hur det går till när ungdomarna gör sina målningar. I 
likhet med andra konstnärer behöver de rengöra sina redskap, testa färgegen-
skaper och undersöka hur olika nyanser fungerar tillsammans. Eftersom pro-
duktionen av målningen och den plats där den förevisas sammanfaller kan 
man se hur de använder en bit asfalt eller en väggyta på ett sätt som liknar 
den palett som en konstnär använder i sin ateljé. 

Graffitimålare som agerar på en laglig plats som samutnyttjas med 
andra människor riskerar att möta negativa reaktioner. Det kan förklara var-
för graffitimålare gärna förhåller sig avvaktande när någon utomstående 
söker kontakt. De kan inte säkert veta om de kommer ställas personligt an-
svariga för vad alla andra gör och har gjort när det gäller graffiti/klotter. 
Graffitikulturens möte med en vidare krets av människor kan också betyda att 
ungdomarna får positiv respons på det de gör. Under mina observationer har 
majoriteten av alla icke-målande personer passerat platsen utan att stanna upp 
för att göra några kommentarer. De gånger det hänt att någon stannat upp har 
det varit vanligare att människor uttryck gillande än ogillande. 
 

Anton: En del säger ’– oh vad fint!’ men man vet ju inte riktigt om 
de är så seriösa. Men ibland kommer det fram folk som är intresse-
rade och frågar hur man gör. Det roligaste [skrattar] är när någon 
mamma kommer med barn som vill prova på. 
Björn: Ja? 
Anton: Det är lite kul. 
Björn: Låter du dem göra det då? 
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Anton: Ja, jag kan ju låta dem prova lite. De sprutar oftast bara lite 
grann. Så det kan vara kul. 
Björn: Är det inga vuxna som ber att få prova på? 
Anton: Nej. Jo, det var faktiskt en. Han var väl kanske tjugotvå eller 
någonting. Tjugotre, tjugofyra eller tjugofem och han kom förbi när 
vi hade börjat måla där sent sent en kväll. Och han var snorfull och 
ville prova på det. Faktiskt rätt kul. 

 
Etablering av en laglig vägg visar att det samspel som utvecklas mellan en 
målarkultur och en allmänhet kan inbegripa både positiva och negativa erfa-
renheter. Precis som när det gäller allmänhetens syn på graffiti finns det de 
som uppskattar uttrycket och andra som uppfattar det som störande och skrä-
pigt, vilket då också kommuniceras till målare som valt att måla lagligt. 

Hur den lagliga platsen skulle definieras gav också upphov till frågor 
inom graffitikulturen. På sätt och vis kom den lagliga tunneln att befinna sig i 
en gråzon där en del målare förväntade sig att tunneln skulle likna ett fame 
där kvaliteten på målningar skulle hållas hög medan andra ville se det som en 
lugn plats där också mindre erfarna målare kunde utveckla sin skicklighet. 
Den här skillnaden gick också att härleda till det inomkulturella synsättet om 
en kultur uppbyggd kring olika generationer. Vid den tidpunkt då den lagliga 
väggen invigdes dominerades Jönköpingsscenen av en andra generation som 
redan var väl etablerad som graffitimålare. De hade också erfarenhet av att 
måla på lagliga platser då de besökt andra delar av Sverige och visste att även 
för sådana platser finns inomkulturella regler för hur man ska uppträda mot 
varandra.  

 
Martin: Ska man måla lagligt så känns det som att den ska sitta ett tag 
så att man åtminstone kan få ett schyst kort till sig själv. Sedan tycker 
jag för egen del att de där nya hade lite svårt att respektera. Det finns 
ju en sådan regel om att man inte gör någonting fulare över något som 
är snyggare. 

 
De där ”nya” utgjordes vid denna tid av en tredje generation av målare vilka 
befann sig i ett uppbyggnadsskede där de var mer eller mindre förtrogna med 
den inomkulturella praktiken och de sociala koder som gäller för graffitikul-
tur.  
  

Anton: Jag var ju ganska hatad i början om man säger så. Man förstod 
inte riktigt. Man hade liksom inga äldre som hållit på längre att få råd 
av. 
Björn: Nej 
Anton: Det är ju inte direkt så att man vill gå och be de äldre om råd 
när man precis har börjat. Och då gjorde man misstag och målade över 
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andras. Inte spitta utan målade över. Och då blir man ju inte speciellt 
omtyckta av andra. 
Björn: Det var mer för att du var okunnig om hur det skulle gå till? 
Anton: Ja, inte för att förstöra för någon. Inte för att djävlas med nå-
gon. Utan det var mer att man inte visste någonting. Man trodde att 
man fick måla där. 

 
Antons sätt att tala om sig själv i tredje person kan kanske förstås som att han 
skäms över hur lite han kände till om kulturen. Utan insikt om att allt inte är 
rätt och riktigt bara för att kommunen säger att det är lagligt började han måla 
utan någon kulturell eftertanke. Till följd av att målare med väldigt olika 
erfarenhet samsades i en och samma tunnel fick de mer erfarna sänka sina 
förväntningar om att den lagliga tunneln skulle påminna om ett fame. 
 

Fredrik: Den där lagliga väggen brukar jag inte måla på så mycket 
nu för tiden. För det sitter inte uppe så länge och det är inte så kul. 
[…] Jag har inte lust att stå där och pilla i fem timmar och så är det 
borta efter ett litet tag. 

Ludvig: Jag tror den lagliga väggen kommer tas över helt av toymå-
lare eller småkids. Alla som jag snackat med som är seriösa tänker 
inte måla där mer. Bara för att man just blir spittad så fort man gör 
något. 

Under de år jag gjort observationer tycker jag mig se perioder då tunneln 
framstått mer likt ett fame för att under andra perioder framstå som mer at-
traktiv för målare som ännu inte utvecklat samma skicklighet i sitt målande. I 
fame-avseende visade det sig att tunneln inte erbjöd så stora möjligheter för 
den som ville nå en stor publik. Trots sin längd, mer än tjugo meter, var det 
bara tunnelns in- och utgångar som gav goda möjligheter att exponera sin 
konst då den ena låg i norr vänd ut mot Vättern och synlig från järnvägen 
medan den andra låg i ett sydligt vindskyddat läge. Tunneln i övrigt framstod 
redan från början som rätt dunkel vilken blev än mörkare i takt med att graf-
fitimålarna förde på lager med lager av färg. 

När det gäller synen på den lagliga tunneln kunde jag också notera hur 
målare som inledningsvis uppfattades som mindre skickliga övertog värde-
ringar om att det vore roligare om målningar i tunneln höll hög kvalitet. Pre-
cis som den andra generationens målare klagade på dem kunde de själva bli 
besvärade över att den fjärde generationen respektlöst målade som de ville. 

Periodvis var aktiviteten vid den lagliga tunneln mycket hög och det 
var snarare regel än undantag att jag mötte målare på eftermiddagar, kvällar 
och helger. Nya målningar kom upp dagligen och vid ett tillfälle vet jag med 
säkerhet att en av de eftertraktade gavlarna målades om vid minst tre tillfällen 
på en och samma dag. I praktiken innebar det att kulturens egna medlemmar 
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kom att utplåna varandras målningar i en snabbare takt än vad som hade varit 
möjligt för ett saneringsbolag. Det i sin tur kan ge upphov till en situation där 
målare lägger allt större energi på att strida mot varandra. 

 
Graffiti på beställning 
Det förekommer att ungdomarna ges möjligheter att måla graffiti i samman-
hang där någon vill att de bidrar med sitt kunnande. De kan då säga att de 
arbetar på uppdrag eller på beställning.  
 

Christian: Jag har varit med på en hel del sådana beställningsgrejer. 
Dels har KFUM velat att vi ska vara med när de haft julskyltning 
några år. Och uppe på Öxnehaga i deras ungdomsgård. Och likadant 
så hade Frälsningsarmén en ungdomsgård i en källare och då ville 
de ha ett beställningsjobb. Jag har gjort en del sådana beställnings-
jobb. Och det tycker jag är kul för då får man en bestämd yta där du 
hänger upp ditt konstverk liksom. 

 
Alla ungdomar har inte lika lätt att få beställningsuppdrag utan dessa går 
framförallt till mer erfarna målare och/eller målare som har goda kontakter 
med tjänstemän som arbetar inom fritids- eller kultursektorn. Många gånger 
görs de i ungdomsmiljöer som skolor och fritidsgårdar vilket innebär att 
själva produktionen kan följas av en intresserad publik. Ett par gånger har jag 
kunnat observera hur produktion av beställningsarbeten blir ett tillfälle för 
graffitimålare att samlas. Det första tillfället var när var när Ruskig och Ång-
est målade vid KFUM:s Ungdomens Hus: 
 

De tre killar som sitter närmast mig följer Ruskig och Ångest i deras 
arbete. Alla tre bär kepsar och blå jeans av den mer vida modell som 
hiphopare brukar använda. De verkar vara i femtonårsåldern och 
man ser att de känner varandra sedan tidigare. Samtidigt som de föl-
jer arbetet med den stora målningen ligger de utsträckta i gräset och 
skissar på egna graffitimotiv med blyertspennor. Runt sig har de lagt 
väskor där de förvarar pennor och block. Jag ser också att det sticker 
fram en drickaflaska och en påse med chips. Ibland kommenterar de 
lågmält vad Ruskig och Ångest gör och ibland visar de sina skisser 
för varandra. De låter också graffititidskriften Underground Product-
ion (UP) cirkulera mellan sig och kommenterar bilderna. En något 
äldre kille, omkring 20 år, sitter strax bakom. Han följer koncentrera 
Ruskig och Ångest i deras arbete samtidigt som han röker en ciga-
rett. Vid något tillfälle pratar någon ur den yngre killgruppen med 
honom så att jag förstår att de inte är obekanta för varandra. [Obser-
vationstillfälle 2002-09-15] 
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6.9: Svensk Familjepolitik av Ruskig och Ångest 
 

 

 
Det händer också att graffitimålare får uppdrag av företag som vill att de ska 
bidra till att väcka intresse för en kommersiell tjänst, en produkt eller ett 
evenemang. Inte sällan används graffiti som ett stiluttryck i avsikt att skapa 
association till ungdom och ungdomlighet. Många gånger är den tänkta mål-
gruppen också ungdomar. Vid sådana uppdrag är det inte lika fritt att måla 
det man själv vill utan man behöver även anpassa sig till kundens önskemål. 
 

Ludvig: Vid ett lagligt jobb är man mer som en entreprenör. Då får 
man ju ett jobb som man ska göra. 
Joel: Ja, det är i stort sett som vilken reklamverksamhet som helst. 
Ludvig: Ja, i princip. Man använder en av komponenterna i graffiti i 
reklamsyfte. Man använder sin teknik och gör någonting till någon 
annan som vill ha en speciell sak.  

 
När graffitimålare arbetar på beställning händer det att kunden kan ha mycket 
bestämda uppfattningar om hur dekorationen ska utföras. Martin och Tony 
ger exempel på det när de berättar om ett tillfälle då de målade på en svart-
klubb.  

 
Martin: Det viktigaste var att det var ett lejon och en tuff örn. Men 
min örn såg ut som en skadeskjuten kråka [skrattar]. 
Tony: De ville ha en ny örn sedan. 
Björn: Ville de? 
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Tony: Ja, jag var där och gjorde en örn på en annan vägg. Ja, det var 
en helt bisarr grej. Det kändes inte tryggt att stå där. Ja, det var en 
sådan maffia stämning, verkligen alltså. Först var det de unga killar-
na som hängde där men sedan kom det in äldre femtioårsmän med 
rockar och guldkedjor och skakade hand, liksom hårt respekterade. 
Så det var läskigt. 
Martin: Det är inte mammas pojkar som driver svartklubb direkt. 

Det interna sammanhanget 
Det framskymtar redan i beskrivningen av Jönköpings graffitiscen att graffiti 
har en sammansatt betydelse för ungdomarna. Genom att konstruera miljöer i 
den egna hemstaden till en scen för graffiti får de möjligheter att agera som 
graffitimålare inom de ramar som gäller för denna kultur. I takt med att ung-
domarna beskrev vad de gjorde och varför stod det allt mer klart att det som 
inträffar sällan sker av en slump eller passerar obemärkt förbi av de som 
följer scenen. Oavsett om det rörde sig om tags, throw ups eller målningar 
blev de föremål för graffitimålarnas intresse och kritiska bedömning. Det 
betyder att den som vill agera som graffitimålare behöver utveckla en kultu-
rell kompetens och få grepp om relationer mellan synliga symboler, vilka det 
är som skapar dem och hur de är tänkta att förstås. 
 
Att upptäcka scenen 
Jag uppfattar att ungdomarnas möte med graffitikultur går hand i hand med 
att de utvecklar en graffitiblick där det som tidigare kunde passera rätt obe-
märkt får en ny intressant innebörd. 
 

Anton: Jag har alltid sett det innan då men inte lagt märke till det 
som jag gör nu. Nu lägger man märke till allting liksom. När man 
åker förbi ett brofäste eller någonting: ’– Aha, där var det en tag!’ 
Då tänker man på det. Innan så var det bara lite klotter. Då tänkte 
man inte på det om du förstår vad jag menar. 
Björn: Nu kollar du vad är det för tag, vem som har gjort den? 
Anton: Exakt. [skrattar]. Sen kommer man ihåg det.  

 
Genom att se symboler med nya ögon upptäcker ungdomarna konturen av en 
värld som tidigare varit mer dold. I Antons fall framstår det som han inte alls 
var speciellt intresserad av det han såg som klotter medan andra ungdomar 
menar att sådana tidiga intryck bidragit till att de börjat måla graffiti. 

När ungdomar börjar måla graffiti idag är graffiti inte längre samma 
nyhet som det kunde vara för dem som började på 80-talet. Den här mer 
allmänna kunskapen om att graffiti är något som existerar är dock inte till-
räckligt för att kunna kalla sig graffitimålare. När jag frågade Tobias om vad 
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som skiljer en graffitimålare från en person som är intresserad framhöll han 
att en graffitimålare behöver vara ”insatt” och ”seriös” och att det ”tar ett tag 
innan man förstår hur stort det är.” 

En sak som går igen i intervjuerna är att man behöver utveckla en viss 
grad av skicklighet i att måla graffiti innan man kan framstå som graffitimå-
lare. Därför är det inte ovanligt att ungdomarna själva ser det som att deras 
inträde i kulturen föregicks av en period då de klottrade utan att ha någon 
direkt insikt i vad graffiti innebär.  

   
Tony: Jag började –97. Men jag började klottra och så där tidigare 
liksom, -96. Då var det mer en sådan grej att det var en kompis som 
hade en kusin som var ifrån en annan stad. Och så hade den kusinen 
introducerat kompisen i graffiti. Och så blev det en lite fluga. Vi var 
femton år och gick runt och klottrade lite men sedan så fastnade jag 
för det. 
Björn: Men tyckte du inte då att du höll på med graffiti? 
Tony: När jag klottrade? 
Björn: Ja, om jag hade frågat dig då. Hade du sagt att du höll på med 
graffiti? 
Tony: Nej, det tror jag inte. Det var innan man hade hunnit ta del av 
hela graffitikulturen överhuvudtaget. Men i samband med det så 
började man ju lägga märke till målningar. Innan det hade man ju 
bara åkt förbi utan att reflektera över det. Men sedan blev det mer. 
Eftersom jag gillar att måla och så blev det rätt naturligt att jag fast-
nade för graffiti som uttrycksmedel. 

 
Att fastna för det, ha insikter om graffitikultur och förhålla sig reflexivt till 
egen och andras kulturella praktik kan ses som viktiga inslag när ungdomar 
utvecklas till graffitimålare.  
 
Det globala i det lokala 
Att man behöver ta del av ”hela graffitikulturen” går att se som ett uttryck för 
att Jönköpings graffitikultur är integrerad i en mycket större och världsom-
spännande graffitikultur. Visserligen erbjuder Jönköping en egen lokalhisto-
rik vad det gäller kulturens framväxt men när jag pratat med graffitimålare 
om hur de ser på sin kultur är det vanligt att de snabbt och osökt relaterar till 
en värld långt bortom kommungränsen. Exempelvis nämnde Pontus och 
Felix bara i förbifarten målare från Jönköping när jag frågade efter deras 
inspirationskällor för att sedan vidga samtalet till att omfatta en internationell 
graffitiscen.  
 

Felix: Jag har inspirerats av New York-målare och sådant. De äldre. 
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Björn: De som brukar räknas till den första generationen? 
Felix: Ja, det är de som gått igenom allt liksom. 
Björn: Så era förebilder finns egentligen inte i det man kan se eller det 
man har kunnat se här i Jönköping? 
Felix: Nej. 
Pontus: Jag ser mest på gamla tidens Stockholm. I och för sig hade de 
fått inspiration från franska målare. Franska och tyska målare tycker 
jag om. Danska också. Men där jag fick min största inspiration att dra 
igång var från den första Stockholmstiden. De gjorde sådana där 
avancerade målningar. 

 
Den graffitikultur som existerar i Jönköping har påfallande likheter med 
graffiti i andra delar av världen. Även om det förekommer lokala skillnader 
och de enskilda symbolerna ser olika ut finns det fog för Phillips kommentar 
om att ”the basics remains the same.” (1999:312). Likheten återfinns givetvis 
inte på detaljnivå eftersom varje enskild målare strävar efter att utveckla en 
unik och personlig stil men mer övergripande och över tid framstår det som 
att generation efter generation av graffitimålare träder in på scenen för att 
göra snarlika erfarenheter. Den här likheten underlättar också kommunikation 
och rörelse inom kulturen då erfarenheter som görs på en scen också blir 
värdefulla om man söker sig till en annan del av världen. Denna gemenskap 
med all världens graffitimålare antyder Ludvig när han säger: ”– Det är en 
jävligt egoistisk tanke egentligen. Vi skiter i vad andra människor tycker bara 
vi får använda väggarna i stan för våran kultur eller det vi tycker är kul lik-
som. Som finns över hela världen”. Den här förankringen i en världsomspän-
nande rörelse innebär i sin tur att Jönköpingsmålarnas syn på graffiti påmin-
ner om hur graffitimålare i andra städer ser på sitt kulturella engagemang. 
Ferrell (1996) förklarar likheten mellan världens graffitiscener med att ung-
domarna delar pre-existing cultural resources om hur graffitikultur ska ut-
tryckas. Sådana resurser erbjuder ”a sort of common aesthetic and stylistic 
stockpile which the writers utilized in deloving and defining […] graffiti” 
(ibid:37). Som kulturell referensram intar New York en särställning eftersom 
det var där ungdomar etablerade den graffitikultur som sedan blev känd över 
världen. Precis som Ferrell framhåller ska inte relationen mellan New York-
scenen och graffitiscener i andra städer ses som deterministisk i det avseende 
att graffitimålare kopierar, plagierar eller slaviskt följer en bestämd förlaga. 
Lämpligare är att se det som att graffitimålarna sneglar mot staden för graf-
fitikulturens ursprung för att sedan utveckla och modifiera sin aktivitet till 
förhållanden som är gångbara på den egna scenen. Att New York fungerar 
som en referenspunkt när ungdomarna pratar om Jönköpingsscenen finner jag 
flera exempel på. 
 



KAPITEL 6 JÖNKÖPINGS GRAFFITIKULTUR 

 137 

Martin: Då satt de tillsammans och skissade på dagarna och väntade 
på att tunnelbanetågen skulle rulla förbi så de kunde fota och så. Det 
var mer så där New York-style. 
Björn: Men en sådan plats har inte funnits i Jönköping? 
Martin: Nej. 
Tony: Nej, så gott om målare har det inte funnits. 

 
Tony och Martin talar här om ett så kallat Writers Corner där graffitimålare 
samlades för att umgås men säger samtidigt att det aldrig funnits en sådan 
träffpunkt i Jönköping. I en mindre stad som Jönköping är det inte möjligt att 
praktisera graffitikultur på samma sätt som i en mångmiljonstad som New 
York. Särskilt tydligt blir det när det kommer till möjligheterna att måla på 
tunnelbanan.  
 

Björn: Här finns ju ingen tunnelbana. 
Fredrik: En gång, väldigt tidigt när jag hade börjat måla, när jag trodd-
de det var obligatoriskt att man skulle tagga på tåg och tunnelbanan, 
var jag uppe på Swebus där stadsbussarna står och taggade. Men det 
är enda gången. 

 
Att Fredrik tidigt i sin karriär valde att tagga på stadsbussar är ett uttryck för 
hur ungdomarna söker ersättningsalternativ för att kompensera den egna 
scenens tillkortakommande. Den här medvetenheten om hur graffiti ska vara 
för att vara äkta ser jag som en bidragande förklaring till varför – och uttryck 
för – att ungdomarna är så väl insatta i den egna kulturhistorien. Genom att se 
på film, läsa böcker och tidskrifter får de en god inblick i vad som förväntas 
av en graffitimålare. Denna kunskap om hur graffiti kan se ut, hur och var 
den ska produceras och hur den ska bedömas utnyttjas sedan som inspirat-
ionskälla. På så vis kan uppställningsplatser för tåg bli till yarder, industriom-
råden påminna om ett getto och stora betongväggar i mer ostörda lägen bli till 
fames.  

I likhet med andra ungdomskulturella grupper, eller sociala grupper 
överhuvudtaget, så är det viktigt att urskilja gränser mellan dem som räknas 
till gruppen och dem som räknas som utomstående. Den här typen av avgö-
randen mellan invigda (insiders) respektive oinvigda (outsiders) kommunice-
ras inte sällan på en symbolisk nivå. Exempelvis är det inte svårt att urskilja 
var gränserna går mellan ett fotbollslag och dess publik om man ser till sättet 
att klä sig och hur man positionerar sig i rummet.  Lalander och Johansson 
(2007:33) menar att ungdomsgrupper många gånger kommunicerar genom 
”förtäckta koder”. Sättet att umgås, klä sig, prata med varandra etc. tolkas 
och får en speciell mening inom gruppen. I de fall den symboliska betydelsen 
inte är tillgänglig för utomstående kan gruppen framstå som ett ”hemligt 
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sällskap” vilket kan göra att medlemskapet framstår som exklusivt vilket i sin 
tur förstärker känslan av kollektiv identitet.  

Graffitikulturen framstår som ett synnerligen gott exempel på hur en 
ungdomsgrupp etablerar gränser mellan insiders och outsiders med hjälp av 
symboler som inte kan förstås av människor utanför kulturen. Den här sym-
boliska inmutningen görs inte enbart genom graffitisymboler utan återfinns 
också på en språklig nivå. Vid ett tillfälle berättade Ludvig om hur han och 
hans kamrater kunde sitta på bussen och föra långa resonemang om graffiti 
utan att någon av medresenärerna förstod vad samtalet handlade om. Genom 
att utnyttja ord som ”back jump”, ”whole car”, ”spitting” upprättade de ett 
eget språksystem som fungerar bland all världen graffitimålare samtidigt som 
det verkar exkluderande mot alla som inte talar detta språk. 

Den likhet som Jönköping uppvisar med övriga graffitivärlden åter-
finns också på organisatorisk nivå. Man kan därför se hur ungdomar nyskapar 
sig som graffitimålare genom att anta ett eget artistisk namn samtidigt som de 
sluter sig samman i ett crew för att måla tillsammans.  Då logiken är den 
samma, att göra det namnet känt, kan graffitimålarna variera en högst indivi-
duell ambition att göra det egna namnet känt eller sluta upp i en kollektiv 
ansträngning där de målar för att framhålla det egna crewets betydelse. 
 

Björn: Hur gör man för att få upp sitt namn? 
Jacob: Ja, antagligen så målar man och bombar jävligt mycket. Försö-
ker göra det så snyggt som möjligt och på synliga ställen. Och få kort 
på allt. Vara aktiv och gå in för det. Man kan bli känd genom att bara 
bomba men du blir inte känd som bra utan du blir mer känd som toy 
som bombar mycket. 
Björn: Men vem bedömer det då? 
Jacob: Det gör väl alla. Alla bedömer ju. 

 
När Sernhede uppmärksammar den gemenskap som etableras kring hiphop-
kultur menar han att ”kunskapen om varandra och möjligheterna att visa vem 
man är en av förutsättningarna för gemenskapen.” (Sernhede, 2002:136). 
Också då jag undersöker graffitikultur i Jönköping framstår det som att kun-
skapen om varandra i kombination med de individuella möjligheterna att visa 
upp vad man kan är betydelsefullt för att förstå den sociala gemenskap som 
graffitikultur rymmer. Trots att det kan framstå som att ungdomarna misskre-
diterar varandra då de talar om någon som en toy som spittar eller när man 
bekämpar varandra i ett battle så är de samtidigt medaktörer med insikter i 
hur man ska förstå vad som pågår och vad som är värt att uppskatta. Den 
rangordning och de statusskillnader som kommer till uttryck när någon be-
döms som toy eller när någon annan uppfattas vara unikt skicklig, etablerar 
dock ingen fast organisationsstruktur med bestämda roller. Gemenskapen 
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vilar snarare på en idé om graffiti, där var och en deltar på egna villkor utan 
att någon enskild person tilldelas mandat eller legitimitet att företräda grup-
pen. 

Även om helhetsintrycket är att kulturen ska ses som löst samman-
kopplad har jag vid två tillfällen noterat hur ungdomarna sluter sig samman 
kring aktiviteter som kräver en högre grad av organisering. Ett tillfälle var 
när de gick samman kring en gemensam beställningsorder hos en färgleve-
rantör. I det fallet utnyttjade de internet och ett diskussionsforum för att or-
ganisera inköpet.  
 

Användare A: Billiga montana- newg/proline. Om det är nån som är 
intresserad så skicka meddelande till mig. OBS- Endast i JKPG! 
Användare B: räknar mina pengar och sprider ordet.. 
Användare C: Du får ju säga ett pris 
Användare A: Beror på hur många som ska beställas. Kan lova att 
det blir billigt.. […] Om vi lyckas med 300 burkar så kommer dom 
kosta ungefär 25 kr st.  
Användare D: jag beställer 20 men vill se färgkarta först 
Användare E: hehe ja kommer me släppkärra=)  

 
Det andra tillfället var när målarna på eget initiativ samlades kring ett eve-
nemang som de kallade Meetings of Jönköping. 
 

6.10: Meetings of Jönköping 
 

 

 
Evenemanget ägde rum sensommaren 2004 och namnvalet var inspirerat av 
att man samma år hade ett Meetings of Styles i Göteborg. Tillfället samlade 
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drygt 10 målare vilka under en förmiddag målade en långsida i den lagliga 
tunneln. 

 
Att träda in i kulturen 
Goffman (1973:134) menar att alla människor som vill framstå som trovär-
diga i ett socialt sammanhang behöver presentera sig på ett sådant sätt att de 
infriar förväntningar som knyts till rollen. Uppfyller man dessa så framstår 
man som korrekt orienterad och korrekt inställd för att delta i den interaktion 
som uppstår med andra som befinner sig i samma sociala sammanhang.  

En ungdom med ett intresse för graffiti har goda möjligheter att få ett 
grepp om vilka förväntningar som ställs på en graffitimålare med hjälp av 
filmer, böcker och tidskrifter. Inte sällan har ungdomarna gett referenser till 
sådana källor när de förklarat vad graffitikultur innebär för dem.  
 

Kristoffer: Det är inte alla som får vara med om att hoppa ut genom 
fönstret klockan tolv på natten och springa ner till bussen. Åka in och 
träffa kompisar och gå runt där till klockan tre och sedan gå hela 
vägen med en kompis längst med Vätterstranden. Och sedan måla där 
någonstans några gånger. Det är liksom en speciell upplevelse som 
verkligen inte många får vara med om. 
Björn: Det verkar som ni är på ett hemligt uppdrag? 
Niklas: Ja 
Kristoffer: Ja, det är ett äventyr. Har du läst den där boken, They Call 
Us Vandals? 
Björn: Ja 
Kristoffer: På baksidan står precis hur det är. Där står att det är en 
blandning av äventyr, vänskap och något sådant. Jag har träffat hur 
mycket folk som helst genom graffiti. 

 
På baksidan till den bok som Kristoffer hänvisade till står att läsa: ”Graffiti är 
en fascinerande kombination av konst, äventyr vänskap, frigörelse, skola och 
brott. I boken berättar graffitimålare öppet och ärligt om graffiti och sina liv, 
om varför de målar och vad det får för konsekvenser.” (Jacobson, 
2000:bokomslagets baksida).  

Överlag mötte jag ungdomar som var kunniga och väl inlästa på vad 
graffitikultur innebar. Åtminstone tre av intervjupersonerna hade valt att 
skriva om graffiti som uppsatsämne i sina gymnasiestudier. Den medveten-
heten om den egna kulturen som de visade är inget specifikt för graffitimå-
lare. Bjurström uppmärksammar att ungdomsgrupper redan under 1960- och 
1970-talet gav uttryck för en ökad grad av självreflektion, vilket visade sig 
genom att ungdomar själva rapporterade, speglade och förmedlade sin aktivi-
tet (Bjurström, 1997:67).  
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Insikter som vinns genom böcker och filmer är dock inte tillräckliga 
för att kunna delta i kulturen. För att ta plats på scenen behöver man också 
utveckla sociala relationer med andra graffitimålare. Flertalet av de ungdo-
mar jag intervjuat inledde sin graffitikarriär tillsammans med kamrater som 
de kände sedan tidigare. De kunde gå på samma skola, bo i samma bostads-
områden eller ha lärt känna varandra genom ett annat delat fritidsintresse som 
t.ex. fotboll eller skateboardåkning. Det var i denna krets av kamrater de 
lärde sig allt mer om graffiti, skapade sig egna namn och bildade ett crew. 
 

Björn: Man är två, tre kompisar som tycker det verkar spännande? 
Ludvig: Ja, precis. Sedan träffar man fler folk och blir vän med dem. 
Så går någon med i ett crew och en annan i ett annat. Då lär man 
känna dem i det crewet också. Till slut känner man alla. 
 

Att börja med några kompisar som man redan känner från andra samman-
hang för att sedan lära känna allt fler personer där graffiti är ett gemensamt 
intresse går att beskriva som att ungdomarna utgår från ”flerdimensionella 
relationer” för att utveckla dem mot ”endimensionella relationer” (Henning, 
Lieberg, & Palm Lindén, 1987).  

I kanten av en umgängeskrets som utvecklar ett intresse för graffiti 
kan det också finnas någon som redan vet lite mer om kulturen, exempelvis 
en äldre bror eller någon man känner mer flyktigt.  

 
Niklas: Man utvecklar sig själv.  
Christoffer: Ja, men det finns en grund i graffiti och den lärde jag 
mig av min bror. 
Niklas: Och du lärde mig. 

 
Möjligheterna att etablera sig på scenen underlättas av man har kontakt med 
någon som redan vet lite mer, eftersom helt nya målare precis som outsiders, 
har svårt att avkoda vem och vilka det är som agerar på scenen. 
 

Tony: Det var det som var roligt när man började. Då visste man ju 
inte om några andra i Jönköping som höll på. Och då var det ju 
spännande och litet mystik bakom varje tag. Man visste inget om 
personen som dolde sig bakom. Men sedan så gick det ju rätt snabbt 
så lärde man känna alla. 
Martin: Ja, vi träffades väl vid CAZTER-väggen första gången? 
Tony: Ja, det gjorde vi. Av en slump.  

 
Då symbolerna röjer hemlig information om vilka det är som målar graffiti 
behöver man utveckla förtroendefulla relationer med andra målare. I det 
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avseendet fyller det hemliga en viktig funktion då det befäster en kulturell 
gräns gentemot omgivningen. Det dolda återfinns dock inte bara som ett 
symboliskt spel mellan kulturen och samhället i övrigt utan utgör också ett 
betydelsefullt inslag i graffitimålarnas karriärväg. Det räcker nämligen inte 
med att man börjar uppfattas som graffitimålare för att man fullt ut ska få 
veta vem och vilka det är som målar utan på samma sätt som man ska ut-
veckla sin estetiska skicklighet, sina skills, måste man också utveckla sociala 
relationer inom kulturen så att man framstår som ”äkta” och pålitlig. Som toy 
är man därför inte bara nybörjare i att måla utan också obekant med personer 
som har hög status inom kulturen. Det läggs därför ner en hel del tid på att ta 
reda på vem det är som döljer sig bakom en tagsignatur. När David beskriver 
hur han och hans kamrater gick till väga för att ta reda på vem som dolde sig 
bakom en signatur så drar de sina slutsatser efter ett engagerat kartläggnings-
arbete. 
 

David: Från början hade vi alltid tänkt att [XX] var från Gränna eller 
Huskvarnaområdet. För där hade någon dragit XX på en ruta – skit-
stort på en busshållplats. Och då frågade vi: – Är det du som är [XX]? 
Och det var han. Den gången chansade vi. En annan gång var vi nere 
på stan och då gick det två killar där och satte upp klistermärken 
längst hela Storgatan. Och så tittade vi på klistermärkena och då såg vi 
vilka de var.  
Björn: Det var en kartläggning som ni gjorde? 
David: Ja. Vi drog någon slutsats hit och någon dit. Sedan… Ja, det 
var så vi kom på dem. 

 
Trots att Jönköpingsscenen kan uppfattas som förhållandevis liten om man 
ser till antalet aktiva målare så är det inte självklart att alla målare klarar av 
att avidentifiera vem det egentligen är som döljer sig bakom en viss signatur. 
Det innebär att det också internt kan etableras en mystik där vissa personer 
kan få status som något av legender. Att David och hans målarkamrater läg-
ger ner tid på att ta reda på vilka andra det är som målar hänger också sam-
man med att det finns hierarkiska skillnader inom graffitikulturen. David och 
hans kamrater tillhörde den tredje generationen och de målare de kunde iden-
tifiera genom att dra ”någon slutsats hit och någon dit” tillhörde den andra 
generationen. Även om jag i mina intervjuer kan märka att en ”yngre” gene-
ration kan ha kritiska synpunkter på hur de ”äldre” agerar är det ett genomgå-
ende tema att de yngre respekterar de äldre, även om graden av beundran kan 
varierar beroende på vem som förs på tal. Den här relationen mellan en 
”äldre” och en ”yngre” generation möter jag också när den andra generation-
en talar om den första. Intresset framstår dock inte som ömsesidigt när man 
frågar de ”äldre” om vad de vet om de ”yngre”: ” – Jag vet ingenting om dem 
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som målar numera knappt. Det är det gamla som jag har mest koll på.” [Mar-
tin].  

Mer generellt framstår det som att graffitimålarna är måttligt intresse-
rade av målare som tillhör en nyare generation än dem själva såvida inte 
någon av de ”nya” utmärker sig med en intressant och unik stil.  Även om 
den generationsindelning som erbjuds i denna studie inte ska ses som statisk 
eller fixerad så framstår generationsindelning som en viktig kategoriserings-
princip inom graffitikulturen.  
 

Björn: Vilken generation tillhör du? 
Andreas: Den näst nyaste.  
Björn: Är det viktigt att ni är näst nyast? 
Andreas: Ja, annars låter man som en färsking. 

 
Graffitin har ett starkt inslag av bedömningar där den egna prestationen och 
individuell skickligheten värderas både av en själv och av andra. Mer allmänt 
kan man säga att den eller de generationer som föregår den egna uppfattas 
som förebilder och bärare av graffitikultur vilket innebär att de åtnjuter re-
spekt. Den egna prestationen på scenen, både som enskild målare och som 
medlem i ett crew, bedöms i förhållande till hur väl andra ur samma generat-
ion presterar. De generationer som följer den egna betraktas som ”småknat-
tar” och ”toys” och även om intresset för dessa nya målare eller ”färskingar” 
framstår som måttligt fyller de en viktig funktion då de flyttar upp den ”näst 
nyaste” generationens status. Att man som ”äldre” och mer erfaren tilldelas 
respekt innebär emellertid inte att ”äldre” tillerkänns en överordnad ställning 
i det avseende att de kan styra eller bestämma över någon annan.  

De skillnader som framträder mellan generationer av målare ska inte 
enbart ses som ett resultat av en inomkulturell statusordning. Många gånger 
skiljer det tre fyra år i biologisk ålder mellan generationerna vilket innebär att 
de inte självklart börjar umgås även om de har graffiti som ett gemensamt 
intresse. 
 

Ludvig: Jag kan tänka mig att de [tredje generationen] nog ser oss lite 
mer som de där gamla graffitimålarna. De som man inte riktigt vågar 
gå fram och säga chiao till liksom. Sedan kanske det är rätt svårt 
också att börja umgås [med yngre] i och med att man inte träffas på 
krogen. Man träffas ju inte på samma ställen liksom. 

 
Ett par tre års skillnad i ålder har stor betydelse i tonåren. Att de yngre inte 
självklart tar kontakt med dem som är något äldre bekräftas av en målare som 
vid intervjutillfället var sjutton år: ” – I början var ju inte jag sådan att jag 
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gick till de mer erfarna och pratade med dem och så. Sedan kom jag ju i kon-
takt med dem i alla fall.” [Tobias] 
 
Graffiti online 
Framväxten av graffiti i Jönköping är intimt sammankopplad med influenser 
från andra delar av Sverige och världen. I början var dessa relativt spar-
samma. Martin som börjar med graffiti åren kring 1995 berättar:  
 

Martin: Mina egna första influenser var något som jag klippt ut från 
någon tidning, jag tror det var den gamla hiphop-tidningen Scores el-
ler något. Och till slut kunde jag inte se vad det var för målning på 
bilden efter att jag haft den i plonkan [plånboken, min anm.]. Jag gis-
sar att mina femtio första målningar såg ut precis som den bilden. 

 
Den tidsperiod som förflutit sedan mitten av nittiotalet fram till idag har 
inneburit stora förändringar vad det gäller tillgång till inspirationskällor. En 
förändring är att det idag är möjligt att köpa specialtidskrifter och filmer som 
har ett renodlat fokus på graffiti och graffitikultur. En annan betydelsefull 
och central skillnad är framväxten av internet: ”– Det finns ofantliga mängder 
alltså. Hur stort som helst och de kända har ju sina egna hemsidor.” [Anton]. 
Uppgiften att internet är ”hur stort som helst” och erbjuder ”ofantliga 
mänger” med resurser för en graffitimålare är ingen överdrift. Ett bra exem-
pel utgörs av hemsidan Art Crimes: The Writing on the Wall63 med vars hjälp 
det är möjligt att se på bilder från all världens hörn, både målningar som 
tvättats bort för länge sedan och sådana som gjorts helt nyligen. 

Idag existerar det knappast något socialt sammanhang som är opåver-
kat av internet och de möjligheterna som står till buds för att sprida informat-
ion via digital teknik. Förändringstakten är också hög vilket jag kunnat notera 
under den tid jag studerat graffitikultur. Ett konkret exempel är tillgången till 
digitalkameror. När jag påbörjade fältforskningen var jag relativt ensam om 
att ha en digitalkamera. Då, år 2002, använde sig flertalet av ungdomarna 
fortfarande av analoga kameror vilket innebar att de tog sina bilder med efter-
tanke eftersom de inte ville lägga onödiga pengar på att framkalla bilder de 
inte ville ha. Två – tre år senare hade flera av ungdomar jag kom i kontakt 
med egna digitalkameror som var vida överlägsna den jag använde. Dessu-
tom var det inte ovanligt att de hade mobiltelefoner med inbyggd kamera. 
Sammantaget innebar det här att det nästan alltid fanns någon på plats som 
kunde föreviga en målning som sågs som intressant. 

                                                                    
 
63 www.graffiti.org 
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Internet har gett helt nya förutsättningar för interaktion inom graffiti-
kulturen. Bland annat har jag sett hur ungdomar i Jönköping producerat egna 
hemsidor. I huvudsak har de byggts upp kring ett bildmaterial från Jönköping 
och/eller målningar gjorda av ungdomar med förankring i den lokala kul-
turen. Allt som allt har jag följt etableringen av fem egenproducerade hemsi-
dor där livslängden varierat från ett par månader till ett år. När aktiviteten 
varit som högst har uppdateringar skett veckovis med underkategorier som 
”tåg”, ”väggar” och ”lagligt” eller i geografiska indelningar som ”västra 
stadsdelarna” och ”östra stadsdelarna”. Interaktionsgraden var inte speciellt 
hög utan bestod i möjligheten att ta kontakt via en angiven e-postadress till 
den som drev hemsidan eller genom att lämna kommentarer i en ”gästbok”. 
Trots det visar det sig att sidorna gav upphov till kontakter: ” – Och på den 
vägen fick man kontakt. Det var någon som hade gjort en Jönköpingshemsida 
och så var det några från Lund som hade skickat [bilder] dit. Och så fick vi 
kontakt på det sättet.” [Tony]. 

Internets kontaktskapande betydelse blev än mer tydligt när jag frå-
gade om ungdomarna lärt känna graffitimålare som bodde på andra orter.  
 

Björn: Känner du målare utanför Jönköping också? 
Andreas: Ja. Folk från Värnamo. Men jag har inte sträckt mig så 
långt utanför Värnamo än. [Paus] Man möts ju på internet och så 
kommer de och målar. Just nu så pratar jag med en från Stockholm 
och en från Växjö som ska komma hit. 
Björn: Som du planerar att träffa? 
Andreas: Ja, träffas någonstans.  
[Paus] 
Björn: Hur väljer du ut dem då? 
Andreas: Snackar med dem bara och ser hur de reflekterar över sa-
ker. 

 
Mötas på internet och ”prata” eller ”snacka” var i det här fallet liktydigt med 
att kommunicera på diskussionsforumet Woha. Här möttes målare från hela 
Sverige för att diskutera frågor som väckte intresse, exempelvis vad som 
utmärker en bra målning, vilka kvaliteter färg bör ha och hur man rent tek-
niskt går tillväga för att måla med sprayburk. Det fördes också diskussioner 
där internetforumet klargjorde inomkulturella bedömningskriterier och mått-
stockar.  
 

Forumanvändare A: va ute och målade nu, var precis klara och fick 
lite knas, mitt i "flåset" drar en kompis fram en svart burk och kör på 
en glänsande ny vit toyota... vad ska jag säga… jag vet inte riktigt...  
Forumanvändare B: dålig stil. 
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Forumanvändare C: Jävligt dålig stil. sånt e fan grisigt 
Forumanvändare D: hardcooooooore.-.... ....nä ruttet gjort 
Forumanvändare E: bland det värsta man kan göra, för att bli re-
spekterad som writer bör man respektera privat egendom. 
Forumanvändare F: skit gjort.. man målar inte på privat egen dom lr 
kyrkor.....sånt e d bara toys som gör..... peace... 
Forumanvändare A: iofs så är han toy, eller i alla fall en sån som 
inte målar, bara tagar... 
Forumanvändare B: usch.. sånna finns det många av =( 
Forumanvändare F: men om han e toy så säj till han å träna då å 
sluta måla på fel ställen.... träning ger färdighet d gäller alla som e 
toys.... 

 
Inom loppet av femton minuter fastställde fem användare att privata bilar och 
kyrkobyggnader är något man definitivt inte ska måla på. Diskussionen klar-
gjorde också att personer som bryter mot sådana regler ska uppfattas som 
toys och att de inte kan vinna någon respekt. I det här fallet är samstämmig-
heten total men det finns andra diskussioner där attitydskillnader inom graf-
fitikulturen blir mer framträdande. Ett exempel berör synen på tags: 
 

Forumanvändare A: […] Visst kan en tag vara snygg eller är det 
bara skadegörelse? Vad tycker du om tags, ge gärna exempel på och 
visa bilder på vad du tycker är fult och vice versa.  
Forumanvändare B: taggs kan va jävligt snygga. Mera bombing åt 
folket!! 
Forumanvändare C: tycker taggs är snyggt endast om det kommer 
som fotnot på en målning, för i sig själv är det ingen fröjd för ögat. 
Forumanvändare D: klart de finns tags som e tunga men inte tyngre 
än en soft målning 
Forumanvändare E: speglar väl ett behov av personuttryck i be-
tong/staden... "i was here" 
Forumanvändare F: tags de e bara skadegörelse, kaLk, sLask, kLet, 
mjöLk, kLafs, Smörja. 
Forumanvändare G: men visst är skadegörelse bra. 

 
På ett övergripande plan får ett internetforum en socialiserande betydelse då 
målare från olika delar av landet och med olika erfarenheter diskuterar graffi-
tifrågor. När Andreas nämnde att man ”möts ju på internet” så syftar han inte 
bara på den ämnesrelaterade diskussionen utan på att forumet också ger möj-
lighet att kontakta varandra. Till varje användarkonto finns en gästbok genom 
vilken man kan vända sig till andra användare och lägga till varandra som 
kontakter. Den gästboksrelaterade kommunikationen framstår därför som mer 
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privat till sin karaktär. Det är denna kanal som gör det möjligt för Andreas att 
söka kontakt med andra målare och ”Snackar med dem bara och ser hur de 
reflekterar över saker.”. Precis som diskussionsinlägg är det möjligt att läsa 
samtliga användares gästboksinlägg, vilket innebär att kommunikationen inte 
blir helt privat. Man kan därför notera hur användare kan föreslå varandra att 
de ska flytta över sin kommunikation till msn: ”gå in på msn då ditt offer så 
vi kan snacka”. 

Med internet som resurs kan graffitimålare idag bygga upp och vid-
makthålla ett kontaktnät som ligger långt bortom den egna hemorten. Kon-
takter som i sin tur kan leda till att de träffas i verkliga livet för att måla till-
sammans. Internets inflytande över graffitikulturen ses dock inte som helt 
odelat positivt. 

 
Björn: Det verka ju vara en online-kultur? 
Joakim: Ja, fast det tycker jag är tråkigt. Eller det är både gott och ont 
i det. Det är lättare att hålla kontakt med folk men det blir mindre så 
att man går till andra ställen i stan och går ner och kollar i tunnlar och 
vid brofästen. Det blir ju mer så att man sitter vid datorn och kollar. 

 
En annan kritisk synpunkt är att graffiti genom internet blivit en aktivitet som 
inte längre kräver samma idoga arbete för att bli tillhörig kulturen. Det är helt 
enkelt bekvämare att ta del av det som sker via datorn än att bege sig till de 
platser där graffitin finns. En ytterligare synpunkt är att graffiti riskerar att 
framstå som mindre exklusivt eftersom möjligheterna att göra sig känd blivit 
enklare. ” – Vem som helst kan börja med graffiti och sedan syns det på 
Whoa och då är de lite halvkända.” [Pontus]. Internet har också påverkat hur 
man ger uttryck för engagemang: ”– Numera tror jag inte att man behöver ha 
samma brinnande intresse för att börja med det och för att fortsätta med det. 
Mycket tack vare och på grund av internet.” [Martin]. Målare ur senare gene-
rationer skulle antagligen opponera sig mot beskrivningar där de framställs 
som mindre hängivna men samtidigt hålla med om att internet haft stor bety-
delse för att de började med graffiti och sedan fortsatte. För de som började 
med graffiti åren kring 2000 har graffiti alltid varit något som är kopplat till 
internet och digital kommunikationsteknik. 

Betydelsen av att graffitikultur numera också kommer till uttryck via 
internet påverkar med stor sannolikhet kulturens överlevnadspotential. Också 
i framtiden kan man anta att intresset för att måla graffiti kommer att variera 
från en ungdomsgeneration till en annan. Sådana variationer behöver dock 
inte få lika stort genomslag som tidigare då en lokal kultur helt kunde upp-
höra i en nedgångsfas, vilket var fallet med Jönköpingsscenen första halvan 
av 90-talet. Även om det bara är en eller ett par ungdomar som intresserar sig 
för graffiti på den egna hemorten har de goda förutsättningar att känna sam-
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hörighet med en global graffitikultur. Ett annat förhållande som antagligen 
har betydelse för kulturens överlevnadsmöjligheter är att bildmaterial som 
gjorts tillgängligt via nätet utgör en ackumulerad resurs för ungdomar, som 
efter ett avbrott, på nytt vill ta upp kulturen. 

 
Olika inställningar till graffiti 
Jag har flera gånger försökt urskilja olika undergrupper eller kategorier av 
målare som väljer att agera på skilda vis. Jag har ställt frågor som: Finns det 
graffitimålare som enbart taggar och aldrig gör målningar? Finns det de 
som bara målar lagligt? Är det några som bara målar i mer undanskymda 
lägen och aldrig i stadens centrum? Slutar vissa att måla olagligt när lagliga 
möjligheter står till buds? Det visade sig svårt att göra sådana kategorise-
ringar och samtidigt få dem att framstå som någorlunda rättvisande. Mer 
övergripande ger graffitimålarna själva uttryck för att det finns skillnader 
inom graffitikulturen genom att tala om väggmålare respektive hardcore-
målare, alternativt tågmålare.  
 

Christian: Ja, det är kanske där det skiljer sig mest tror jag. Jag har all-
tid gillat formgivning och färgkombinationer och så. Målar du tåg då 
har du kanske tre minuter på dig. Du springer fram med två burkar 
krom liksom och bara fyller en färg och drar lines och sedan springer 
man därifrån. Och tar kort på morgonen när tåget rullar in på station-
en. Då är det väl egentligen mer en kombination av spänning och att 
göra sig känd, få upp sitt namn liksom. 

 
Benämningen väggmålare används för graffitimålare som lägger stor vikt vid 
att målningar ska hålla hög kvalitet där färg, form och plats väljs för att resul-
tatet ska framstå som genomtänkt och genomarbetat. Denna hållning kan 
kontrasteras mot synen att graffiti också ska inbegripa spänning, överskri-
dande av gränser och en kamp mot auktoriteter.  
 

Björn: Du sa att man kan gå mot hardcore? 
Andreas: Så att man gör värre och värre saker. Du ser han [XX] som 
du intervjuade. Han är ju ganska hardcore nu. Jag åkte buss med ho-
nom. Han ställde sig mitt inne i bussen bland massor av folk och 
drog på rutan och satte sig ner igen. Det trodde jag aldrig att han 
skulle göra. 

 
De gränser som framträder mellan väggmålare och hardcore-målare är inte 
tillräckligt skarpa för att urskilja helt separata grupper. Oavsett om målarna 
själva föredrar att se sig som väggmålare eller orienterade mot hardcore ser 
de stilelementen målningar, throw ups och tags som naturliga och självklara 
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inslag i graffitikultur. En annan inställning som förenar är att de uppfattar 
kulturen som självständig i det avseende att de inte behöver be någon om lov 
för att måla.  
 

Björn: Jag uppfattar det som att för lagligt ska det ju inte bli för då 
försvinner hela grejen? 
Joakim: Ja, det är sant. Man kan inte plocka fisken ur vattnet och tro 
att den ska fungera liksom. Det är det man försöker göra med graffiti 
men graffiti är olagligt. Det är så det vuxit upp och det är så det alltid 
kommer att vara. Och om man plockar det bästa ur det som konstve-
tare tycker är vackert och säljer det på konstgallerier så blir det inte 
alls rätt. Det är inte så det ska vara. Graffiti är som sagt olagligt och 
det kommer alltid vara olagligt. 

 
Gemensamma antaganden om att graffiti utgörs av målningar, throw-ups och 
tags och att symbolerna kan eller ska produceras utan formellt tillstånd inne-
bär att målare kan agera på olika sätt och ändå räknas in i kulturen. Hur och 
var man föredrar att måla blir snarare en fråga om individuella val. Möjlig-
heten att välja olika kan exemplifieras genom Emil som enbart målade lagligt 
och Andreas som gärna målade både lagligt och olagligt. 
 

Björn: Sedan har jag en fråga om lagligt och olagligt. Vad har det för 
betydelse? 
Emil: Jag målar inte [olagligt]… enda anledningen till att jag bara må-
lar lagligt är att jag inte är intresserad av att synas utan att jag målar 
mest för att jag tycker det är roligt och för att jag tycker om konstfor-
men. 
Andreas: Jag vill ha min blackbook med lite varierande bakgrund och 
inte samma tunnel hela tiden.  
Emil: Ja, det kan ju vara sant men det är inget som jag bryr mig om så 
där. I mina dagar har jag målat på några ställen, på något jam, målat 
på lagliga här i stan och så har jag målat Röda Sten.  

 
Bland mina intervjupersoner utmärkte sig Emil då han var den enda som 
uteslutande sa sig måla laglig graffiti. För att inte bara vara begränsad till den 
lagliga tunneln medverkade han gärna vid organiserade evenemang eller 
besökte andra lagliga platser, exempelvis Röda Sten i Göteborg. Intresset för 
sådana legala möjligheter särskilde honom dock inte från andra graffitimålare 
utan de, precis som Emil, målade gärna lagligt när tillfället gavs. Emil var 
heller inte frikopplad eller ointresserad av vad som hände på den lokala sce-
nen. Genom att umgås med målare fick han veta vad som var värt att veta: ” 
– Men man får höra det liksom. Jag vet inte hur det går till. Och sedan så ser 
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man ju rätt mycket själv också. Eftersom jag bor i stan så ser man ju om 
något hänt.” [Emil]. När jag frågar Emil och Andreas hur de som vänner 
hanterar att de valt att agera på skilda vis visar det sig att gränsen mellan den 
”legala graffitimålaren” och den ”illegala graffitimålaren” blir svårbedömd. 
 

Björn: Hur gör du då när du vet att de ska gå och måla? Du vill inte 
vara med när det är olagligt? 
Emil: Ja, antingen så följer jag med och är en bit därifrån. Kollar lite 
och kanske knasar. Men jag knasar inte på det sättet som de knasar 
när de står nära de som målar utan jag står kanske några hundra me-
ter bort därifrån. På någon bänk. 
Andreas: Du brukar ringa om det händer något. 
Emil: Ja, jag ringer om det händer något. Om man ser en polisbil 
komma med blåljus mot dem som målar. 
Andreas: Eller så följer du en bit på vägen och går hem och så ringer 
vi och säger när vi är klara. 
Emil: Ja, då blir det en skiss i stället. 
 

Om polisen hade ingripit vid ett sådant tillfälle Emil och Andreas pratar om 
är det troligt att Emil hade uppfattats som skyldigt till medhjälp. Detta trots 
att han inte själv vill se det som att han målar olagligt. Antagligen hade hans 
oskuld också blivit ifrågasatt om han valt att gå hem för att senare samma 
kväll ansluta till sina vänner efter det att de målat illegalt. Det här pekar på att 
den sociala gemenskap ungdomarna utvecklar inte följer en knivskarp gräns 
mellan lagligt och olagligt. Enskilda graffitimålare kan också varierar sitt sätt 
att måla beroende på vad de vill uppnå och med vem de umgås med. Pontus 
som framhöll att han helst målade i undanskymda miljöer menade att han 
ibland kunde tagga på ett sätt som framstod som mer hardcore. 
 

Björn: Du drar inte så speciellt mycket tags? 
Pontus: Nej, inte speciellt. Men eftersom jag hänger med sådan crews 
som taggar ganska mycket så kan det ju bli på det spåret också lite då 
och då. Det är inte så att jag satsar och säger att nu ska vi ut och 
klottra. Det är i så fall någon enstaka gång när man vill synas lite 
grann. 
Björn: Är det i fyllan? 
Pontus: Nja. Det kan vara det men… ja, det är väl mest på helgerna i 
så fall. Det blir ju… jag vet inte, ibland blir man bara så där. Det kan 
vara när man lyssnar på musik, sett en film eller så och man känner 
för att vara lite kriminell och vill hitta på något och då blir det så. 
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Att ungdomar ibland iscensätter saker i avsikt att något ska hända, för att 
”synas lite grann” eller ”vara lite kriminell”, är något som uppmärksammats 
inom ungdomsforskningen. I synnerhet har forskningen uppmärksammat hur 
unga män utnyttjar det offentliga som en arena där de kan växla från att göra 
ingenting till att göra något (Corrigan, 1976/2006). Lieberg (1995:143) talar 
om sådan aktivitet i termer av ”hyss och galna upptåg”, vanligtvis i skydd av 
mörkret med några få inblandade kamrater. Lieberg exemplifierar med att 
den stora julgranen på torget blir nersågad, att rektorns cykel hissas upp i 
flaggstången eller att ungdomar gör intrång i en privat trädgård för att däref-
ter ta del av villaägarens ursinniga reaktion. Aktivitet av det här slaget ska 
inte bara ses som ett spänningssökande utan Lieberg menar att ”upptågen” 
fyller en viktig funktion då de gör det möjligt att visa upp sig själv och sin 
kompetens inför kamrater. Upptågen blir också betydelsefulla då de bidrar till 
att skapa en gemensam historia – en minnesbank – som sedan kan förmedlas 
till nya generationer. 

De inslag av graffitikultur som tangerar en innebörd av upptåg fram-
står som vanligare i början av en graffitikarriär. Flera av intervjupersonerna 
menar att de i början kunde måla på ett sätt som de i efterhand uppfattar som 
att de ”klottrade”, ”bombade” och gjorde en hel del ”onödiga tags”. Det finns 
två framträdande förklaringar till varför inställningen till att bomba och tagga 
förändras över tid. Den ena är att man inom kulturen framhåller att graffiti är 
ett estetiskt utryck och att man som graffitimålare då förväntas utveckla sin 
förmåga att kunna måla. 
 

Björn: Hur länge kan man tagga och ha status om man aldrig gör en 
bra målning? 
David: Det ser ju folk direkt. De pratar om det hela tiden: ’ – Kolla 
hans målningar, de få han har gjort. Urkassa. Han bara taggar’. Så-
dan var ju jag. Jag lärde mig att dra. Jag kunde dra någorlunda för 
att vara nybörjare. Alltså i lägsta klassen. 
Björn: I tags? 
David: Ja, jag kunde dra men hur många målningar hade jag? Och 
de jag hade, hur bra var de? Det var ju ren skit! 
Björn: Det blir ihåligt att tillhöra graffitikulturen om man inte kan 
lägga en bra piece? 
David: Ja, men det är acceptabelt att man lär sig, att man är toy. För 
sedan blir man ju ändå bättre om man går in för det. 

 
En annan förklaring är att ungdomarna med stigande ålder också överväger 
vilka konsekvenser ett liv som hardcore-målare kan få för livet i övrigt.    
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Ludvig: Nu för tiden känns det bara onödigt. Det känns bara som en 
onödig risk att ta, liksom att måla på polishuset. 
Joel: Det är inte värt det. 
Ludvig: Det är mycket mer prestige bland de yngre. Om du vågar köra 
på de mest svåra ställena så är du kung liksom, men nu när man är 
äldre så är det lite mer så att jag skiter i om någon har bombat på en 
polisbil eller inte. […] Jag menar, varför ska jag offra hela min ställ-
ning och allting för att måla på polishuset? 
Joel: Bara för att bevisa någonting. 
Ludvig: Ja, precis. 
Björn: Men då är det din ställning utanför kulturen du tänker på? 
Ludvig: Ja, det är det jag menar med att man vuxit upp lite grann. Att 
man jobbar och så. För när man går i skolan så har man egentligen 
inget att förlora. Man går i skolan och har sitt studiebidrag och föräld-
rarna betalar böterna i princip. Nu för tiden har jag en hyra att betala 
och jag har ett jobb där det säkert inte skulle se så bra ut om man åkte 
dit för klotter. Det är lite mer att tänka på. 

 

Graffitimålaren i andra livssammanhang 
Forskare har uppmärksammat möjligheten att gå in i och ut ur rollen som 
graffitimålare genom att peka på likheter där hjältefigurer kombinerar ett liv 
som hjälte med en mer anonym tillvaro, exempelvis Stålmannen (Superman) 
och hans alter ego Clark Kent (Macdonald, 2001) eller Läderlappen (Batman) 
och dennes alter ego Bruce Wayne (Østergaard et al., 1997).  
 

6.11: Spiderman, Huskvarna 
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Ett liv i graffitikulturen innebär att ungdomar tonar ner och döljer sin identi-
tet som graffitimålare mot personer som inte tillhör kulturen. Det kan ses som 
ett naturligt inslag för en kultur som genom sitt inomkulturella regelverk gör 
det tillåtet att överskrida normativa gränser och göra sådant som i ett omgi-
vande samhälle ses som olagligt. Att inte röja sin identitet kan i det avseendet 
ses som en strategi för att skydda kulturen och dem som är involverade från 
repressalier. Denna sparsamhet med information får också en emotionell 
betydelse eftersom ungdomarna kan se sig tillhöra en utvald och exklusiv 
gemenskap. 

Jag har noterat att graffitimålare själva kan undra över vilka de är när 
de inte målar graffiti. Ett belysande exempel utgörs av en diskussion som tog 
fart på diskussionsforumet Whoa då en användare i januari 2005 tog initiativ 
till vad som i det närmaste kan uppfattas som en nät-enkät med frågor som 
”Hur gammal var du när du började klottra?”, ”Har du invandrar bakgrund?”, 
”Har du gifta föräldrar?”, ”Vart är du uppvuxen? ´fint´ - ´fult´, Danderyd - 
botkyrka. Typ” och ”Rackar du burkar?”  

Flera av frågorna som forumanvändaren sökte svar på går att relatera 
till sociala kategorier som är vanliga i samhällsvetenskaplig forskning. Jag 
tänker då närmast på ålder, etnicitet (invandrarbakgrund), familjesamman-
sättning (om föräldrar är gifta eller inte) samt socioekonomisk uppväxtmiljö 
och dess status (om bostadsområdet ses som ”fint” eller ”fult”). Ett annat 
tema som antyds av frågan om man stjäl färgburkar (Rackar du burkar?) 
tangerar inställning till kriminalitet och normöverskridande handlingar. 

En social kategori som frågeställaren inte söker svar på är könstillhö-
righet. Denna frånvaro av genusperspektiv uppfattar jag som ett uttryck för 
att det tas för givet av graffitimålare att kulturen domineras av killar. Avsik-
ten med detta avsnitt är att uppmärksamma graffitimålare i ett gränsland där 
deras identitet som graffitimålare sätts i relation till andra sociala samman-
hang som de ingår i. 

 
Att hålla det isär 
Även om graffiti betyder mycket för ungdomar så är det tydligt att allt i livet 
inte kretsar kring det. När ungdomarna reflekterar kring hur ett liv i graffiti 
skiljer sig från andra sammanhang blir det tydligt att de är högst medvetna 
om att de regler som gäller för graffitikultur inte är möjliga, eller önskvärda, 
att överföra till livets alla områden.   
 

Ludvig: Skulle man blanda in vardagen i graffitin så skulle det bli 
kaos. Om man skulle blanda in allt man känner för folk och bara 
skulle uttrycka sig genom graffiti så skulle det bli helt sjukt. Om man 
skulle börja lösa alla grejer man är oense om med att battla så skulle 
det… Nej det skulle inte funka. Det går inte. 
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När jag gjorde observationer kunde jag notera hur ”graffitilivet” påverkades 
av ett liv utanför kulturen. Ibland hände det att någon lämnade sällskapet för 
att gå hem och äta middag med familjen eller att de hade svårt att bestämma 
när de skulle träffas härnäst eftersom någon behövde plugga inför ett prov i 
skolan. När ungdomarna träffades kunde de också diskutera vilka gymnasie-
program som verkade bra eller vilken körskola som var bäst om man smidigt 
ville få ett körkort. Den här sammankopplingen mellan graffiti och intresse 
för andra saker kunde också ta sig mer uppsluppna former. En person som 
mycket koncentrerat försökte dra en knivskarp linje kunde helt plötsligt få sig 
en knuff av kompisen som var ute för att jävlas. Ett sådant tilltag kunde då 
följas upp med en vild jakt som slutade med att killarna låg och brottades i 
gräset.  

Det verkar inte vara några större problem att ett liv utanför kulturen 
gör sig påmint när ungdomarna lever ett liv i kulturen. Mer problematiskt är 
det att låta livet i graffitikulturen få en framträdande plats i andra samman-
hang.  
 

Emil: Det går ju inte riktigt att kombinera. Om man är samma person 
hela tiden. Det är ju två helt olika, i alla fall om man målar olagligt. 
Man förstår ju att det är två olika liv. Man kan ju inte vara samma per-
son, om man säger, i livet som man är då man målar graffiti. Då är 
man ju helt… Det skulle vara konstigt liksom. 
Björn: Det verkar som man måste hålla isär det? 
Emil: Ja, det måste man. Det måste jag göra. Annars blir det konstigt. 
I alla fall försöka.  

 
Då graffiti inbegriper illegala inslag, som andra inte ska få vetskap om, blir 
det nödvändigt att skilja det från ”vanligt” liv. Det framstår dock inte som 
den enda förklaringen till varför det skulle bli ”konstigt” att göra det allmänt 
känt att man målar graffiti. 
 

Björn: I vilka situationer behöver du sära på det? 
Emil: I vissa situationer går man ju inte omkring och skyltar för 
mycket med att man målar graffiti. Om det är någon som frågar vad 
jag har för intressen liksom: ’– Jo, jag var ute och la en piece’, Det är 
inte sådant man säger utan jag… vad ska man säga? Det är svårt att 
förklara. Men jag särar ändå på det men jag vet inte riktigt på vilket 
sätt. Det måste man göra i alla fall. 

 
I det här fallet uppfattar jag att Emil förhåller sig till att det kan bli svårt att 
göra det begripligt vad graffiti går ut på inför en oinvigd person. Sådana 
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svårigheter pekade Joel på när han under sin värnplikt valde att inte berätta 
om sitt intresse för graffiti inför lumparkompisar. De kunde visserligen se att 
han gärna satt och skissade och kommentera det han gjorde som att det såg 
bra ut. Som skäl till att han ändå höll en låg profil kring sin involvering i 
graffitikultur uppgav han att han var så trött på att förklara, eller försvara, vad 
graffiti går ut på. Hans erfarenhet var att många ändå inte kunde förstå och att 
människor, också jämnåriga, kunde bli förbannade över att det finns folk som 
går runt och klottrar. Att det sociala sammanhanget påverkar betydelsen av 
att vara graffitimålare framkommer också i ett reportage av Mendel-Enk:  

 
Till skillnad från andra killar brukar tjejer inte bli särskilt impone-
rade när de berättar vad de håller på med. ’Det är inget man direkt 
skryter med. Det är inte hett på love market. […] Så länge man var 
20 var det okej. När man är runt 30 är det lite skumt’. (Mendel-Enk, 
2004:96)  

 
När ungdomar möter människor i sociala situationer som inte definieras kring 
graffiti framstår det som obekvämt att presentera sig som graffitimålare. Det 
som vinner status i kulturen kan i ett annat socialt sammanhang uppfattas 
som onödigt, underligt och kanske också mindre vuxet. Vikten av att vara 
sparsam med information om sin identitet som graffitimålare blir då inte bara 
en strategi för att skydda sig från obehörigas insyn och eventuella ifrågasät-
tanden utan också som en strategi för att kunna leva ett ”vanligt” liv som inte 
är påverkat av graffitins alternativa världsuppfattning. Möjligheten att sär-
skilja det ena från det andra underlättar engagemang i parallella livsprojekt 
utan att de hamnar i en allt för stor konflikt med varandra. Det innebär att 
ungdomarna kan underhålla en karriär som en målare som överskrider grän-
ser i samhällets normsystem samtidigt som de i andra sociala sammanhang 
kan vara följsamma mot samhällets konventioner och sociala förväntningar. 
Särhållandets logik utgör då ett skydd inte bara för det hemliga livet som levs 
på scenen utan också för prestationer där man inte vill att intresset för graffiti 
ska ha någon betydelse överhuvudtaget. 
 
Graffiti, familj och uppväxtvillkor 
Gemensamt för ungdomar jag kommit i kontakt med är att de påbörjade sina 
graffitikarriärer medan de fortfarande bodde i sina föräldrahem. Det betydde 
att de som graffitimålare också förhållit sig till en relation där de var tonå-
ringar inför sina föräldrar. Samtliga ungdomar berättade att deras föräldrar 
visste om att de målade. Antagligen hade det varit svårt att dölja intresset 
eftersom ungdomarna berättade att de hemma kunde ägna timmar åt att 
skissa, läsa graffititidningar och sortera bilder som de tagit av graffiti, ibland 
också tillsammans med sina kompisar. Några ungdomar berättade att deras 
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föräldrar kunde uppfatta graffiti som något vackert och att de inte hade något 
emot att den egna sonen satt hemma och tecknade.  
 

Björn: Vad säger han [din pappa] om ditt måleri? 
Andreas: Jag får ju MVG i bild och det är ju bra. Jag ska börja på 
konstskola eller något. Han tycker det är bra att jag utvecklar mig.  

 
Det visar sig också att föräldrar kan stödja sina ungdomar rent praktiskt.  
 

Anton: Hon kör mig fram och tillbaka till [lagliga] tunneln ibland. 
Liksom ställer upp, lånar ut pengar om jag vill köpa burkar. Hon 
stödjer inte, hon motarbetar inte men hon stödjer det inte heller. Det 
är inte så att hon kommer hem med ett tolvpack burkar och säger: ’ 
– Här, gå och måla!’ 

 
Det som gör det svårt för föräldrar att ge ett odelat stöd är att graffiti också 
kan vara olagligt. 
 

Emil: Min mamma vill ju inte ens att jag ska måla lagligt. Hon är lite 
paranoid. Hon tror att det står polisbilar i buskarna och tittar även på 
dem som målar lagligt. [skrattar] 
Andreas: [skrattar] Det sa de vid maten idag, min mamma och pappa, 
när de tjatade om att jag inte fick ha graffitibilder på datorn ifall de 
[polisen, min anm.] skulle komma och göra husrannsakan. 
Emil: Ja, fast min mamma är nog ännu mer, det tror jag faktiskt. Så 
jag försöker hålla det lite smidigt.  

 
Att hålla det ”smidigt” handlar i hög grad om att vara sparsam med informat-
ion om vad som pågår på scenen och på vad sätt man själv bidrar till denna 
aktivitet.  
 

Joakim: Mina föräldrar är väldigt negativt inställda till graffiti. De 
vet ju inte mycket för jag berättar ingenting för dem när jag målar 
graffiti. Jag kan ju säga att jag målar lagligt och så för jag har ju 
burkar och sådant öppet hemma. Men jag berättar ju inte för dem att 
jag också målat olagligt. Till exempel i somras när jag var ute 
skitofta så brukade jag smyga ut när de hade somnat. Vilket jag 
tyckte var väldigt otrevligt för jag vill ju verkligen inte ljuga för 
mina föräldrar. Men jag vet inte, ibland känns det bättre att undan-
hålla vissa saker. 
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Jag uppfattar att en förälder står inför betydande svårigheter att bedöma sina 
egna barns aktivitet på graffitiscenen. Emil var sparsam med information 
trots att han uteslutande målade lagligt, medan Joakim var det just för att han 
gärna målade olagligt. Under mina observationer har jag vid två tillfällen 
mött föräldrar som båda gav uttryck för att de hade svårt att förstå sig på vad 
graffiti egentligen gick ut på. Den här osäkerheten tolkar jag som att de har 
svårt att få grepp om graffiti som ungdomskultur. Den ena föräldern berättade 
att hon vid ett tillfälle gett sig ut i staden för att undersöka om de symboler 
som fanns i sonens skissblock också var möjliga att se på husfasader. Hon 
fann dock det som omöjligt. Genom att sköta det ”smidigt” eller ingenting 
berätta jämställs ”föräldrar” med alla andra ”outsiders” som inte ska ha till-
gång till sådan information som gör det möjligt att läsa vem som skriver vad 
på väggarna. 

När ungdomarna talar om relationen till föräldrarna i egenskap av att 
vara deras son uppfattar jag att det är flera som tycker det är olustigt att inte 
vara helt ärlig. Joakim som inte vill ”ljuga för sina föräldrar” säger också att 
det är deras reaktion han oroar sig mest för om han skulle åka fast: ” – Egent-
ligen är det det man oroar sig för mest om man skulle åka fast. I alla fall gör 
jag det. Det är vad de ska säga. Poliser och brottsregister och sådana saker är 
inte lika viktigt”. 

Möjligheterna att kommunicera om graffiti är begränsad eftersom för-
äldrar inte accepterar att deras ungdomar målar olagligt. Pontus berättar om 
ett tillfälle då han gjorde ett avsteg och lät sin mamma veta att han hade må-
lat i en gångtunnel trots att det var olagligt. Inför mamman berättade han att 
han och två vänner fått beröm av två äldre personer som stannat upp för att 
titta på medan de målade.  

 
Pontus: Då kom det förbi ett gammalt par som stannade och sa att 
var fint det är. Mycket finare än innan. Färgglatt och så. Och de stod 
och tittade på.  Och då blev man så där… Det är inte alla som kla-
gar! 

 
Den här erfarenheten av att möta uppskattning ville han också delge sin 
mamma: 

 
Pontus: Och när man berättar för mamma då blir det snack om följ-
derna och bla bla bla och sådana grejer. Det är klart att man får höra 
sådant. […] Jag försökte förklara för henne. Det är klart att det är 
olagligt och så. Men jag ville få det sagt. Hon tror ju att jag bara må-
lar på lagliga grejer. Jag har målat några tavlor i rummet men alla 
burkarna på hyllorna går ju inte åt till tavlor. Jag var bara tvungen 
att säga det. 
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Föräldrars syn på graffiti kan också förändras av att deras ungdom blir ertap-
pad.  
 

Björn: Hur gammal var du första gången du åkte dit för graffiti? 
Ludvig: När var det… Jag tror jag var fjorton år den gången för jag 
betalade inte böter. Jag var nog bara fjorton och inte straffmyndig. 
Björn: Och då var någon förälder med [till polisen]? 
Ludvig: Ja, morsan var med. På den tiden var morsan inte så anti. 
Då tyckte hon mer att det var kul att jag målade fast inte olagligt. 
Andra gången [jag åkte dit] så var hon lite mer: ’– Nu får du fan 
lägga av! Nu är det slut med det där målandet!’ 

 
I det här fallet uppfattar jag att en mamma som till en början såg sonens in-
tresse som något bra blev allt mer avståndstagande. 

När jag tagit upp frågor om ungdomarna själva uppfattar att det finns 
en social problematik bland graffitimålare så svarar de avvärjande. De menar 
att bilden av den utslagna och farliga klottraren är en medial konstruktion 
som inte alls stämmer med deras egen syn på kulturen och dess medlemmar. 
Joakim: ” – De flesta som målar graffiti är det folk brukar kalla för medel-
klass men den bild som media sprider om oss då är vi förlorade barn som fick 
IG i svenska och som knarkar och slåss.” Det är inte ovanligt att ungdomarna 
refererar till just medelklassbakgrund när de beskriver sina uppväxtvillkor.  

 
Tobias: Det är väl mer eller mindre vetenskapligt bevisat att det är vit 
medelklass som målar mest. Men sedan kan man ju inte dra alla över 
en kam heller. 
Björn: När du säger vit medelklass. Vad menas med det? 
Jacob: Ja, en som har spis, kylskåp, En trea eller fyra. Kanske bor i 
radhus. Playstation och vanliga grejer. 
Tobias: En normal svennefamilj bara att ungarna gillar att måla. 

 
Även om ungdomarna spontant refererar till en medelklass är det svårt att 
ringa in vad de lägger för innebörd i en sådan kategori.  
 

Fredrik: Jag vet inte riktigt vad föräldrarna till de jag målar med har 
för jobb egentligen. En av dem jag målar med, hans morsa jobbar på 
bank i alla fall. Hans farsa vet jag inte riktigt vad han gör. En annan 
i mitt crew så vet jag inte vad hans föräldrar gör. En tredje i mitt 
crew, fast han målar inte längre, hans morsa jobbar på dagis och 
hans farsa jobbar på [en kommunal förvaltning]. 
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Ungdomarna berättar att deras föräldrar arbetar inom vitt skilda sektorer där 
några arbetar som läkare, är högre tjänsteman inom näringslivet, vaktmästare 
eller lärare medan andra nämner att deras föräldrar arbetar inom äldrevård 
eller barnomsorg. Sammantaget framstår det som att de med medelklass 
menar att de kommer från vanliga familjer där ordet medelklass tänjs ut för 
att omfatta detta vanliga liv. När det kommer till uppväxtfamiljer framkom-
mer att ungdomar jag intervjuat vuxit upp i varierande familjesammansätt-
ningar. Här finns erfarenheter av att leva i kärnfamiljer, tillsammans med 
styvföräldrar, bo växelvis hos mamma och pappa eller i huvudsak med en 
ensamstående mamma. Tre ungdomar berättar att en eller båda föräldrarna är 
födda utomlands och att föräldrarna kom till Sverige under 1970-talet, an-
tingen som flykting från Latinamerika eller som arbetskraftsinvandrare från 
forna Jugoslavien. Föräldrarna var då själva barn vilket innebär att de ung-
domar jag intervjuat kan ses som en tredje generation av invandrare. 

Några ungdomar tillskriver uppväxtfamiljen en positiv betydelse för 
att de blev intresserade av graffiti.  
 

Fredrik: Min farsa han målade tavlor. Han har dragit med mig på 
museer också. Jag kan tänka mig att det är därifrån det kommer. Och 
sedan har syrran målat lite också. 
Björn: Har hon också målat graffiti? 
Fredrik: Nej, det har hon inte gjort. 

 
Pontus berättar att ”alla i min familj har ju varit bra på konst så det har ju 
också påverkat” och två andra ungdomar berättar att deras mödrar arbetat 
som textil- respektive bildlärare. Inte i något fall, vare sig om sig själva eller 
någon annan, förklarar ungdomarna intresset för graffiti med en ”problema-
tisk” uppväxt. En intervjuperson, som jag här låter var helt anonym, berättar 
dock om ett tillfälle då han okontrollerat avreagerade sig med hjälp av spray-
burkar på grund av en familjeproblematik:  
 

Mamma och pappa hade skilt sig. Det hade de gjort. Så då var jag 
jävligt förbannad och då gick jag ut och turbobombade. Bombade så 
mycket jag kunde och skrev FUCK MAMMA och FUCK PAPPA 
ibland. […] Ja, då var jag riktigt förbannad. Alla andra syskon bara 
satt och grät. Jag gick ut direkt. 

 
Bortsett att det rör sig om unga män är det svårt att urskilja en homogen 
grupp när man ser till deras uppväxtmiljöer. Några kommer från områden 
som i socioekonomiskt avseende uppfattas som välbärgade statusområden 
medan andra kommer från villaområden som av tradition ses som områden 
för arbetare och tjänstemän. Ungdomar som vuxit upp i lägenheter kommer 



KAPITEL 6 JÖNKÖPINGS GRAFFITIKULTUR 
 

 160 

från områden med både hyres- och bostadsrätter. Den gemensamma nämna-
ren är att de bor i stadsdelar från vilka man relativt enkelt kan nå stadens 
centrum, antingen via kollektivtrafik eller till fots. Denna närhet till staden 
innebar att ungdomarna var väl bekanta med stadens miljöer redan innan de 
började måla graffiti. Detta då de dagligen rörde sig i stadsmiljön eftersom 
deras högstadieskolor var placerade där. Man kan också notera att det finns 
en urban orientering bland ungdomarna på så vis att flera av dem tidigare 
varit intresserade av skate- och inlinesåkning, vilket likt graffiti har sitt ur-
sprung i staden som livsform. 

Också när jag ställt frågor om deras inställning till alkohol och droger 
väljer ungdomarna att beskriva sig som ”vanliga”. 

 
Jacob: Jag tror vi dricker mer. 
Tobias: För min del tror jag… nej, det är ingen skillnad. 
Björn: Du tror ni dricker mer och du tror inte det är någon skillnad? 
Tobias: Om man kollar på alla som går runt i stan i vår ålder så har 
jag svårt att tänka mig att vi skulle stå ut extremt mycket. 
Jacob: Ska man måla en fredagskväll så dricker man inte. Men ska 
man inte måla så dricker man. 
Tobias: Ja, så är det. Om man har något att göra. Jag menar, vi är ju 
inte helt osociala som bara går runt och målar hela tiden. 

 
Mitt intryck är att Jacob och Tobias fångar bilden bra. Inom kulturen finns 
det ungdomar som dricker och tar droger samtidigt som det finns andra som 
varken dricker alkohol eller visar intresse för droger. I det avseendet skiljer 
de antagligen inte ut sig i förhållande till andra killar i jämförbar ålder. Det är 
också det intrycket jag fått genom mina observationer. Under evenemanget 
Betongpoesi, som samlade nästan hundra ungdomar, var det ingen som fram-
stod som berusad. Den enda person som var märkbart påverkad var en me-
delålders man som oväntat tittade förbi och undrade vad som pågick. Ung-
domarnas reaktioner på hans närvaro var inte positiv, utan de föreföll snarare 
lättade när han lämnade lokalen. Att måla graffiti i kombination med att 
dricka alkohol verkar inte heller så vanligt och när någon gjort det kan han 
prestation mer negativt beskrivas som en ”fyllebombing”. Vid några tillfällen 
har jag sett ölburkar intill den lagliga tunneln men jag har aldrig sett någon 
graffitimålare dricka eller ha med sig alkohol. Det gäller också för de graf-
fitimålare som var så gamla att de själva kunde köpa alkohol. 

En annan aspekt som brukar ses som tecken på social problematik är 
ungdomars inställning till lagöverträdelser i övrigt. 

 
Björn: Ibland talar man om graffiti som ett led i en kriminell karriär. 
Att det börjar med klotter och går vidare med annat. 
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Andreas: Ja, det är delvis rätt för det blir så att man måste sno bur-
kar. Sno plasthandskar och så. Men jag tror inte att jag kommer att 
sträcka mig längre än att sno burkar. 
Björn: Men det är brott som är kopplade till graffitimåleriet? 
Andreas: Ja. 
Björn: Det är inte andra kriminella saker? 
Andreas: Nej. Alltså det finns inte så mycket droger kvar inom graf-
fitin heller. Det fanns det ju innan men det är inte så många som kör 
med det längre. Det är bara öl.  

 
Ungdomarna uttrycker en generell uppfattning att det är tillåtet att måla i det 
offentliga rummet, även om det i juridisk avseende är illegalt. De har också 
en stor acceptans för brott som begås i avsikt att främja graffitikulturen. Det 
kan handla om att ta sig in på avspärrade områden, förstöra övervakningsut-
rustning eller snatta färgburkar. När det gäller snatteri av färg, eller ”racka 
burkar” som ungdomarna uttrycker det, ser det de som ett mer eller mindre 
accepterat lagbrott även om de menar att det idag är mer vanligt att målare 
köper sina färger.  
 

Kristoffer: Innan, när graffitin kom till Sverige första gången, 
snoddes de flesta burkar som användes. Nu för tiden köper man det 
mesta. Och det är rätt dyrt. Det räcker inte till så mycket med bara 
en burk liksom. 
Niklas: En målning kostar nog 200 spänn ungefär. 
Kristoffer: En vanlig målning cirka 200. Det är vanligt.  
 

I inomkulturellt avseende skiljer man mellan olagliga handlingar i avsikt att 
måla graffiti och andra. Alla intervjupersoner med ett undantag agerade som 
att det var ”tillåtet” att måla olagligt men långt ifrån alla ungdomar valde att 
själva snatta färg. Den här bilden av en slags legitim misskötsamhet i avsikt 
att främja graffitikultur blir dock förenklad. David berättar om en kväll då 
han var med om att slå sönder glasrutor. 
 

David: XX och YY håller inte på med graffiti. De kan inte mycket 
om det, eller de kan ingenting om det. Men de var ju med: ’– Vi tar 
en ruta, – vi tar en ruta!’. Klirr, klirr och så har de tagit tio stycken. 
Men det är där spänningen kommer in. Det är ingen som har en 
aning om vad vi håller på med. Inte ens jag. Utan det är bara spän-
ningen. 
Björn: Man vet inte innan att det ska bli så? 
David: Nej. 
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Björn: En timma innan det händer är det ingen som vet att det ska 
bli så? 
David: Nej, nej. Helt oplanerat. Som nu i fredags. Vi var på fest. 
Alltså festen var ingen graffitigrej men det var rätt många graffiti-
målare där. Hälften var graffitimålare och hälften vara bara där och 
drack öl liksom. Så vi var på festen och spelade Gyllene Tider och 
drack bärs. Någon drack väl något annat. Sedan hängde alla med ut. 
Sedan gick vi längst Pingstkyrkan och då hände det lite där. XX och 
YY [som inte målar graffiti] sa: ’– Vi drar en ruta!’ Och då blev de 
beroende av det och tyckte det var jättekul. Sedan gick vi till Shell 
och så åt vi där. Sedan kom vi ner till Konsum och då blev det kick 
alltså. Det var ingen som sa något utan bara ’– Kom igen! Kom 
igen!’ så alla sprang bara fram. Någon drog ner en blå box, någon 
annan drog en papperskorg genom en ruta och någon drog en annan 
ruta. Sedan blev det Junedalsskolan och någon drog en ruta till. En 
tog fram pennan och passade på liksom.  
Björn: Då blir det mer vandalism? 
David: Ja, men sedan är det graffitimålare…. En riktig graffitimå-
lare ska ju skita i det.  

 
Förloppet påminner i hög grad om det Roos (1986) kallar ”helgvandalism” 
vilket kan exemplifieras av att ungdomar ”en helgkväll drar genom staden 
efter en fest på väg till något nöjesställe, och då exempelvis sparkar på en hel 
rad parkerade bilar, hänger sig i markiser, slänger korv och mos i ansiktet på 
biträdet i en kiosk varvid glasögonen går sönder, sparkar in dörrar till dans-
ställen de inte blir insläppta till etc.” (ibid:119). Tillfället då David och hans 
vänner krossade fönsterrutor vill inte David se som ett uttryck av graffiti utan 
det de gjorde var något annat, något han själv har svårt att förklara. När graf-
fitimålare beskriver sig som ”vanliga” ungdomar är det en vanlighet som 
återspeglar att ungdomarna som tonåringar ibland kan ägna sig åt olagliga 
aktiviteter utan särskilt syfte.  
 
Graffiti, förorten och utanförskap 
När jag intervjuade ungdomarna om livet utan för graffitikulturen beskrev de 
sig som ”vanliga” ungdomar som vuxit upp under ”vanliga” förhållanden. 
Som nämnts kommer ordet ”medelklass” på tal men när jag bad dem utveckla 
vad de menade med begreppet så framstod det snarare som att ordet medel-
klass utnyttjades för att peka på något vanligt förekommande. Med tanke på 
var ungdomarna bodde, hur mycket färg några av dem kunde köpa och vilka 
semestermål deras föräldrar valde för sina familjer uppfattar jag att några av 
killarna kom från ekonomiskt välbeställda familjer medan andra killar kom 
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från hem där föräldrarna behövde vända på slantarna. Här framstår det som 
att graffiti är något som kan attrahera och förena ungdomar med olika socio-
ekonomisk bakgrund. Även om gränserna för vad som omfattas i det ”van-
liga” är diffusa framträder en skarp gräns kring vad som inte kan ses som 
vanligt.  
 

Emil: Man kan inte vara överklassare om man är hiphopare. Det går inte. 
Andreas: Nej 
Emil: Då får man stryk. [skrattar] 
Andreas: Nej, jag vet inte om någon som är överklass. 
Emil: Nej, de passar inte riktigt in. 
Björn: Men vad är överklass? 
Andreas: Ja, hur definierar man det? De som går till Bobbys och köper kläder.  
Jacob: Det är inte dyrare kläder där. 
Andreas: Nej, men det är sådana WE-snubbar64, sådana äkta trendhoror. 
Jacob: Jag tycker det har med pengar att göra. 
Andreas: Jo, men ändå. De är sådana. Bymarken-folk ser man ju inte måla så 
ofta. 
[…] 
Emil: Vi är inte rika. Det kan vi ju inte säga att vi är men vi är väl inte fattiga 
heller. Men vi är definitivt inte rika. 

 
Det är knappast förvånande att den ”rike graffitimålaren” framstår som en 
otänkbar figur på Jönköpings graffitiscen. För en ungdomskultur som söker 
sina historiska rötter i storstadens slum är det naturligare att utövarna ser sig 
själva som rebeller eller som ett artistiskt avantgarde. Mer förvånade var det 
att den lokala graffitikulturen inte verkade involvera ungdomar från mer 
”invandrartäta” förortsområden. I Sernhedes (2002) studie av rappande killar 
i Angered framgår det tydligt att hiphop är en ungdomskulturell stil som 
engagerar ungdomar i de etniskt segregerade förorterna. Också Bjurström 
(1997) fann hiphop-stilen som ”etnisk differentierad” i en studie av ”subkutu-
rella stilbärare” i Göteborg: ”Hälften av de ungdomar som betraktade sig 
själva som hiphoppare hade invandrarbakgrund och en relativt stor andel av 
dessa hade föräldrar som kom från länder i Latin-Amerika, Afrika eller 
Asien.” (ibid:486).  

I Jönköping, likt många andra svenska städer av samma storlek, är det 
möjligt att urskilja en tydlig bostadssegregation. Staden utgörs å ena sidan av 

                                                                    
 
64 Uttrycket WE-snubbar syftar på personer som bär klädmärket WE och uttrycket Bymarken-
folk syftar på stadsdelen Bymarken vilken uppfattas som en ett ”fint” område där fastighetspriser 
likt inkomstnivåer är högre än genomsnittet i Jönköping. 
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områden som framstår som välbärgade med inkomstnivåer som överstiger 
kommungenomsnittet och dit det är svårt att flytta om man inte kan köpa en 
villa eller en lägenhet. Det finns också förortsområden där arbetslöshetstalen 
är högre än i andra kommundelar. I akt och mening att söka förortens hip-
hopkultur gjorde jag observationer i stadsdelen Råslätt som domineras av 
invånare i hyresrätt och med ”utländsk härkomst”. På fritidsgården träffade 
jag åtta ungdomar som höll på med rapmusik och när jag frågade dem om 
graffiti fick jag till svar:  

 
T: Om du frågar någon här på Råslätt om graffiti så vet de inte ens 
vad det är. Du vet att folk bryr sig inte om det. Om du frågar någon i 
deras ålder [pekar på ett par killar som tidigare berättat att de går i 
årskurs sju]. Frågar du sådan grabbar om de vet vad graffiti är så 
svarar de: ’ – Graffiti vad är det? En maträtt?’  
G: Här är det bara fotboll och sport. 
H: Här handlar allt om fotboll. Inte om graffiti. 
 

Ungdomarna jag talade med var alla intresserade av hiphop och hade tidigare 
under kvällen diskuterat hur fritidsgårdens inspelningsstudio och replokaler 
skulle utformas. Det framstod också som att det var en klar överdrift att nå-
gon av de åtta ungdomar jag talade med skulle blanda samman graffiti med 
en maträtt. De visste mycket väl vad graffiti var och flera av dem tycke det 
kunde vara snyggt. De berättade också att deras fritidsgård tidigare varit 
dekorerad med en graffitimålning men att den helt nyligen målats över i 
samband med en renovering. Ingen av dem målade dock själv graffiti och de 
ville inte riktigt kännas vid att graffitimålare är några som håller på med 
hiphop.  
 

T: Alltså graffiti… jag ska säga vad det är mest för. Jag tycker att 
graffiti är mest för skatare, de som går med häng och åker skate-
board på ramp och så. När du säger graffiti till mig så tänker jag på 
sådana typer förstår du. För hiphop det är inget… det är mest skatare 
som går med väskor och sprutar i tunnlar och så. 

Den här erfarenheten var något som jag tog upp i samtal med graf-
fitimålare.  
 

Björn: En del av de invandrarungdomar som jag mött verkar vara 
mer intresserade av rapp. De söker sig inte till graffiti. Du har inget 
svar på det? 
David: Nej, vi har snackat om det mycket. Men det kan ju vara hur 
man kommer ju in i gänget. Man börjar i gäng. Gäng behöver ju inte 
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vara något negativt. Man kommer ju in i graffitigänget. Och de jag 
umgås med är ju mest… Ja, det är ju bara svenskar då. 

 
Ingen av de graffitimålande ungdomar jag intervjuade har vuxit upp i de 
förortsmiljöer som räknas som svenskglesa till följd av segregation. En del av 
mina intervjupersoner ifrågasatte också graffitins ställning som ett element i 
hiphopkulturen och vill hellre se att det utvecklats till en självständig kultu-
ryttring.  
 

Tobias: Innan var det ju så mycket snack om fyra element och att 
man måste hålla på fyra element och ett tjafs om att utöva alla ele-
ment bland hiphoppare. Jag tycker inte det behöver vara så. Jag kän-
ner folk som är riktigt grymma graffitimålare som inte alls lyssnar på 
hiphop. […] Det är väl i hiphopkulturen man kommer i kontakt med 
graffiti men jag tycker graffiti är en kultur i sig. 

 
Att man inte nödvändigtvis behöver intressera sig för hiphop ska dock inte 
förstås som att kopplingen mellan hiphop och graffiti upphört helt. Möjligtvis 
kan man tala om att kopplingen är något svagare. En sådan utveckling fram-
kommer också i en studie av Johnson (2001:45). Flera av de unga målare jag 
talade med gillade hiphop. Det var heller inte ovanligt att en del av dem 
också prövat andra element inom hiphopkulturen. Till det yttre såg också 
flera av dem ut som hiphopare när det handlade om klädstil. En graffitimålare 
berättade om en kompis som höll på med rappmusik: 
 

David: Han gör ju ett av elementen. Och då tycker han ju helt klart 
att de andre tre elementen är rätt. Det är en viktig grej att man tycker 
de andra tre elementen är rätt fast man bara håller sig till ett.  
Björn: Du menar att han rappar men stödjer alla elementen? 
David: Ja, det gör han. Och när han rappar då säger han: ’– Du med 
burken. Ut och måla här och ut och måla där!’. Och han nämner 
olika tags i rappen. Han gillar det. Han tycker om graffiti och är 
mycket intresserad, typ ’Idag såg jag den och den i tunneln’. Han 
kan mycket men […] han vill inte gå in för det så mycket som vi 
andra. 

 
I det här fallet rör det sig om en rappande ungdom som bor i samma stadsdel 
som David. Även om ungdomarna berättade att de kan träffa på rappande 
ungdomar från Råslätt kring hiphop-evenemang så innebar inte denna kon-
takt att de började umgås. Det tyder på att hiphop och dess fyra element inte i 
sig självt utgör en samlande kraft som överbrygger sociala skillnader i en 
segregerad stad. 
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Graffitins ursprungshistoria har i hög grad associerats till ungdomar 
som växer upp i utsatta områden men redan i en tidig studie som Getting up 
(Castleman, 1982) framgår att så inte behöver vara fallet. Där, i likhet med 
andra studier, avvisas tanken om att det enbart skulle vara ungdomar i utsatta 
områden som målar graffiti. Pamela Dennant (1997) menar att uppfattningen 
om den fattiga graffitimålaren i det närmsta kan ses som en medial konstrukt-
ion. Christian bidrar med en reflektion över varför rappande förortsungdomar 
inte ansluter sig till den lokala graffitikulturen.  
 

Christian: Jag tror att rappen är en mer uttalad protest. Det är egent-
ligen inte någon som målar graffiti för att berätta någonting i den ut-
sträckningen. Om man lyssnar på rappare som intervjuas så handlar 
texter oftast om tragiska uppväxter och livet i förorterna. 
 

För Christian handlar inte graffiti på samma sätt om att berätta något utan 
mer om att visa upp vad man har och vad man kan.  
 

Christian: Det [graffiti, min anm.] är inte uppskattat. Är man då re-
dan inte uppskattad i samhället vill man väl inte bli ännu mindre 
uppskattad genom att måla graffiti. Jag tror snarare att det hänger på 
det. Är man inte uppskattad vill man inte bli ännu sämre behandlad 
genom att måla graffiti. Rappar eller breakar man så gör man något 
som är uppskattat. 

 
Följer man logiken i Christians resonemang så framstår det som att han me-
nar att ungdomar som växer upp i invandrartäta förorter har ett svårare ut-
gångsläge än ungdomar som växer upp i andra områden. Av det följer att de 
väljer bort en ungdomskulturell stil, graffiti, som skulle ställa dem ännu mer 
utanför det etablerade samhället.  
 

Björn: Vad är det då som får folk att måla graffiti om du tänker så? 
Christian: Ja, varför börjar folk med graffiti? Ja, Jo… Jag vet inte. 
Men jag tänkte på att de få som håller på med graffiti och som har 
invandrarbakgrund är kanske de som umgås mycket med svenskar 
eller vad man ska säga. Men varför man börjar från början? Man vill 
väl kanske göra något som inte är legalt. Det är väl lite tvärtom. 
Man vill göra något som inte är riktigt rumsrent för det gör man 
ändå alltid. Man bara är. Man är ingen. Som någon uttryckte det i en 
målning ”man är”, man bara är och då kanske man vill göra något 
som syns även om det inte är lagligt.  Då blir man i alla fall någon. 
Det är väl mer en bekräftelse även om det är en negativ bekräftelse 
så kan man ändå bli bekräftad. 
Björn: Man blir ju negativt bekräftad av de som inte fattar… 
Christian: Ja, precis. 
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Björn: Och av dem som fattar? 
Christian: Så blir man ju snarare hyllad. 

 
När jag ber Christian utveckla tankar kring varför killar som till synes inte 
har ett svårt utgångsläge väljer en icke-accepterad uttrycksform rör han sig 
mot mer psykologiska förklaringar. Här framstår det som att priset för att 
vara ”rumsren” och anpassad till förväntade konventioner innebär att man 
riskerar att osynliggöra sig själv som individ. Väljer man då att göra ”tvär-
tom” även om det inte är lagligt så ”blir man i alla fall någon”. Att graffiti 
kan ha en sådan självbekräftande betydelse uppmärksammas också av Mac-
donald som skriver att graffiti gör det möjligt att förändra sig själv från 
”being a ’nobody’ and becoming a ’somebody’.” (Macdonald, 2001:6).  

I egenskap av graffitimålare beskriver ungdomarna sig gärna i en out-
siderposition. Ber jag dem utveckla det framträder dock en mer motsägelse-
full bild där de som graffitimålaren lever under hårda betingelser medan de i 
livets övriga sammanhang inte ser sig som speciellt belastade eller drabbade 
av svårigheter. Graffiti kan snarare ses som resurs för att göra livet mer spän-
nande och utmanande än det annars hade varit. Utifrån identitetsaspekter 
uppmärksammar Sernhede (2006) att unga vita män gärna tar intryck av 
erfarenheter sprungna ur svarta ungdomars utsatthet och deras strategier att 
hantera detta utanförskap. Fascinationen för Den Andre går dels att se som ett 
uttryck för ett identitetsarbete sprunget ur behov av ”uppbrott och frigörelse 
från föräldrakulturen, i behovet av individualisering och egen identitet” 
(ibid:130) men också som en samhällskritik där Den Andre ses som broder 
kring en ”känsla av utanförskap och alienation som också många vita ung-
domar upplevt och fortfarande upplever inför den dominerande kulturen” 
(ibid:128-129). Både Cutler (1999) och Bucholtz (1999) för liknande reso-
nemang när de förklarar hur det kommer sig att unga vita män med medel-
klassbakgrund förändrar sitt språkbruk i riktning mot vad de uppfattar som 
svart gatukultur i takt med att de etablerar sig i hiphopkulturen.  

Tidigare, i kapitel 3, nämndes att flera forskare diskuterat graffitins 
betydelse av att vara en samhällskritik (se bl.a. Ferrell, 1996; Peterson, 1997). 
Bland mina intervjupersoner har jag mött graffitimålare som har en vänstero-
rienterad syn på samhället och nämnt att de är eller varit medlemmar i ett 
politiskt parti med vänsterideologi. Ungdomar har också berättat om ett en-
gagemang i rörelser som brukar beskrivas som autonoma, likt veganrörelsen 
eller Reclaim the street. Men en av intervjupersonerna utmärkte sig i det här 
avseendet då han berättade om sin involvering i högerextrema grupper. Jag 
uppfattar att Høigård (2002:360) fångar det samhällskritiska inslaget väl 
genom att beskriva graffiti som ”upproriskt estetisk projekt” utan en uttalad 
politisk målsättning. Också hos ungdomarna själva framstår kopplingen mel-
lan graffiti och politiska uppfattningar som trevande och diffus.   
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Fredrik: Det är väl ganska mycket vänsterfolk av de som målar och 
bland de som är intresserade. 
Björn: Ser du det i målningarna? 
Fredrik: Nja 
Björn: Att man väljer att måla i det offentliga, är det det som är det 
politiska budskapet? 
Fredrik: Ja, det är ett budskap i sig och så beror det lite på var man 
målar också. Om man taggar på reklamskyltar så kan det vara pro-
test. 

 
Under den period som jag följt Jönköpings graffitiscen har jag sett hur en del 
ungdomar utnyttjar sina färdigheter som graffitimålare i ett mer politiskt 
sammanhang. Tydligt blev det i samband med USA:s krig mot Irak våren 
2003 då kriget fördömdes med textbudskap som ”STOPPA KRIGET. Fuck 
Bush” och schablonmålningar med ett bombfällande flygplan och texten 
”AMERICAN JIHAD”. Tillfällen då graffitimålare på det här tydliga sättet 
ger uttryck för politiska uppfattningar framstår dock som ovanliga. Mer van-
ligt är att de lämnar kommentarer på målningar där undertonen ska uppfattas 
som tankeväckande eller ironisk mot samhället. 
 
Graffiti som en manlig angelägenhet 
Med tanke på att ungdomskulturer av tradition dominerats av killar, i synner-
het sådana som tar plats i det offentliga, var det inte helt oväntat att killar 
skulle ha en framskjuten och dominerande position i den lokala kulturen. 
Trots det hade jag inte förväntat mig att graffitimålare i det närmaste bara var 
killar. 
 

Björn: Känner du till några tjejer som målar eller har målat här? 
Fredrik: Nej, det gör jag inte. Det är väl några stycken som jag känner 
som liksom stuckit ut någon gång ibland och prövat på. Min tjej var 
ute någon gång och hennes kompisar. Men inte mer än så. 

 
Det förefaller som tjejers involvering uppfattas som så tillfällig att de inte blir 
upptagna i den kulturella gemenskapen utan deras intresse ses som att de 
testar någon enstaka gång. Under den tid som jag följde aktiviteterna vid den 
lagliga tunneln mötte jag bara en tjej som målade med samma energi som 
killarna. När jag sökte kontakt med henne i avsikt att göra en intervju fick jag 
veta att hon flyttat från staden och inte längre målade graffiti. 

Genom att observera tjejers agerande vid den lagliga tunneln kunde 
jag konstatera att de intog, eller tilldelades, en position där de betraktade 
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killarnas aktivitet. Denna passiva roll kan knappast förklaras av att tjejer är 
ointresserade av graffiti. När jag besökte evenemang där graffiti uppmärk-
sammades som konstform kunde jag notera att sådana tillfällen också engage-
rade kvinnor. Ett observationstillfälle var den nämnda utställningen Betong-
poesi. I utställningshallen kunde man betrakta närmare tjugo verk och i en av 
byggnadens trapphus gick det att följa hur några utvalda personer målade 
”live”. Under de tre timmar som jag gjorde observationer uppskattade jag 
antalet besökare till omkring hundra personer. Jag mötte flera av de killar 
som jag lärt känna som en del av den lokala kulturen men också grupper av 
ungdomar som jag aldrig tidigare hade mött. På det hela taget uppskattade jag 
att könssammansättningen bland besökarna var någorlunda jämn fördelad. 
Jag kunde dock notera könsrelaterade skillnader när jag såg till besökarnas 
ålder. Av ett tiotal äldre besökare, omkring fyrtio år och uppåt, utgjordes 
samtliga av kvinnor med undantag av mig själv och en manlig konstnär som 
var där i egenskap av arrangör. Att graffiti lockar en kvinnlig publik när det 
uppmärksammas som ett samtida konstuttryck har jag kunnat notera vid flera 
andra tillfällen. Exempelvis lockade diskussionsseminariet Alltså finns jag 
fler kvinnliga deltagare än manliga när graffiti diskuterades vid Mölndals 
museum (april 2003) och vid Västergötlands museum (november 2003). 

När jag frågade killarna om hur de såg på den manliga dominansen 
svarade de att de gärna skulle vilja att det fanns tjejer som målade.  
 

Kristoffer: Här i stan finns det ingen som är aktiv just nu. Tjejer är 
ofta duktigare… mer så där att hitta på roliga saker och med fantasi. 
Det är synd att det inte är fler tjejer. 
Niklas: Det skulle tillföra rätt så mycket tycker jag. 
[…] 
Björn: Ni skulle vilja ha med tjejer? 
Niklas: Ja 
Kristoffer: Ja 
Niklas: Det synd att det bara är killar som målar. 
Kristoffer: När man målar olagligt så har man ofta någon som kollar 
så det inte kommer någon. Nu i sommar har jag haft med mig tjejer 
flera gånger. 
Björn: Och de vill inte försöka själva? 
Niklas: De kanske inte vågar göra det. 

 
Även om Kristoffer och Niklas ger uttryck för att de gärna skulle se att fler 
tjejer anslöt sig till graffitikulturen blir det märkbart att tjejers position på 
denna scen inte är självklar. Intresserade tjejer behöver inte uppfattats som 
presumtiva målarkamrat utan kan tilldelas rollen som ”knasare” för att killar-
na själva ska kunna måla. Denna position innebär att tjejer som befinner sig i 
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närheten av graffitikulturen kan framstå som något av ”hang arounds” medan 
killar ägnar sig åt svåra uppgifterna och ”vågar göra det”.  
 

Björn: Varför fortsätter de inte? 
Fredrik: Jag vet inte riktigt. Det har väl med könsroller att göra. Att 
tjejer inte uppfostras att ta för sig lika mycket och så. Och sedan 
kanske de känner sig dåliga när de börjar måla. Att de inte kan och så. 
Att de liksom inte vågar fortsätta. 

 
När mina manliga intervjupersoner förklarar varför det är så få tjejer som 
målar graffiti framhåller de förväntade skillnader mellan kön där killar ses 
som mer modiga och benägna att ta risker.  
 

Pontus: De kanske bara har fått fel bild på det. De kanske hört genom 
medierna så de är kanske inte så pigga på det. Graffiti är kriminellt 
och det leder fel. De kanske inte vågar komma in i kulturen utan håller 
sig utanför. De kanske hellre väljer att måla med penslar och tusch-
pennor. De kanske inte vill ha det kändisskapet och risken med poli-
sen.  

 
När tjejers frånvaro på graffitiscenen förklaras som en könsskillnad framstår 
det som att killarna menar att det är tjejerna själva som väljer bort graffiti. 
Låter jag killarna dröja något längre vid frågan om de frånvarande tjejerna 
visar det sig dock att de också intar en mer exkluderande hållning mot ett 
kvinnligt deltagande.  
 

Christian: Man har alltid umgåtts med tjejer inom gruppen liksom men 
sedan har de inte följt med ut. 
Björn: Vad har de fått göra då när ni har gått ut? 
Christian: Jag vet inte. Oftast har det varit att man varit någonstans. Man 
har varit på en fest eller någonting och vid tvåtiden ska alla gå hem. Då 
packar killarna sina burkar och så sticker alla tjejer hem vid två tre ti-
den. Och vi smyger ut på natten och målar istället. Jag vet inte. Jag har 
ingen förklaring till det och jag har grunnat på det själv. Jag begriper 
egentligen inte varför de överhuvudtaget inte finns någonstans. Om man 
kollar i tidningar, filmer och böcker – då är det aldrig tjejer.  
 

Jag håller kvar Christian vid frågan om hur det kan komma sig att tjejerna går 
hem medan killarna går ut för att måla graffiti efter en gemensam kväll. 
 

Björn: Man går ut på nätterna under hårda förutsättningar? Det är 
männen som gör det? 
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Christian: Ja, precis. Men sedan är det en grej som också är rätt viktig. 
Man måste verkligen lita på varandra för till exempel, skulle man åka 
dit och polisen tar fyra killar och håller dem i fyra olika rum. Man vet 
ju hur psyket på en kille fungerar – mer än hur det funkar på en tjej. 
Så man vet inte riktigt. Och kör polisen sina trick och säger att de 
andra har berättat och att det är lika bra att du berättar. Då måste man 
veta att de inte har berättat utan det är bara något som polisen säger 
för att jag ska börja berätta. Det kan ju också vara en av orsakerna till 
varför det inte är med några tjejer för att man vet väl inte riktigt. Man 
känner kanske inte tjejer på det sättet heller. I den åldern då man bör-
jar måla, vid fjorton, femton, sexton. Då umgås man kanske inte så 
tight med tjejer som man gör med grabbgänget som man spelade fot-
boll med som liten. De litar man på till hundra procent. Det är väl 
också en bidragande orsak kan jag tänka mig.  

 
Att frågor om tillit eller snarare brist på tillit får betydelse för hur graffitikul-
turen konstrueras som en enkönad praktik går också att utläsa i intervjun med 
Pontus: ” – Jag vet inte om jag skulle lita på en tjej så där direkt om hon sa att 
hon var graffitimålare. Kan man verkligen lita på henne”. 

I forskningssammanhang har det uppmärksammats hur graffiti blir en 
resurs för konstruktion av manlighet (se bl.a. Høigård, 2002; Macdonald, 
2001; Østergaard et al., 1997). Killarna som intervjuats menar att graffiti inte 
nödvändigtvis behöver vara något som inte också tjejer kan syssla med. Trots 
det går det att urskilja en social praktik som till sina praktiska konsekvenser 
innebär att killarna upprättar gränser mot ett kvinnligt deltagande. En gräns-
dragning görs kring individuella egenskaper där killarna ser sig själva som 
modigare än tjejer, både när det kommer till att måla illegalt och att våga 
utveckla en stil som inför andra graffitimålare kan bli föremål för kritik. En 
könsrelaterad gränsdragning etableras också kring ansvarstagandet för den 
kollektiva gemenskapen, där killarna ser sig själva som mer lojala och pålit-
liga. För att vara en fullvärdig medlem i graffitikulturen måste man uppfattas 
som någon man kan lita på och som förstår vikten av att hålla inne med käns-
lig information även om man utsätts för ett pressande polisförhör. 

Centralt för de gränser som konstruerar graffitikultur som en värld av 
och för män är att graffiti inbegriper olagliga inslag. När killarna mäter sig 
mot tjejer ser de sig själva som starkare, modigare och mer pålitliga när det 
kommer till att hantera risker och påfrestningar. De utnyttjar dock inte 
samma kriterier för inklusion och exklusion när det kommer till att bedöma 
killars möjligheter att delta i kulturen. Visserligen etableras statusskillnader 
kring en variabel av att våga måla olagligt men konsekvenserna att våga 
mindre behöver inte betyda att man uppfattas som opålitlig. På så vis kan 
graffiti bli en resurs för konstruktion av manlighet, också för de killar som 
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drar sig för att ta risker och måla illegalt. Som upptagen i ett kollektiv av 
graffitimålare kan också killar som helst målar lagligt, eller i miljöer som 
uppfattas ”lugna”, dra nytta av graffiti som en potent resurs när de skapar sig 
själva som män. Tillsammans med de mer djärva målarna delar de en kun-
skap om hur livet i kulturen ska levas med tillgång till känslig information 
som enbart är avsedd att spridas bland pålitliga personer. 

 
En övergångsperiod i livet 
Engagemang i graffitikultur ska inte betraktas som ett livslångt åtagande. 
Ungdomars intresse av och kring ungdomskulturella stilar har störst bety-
delse under tonåren, och graden av involvering kan variera högst väsentligt 
från person till person. David var den första av intervjupersonerna som slu-
tade att definiera sig själv som graffitimålare. När jag första gången träffade 
honom tyckte han att graffiti var bland det bästa han visste i livet. Ett drygt år 
senare umgicks han fortfarande i det kompisgäng som han hade målat graffiti 
med, men när han talade om graffiti så var det inte längre i termer av ett ”vi” 
utan om ”de”. 
 

David: De är hur duktiga som helst nu. Skitbra. Jag bara tittade på 
skisserna och sa: ’– En skiss är ju inte så jättesvår att göra men det 
är ändå rätt svårt att få till den på väggen’. Och så gör han den bättre 
än vad han har gjort den på skissen. 

 
Jag kommenterade denna språkliga skillnad och nämnde att han i våra tidi-
gare samtal beskrivit det som att han alltid skulle hålla på med graffiti.  

 
David: Ja. Jo, så var det. Det var ju där jag var.  Men det här har ju 
med psykologi att göra eller vad man ska säga. Då vet man ju att 
ungdomar söker sin identitet i olika grejer. Jag hoppade ju av, eller 
jag gick ur graffiti och började med annat som jag tyckte var intres-
sant. Men under tiden i graffitin sa jag att detta ska jag hålla på med 
i hela livet. […] Men nu efteråt, det är nu man börjar mogna till lite. 
I alla fall jag. […] Det kommer ju nya saker. Fast just nu gör jag 
inget speciellt utan nu finns jag bara och har roligt. [skrattar]. 

 
Rent generellt brukar ungdomstiden betraktas som en fas i livet där den unge 
frigör sig från föräldrar för att söka sig en mer självständig identitet. I detta 
identitetsarbete är kamrater och kamratgrupper betydelsefulla och inte sällan 
utnyttjas en ungdomskulturell stil i sökandet efter sig själv i en gemenskap 
med andra. Davids självreflektion kring hur hans engagemang i graffitikul-
turen avtar kan ses som ett uttryck för hur graffitikultur under en period kan 
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ta en väldigt stor plats i en ung människas liv för att sedan få minskad bety-
delse. 
 

Björn: Man lägger av? 
Christian: Ja visst. Det finns ju också många olika anledningar till det. 
Dels kanske när någon åkt fast ett par gånger och då är det inte kul 
längre. Och man har föräldrar på sig som inte tycker det är så spännande 
att man håller på. Eller att man börjar på någon kul gymnasielinje och 
tar det på allvar och vill lägga ner tid där istället för att springa ut på nät-
terna och missa skolan. 

 
Jacobson fann i sin studie att graffitimålarna i 20-årsåldern når en fas som 
han benämner som postgraffiti. Med det menas att de slutade måla eller fann 
former där de helt eller delvis ägnade sig åt legala konstformer där graffiti 
utgjorde ett inslag (Jacobson, 1996:70). Också i mitt material framstår det 
som att ungdomar förändrade sitt agerande på den illegala scenen i den ål-
dern. Det stora flertalet killar som jag intervjuade perioden 2002 till 2004 
skulle antagligen inte definiera sig som graffitimålare idag. Genom att ”läsa 
på väggarna”, besöka den lagliga tunneln någorlunda regelbundet och följa 
diskussionsforumet Woha med en ”Jönköpingsblick” uppfattar jag att endast 
ett fåtal av dem fortfarande är aktiva i den bemärkelsen att de lägger samma 
energi på att visa upp sig på en illegal scen. Den här bilden bekräftades också 
av ungdomar som jag mötte efter det att fältarbetet mer intensiva skede var 
avslutat.  

Under den dryga tioårsperiod som jag hållit mig informerade om vad 
som utspelar sig på Jönköpings graffitiscen uppskattar jag att ungefär fem av 
det trettiotal ungdomar jag träffade kring den lagliga tunneln finns kvar på 
”scenen”. Jag kan se enstaka tags med deras signaturer men inte alls i samma 
omfattning som när jag först kom i kontakt med dem. Jag har också noterat 
att några av intervjupersonerna förekommit i legala sammanhang och målat 
vid event och konstutställningar. Med säkerhet vet jag att minst tre av inter-
vjupersonerna har flyttat från Jönköping, vilket gjort det svårt att veta om de 
fortsatte måla eller inte. Det generella intrycket är dock att samtliga ungdo-
mar, oavsett om de gjorde sig kända som tåg- eller väggmålare, minskade sin 
aktivitet på den illegala scenen i takt med att de blev äldre och att nya ung-
domar tog vid där de äldre slutat.  

 
Ludvig: Jag går inte ner och bombar stan. Det är onödigt för att jag är 
så pass gammal och har åkt fast så pass många gånger så det är onö-
digt att ta en sådan risk att åka dit bara för att bomba. Då tar jag hellre 
den risken att åka dit när jag gått ner för att göra en riktig vägg istället. 
Man har väl förlorat det där kamikaze-stuket om man säger så. 
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Ett starkt bidragande skäl till att ungdomarna förändrade sin aktivitet är just 
att graffiti är olagligt. Det i sin tur innebar att de flesta blev försiktigare med 
när och hur de målade. För en del verkar nedtrappningen ske successivt me-
dan det för andra blir ett mer tvärt avslut. Jag uppfattar däremot inte att utträ-
den ur graffitikultur ska förstås som definitiva i den meningen att intresset för 
graffiti helt upphör. Trots att flera för egen del slutar att måla graffiti, är de 
fortfarande intresserade av stiluttrycket och köper litteratur som handlar om 
graffiti eller ger sig ut för att titta på en ny målning. I det avseendet framstår 
det som att graffitins uttryck och estetik inte enbart ska uppfattas som något 
som hör ungdomstiden till. Rickard, som vid intervjutillfället passerat trettio 
år, målade fortfarande även om det inte var i samma omfattning som när han 
var tonåring: ” – Man kan nog se mig som en raggare fast för mig är det hip-
hop och graffiti som gäller”. Andreas uttryckte att graffiti alltid skulle vara 
något värt att minnas: ” – Jag ser fram emot att kunna visa typ mina barnbarn 
att jag höll på med något… Visa vad jag höll på med när jag var grabb. Visa 
ett fotoalbum”. 

Den här studien ger inte svar på vilken betydelse ett engagemang i 
graffitikultur får för ett liv som vuxen. I jämförelse med ungdomar som jag 
tidigare mött i egenskap av socialarbetare uppfattar jag att graffitimålarna 
mer temporärt valde ett socialt sammanhang som kunde framstå som proble-
matiskt samtidigt som de etablerade sig i sociala sammanhang som framstod 
som oproblematiska. Den här subjektiva uppfattningen, eller känslan, grundar 
sig bland annat på vilka framtidsutsikter ungdomarna såg för sig själva och 
hur de valde att tala om sin egen framtid. Flertalet hade framtidsplaner där de 
efter avslutade gymnasieutbildningar tänkte sig fortsatta studier på högskola. 
Framtida tänkbara yrken som nämndes var polis, sjuksköterska, socialarbe-
tare eller tekniker. De något äldre intervjupersonerna hade redan påbörjat 
högskoleutbildningar eller hade jobb som lastbilschaufför, lagerarbetare, 
inom barnomsorg eller sjukvård. Några hade också gjort ett mer estetiskt 
utbildningsval och gått på konstutbildningar runt om i Sverige. En sådan 
estisk inriktning återfanns också bland ett par personer som arbetar med tatu-
eringar. På många sätt framstår det som att de hyser tilltro till sin egen för-
måga och till att de egna framtidsutsikterna är goda. Två av intervjupersoner-
na har dock berättat om mer problematiska livssituationer som inträffat efter 
tonårstiden. Den ena berättade om att han avtjänat fängelsestraff inom krimi-
nalvården och den andra berättade att han behandlats för drogproblem. Ingen 
av dem ville dock förklara sin situation med att de under sin tonårstid målade 
graffiti. Utifrån de uppgifter jag har om intervjupersonernas liv efter det att 
de som tonåringar målade graffiti så delar jag Shannons (2001:74) slutsats 
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om att den långsiktiga betydelsen av ett engagemang i graffitikultur bör 
vägas mot individens livsomständigheter i övrigt.  

Summering 
Av genomgången framgår att Jönköpings graffitikultur måste förstås som en 
sammansatt kultur. Med graffiti som gemensamt intresse kan unga män mö-
tas och umgås för att tillsammans och var för sig utveckla förmåga och skick-
lighet att måla graffiti, gärna på ett sådant sätt att det väcker beundran och 
respekt bland andra som målar. Den konstnärliga innebörden av graffiti är 
central. En del av killarna hade ett intresse för estetik redan innan de började 
måla medan det för andra var något som väcktes och utvecklades parallellt 
med att de sökte sig en identitet som graffitimålare. Instegskravet för att måla 
graffitisymboler förefaller förhållandevis lågt. Det tycks räcka med att välja 
ett artistiskt namn och börja skriva/måla det på scenen. Centralt i samman-
hanget är att ett initialt målande, där man av andra uppfattas som nybörjare 
(toy), tydligt följs upp med en ambition om att förbättra och utveckla stil-
skickligheten för att nå ett kunnande som målare (writer). 

Ett betydelsefullt inslag i graffitikultur är att prestationer görs synliga 
på scenen. Enskilda målare kan på så vis göra sig ett namn inför andra målare 
samtidigt som målarna som kollektiv etablerar den lokala scenen som aktiv 
och intressant. I regel är agerande på scenen förenat med risker eftersom 
symbolproduktionen många gånger förstås som skadegörelsebrott av perso-
ner som inte räknas in i kulturen. Det illegala inslaget gör graffiti till en 
spännande aktivitet där målarna behöver kalkylera med upptäcktsrisker när 
de målar. Här framgår att de reglerar och kalkylerar kring upptäcktsrisk på 
flera sätt, exempelvis genom noggranna förberedelser och val av tidpunkt och 
plats. Intresset för att agera på ett sätt som medför risker varierar inom grup-
pen av målare. Det finns de som agerar mer ”hard core” och lägger stor vikt 
vid att kunna måla på välbevakade objekt där risk för upptäckt är påtagligt 
närvarande medan andra söker mer undanskymda miljöer som bedöms som 
lugna. 

Den sociala gemenskap som graffitimålarna utvecklar kring graffiti är 
inte begränsad till det lokala sammanhanget. Aktivt söker de kontakt med 
målare i andra delar av Sverige och tillsammans ser de sig tillhöra en global 
graffitirörelse. Möjligheterna att knyta sådana kontakter har förenklats i takt 
med att graffiti blivit något av en ”online”-aktivitet. Den sociala gemenskap-
en är mer dold för personer som inte tillhör kulturen. Den här mer svåråtkom-
liga sidan av graffitikultur bidrar antagligen till att ungdomar som tar del av 
mer ”hemlig” information kan se sig som utvalda.  Grundinställningen är 
annars att vara sparsam med informationen till personer som inte uppfattas 
tillhöra graffitikulturen, vilket också ses som ett skydd för att undvika att 
någon målare blir ertappad för klotterbrott.  
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När ungdomarna berättar om livssammanhang som inte definierats av 
att de målar graffiti beskriver de sig som ”vanliga”. Detta sätt att presentera 
sig som vanlig har jag tolkat som uttryck för att de menar att de i likhet med 
andra unga killar hanterar olika livsvillkor men att de svårigheter som då kan 
vara aktuella inte har sin upprinnelse i intresset för graffiti. Själva avvisar de 
föreställningar där graffiti anges som ett insteg i en begynnande brottskarriär. 
I takt med stigande ålder tycks också intresset för att måla illegal graffiti få 
en minskad betydelse då det är svårt att förena med andra ambitioner såsom 
arbete, högskoleutbildningar och partnerrelationer. 
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7 
Intervenerare och graffiti 

Avsikten med kapitlet är att beskriva sammanhang och processer där graffiti 
blir föremål för tolkningar och åtgärder bland intervenerare. I viss utsträck-
ning har det varit möjligt att urskilja ett pågående interventionsarbete genom 
observation av offentligt miljö. Parallellt med att jag gjort observationer av 
den lokala graffitikulturen har jag undersökt i vilken utsträckning det varit 
möjligt att observera aktivitet från intervenare. Med en sådan utvidgad ”graf-
fitiblick” har jag kunnat notera att det i kommunen vidtas en rad åtgärder som 
syftar till att begränsa möjligheter till att måla graffiti. Vid ett tillfällen har 
jag observerat när saneringspersonal tvättade en parkbänk och vid flera till-
fällen har jag sett deras fordon på avstånd. Ibland har det varit möjligt att 
göra väldigt konkreta observation av ett samspel mellan graffitiproduktion 
och sanering vilket illustreras nedan. 
 

7.1: Före och efter sanering av Gamla Idrottshuset, Huskvarna (2003-
08-21 och 2003-08-30) 
 

  
När interventionsarbete studeras i offentlig miljö är det mindre vanligt att 
man ser någon synlig aktör på plats. Mer vanligt är att interventionsarbetet, i 
likhet med graffitisymboler, kan observeras som ”tecken” på en pågående 
aktivitet. Sådana tecken utgörs av stängsel, kameror eller belysning. Gemen-
samt för sådana åtgärder är att de utgår från en situationell brottsprevention 
och introduceras i avsikt att förändra ”tillfällighetsstrukturen” för möjliga 
brott (Andersson & Nilsson, 2009:142 f.). För att få veta vad intervenerare 
gör och tänker kring graffiti var jag tvungen att söka mig till arbetsplatser och 
tjänsterum, inom de ansvariga myndigheterna. 
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Professionsgrundade överväganden 
I den nationella genomlysningen av klotterförebyggande arbetet påpekar 
Brottsförebyggande rådet att arbetet utförs ”på många fronter och av flera 
aktörer” (Brottsförebyggande rådet, 2003:25). När graffiti analyseras som en 
kommunal fråga blir det påtagligt att graffiti tangerar flera verksamhetsområ-
den och att intervenerare närmar sig graffitifrågor med olika antagande om 
vad graffiti är. 
 

Jag kan ju säga att det är rent sabotage mot allmänna medel. För det är 
ju vi skattebetalare som får betala det och det är ju helt meningslöst. 
Restvärdet när du har bort det är ju noll. [Lars-Åke Gustafsson, tek-
niska] 

 
När en kulturarbetare ger sin syn på graffiti blir svaret ett helt annat. 
 

Jag ser det som sagt som en konstform och jag skulle mycket väl 
kunna tänka mig att göra en utställning med det. [Lisa Lundström, 
museet] 

 
Det är tydligt hur professionsgrundande överväganden och organisationsin-
tressen påverkar uppfattningar om graffiti. Mer övergripande går det att ur-
skilja tre grundförståelser som organiserar det lokala arbetet. 
 

• Graffiti som skadegörelsebrott där åtgärder syftar till att förhindra 
graffiti. 

• Graffiti som konstform där åtgärder syftar till att presentera och dis-
kutera graffiti som konstform. 

• Graffiti som ungdomskulturell stil där åtgärder syftar till att påverka 
graffitimålare att producera graffiti under accepterande former. 

 
I det följande presenteras och diskuteras de olika åtgärder som de olika 
grundförståelserna ger upphov till. 

Åtgärder gentemot skadegörelsebrottet 
klotter 
Flera av de åtgärder som används för att hantera graffiti som ett skadegörel-
sebrott utgår från en syn på brott och brottslingar som ansluter till tanke-
gången om nolltolerans. Arbetet inriktar sig på att påverka motivationen hos 
presumtiva gärningsmän, tillgängligheten till åtråvärda objekt för produktion 
av graffiti samt bevakning av sådana objekt och/eller misstänkta gärnings-
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män. Det är också i detta sammanhang som en ny kontrollpolitik (Garland, 
2001) blir som mest synlig.  
 
Sanerings- och skyddsåtgärder 
I syfte att göra det mindre attraktivt att måla graffiti, så har tekniska kontoret 
och SJ var för sig tagit policybeslut om att allt klotter ska avlägsnas så snart 
som möjlig.   
 

Utgångspunkten för oss är att försöka få bort det så fort som möjligt 
för att det inte ska vara så intressant att sätta sina taggar. Att man inte 
syns lika bra som man kanske önskar då. Vi försöker vara ganska ak-
tiva med att få bort det. [Hans Danielsson, tekniska] 

 
Målsättningen är att allt anmält klotter ska avlägsnas inom två arbetsdagar 
vid plusgrader. Denna ambition tillkännages också på kommunens hemsida 
tillsammans med upplysningar om vart kommuninnevånare ska vända sig om 
de vill anmäla klotter65.  

Det finns flera skäl till att man förordar snabb klottersanering. Ett up-
penbart motiv är att man vill återställa fysiska objekt i ursprungligt skick 
efter att de blivit utsatta för klotter. Men att detta ska ske snabbt beror på att 
man inte vill ge graffitimålare möjlighet att exponera sina symboler under 
någon längre tid. Tanken är att man då gör det svårare för enskilda målare att 
höja sin kulturella status samtidigt som saneringen syftar till att minska ex-
poneringsgraden av klotter för att inte väcka intresset att testa bland ungdo-
mar som ännu inte sökt sig till kulturen. I det avseendet är den snabba sane-
ringsåtgärden att likna vid en utnötningsstrategi som ska få graffitimålare att 
inse att det inte tjänar någonting till att måla graffiti eftersom allt omedelbart 
avlägsnas. Ett tredje skäl till att man förordar snabb sanering är att det är 
viktigt att visa allmänheten vem som bestämmer i samhället. En bakomlig-
gande tanke är att områden där man inte avlägsnar klotter kan framstå som 
övergivna och därmed otrygga.  

 
Björn: Men att du säger att det måste tas bort väldigt snabbt? 
Lars-Åke Gustavsson, tekniska: Det är nog inget man bara säger utan 
det är nog… om du lyssnar… om du kollar till exempel på… Det är 
nog rätt vedertaget i riket om man säger. De som har mest med det här 
att göra och det är väl SL i Stockholm. Och deras syn på det är ju att 
det ska saneras på tåg och på tunnelbanestationer och det omedelbart.  

 
                                                                    
 
65 Jönköpings kommuns hemsida. (www.jonkoping.se) Informationen tillgänglig 2009-01-14 
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En strategi som är besläktad med saneringsåtgärder är de klottersanerings-
tejper som SJ använder sig av. SJ har som målsättning att inget av deras tåg 
ska vara i drift om det blivit utsatt för klotter men det händer att de inte hin-
ner sanera. För att ändå kunna göra något har varje tåg utrustats med en klot-
tersaneringstejp som ska användas för att täcka klottret och då i synnerhet 
signaturer som pekar ut vem det är som har målat.  
 

Vi har en bild av att en konstnär vill synas med sin tag. Det här är mitt 
konstverk och det är jag som har gjort det. Vi tror att hela det konst-
verket förstörs om man inte ser vem det är som har gjort det. Den 
energin som man har lagt ner på det. [Mats Ögren, SJ] 

 
I jämförelse med den sanering som utförs i en verkstadshall ska klottersane-
ringstejp uppfatta som en temporär lösning.  
 

7.2: Klottersaneringstejp över tågmålning 
 

 
Kommunen använder sig inte av tillfälliga lösningar av detta slag när det 
gäller byggd miljö, utan de verkar bara komma i fråga när det rör sig om 
rörliga objekt som tåg. Under en period valde SJ att måla över graffitisymbo-
ler med en annan täckande färg. Den metoden har man övergivit eftersom det 
innebar att det blev svårare att sanera. Att sanering inte är helt problemfritt 
utifrån tekniska aspekter påpekar också tjänstemän vid tekniska kontoret. För 
att ta bort klotter tvingas man använda sig av högtryckstvättar och starka 
kemikalier. Jan-Erik Andersson berättar att det ibland kan uppstå skador på 
ytskikten om man ”går för hårt tillväga. De kemikalierna du har för att ta bort 
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är ju inte lena.” Mats Ögren berättar om en liknande erfarenhet inom SJ då 
man prövade en ny saneringsvätska som gav upphov till ”någon kemisk re-
aktion på plastrutorna så de såg mjölkiga ut.”  

Även om det är kostsamt och förknippat med tekniska svårigheter 
uppfattas snabb sanering som nödvändigt. Gustavsson säger att strategin är 
”rätt vedertagen i riket” vilket också framkommer i Brottsförebyggande rå-
dets översyn av det klotterförebyggande arbete, där snabb sanering anges 
”som den absolut vanligaste” åtgärden i Sverige.” (Brottsförebyggande rådet, 
2003:23). Det visar sig dock att en intervenerare som i det stora hela ser 
snabb sanering som en bra och nödvändigt åtgärd, ändå kan ha vissa betänk-
ligheter. Lars-Åke Gustavsson från tekniska kontoret ställer sig exempelvis 
något tveksam till om snabb sanering verkligen förtar värdet av målningar för 
graffitimålare. 
 

Kicken har de nog fått, graffitimålarna, när de fotograferar det direkt 
efter. För det påstås det ju att de gör när de lyckats med någonting. Att 
de gärna vill fota av det. Sedan skiter de nog i hur länge det får sitta 
uppe tror jag. Sedan har de nog ett nätverk genom burken [datorn, min 
anm]. [Lars-Åke Gustavsson, tekniska] 

 
Motivet för den snabba saneringsstrategin är grundad ”på uppfattningen att 
klotter föder klotter” (Brottsförebyggande rådet, 2003:23). Detta att grundan-
tagandet formuleras som en uppfattning kan förklaras av att Brottsförebyg-
gande rådet inte fann någon studie eller utvärdering som kunde belägga att en 
enstaka illegal graffitisymbol genererar allt fler illegala symboler över tid. I 
mina fältobservationer har jag inte heller funnit fog för ett sådant tydligt 
samband. Ibland har ”uppfattningen” framstått som rimlig då jag observerat 
hur en yta successivt fyllts med allt fler tags där enskilda målare velat bidra 
med sitt eller crewets namn.  Men jag har också kunnat notera hur det på 
andra platser inte uppstår en sådan ”tillväxt” kring en illegal symbol. Mitt 
generella intryck är att vissa miljöer helt enkelt framstår som mer attraktiva 
eller ”heta” för kollektiv kommunikation, medan andra inte alls fungerar som 
”tillväxtzoner” för en inomkulturell gruppkommunikation. Man kan också 
iaktta hur kulturella spelregler följs eftersom vissa illegala målningar blir 
”fredade” i den meningen att ingen annan, som tillhör graffitikulturen, väljer 
att måla över en målning som uppfattas som en betydelsefull prestation. Det 
här förhållandet kommenterades också av Mats Ögren vid SJ.  
 

De har någon respekt för det verkar det som. Se där i Huskvarna. Jag 
tror det sett ut så, jag vågar påstå att det är tre år nu, och ingen har lagt 
till något. [Mats Ögren, SJ] 
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Genom årliga inspektionsresor kontrollerar Ögren hur utbrett klottret är 
längst järnvägssträckan Nässjö – Skövde. Den målning som han refererar till 
målades 2003 och trots att tjänstemännen var medvetna om dess existens 
fanns den fortfarande kvar vid intervjutillfället i november 2006.  
 

7.3: Byggnad vid Huskvarna station, målad 2003. 
 

 

 
Det här avsteget från en officiell saneringspolicy är intressant. Trots att tjäns-
temän är medvetna om att det finns klotter, som de enligt sin policy borde ta 
bort, avlägsnar de det inte. När Ögren förklarar anledningen framgår att tjäns-
temän gjort en estetisk bedömning som går emot uppfattningen om att klotter 
i alla dess uttrycksformer ska ses som ett skadegörelsebrott: ”Den har man 
liksom låtit vara. Dessutom så är den, om man kan säga så, väldigt fint 
gjord.” [Mats Ögren, SJ].  

Med en flerårig erfarenhet av att just denna byggnad är populär att 
måla på valde tjänstemännen att frångå principen om snabb sanering. Istället 
för att riskera att en sanering efterföljs av nya målningar har man valt att se 
det som att det ”är bättre att ha den”. I sina praktiska konsekvenser skulle 
detta avsteg kunna ses som ett alternativt sätt att ”klotterskydda” utsatta 
byggnader även om Mats Ögren inte ger uttryck för sådan uppfattning. En 
studie från Nya Zeeland visar att muralmålningarna tycks ha denna häm-
mande inverkan (Craw et al., 2006).  

Graffiti som ett återkommande problem för tjänstemän med ansvar för 
fysisk miljö visar sig inte bara genom att de sanerar. Också i vardagligt un-
derhåll, och när nya anläggningar uppförs, kalkylerar de med risker för att 
ytan kan bli föremål för klotter och försöker förhindra det. I kommunen har 
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man valt att klotterskydda särskilt utsatta väggar, exempelvis kommunala 
fastigheter i centrala lägen och gång- och cykeltunnlar, med ett impregne-
ringsmedel som gör det lättare att tvätta bort färg. Också vid nyproduktion av 
betongväggar undviker man att skapa helt släta ytor. 
 

Vi beställer alla element sådana nu. Som är skyddade. Du kan se en 
sådan yta nu som är helt ny och som jag var på slutbesiktning på i fre-
dags. Och det är vid Hälsohögskolan där vi gjort en tunnel under Bar-
narpsgatan. Och där är en perforerad yta, en mönstrad yta som är rätt 
så snygg. Man har matriser som man gjuter i. [Lars-Åke Gustavsson, 
tekniska] 

 
Idag undviker man att bygga med helt släta ytor och väljer istället frilagd 
ballast, exempelvis dansk sjösten, eller perforerade betongblock, då icke-släta 
ytor antas vara mindre tilltalande att måla på. Ett annat sätt att minska utbu-
det av släta väggar är att klä in byggnader med träribbor eller spaljéer. Föru-
tom att de ger stöd för växtlighet, är avsikten att göra det omöjligt att klottra 
på den bakomliggande ytan.  
 

7.4: Elskåp med spaljé 
 

 
Då de bakomliggande ytorna inte tvättats har det varit möjligt att skymta 
äldre tags som nästan som i en tidskapsel minner om tidigare målare. 
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Bevakning, kartläggning och brottsutredningar 
Ett sätt att hantera klotterproblematik är att öka bevakning av platser som 
verksamheter med ansvar för fysisk miljö uppfattar som måltavlor för graf-
fitimålare.  
 

Jag jobbar för vår del med att förhindra klotter genom att sätta upp 
kameror vid uppställningsspår, rörelsedetektorer. Vi har redan vaktbo-
lag som bevakar stationen. [Mats Ögren, SJ] 

 
Bevakningsåtgärderna syftar till att påverka graffitimålares möjligheter att 
måla graffiti på en rad olika sätt. Ett sätt handlar om att stängsla in och av-
skärma områden i avsikt att hindra och försvåra att obehöriga får tillträde. I 
linje med det har man också satt upp kameror, rörelsedetektorer eller ökat 
insynsmöjligheter på platser som är undanskymda. Tanken är att själva vet-
skapen om en hög upptäcktsrisk ska avskräcka graffitimålande ungdomar 
från illegal aktivitet. Den här typen av teknisk bevakningsutrustning introdu-
ceras också för att öka möjligheter att gripa någon ”på bar gärning” genom 
att larm går igång eller att i efterhand identifiera gärningsmän som filmats. 
Jönköpings kommun anlitar inte vaktbolag i samma utsträckning som SJ. 
Polisen utför heller inte någon kontinuerlig bevakning i avsikt att förhindra 
klotter.  Kommunens och polisens arbete har istället kännetecknats av 
punktinsatser då man mer tillfälligt skärpt bevakningen. I avsikt att få fler 
vaksamma ögon att hjälpa till har man då också bett aktörer som vanligtvis 
inte sysslar med bevakning att hjälpa till, till exempel taxibolag, hemtjänst-
personal och busschaufförer. Trots sådana ansträngningar har man ändå svårt 
att gripa någon på bar gärning. 
 

Det är helt otroligt. Det är som det är en sport på något sätt. Vi har ju 
rondering i Falköping med. Och då går man oregelbundet tidsmässigt 
men ändå så lyckas man att pricka in… Jag vet inte hur de [graffitimå-
larna, min anm.] jobbar. En teori som jag har om det är att man har 
någon som bevakar stationen så att säga. Man rekar och vet ungefär 
när vakterna varit där och sedan så är sporten att hinna klottra innan 
nästa kommer. [Mats Ögren, SJ] 

 
När jag träffade poliser och personal vid SJ fick jag ta del av en omfattande 
bilddokumentation som inte låg långt efter graffitimålarnas egen dokumentat-
ion av sina målningar. SJ har utvecklat rutiner kring arbetet genom att upp-
rätta klottersaneringsrapporter som innehåller uppgifter om vilket tåg det är 
som blivit utsatt, datum då skadan åtgärdades samt skadans omfattning mätt i 
kvadratmeter. Därtill fotograferas fordon före och efter sanering. För SJ:s del 
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samordnas dokumentation nationellt vilket innebär att varje klottersanerings-
rapport också skickas till en e-postadress i Stockholm.  
 

Björn: Det sammanställs centralt i Stockholm? 
Mats Ögren, SJ: Ja, de har en låda då. Jag tror det började förra året [år 2002, 
min anm]. Den heter klotter och är en gemensam brevlåda. Och den går till en 
avdelning som heter Driftområde Växling i Stockholm. Ja, de här namnen by-
ter de hela tiden men det är den som finns nu då. 
Björn: Så du skickar in dem dit? 
Mats Ögren, SJ: Ja, det gör de automatiskt. Det har jag bett verkstadskillarna 
att de ska sända till Klotter[-lådan]. Och där har de en dokumentation som de 
har ortsvis. 

 
Intresset för att dokumentera graffiti hänger samman med en förhoppning om 
att bilderna ska underlätta identifiering av gärningsmän. Av den anledningen 
är det viktigt att de som fotograferar också fångar gärningsmännens tags på 
bild: 
 

Och sedan när man gör fotograferingen innan saneringen så är det vik-
tigt att taggen är synlig för den är ju en dokumentation som görs. Så 
att man liksom kan se mönstret i det och om det är samma som gjort 
det. [Mats Ögren, SJ] 

 
Med hjälp av bildbevis försöker personalen se ett mönster i gärningsmännens 
symbolspråk där framförallt tagen ses som en viktig identifikationssymbol. 
Förhoppningen är att de genom att samla bevis ”på hög” ska kunna binda en 
ertappad gärningsman även till tidigare brott. 

I likhet med SJ har polisen tagit kameran till hjälp i sitt arbete med 
klotter. Inom polisens finns ingen specialiserad grupp som arbetar med klot-
ter utan det är något som all tjänstgörande personal kan komma i kontakt med 
inom ramen för sina ordinarie arbetsuppgifter.  
 

Nu är vi ju så slimmade idag personellt att det jobbas överhuvudtaget 
inte med det. Utan det är om någon polispatrull ser det eller någon 
ringer. Då skickar vi ut en patrull. Men vi punktbevakar ingenting, vi 
har ingen kontinuerlig övervakning. Det har vi inte. [Ove Wickström, 
polisen] 
 

Det polisiära arbetet presenteras som att det utförs inom en ”slimmad organi-
sation” som saknar resurser för kontinuerlig övervakning eller möjligheter att 
inrätta någon typ av specialiserad enhet för klotterproblematik. Polisens ar-
bete inleds i regel med att någon anmäler klotter. Förutom att ta emot sedvan-
liga uppgifter om tid och plats för brottet besöker de brottsplatsen för att 
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fotografera klotter om inte sådana bilder redan lämnats med anmälan. Vid 
brottsplatsundersökningen säkras dessutom annat bevismaterial som kan få 
betydelse för utredningen. Det kan vara kvarlämnade färgburkar, plasthands-
kar eller fotavtryck. Även om möjligheterna att säkra tekniska bevis förbätt-
rats under åren är det svårt att enbart använda sig av klottersignaturer, DNA-
spår, fingeravtryck och bilder från kameraövervakning som bevismaterial 
eftersom man ändå inte har en känd misstänkt gärningsman. Det innebär att 
den procentuella relationen mellan antalet anmälda och antalet uppklarade 
brott måste ses som låg, omkring tre procent. 
 

Ove Wickström, polisen: I det här fallet [syftar på en aktuell utred-
ning, min anm.] så är det att någon som ringer och patrullen är snabbt 
på plats. Det är allmänheten som ringer och då griper man honom. På 
så sätt klarar man upp tolv stycken brott som han gör under loppen av 
någon eller några timmar. 
Björn: Men det är undantag? 
Ove Wickström, polisen: Ja, det är undantagsvis kan man säga. Ty-
värr. Vad man skulle önska det är ju att man hade någon form av 
grupp inom polisen som kanske i samarbete med kommunen körde 
uppsökande verksamhet mot klotter. Dels att man kartlägger dem, 
beivrar och kan lagföra dem plus att man tar bort klotter omedelbart. 
Men det vet du att så är det inte. 

 
Vid ett tillfälle följde jag en tingsrättförhandling där en ung man stod åtalad 
för skadegörelsebrottet klotter. Under förhandlingen användes polisens bild-
dokumentation som bevismaterial och visades på en storbildskärm i rättssa-
len. Bilderna visade tags där en viss signatur var återkommande. Som un-
derlag för bevisföringen presenterade åklagaren också tre bilder som hade 
framkallats från den misstänktes egen kamera. Samtliga bilder var från den 
lagliga tunneln men signaturen var påfallande lik den som förekom på de 
skadeutsatta fastigheterna. Åklagaren menade att denna överensstämmelse 
kunde tas som intäkt på att man gripit rätt person vilket styrkte bevisläget för 
en fällande dom för skadegörelse. 

Många gånger är den misstänkte gärningsmannen omyndig vilket in-
nebär att också socialtjänsten kontaktas. Socialtjänstlagen framhåller kom-
munens ansvar att utreda förhållanden där det finns en risk att barn och ung-
domar kan utvecklas i en negativ riktning och i det avseendet uppfattas polis-
rapporter som en indikator på att en ungdom kan vara i behov av råd och 
stöd. I Jönköping hanteras merparten av alla polisrapporter av kommunens 
fältsekreterare. Med tanke på att graffitimålande ungdomar i allra högsta grad 
väljer det offentliga som arena för normöverträdelser framstår de som en 
ungdomsgrupp som väl stämmer in på målgruppen för ett uppsökande arbete. 
När jag pratar med fältsekreterare i Jönköping visar det sig dock att deras 
kontakt med graffiti framförallt sker via polisrapporter.  
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Monika Nyström, fältsekreterare: Nej, det är en icke-prioriterad grupp.  
Björn: Hur arbetar ni då? 
Monika Nyström, fältsekreterare: Konkret så kan man säga att vi får 
in det då när de åker fast.  
Annelie Johansson, fältsekreterare: Polisrapporter. 
Monika Nyström, fältsekreterare: Skadegörelse brukar det rubriceras 
som. Det är ju mer individuella ärenden. Ofta är de ju i och för sig 
flera när de åker fast. Så har det varit med dem jag har fått in i alla 
fall. 
Annelie Johansson, fältsekreterare: För mig också. De är ju oftast åt-
minstone två, tre stycken. 
Björn: Vad gör ni med dem då? 
Monika Nyström, fältsekreterare: Vi träffar ju dem först med föräld-
rarna. Första gången i alla fall. Man kan ju säga att det är som ett van-
ligt rutinsamtal. Man checkar av deras inställning till det de har gjort 
och så lite socialt runt omkring. 

 
Socialt arbete kan beskrivas som nivåövergripande då insatser rör sig över 
samhälls-, grupp- och individnivå (Bergmark & Lundström, 2006). Trots att 
fältsekreterarna konstaterar att polisrapporterna många gånger berör flera 
ungdomar väljer de att bortse från denna ”gruppnivå” för att mer rutinmässigt 
hantera anmälningarna som ”individuella ärenden”. Det händer att fältsekre-
terarna träffar ungdomen och dennes föräldrar vid flera tillfällen, men van-
ligtvis avslutas kontakten efter ett första samtal. 

Fältsekreterarna anger flera skäl till varför de inte arbetar med killarna 
som medlemmar i en graffitikultur. Ett är att graffitimålare antalsmässigt inte 
uppfattas vara en stor grupp.  
 

Annelie Johansson, fältsekreterare: Jag tycker inte vi träffat på myck-
et, alltså det här med ryggsäckar och sprayburkar. I alla fall inte på 
mitt område. Det är inte många. 
Monika Nyström, fältsekreterare: Det är ju som de säger från fritids-
förvaltningen som jobbar i området. De träffar ju aldrig på de ungdo-
marna. Och de har försökt vara mer vid tunneln för att det varit kla-
gomål från grannar och från Talavidskolan. Men de har ju inte kontak-
ter med dem.  

 
Här framstår det som att osäkerheten kring hur många det är som målar graf-
fiti sammanfaller med svårigheter att etablera kontakt med ungdomar, vilka 
väljer att vara hemlighetsfulla och förtegna om sitt engagemang. Ett annat 
skäl till att graffiti blir en nedprioriterad arbetsuppgift är att de ungdomar 
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som ertappas verkar ha en mer ordnad social situation än de ungdomar som 
fältsekreterarna vanligtvis kommer i kontakt med. 
 

Monika Nyström, fältsekreterare: De skiljer sig från de ungdomar jag 
brukar få in på polisrapporter. Vissa är ju väldigt medelklass och 
kommer från bra förhållande och så. Även om en del kanske inte har 
det så där jättestabilt. Och där kanske jag haft lite mer kontakt med 
föräldrarna efteråt.  
Annelie Johansson, fältsekreterare: De som jag träffat på är svenska 
killar, lite medelklass. 
Björn Vad tänker du när du säger medelklass? 
Annelie Johansson, fältsekreterare: Barn till akademiker. 
Björn: Hur har det sett ut för dig? 
Monika Nyström, fältsekreterare: Det har sett ut så för mig också.  

 
De gånger fältsekreterarna valt att arbeta vidare med en ungdom eller dennes 
familj så har det inte varit graffiti som stått i fokus för uppmärksamheten.  
 

Då tror jag det blir fokus på droger. Inte på grupptillhörighet [i] graf-
fitikultur. [Monika Nyström, fältsekreterare] 

 
Det tycks som att graffiti inte betraktas som ett problem i sig och väljs bort 
som prioriterat område om det inte finns en ”tilläggsproblematik” som dro-
ger, olämplig umgängeskrets, stökighet eller att ungdomar rör sig bortom 
föräldrars kontroll. Under intervjun berättar Nyström om ett ”kartläggnings-
arbete” som hon och en skolkurator gjorde kring en kille som de befarade 
använde droger och som också rörde sig i graffitikretsar. 
 
Parallella strategier – lågmäldhet och kraftfullhet 
Inom polisen finns en kunskap om att deras reaktioner mot graffiti kan få 
oönskade konsekvenser eftersom graffitimålare kan välja att svara på det de 
uppfattar som en fientlig handling genom att börja måla ännu mer illegal 
graffiti. 
 

Polisen stimulerar ju både till att måla och kanske även i bästa fall till 
att avstå. Det kanske till och med är så att om vi inte jagade dem och 
gjorde mer legala [platser] så är det inte säkert att det hade blivit mer 
målat. [Lars Andersson, polisen] 

 
Den här insikten återfinns också i det lokala brottsförebyggande rådet, vilket 
innebär att de är försiktiga med att presentera det egna arbetet med graf-
fiti/klotter som särskilt framgångsrikt.  



KAPITEL 7 INTERVENERARE OCH GRAFFITI 

 189 

 
Klas Granlund, lokala Brå: Ett veckoslut och det kan vara förstört, åt-
minstone rent statistiskt. Vilket också gör att jag inte är speciellt trak-
terad av att uttala mig i massmedia om hur bra vi är mot klotter. Jag 
tror det skulle kunna bli förödande om man [graffitimålare, min 
anm.] måhända bestämmer sig för att nu ska vi visa att vi faktiskt kan 
vi också. Så att det är en balansgång. 

 
Balansgången är mellan två motstridande föreställningar. Den ena är att det 
är viktigt att visa allmänheten att kommunen tar klotterfrågor på allvar och är 
beredd att anstränga sig för att göra något åt problemen. Den andra är vet-
skapen om att den samhälleliga aktiviteten också gör kommunen och polisen 
till en ofrivillig partner i ett samspel med graffitikulturen. Detta förhållande 
är känt inom forskningen. Tidigare har jag nämnt att Ferrell (1996:159) lik-
nar relationen vid en ”underlig dans” medan Jacobson (1996:194) valt att 
beskriva samspelet som en ”katt och råtta-lek”. Vad som inte framgår i de 
studierna är intervenerare kan vara medvetna om detta förhållande och försö-
ker hantera det  kan välja en lågmäld strategi där man arbetar med skadegö-
relsebrottet graffiti, men utan att göra det till en alltför stor fråga.  
 

Lars Andersson, polisen: Vi lägger inte ner så oerhört mycket kraft 
utan så där lagom, att man håller efter det. Och är medveten om att 
man inte kan stoppa det utan begränsa det. Och att det är begränsning-
en som är ett mål som är ganska bra trots allt. 

 
I officiella sammanhang som i policydokument och mediauttalanden går det 
inte att urskilja en strategi där polis och andra tjänstemän förordar en lågmäld 
profil. Det är först i intervjusituationer, vilka inte lika uppenbart är tänkta för 
en vidare publik, som intervenerarna artikulerar ambitionen att arbeta ”så där 
lagom” med en målsättning att begränsa spridningen av illegal graffiti. Det 
blir då också tydligt att sådana övervägande görs med en vetskap om att det 
föreligger ett samspel mellan dem själva och den förövare som det är tänkt att 
de ska stoppa. 
 

Tomas Göransson, polisen: Det är ju faktiskt på det viset, det tror jag, 
att det här med tjuv och polis. Den vågskålen är något som är medfött 
hos människor sedan koltåldern. När det gäller just polis och tjuvar, 
eller poliser och deras klientel kan man säga, så är det ett spel hela ti-
den. Och efter hand så tror jag man lär sig och de där rollerna befästs 
ju äldre man är och ju mer erfarenhet man har. Jag menar att som ung 
polis kan man ju springa ihjäl sig efter någon och som lite äldre polis, 
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även om man kunde springa, så sprang de inte lika långt. Så tror jag 
att det är. 

 
Att viljan att ingripa kan variera mellan yngre och äldre poliser har uppmärk-
sammats av forskare. Finstad (2000:103 f.) urskiljer en ”aktionspatrull” som 
utgörs av yngre polismän med en önskan om att något ska hända under ar-
betspasset vilket då föranleder snabba ingripande. De skiljer sig från den 
”pragmatiska patrullen” vilka utgörs av äldre polismän som agerar lugnare 
utan att för den skull göra avkall på att arbetet ska göras ordentligt. Granér 
(2004:74 ff.) beskriver hur en åldersvariation mellan ung och gammal kan 
påverkar polisarbetet genom att urskilja tre faser: rävfasen, den hungriga 
fasen och den mätta fasen. Benämningarna ansluter till polisyrkets interna 
jargong där ”rävfasen” sammanfaller med tiden för aspiranttjänstgöring och 
då polismannen ses som nybörjare i yrket. I den ”hungriga fasen” uppfattas 
man ha lärt sig polisarbetets grunder och därmed blivit accepterad som polis. 
Benämningen ”hungrig” kommer av att poliser i denna fas är inriktade på att 
något ska hända och på att man ska skapa ordning och kontroll genom snabba 
reaktiva insatser. Den ”mätta fasen” kännetecknas av ett mer återhållsamt och 
eftertänksamt förhållningssätt till brott och brottslingar där också förebyg-
gande insatser ges högre prioritet. Med stöd i denna indelning framstår de 
polismän som jag intervjuat som ”mätta”. De arbetar båda i befälsställning 
och har passerat femtio år. De uppfattar också graffiti som en ungdomskultu-
rell stil som man knappast kan eliminera med polisära metoder och ser lik-
heter med andra ungdomskulturella uttryck som de mött. 
 

Tomas Göransson, polisen: Vi har ju precis samma på Ravesidan. 
Vi har ju haft en väldig debatt vad det gäller ravetillställningar i 
Jönköping där vi hävdar att det är bättre att man har tillståndsgiv-
ning. Det är bättre än att försöka hitta dem ute i skogen. Och det har 
vi ju en väldig hög debatt om här inne [på polishuset]. 
Björn: Och där finns paralleller med klotter/graffiti? 
Thomas Göransson, polisen: Ja visst. Det går inte att döda detta. Det 
går inte att döda graffiti. Det går inte att döda ravekulturen heller. 
Utan det gäller att försöka arbeta med det och göra det bästa av det. 
Det är det handlar om. 

 
Vid en observation kunde jag notera hur en grupp yngre poliser agerade på 
ett sätt som ligger i linje med den ”hungriga” och reaktiva polispatrullen. 
Händelsen utspelade sig en fredagskväll då jag följde två graffitimålares 
arbete i den lagliga tunneln. Plötsligt och oväntat körde det upp en piketbuss 
på en närbelägen parkeringsplats. På håll var det svårt att avgöra hur många 
poliser som fanns i fordonet men två av dem, en man och en kvinna, lämnade 
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bussen för att gå ner till den lagliga tunneln. De valde därefter att vandra 
fram och tillbaka i tunneln utan att försöka ta kontakt med någon. För egen 
del var detta det enda tillfälle då jag noterade polisens närvaro i tunneln. De 
båda målarna menade att det hade hänt dem flera gånger att polis kunde dyka 
upp på det här sättet. Uppfattat som uttryck för interaktion var det svårt att 
tolka agerande som något annat än en maktdemonstration, vilket i sin tur 
bekräftade ungdomarnas uppfattning om att poliser är ute efter dem, oavsett 
om de målar lagligt eller olagligt.  
 
Anti-klotter kampanjer 
Med ambitionen att förhindra nyrekrytering av klottrare har man i Jönköping 
vänt sig till skolungdom med kampanjmaterial. Kampanjen arbetades fram 
genom det brottsförebyggande rådet där Leif Larsson från fritidsförvaltning-
en var en av dem som utvecklade idén: 
 

I korta ordalag så gjorde vi en folder och tog fram fakta om klotter. Vi 
gjorde den här. [visar en folder].  Vi stal själva loggan, jag tror det var 
från Västerås, med deras goda minne. Och sedan var det en represen-
tant från skolan och jag som satte oss ner. Och då var det första att 
inte vara negativ utan försöka göra det i positiv ton. Och hur gör man 
det när man informerar om klotter och skadegörelse? Det var inte lätt.  

 
Logotypen som valdes med en annan kommuns goda minne är utformad som 
en förbudsskylt med en överstruken sprayburk. Det är inte ovanligt att anti-
klotterkampanjer, både i Sverige och i andra delar av världen, utformas uti-
från ett vägmärke som förbudssymbol. Kampanjarbete av detta slag har också 
historiska föregångare där just trafikmärken används i avsikt att avskräcka, 
exempelvis kring narkotika (Lindgren, 1993). Det antyder en viss kontinuitet 
i förebyggande arbete som syftar till att påverka normer. Oaktat vilket pro-
blem som står i förgrunden kan man dra nytta av tidigare kampanjmaterial. 

Anti-klotterkampanjen, med den överstrukna sprayburken, trycktes i 
tjugotusen exemplar och delades år 2002 ut till samtliga skolelever, från 
grundskolans årskurs ett till gymnasieskolans tredje år. Informationen var 
utformad så att ungdomar skulle få veta vad som kunde hända dem själva om 
de klottrade, exempelvis böter, skadeståndskrav, problem med körkortstill-
stånd, svårigheter att få banklån eller teckna mobiltelefonabonnemang. Föru-
tom detta budskap riktat till individens egna intressen att undgå repressalier 
och straff kompletterades budskapet med en vädjan om individens moraliska 
ansvar, formulerat som att klottrare berövar skattebetalare och kommuninne-
vånare ekonomiska värden. I avsikt att belysa kostnader för klottersanering 
och vad motsvarande summa pengar hade kunnat användas till om man slapp 
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lägga skattemedel på detta, t.ex. ”En fullklottrad gångtunnel: ca 60.000:- = 
120 datorspel” eller ”En klottrad gatuskylt: ca 1.000:- = 14 biobiljetter”. 

Leif Larsson, fritidsförvaltningen, berättar att man med utskicket 
också instruerade lärare ”att man inte bara delar ut foldern utan att man också 
går igenom detta som en lektion”. Därtill tryckte kommunen upp affischer 
med ett liknande innehåll, vilka placerades på bussar, fritidsgårdar och i 
andra offentliga miljöer. Leif Larsson vet inte i vilken utsträckning lärare 
ägnade ett lektionstillfälle åt klotter men ”teoretiskt sett ska alla ha fått in-
formationen på det sättet”. Lokala Brå erbjöd sig också att gå ut i skolklasser 
för att sprida information om klotter och dess negativa konsekvenser. 
 

Leif Larsson, fritidsförvaltningen: En del klasser har fördjupat sig i 
detta med skadegörelse och klotter och graffiti och då har de bjudit in 
oss från Brå för att tala om hur vi ser på det. Eleverna har då fått för-
djupa sig i det här. Så där har jag varit inne rätt mycket och jobbat 
med det. 

 
Det fanns inga direkta förväntningar att kampanjen skulle förändra beteendet 
bland ungdomar som redan var involverade i graffitikulturen. Tanken var att 
med ett allmänt förebyggande arbete nå ut till barn och ungdomar som ännu 
inte börjat klottra. 
 

Tomas Göransson, polisen: Ska vi vara riktigt ärliga så inte fasen var 
det någon som trodde när de här affischerna trycktes upp eller projek-
terades att det skulle förhindra grabbarna med lågskurna byxor att 
köpa en ny sprayburk. De som tycker det är kul att måla snygga bil-
der. 
Klas Granlund, lokala Brå: Nej 
Tomas Göransson, polisen: Men kanske man trots allt får bort den där 
som tänkte sno en burk tectyl på bensinstationen bara för att spraya 
ner grannfastigheten. Kanske. 
Klas Granlund, lokala Brå: Jo, och likadant när fastighetsägare och fö-
reträdare frågar vad kommunen gör. Gör ni ingenting? Vad gör ni i 
skolorna? 

 
Intervjusvaret antyder ett annat viktigt skäl för att genomföra en anti-
klotterkampanj, nämligen signalera att kommunen tar klotterproblem på 
allvar och gör något åt situationen inför fastighetsägare och en allmänhet som 
annars kan ställa sig frågande till vad som görs. 

Även om aktörerna som stod bakom anti-klotterkampanjen gav ut-
tryck för viss tveksamhet till kampanjens inverkan på klotterproblem så vill 
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de se den som ett bidrag till det trendbrott som inträffar mellan år 2002 och år 
2003, då klotteranmälningarna minskar i omfattning. 
 

Leif Larsson, fritidsförvaltningen: Med tanke på att det nu gått ner 
med 42 procent med klotter under ett år. Någon effekt har det ju haft 
då. Men sen är det ju inga segrar tio år framåt. Nu går vi ut med detta 
material en gång till för vi tycker inte man ska ändra på ett vinnande 
lag som våra marknadsförare säger. Vi ville kanske ändra lite men gör 
inte det för att folk känner igen sig och budskapet är bra. Så länge det 
fungerar så ändrar man inte på det. 

 
År 2005 genomförde kommunen ytterligare en anti-klotterkampanj. Det in-
nehållsmässiga budskapet skilde sig inte från den tidigare kampanjen. Lay-
outmässigt gjordes vissa förändringar då det lokala brottsförebyggande rådet 
vände sig till elever på det Estetiska programmet vid en gymnasieskola, och 
bad dem utforma materialet. Ser man till resultatet kan man ana att eleverna 
som tog sig an uppdraget inte hade någon större inblick i den lokala graffiti-
kulturen och heller inte kände till att kommunen erbjöd legala platser för 
graffiti. Den bakgrundsbild som skolungdomarna valde för affischkampanjen 
är nämligen tagen vid den lagliga tunneln.  
 

7.5: Kampanjaffisch mot klotter  
 

 

 
Det anmärkningsvärda är att ingen av tjänstemännen i det brottsförebyggande 
rådet reagerade över bilden, då de valde denna och ytterligare två bland tju-
gofem möjliga förslag. När jag frågar en av tjänstemännen, som var med i 
urvalsprocessen, om det här, så menar denne att de framför allt lade vikt vid 
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det innehållsmässiga budskapet. Ingen reagerade på att det kunde framstå 
som tvetydigt att en kampanj mot klotter illustrerades med en plats dit ung-
domar med intresse för graffiti blivit hänvisade av tjänstemännen själva. 

Åtgärder gentemot konstformen graffiti 
De intervenerare som förhåller sig till graffiti utifrån en förståelse av att 
denna representerar en konstform, är verksamma inom kultursektorn. Ett skäl 
som gör graffiti till en fråga för kulturarbetare, är att uttrycket i så hög grad 
aktualiserar frågor om vem som äger rätt till det offentliga rummet. 
 

Björn: Men är det ungdomarna som är centralt för dig eller är det de-
ras graffitisymboler? 
Lisa Lundström, museet: Jag lägger det nog på ett annat plan, varken 
ungdomarna eller kulturen. Jag lägger det nog på ett plan om det of-
fentliga rummet. Alltså vems är det här utrymmet? […] Mitt intresse 
är just det offentliga rummet och vem som har makten över det. Och 
det är någonting man ofta diskuterar i konstvärlden så det hänger ju 
ihop någonstans, just det här med det offentliga. 

 
Konstvärldens intresse för graffiti kan också ses som en systemkritik mot en 
intolerant graffitipolitik som vill förbjuda och censurera en konstform. Den 
här ideologiska utgångspunkten handlar då inte bara om vad som händer i 
Jönköping, utan berör i allra högsta grad en nationell diskussion om graffitins 
vara eller icke vara. Lisa Lundström pekar på en specifik händelse som bi-
drog till att graffiti blev uppmärksammat från konsthåll just vid denna tid: ” – 
Sedan tror jag att en stor anledning till att det är så mycket graffiti i konst-
världen just nu är socialborgarrådet, alltså borgarrådet i Stockholm. Jag 
kommer inte på vad hon hette – folkpartisten – som stängde utställningen i 
Stockholm.”. 

Utställning som Lundgren syftar på öppnades 8 januari 2002 under 
namnet Sthlm Underground där ett antal graffitimålare fick möjligheter att 
ställa ut sina tavlor. Lokalerna ägdes av Stockholm Stad och hade tidigare 
använts för olika kulturevenemang. Arrangören blev därför överraskad när en 
kommunal tjänsteman dök upp i sällskap med två uniformerade poliser och 
meddelade att utställningen omedelbart skulle avbrytas eftersom den stred 
mot stadens policy om nolltolerans av graffiti. Arrangören kontaktade jurister 
vilka menade att det inte fanns juridiskt stöd att hindra en utställning som 
Sthlm Underground, varför utställning återinvigdes den 10 januari (se bl.a. 
Bjerhem, 2005; Kimvall, 2005). Lisa Lundström menar att man i konstvärl-
den överhuvudtaget har svårt för personer som uttalar bestämda uppfattningar 
om vad som ska räknas till konst. När kommunala tjänstemän och politiker 
dessutom tar sina egna bedömningar som intäkt för att förbjuda vissa uttryck 
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blir det reaktioner. Lisa Lundström, museet: ”För där går ett borgarråd in och 
talar om att det här inte är konst. Det här stänger vi. Då får hon hela konst-
världen mot sig med en gång. Så gör man inte.”. 

Konstvärldens intresse för graffiti återspeglades i att ett antal museer 
vid den här tiden valde att lyfta fram graffiti som ett samtidsuttryck. Exem-
pelvis samarbetade Mölndals museum, Vitlycke museum och Västergötlands 
museum kring utställningen ”Alltså finns jag”, vilken pågick från april 2002 
till november 2003. I programförklaringen står det:  
 

Samhället skapas av oss tillsammans. Vi är många och i mediabruset 
måste man skrika högt för att höras. En del ungdomar väljer att måla 
stora färgstarka bilder och texter på allmän plats. Ibland blir det ett 
problem för andra. Men problemet är inte att graffiti finns, utan att 
en del blir upprörda. (Lundmark, 2004:32).  

 
Sommaren 2004 arbetade också Bohusläns museum med graffiti då man i 
samarbete med Kultur och Fritid Uddevalla kommun, Fältenheten Uddevalla 
kommun och Estetiska programmet vid Uddevalla Gymnasieskola drev ”pro-
jektet som innebär att en laglig målningsvägg ställs i ordning vid museet 
under sommarperioden.”66. 

Aktiveter av det här slaget var väl kända bland kulturarbetare i Jönkö-
ping. En kanal för informationsspridning var seminarier där kulturarbetare 
kunde diskutera graffiti och ta del av varandras erfarenheter.  
 

Lisa Lundström, museet: Jag har gått en seminarieserie med konst-
pedagoger från hela Sverige och graffiti har kommit på tal där. För 
att det var den där utställningen i Umeå och de från Mölndal och 
Vitlycke Museum som höll på med det också. Så att vi har pratat om 
det och så men det är inget som vi har samarbetat kring. Men jag vet 
vad andra håller på med. 

 
Även om det inte förekom något organiserat samarbete mellan kulturarbetare 
i Jönköping och på andra håll kan man se hur det lokala arbetet utvecklas i 
relation till en nationell diskussion. 

Det graffitirelaterade arbete som lokala kulturarbetare tagit initiativ 
till framstår däremot som förhållandevis frikopplat från den existerande graf-
fitikulturen i Jönköping. Tanken med ett evenemang som Sudden Art var 
heller inte att etablera någon mer varaktig verksamhet kring graffiti, utan 

                                                                    
 
66 Bohusläns museum. Projektinformation Graffiti… i förebyggande syfte. Odaterad information 
om projektverksamhet år 2004. 
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ungdomar bjöds in för att medverka på en mer tillfällig basis. Betraktat över 
tid kan man dock notera att museet och kulturförvaltningen närmat sig graffi-
tifrågan med en viss regelbundenhet även om enskilda tillfällen inte är län-
kade till varandra. Ett sådant annat tillfälle var utställningen Betongpoesi, 
med vilken man invigde nya lokalytor i Kulturhuset i januari 2004. I utställ-
ningshallen presenterades en ”Graffitiutställning med konstnärer från Stock-
holm, Göteborg och Jönköping”67. Totalt rörde det sig om sjutton olika 
konstnärer varav flera fanns på plats under invigningskvällen för att dekorera 
ett av trapphusen. 

Året därpå, 2005, uppmärksammades åter graffiti genom utställningen 
Folklig disajn. Utställningen resulterade också i en bok där graffiti tilldelades 
ett eget kapitel. Under rubriken Gränslös graffiti och med bilder från den 
lagliga tunneln vid Talavid skriver författaren:  
 

Rent sakligt handlar det om dekorationer av befintliga ytor och for-
mer i den offentliga miljön. Former som genom sin fantasilösa ce-
mentgråhet behöver trollas bort och omvandlas till något oförutsäg-
bart genom injektioner av sprakande färg och häftiga former, enligt 
de oförtröttliga hip-hoparna. (Londos, 2005:51).  

 
Ett annat tillfälle då graffiti behandlades som en kulturfråga, var vid utställ-
nings- och seminarieserien Konst för alla!? som pågick våren 2008. Med 
teman som samtidskonst, den beställda respektive icke-beställda konsten och 
gatukonst restes frågor kring vad som är offentlig konst, vem som äger den, 
vem den är till för och om den berör alla.68. Ett av tillfällena utgjordes av ett 
offentligt samtal där just graffiti diskuterades som ett exempel på icke-
beställd konst. 

Det förhållandet att graffiti tangerar frågor om vem som äger rätt till 
det offentliga rummet, och vilka gränser som ska gälla för yttrandefriheten, 
var också Lisa Lundströms utgångspunkt när hon lät museibesökande skol-
klasser diskutera graffiti.  
 

Lisa Lundström, museet: Då har jag roat mig med att ha en debatt, en 
fiktiv debatt om graffiti där jag utgått en hel del från de här graffitimö-
tena vi har.  [Jag har] Lånat den situationen från verkligheten och så 
har jag då åtta fiktiva namn. De är från tekniska, den arga grannen, det 
är konstnären, en graffitikonstnär och ett helt spektra med människor 

                                                                    
 
67 Reklamflyer inför utställningen. 
68 Programblad Konst för alla!? Arrangör: Jönköpings Länsmuseum, Stadsbyggnadskontoret och 
Kultur Jönköpings kommun.   
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som kan tänkas sitta i en sådan här debatt. Och så har jag en väldigt 
styrd debatt där jag är debattledare. Man får begära ordet. Och så kör 
vi den debatten och så släpper vi in publiken också. Så alla ska agera 
utifrån sin roll. Det här rör sig om elever från sjuan till nian och upp 
till gymnasiet. 
[…] 
Björn: Vad går den [debatten] ut på? 
Lisa Lundström, museet: Äh, den går väl ut på att alla försöker för-
svara sitt intresse så där. […] De tar ju olika roller. Det blir väldigt 
olika beroende på vem som tar vilken roll. De går ju in i det själva 
med sina tankar. Hur tror jag att en konstnär agerar? Hur tror jag att 
tekniska agerar?  
 

Den fiktiva debatt som Lisa Lundström tar initiativ till går att likna 
vid ett rollspel som blottlägger meningsskiljaktigheter i graffitifrågan. 

Åtgärder gentemot ungdomsaktiviteten 
graffiti 
Ett tredje sätt att uppfatta graffitikulturen är att utgå från dess sociala relat-
ioner. När Jan Svensson beskriver KFUM:s ungdomsarbete framhåller han att 
det finns en social ambition som går igen oavsett om de samlar ungdomar 
kring idrott, lägerverksamhet, skateåkning, hiphop eller något annat.  
 

Jan Svensson, KFUM: Graffitimålarna kommer hit som en grupp 
nattmänniskor som är vana att bli utmålade som gangsters som är ute 
på nätterna. Så vi lyfter upp den här gruppen och gör deras röst hörd. 
När deras röst blir hörd och de får gensvar på det så växer de som 
människor. Det är egentligen det som är det viktiga för oss. Och inte 
att just lyfta fram graffitin eller lyfta fram någonting annat. Utan det är 
att de som individer också får vara med i vårt samhälle. De är en del 
av samhället. De har ett udda intresse. Hur tacklar vi det? 
 

I citatet är det möjligt att läsa in antaganden som ansluter till en lång idéhi-
storisk tradition för socialt arbete med ungdomar, vilket jag redogjorde för i 
kapitel 3 (bland annat genom B. Andersson, 2005a; Andersson & Nilsson, 
2009; Sahlin, 2000). I korthet innebär det att ungdomsarbetare identifierar 
och etablerar kontakt med ungdomar som på något sätt framstår som proble-
matiska för att stimulera till en anpassning mot ett mer accepterat beteende. 
Förhållningssättet kan beskrivas som ”en kontrollprocess där det sker en 
reglering av beteende och hållningar” (Madsen, 2001:101). När det gäller ett 
problemområde som graffiti tycks Jan Svenssons fråga ”hur tacklar vi det?” 



KAPITEL 7 INTERVENERARE OCH GRAFFITI 
 

 198 

ge upphov till ett arbete med något skilda ambitioner. En central ambition är 
att påverka de ungdomar som målar graffiti men eftersom de blivit utpekade 
som ”gangsters” behöver man också arbeta för att öka acceptansen för graffiti 
i en vidare krets av människor. Konkreta uttryck för ett sådant arbete har 
varit att KFUM erbjudit graffitimålare möjligheter att visa upp sig i publika 
sammanhang, där också människor som inte tillhör graffitikulturen kunnat 
delta, och att KFUM tagit emot beställningar från företag och föreningar som 
velat att graffitimålare ska utföra dekorationer. Ett sådant exempel var när ett 
större bilföretag lät dekorera sin fastighet med hjälp av graffitimålare som 
hade kontakt med KFUM. 

Helt klart är att aktörer som väljer att föra dialog med graffitimålare 
väljer en arbetsmetodik som kan bli ifrågasatt och ge upphov till konflikter. 
 

Jan Svensson, KFUM: Det vi har sagt är att istället för att prata om 
dem så prata med dem. Det är ju grunden till att vi vågat ta tag i det 
här.  
Björn: När du säger att ni vågat ta itu med det. Vad var det som… Att 
du väljer det ordet? 
Jan Svensson, KFUM: Att vi har vågat? Jo, det är ju en kontroversiell 
fråga. Det är det ju. Vi har ju haft relation med de här ungdomarna 
länge. De har fått måla om våra källare. Vi har länge haft den här tan-
ken på hur vi ska ta tag i det.  Men samtidigt så har vi känt att vi 
kommer ju sticka ut hakan och fått vara beredda att få en smäll på ha-
kan. Då handlar det ju om att ta till sig mod och våga ta tag i det. Det 
är ju bekvämare att bara strunta i det och sopa det under mattan. 

 
Det ansträngda diskussionsklimatet innebär att ungdomsarbetare som vill 
främja dialog riskerar att utsätta sig för stark kritik. En sådan erfarenhet rap-
porteras också från Stockholm och Fryshusets arbete kring graffiti. Under 
rubriken Urban kalligrafi skriver Lundh (2008) att Fryshusets i början av 
1990-talet drev en ”blomstrande Graffitiskola”, men att verksamheten fick 
avbrytas tvärt efter det att Stockholms Lokaltrafik tillsammans med andra 
aktörer meddelat att de skulle dra in sitt ekonomiska stöd till Fryshuset om de 
fortsatta med en graffitiverksamhet. 

Det arbete som KFUM förordar förutsätter att människor möts och ta-
lar med varandra. KFUM:s kontakt med den lokala graffitikulturen uppstod 
inte efter ett eget uppsökande arbete, utan etablerades när graffitimålare 
själva tog kontakt när KFUM började organisera aktiviteter kring hiphop. 
Med ett intresse för vilka ungdomar det var som bar upp den lokala graffiti-
kulturen blev Jan Svensson allt mer förtrogen med vad som utspelade sig på 
Jönköpings graffitiscen. Direktkontakter av det här slaget innebar också att 
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han fick en viss uppfattning om ungdomarnas personliga förhållanden – 
också sådant som gick utanför den kulturella identiteten som graffitimålare. 
 

Jan Svensson, KFUM: Det går ju aldrig att ta en grupp och säga att så 
här är de för man kan ju inte generalisera på det sättet. Men som indi-
vid kan man få en generell uppfattning om hur de här killarna är. Och 
någon enstaka tjej. Och min uppfattning är att det här är väldigt starka 
killar, alltså färgstarka killar. Och väldigt så här reko och ansvarsta-
gande. […] För många av de här ungdomarna är ju väldigt duktiga i 
skolan och jobbar extra efter skolan. Alltså normala ungdomar och så. 
Samtidigt som det finns de som kommit snett även i de här gängen, 
självklart då. 

 
Den här kunskapen om vilka personer det var som dolde sig bakom graffiti-
symbolerna innebar att Jan Svensson i jämförelse med andra intervenerare 
kan beskrivas som en ”välinformerad outsider”. Hans inblick blev betydelse-
full för andra intervenerare då han förmedlade kunskap om vad som gällde 
för Jönköpings graffitikultur. Tack vare sina relationer in i kulturen kunde 
han också skapa förutsättningar för möten mellan kommunala tjänstemän och 
graffitimålare för att diskutera förutsättningar för legala väggar. KFUM:s 
målsättning med sådana möten var att graffitimålare skulle företräda sig 
själva. Det här innebar att graffitimålarna synliggjorde sig inför människor 
som de vanligtvis inte samtalar med och för flera av de deltagande intervene-
rarna blev sådana möten deras första erfarenhet av att träffa graffitimålare i 
verkliga livet. 

Parallellt med att KFUM arbetade för att öka det omgivande sam-
hällets förståelse för graffiti försökte man också påverka graffitimålande 
killars attityd till samhället och hur de målar graffiti. I sådana försök till styr-
ning återfinner man flera vanligt förekommande inslag i socialt arbete. Ett 
sådant inslag är ambitionen att organisera ungdomarna kring en verksamhet 
som uppfattas som lämplig och genom det erbjuda dem alternativa hand-
lingsmöjligheter. I sitt samarbete med kommunen genom Projekt Graffiti 
gavs KFUM en tydlig roll som organisatör av graffitimålare. Positionen for-
maliserades i projektbeskrivningen där det framgick att kommunen skulle 
”etablera ett samarbete med KFUM:s graffitiverksamhet, dit unga graffitimå-
lare är välkomna att under ordnade former utöva sin konst.” 69. I november 
2001, sex månader före det att den första lagliga väggen invigdes, kunde man 
läsa i lokalpress: ”Vi har goda kontakter med målare som vill bli ledare. Vi 

                                                                    
 
69 Jönköpings kommun. Fritidsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2001-10-18 
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tror att de kan bli förebilder, både när det gäller målandet och vad som är det 
rätta beteendet.”70.  

Ett annat exempel då KFUM ville framhålla positiva förebilder var 
när två av Sveriges mer namnkunniga graffitikonstnärer bjöds in för att hålla 
i en workshop. Jan Svensson, KFUM: ”– De är bland Sveriges bästa accepte-
rade målare. Det är ju det som är viktigt för oss. Respekterade killar som har 
en bra attityd.”. 

Dagen efter workshopen gjorde konstnärskollegorna målningen 
Svensk familjepolitik på fasaden till KFUM:s lokaler. Jönköping blev genom 
det en av tio städer som besöktes för att skapa utställningen ”Ruskig Ångest. 
Vem är rädd för Röd, Gul och Blå?71”. Ett annat intresse från KFUM:s sida 
som också känns igen från socialt arbete var att de ville nå graffitiintresse-
rade ungdomar i ett tidigt skede: ” – Det är ju det vi försöker jobba på. Att 
fånga upp svansen. Hela tiden. Vara med där och fånga upp dem”.  [Jan 
Svensson, KFUM].  

Att ”fånga upp svansen” betyder att etablera kontakt med ungdomar i 
en tidig fas av graffitimålande. Detta för att motverka att de påverkas av 
andra graffitimålare som helst ser att graffiti är opåverkat av externa kontak-
ter. Dessa är inte intresserade av att föra dialog med kommunala företräde-
rare och vill inte heller att Jönköpings graffitiscen ska framstå som en slags 
”light-version”. Det är också möjligt att se KFUM:s försök att organisera 
graffitimålare som en strategi för att erbjuda alternativa sysselsättningar till 
graffiti. 

 
Jan Svensson, KFUM: [E]n del killar som har kommit in har också 
fått andra intressen. En del har börjat klättra och en del har blivit in-
tresserade av friluftsliv. De har kommit in i andra grejer, helt skilda 
från graffiti och hiphopkulturen. Så det blir ju en slags fortsättning så 
att säga. Sedan är man med där ett tag och så tycker man att nu är det 
inte kul och så slutar man. Man kanske blir mer intresserad av graffiti 
igen och får bli ledare eller hjälpledare eller så. Det är så vi ser fort-
sättningen så att säga. 

 
Möjligheten att byta ut ett intresse för graffiti mot klättring eller friluftsliv är 
ett uttryck för att den övergripande målsättningen med KFUM:s arbete inte 
handlar om att främja graffiti. Mer centralt är att ungdomarna deltar i någon 

                                                                    
 
70 De unga ska få forma breakzoon. Jönköpings-Posten 2001-11-19 
71 Övriga städer var Uppsala, Göteborg, Norrköping, Umeå, Västerås, Lund, Stockholm, Köpen-
hamn och Malmö. Mer om utställningen i bl.a. Zenit Kulturtidningen i väst och i Konstperspektiv 
Nr 1 februari 2003. Målningen Svensk familjepolitik avbildas på s. 133 i denna avhandling. 
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organiserad verksamhet. Detta intresse att reglera ungdomars vardag och 
fritid har Ohlsson och Swärd (1994:91) fångat i uttrycket "det schemalagda 
barnet". 

Omvärldsinfluenser 
Det interventionsarbete som utvecklas i Jönköping pekar på att de lokala val 
av strategier som görs, också är globala företeelser. I Jönköping återfinns 
samtliga de strategier som presenterades den tidigare forskningsgenom-
gången i kapitel 3. Det här innebär att det graffitiarbete som utförs i Jönkö-
ping växer fram i relation till hur man arbetar med graffiti på andra håll i 
Sverige och världen. Det är alltså tydligt att intervenerare, i likhet med graf-
fitimålare, söker inspiration och vägledning genom att vända sig utåt.  
 

Leif Larsson, fritidsförvaltningen: Vi har ju ett nätverk i länet där 
olika Brå från de olika kommunerna möts. Och så vi har ju träffats 
några gånger. Och vi försöker då att ta åt oss vad andra gjort. Vi är ju 
inte de som är först på plan utan det är ju många andra som är tidigare. 
Och då har man ju försökt att se hur man gått tillväga. 

 
Studiens empiriska material är rikt på exempel där intervenerare beskriver 
sitt arbete genom att referera till hur man arbetar på andra håll. Känneteck-
nade för kunskapsinhämtningen är att idéutbytet sker mellan parter som har 
en intressegemenskap med varandra.  
 

Lars-Åke Gustavsson, tekniska: Vi har väl ett nät om man säger. Vi 
har ju ett antal kommuner som vi har kontakter med. Jag har lite kon-
takter med Växjö, vi har lite kontakter med Halmstad, vi har kontakter 
i Örebro. Lite runt omkring. Linköping, Norrköping också. Vi snackar 
med småkommunerna runt omkring. Tranås, Nässjö, Vaggeryd, Habo. 
De ringer väl ganska ofta hit och vill ventilera lite saker. Då kan ju 
klotter också dyka upp så att man snackar om det. Problemen är, som 
jag tolkar det, ungefär likadana överallt. 

 
Kontaktytor som uppstår mellan intervenerare som ser sig förenade i ett ge-
mensamt intresse utvecklas inte bara i direkta möten. Powell och DiMaggio 
(1991) menar att aktörer med snarlika intressen etablerar en kognitiv gemen-
skap genom ett informationsutbyte, ”creating the lenses through witch actors 
view the world and the very categories of structure, action, and thought” 
(ibid:13). En konsekvens av detta är att enskilda aktörer, utan att träffas, 
utformar sitt arbete med en påfallande likhet.  Den homogenisering som då 
uppstår diskuterar DiMaggio och Powell (1983) med begreppet ”isomorfism” 
och urskiljer då tre olika mekanismer. Mallander (1998:153 f.) har översatt 
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begreppen till svenska förhållanden och talar om en ”tvingande isomorfism” 
som uppstår då exempelvis staten med lagstiftning och regelverk tvingar 
organisationer att hantera uppgifter i en viss bestämd riktning. Ett annat för-
hållande som leder till likriktning är när situationen som ska hanteras fram-
står som osäker och svårtydd. Det får organisationer att söka vägledning 
genom att efterlikna hur andra säger sig ha hanterat uppgiften med framgång 
vilket Mallander benämner som ”mimetisk” eller ”härmande isomofism”. 
Den tredje typen utgörs av ”normativ isomorfism” vilken innebär att profess-
ionellt verksamma tar aktiv kontakt med andra aktörer i avsikt att påverka 
dem att arbeta i en bestämd riktning.  

Interventionsarbetete i Jönköping utvecklas med tydliga inslag av 
ismorfism. Betydelsefullt är att lokala aktörer i första hand söker vägledning 
genom att knyta an till synsätt som gäller för den egna professionen. 
 

Björn: Idéerna bakom ert saneringsarbete. Varifrån kommer de? Du sa 
att kollegorna säger… 
Hans Danielsson, tekniska: Ja, just det. Det är svårt att säga. Det är 
djupt rotat. Det är väl en allmän uppfattning att så här ska det vara. 
Men vad det kommer ifrån ursprungligen? Det kanske är därifrån det 
började med den här kulturen. Jag vet inte men man kan anta det. 

 
Möjligheterna att vinna gehör för synsätt som är ”djupt rotat” eller ”en all-
män uppfattning” stöter dock på problem när graffiti blir en fråga för flera 
professioner. Att graffiti är en fråga som det råder delade meningar om blir 
tydligt när Elisabeth Enström från fritidsförvaltningen undersökte förutsätt-
ningar för lagliga väggar.  
 

Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: Jag blev förbaskad för att jag 
fick massvis med broschyrer ifrån tekniska kontoret och alla möjliga. 
Där är det krig i Stockholm och i Västerås funkade det inte. Då be-
stämde jag mig för att försöka hitta platser där det fungerade och 
ringde upp Norrköping och fick höra att man där hade lyckats med det 
här. 

 
Intervjuutdraget visar att lokala aktörer söker stöd för sitt interventionsarbete 
genom vända sig mot skilda kunskapsfält. Den här positioneringen kring 
olika synsätt är inte obekant bland intervenerarna.  
 

Lisa Lundström, museet: Jag är helt fascinerad av hur olika man kan 
tänka och uppfatta en och samma sak. Jag tycker det är spännande att 
se alla de här olika perspektiven. Det är klart att om jag ska försöka 
ställa mig i tekniskas… Om jag ska stå i deras skor och ha ansvar för 
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att staden ska vara ren och för att grannarna inte ska gnälla.  Ja, då 
kanske det blir en logik i att man ser det på det sätt man gör. Men nu 
står jag i mina skor och då ser jag på mitt sätt. Men det är kul att de 
här olika personerna finns där. Det blir intressant och det blir spän-
nande och lyssna på argumenten. Vilka argument använder man när 
man står i de skorna? Varför det blir som det blir? 

 
Analysarbetet av ”varför det blir som det blir” är inspirerat av Lindgren 
(1993) och hans analys av hur narkotikafrågan diskuteras av politiker och 
fackmän. Inom ramen för en narkotikadiskurs urskiljer han tre framträdande 
strategier; Kontroll- och sanktionsstrategin, Vård- och reformstrategin samt 
Legaliseringsstrategin (ibid:174). I likhet med narkotikafrågan framträder 
graffiti som ett kontroversiellt ämne vilket ger upphov till olika men likväl 
bestämda uppfattningar. Sådana betydelsefulla skillnader i perspektivval kan 
beskrivas som bekämpande, bejakande respektive bemästrande. 
 
7.6. Perspektivval för interventionsarbete 
Perspektiv: Bekämpande Bejakande Bemästrande 
Grundläggande 
antagande: 

Klotter som skadegö-
relsebrott 

Graffiti som 
konst 

Graffiti som ungdomskul-
tur 

Företeelsen betraktas 
i första hand som: 

Brott Konst Ungdomsaktivitet med 
social betydelse 

Utövaren ses i första 
hand som: 

Brottsling Kulturskapande Ungdom under utveckling 
och som sökare av identi-
tet 

Värnar om: Fysisk miljö 
Äganderätt 
Lagens upprätthål-
lande 
Ekonomiska intressen  
Trygghet 

Kulturell frihet 
Kreativitet 
Yttrandefrihet 
och offentligt liv  
 

Ungdomars sociala an-
passning 
Kollektiva läroprocesser 
 

Förordade  
åtgärder: 

Förhindra, förbjuda 
och bestraffa skade-
görelsebrott 

Underlätta, 
utveckla och 
legitimera konst-
uttrycket genom 
utställningar och 
offentlig debatt 

Dialog med graffitimå-
lare. 
Organisera, socialisera 
och integrera ungdomar 
samt främja deras delak-
tighet. 

Önskat scenario Aktiviteten upphör Uttrycket utveck-
las som estetiskt 
och legitimt 
uttryck 

Utövaren begår inga 
destruktiva handlingar 
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Översikten ger en förenklad bild av positioner mellan interventionsstrategier, 
men sammanfattar grundläggande skillnader i professionella aktörers ambit-
ioner att påverka graffiti. Inom ramen för bekämpande perspektiv uppfattas 
graffiti som ett skadegörelsebrott, som då benämns som klotter. Synsättet 
samlar framförallt intervenerare med ansvar för fysisk miljö och fast egen-
dom från tekniska kontoret, SJ och polisen. Intervenerare som förordar beja-
kande perspektiv uppmärksammar i första hand graffiti som en konstform, 
vilken då benämns som graffiti. Förespråkare för detta synsätt förekommer 
bland tjänstemän från kulturförvaltningen och länsmuseet. Företrädare för det 
bemästrande perspektivet återfinns framförallt bland ungdomsarbetare, i den 
här studien i huvudsak representerade av KFUM och fritidsförvaltningen. I 
likhet med företrädare för det bejakande perspektivet uppfattas graffiti som 
något väl värt att främja. En betydelsefull skillnad är att det bemästrande 
perspektivet också bär på en ambition att kontrollera ungdomars sätt att måla 
graffiti i en för samhället önskvärd riktning. Kännetecknande för en sådan 
kontroll är att den ansluter till den i kapitel 3 beskrivna ”socialisationsmo-
dellen” då ungdomsarbetarna lägger vikt vid att utveckla sociala relationer 
med ungdomar för att kunna påverka genom dialog och organiserade möten  
(se exempelvis B. Andersson, 2005b; Sahlin, 2000:88 ff.).  

De tre perspektivvalen befinner sig visserligen i konflikt med 
varandra, men bidrar ändå till att det lokala arbetet framträder med en viss 
förutsägbar struktur. Oavsett vilket synsätt en intervenerare själv intar kan 
denne förvänta sig att graffiti hanteras som skadegörelse av tekniker och 
poliser, som konst av kulturarbetare respektive en ungdomsaktivitet av ung-
domsarbetare. Det anmärkningsvärda med sådana konkurrerande tankekon-
struktioner är att de kan tas i bruk, utan direkta avvägningar av hur det ser ut i 
Jönköping. Ett uttryck för denna relativa frikoppling mellan uppfattningar om 
graffiti och graffitins faktiska utbredning i lokalsamhället är att intervenerare 
kunde engagera sig i graffiti, utan att någonsin ha träffat en graffitimålare och 
utan någon mer ingående kunskap om den lokala kulturens utbredning och 
utformning.  

När interventionsperspektiven presenteras på detta sätt blir det möjligt 
att urskilja en ytterligare konfliktdimension. Konflikt uppstår genom att två 
grundlagsskyddade principer ställs mot varandra. Inom ramen för ett bekäm-
pande perspektiv betonas vikten av äganderättsprinciper medan ett bejakande 
perspektiv framhåller vikten av offentligt liv och yttrandefrihet. Det här inne-
bär att ställningstagande i graffitifrågor blir värdemässigt laddade. Att inte 
reagera på ett fenomen som graffiti kan innebära att medborgarna tappar 
tilltron till offentliga institutioner och dessas förmåga att upprätthålla ordning 
och skydda medborgarnas intressen. Samtidigt kan sådana åtgärder uppfattas 
som alltför kraftfulla då de innebär inskränkning i det offentliga livet och i 
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demokratiska rättigheter, som till exempel rätten att uttrycka och organisera 
sig. 

Graffiti som arbetsuppgift 
Det finns betydande skillnader mellan intervenerare när det gäller skälen till 
att arbeta med graffiti. För aktörer som hanterar graffiti som ett skadegörel-
sebrott är graffiti framförallt en påtvingad arbetsuppgift som de knappast kan 
undvika att hantera, utan att tappa i trovärdighet. Det skiljer dem från aktörer 
som i graffiti ser en möjlighet till att arbeta med ungdomars socialisation.  
 

Jan Svensson, KFUM: Vi började träffa dem och sa att ni får måla här. 
Vi skulle ha något jam och vi hade lite lagliga plank att måla på. Det 
började i den skalan. Men sedan allteftersom problemet blev större, 
behovet blev större helt enkelt, såg vi också vår chans, eller vår möj-
lighet att göra mer. 

 
Också Länsmuseets engagemang i graffitifrågan kan ses som ett uttryck för 
ett frivilligt åtagande. Lisa Lundström berättar att hon själv tog initiativ till 
att bli involverad i Projekt Graffiti. 
 

Lisa Lundström, museet: Jag tror jag tjatade in mig faktiskt. En på 
Kulturförvaltningen och jag samarbetade kring utställningen Sudden 
Art. Han var ju med och hjälpte till med pengar. Så vi hade kontakt 
och då nämnde han att han skulle iväg på ett graffitimöte. Varpå jag 
sa: – Vad spännande! Det vill jag också vara med på! Och så kom jag 
in i gruppen. Och vad jag gör i gruppen det har jag frågat många 
gånger? Jag sitter väl mest där för att jag är nyfiken, tror jag. 

 
Det är inte självklart att aktörer som är intresserade av graffiti får möjlighet 
till inflytande.  För att vinna gehör för sin uppfattning behöver man också 
framstå som pålitlig och trovärdig inför andra intervenerare. En person som 
inte lyckades med det var butiksinnehavaren John Berg som organiserade A 
Hip Hop Jam.  
 

John Berg, butiksinnehavare: En sak som jag som jag tycker varit 
synd. De bygger upp något kring graffiti i Jönköpings kommun men 
inte en enda gång har de ringt mig och frågat om jag vill vara med. 
Och jag skulle gärna vara med. Inte för att jag tjänar något på det 
men jag har kunskap som de saknar. Jag känner ungdomar. De kän-
ner ungdomar i tredje hand. 
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De erfarenheter John Berg gjorde när han organiserade A Hip Hop Jam pekar 
på vikten av att uppfattas som en legitim aktör. Trots att hans utgångspunkt 
för graffitiarbete inte var särskilt olikt KFUM:s, valde kommunen att inte 
involvera honom. Fritidsledare Leif Larsson menar att just tveksamheter 
kring butiksinnehavarens trovärdighet var avgörande för att han inte bjöds in 
till samtal om graffiti.  
 

Leif Larsson, fritidsförvaltningen: Men han var ju inte ansedd som en 
beskyddare av byggnader i alla kretsar och han hade väl svårt att 
komma ut med sitt budskap att han var seriös. Jag menar, även makt-
havare har ju sin inställning rätt klar och utan kunskap många gånger. 
Det är ju ibland det som är problemet. Bara för att någon tillhandahål-
ler vissa saker så behöver det ju inte innebära att de är kriminella eller 
håller på med oseriösa saker. Det är det där svepandet då och då åker 
ju en sådan med i det svepet. 

 
Intervenerare har alltid ett visst handlingsutrymme (Lipsky, 1980) som inne-
bär att de kan påverka villkoren för det egna aktörskapet. Möjligheterna till 
eget inflytande över arbetet blir tydligt när man ser till fältsekreterarnas ar-
bete. Tidigare beskrevs hur de arbetar med graffiti genom att hantera polis-
rapporter. På en direkt fråga om graffiti skulle kunna bli föremål för uppsö-
kande arbete närmar sig fältsekreteraren samma synsätt som företräds av 
KFUM. 
 

Björn: Men ser ni det som en grupp som man ska arbeta med som so-
cialarbetare? Ni jobbar ju mer indirekt med dem som blir ertappade. 
Men finns det något jobb att göra innan? 
Monika Nyström, fältsekreterare: Då är det nog mer att främja den 
kulturen kanske. Så får man se hur poppis man blir i alla förvaltnings-
led om man gör det. Alltså att ge dem utrymme. Att ha en dialog med 
dem. Och har man det så har man ju även insyn i gruppen, tänker jag. 
Då får man en annan kunskap om dem och är det då droger eller annat 
så snappar man ju upp det fortare.  

 
I ett tänkt arbete orienterar sig fältsekreteraren mot en tradition av ungdoms-
arbete som kan räknas till socialisationsmodellen. Likt KFUM förordas ett 
arbete där man möter graffitimålare i dialog och med en acceptans för kul-
turens existensberättigande. Det tänkta arbetet förläggs då också till en 
gruppnivå där fältsekreterare avser främja ungdomars intresse för graffiti, 
samtidigt som kontakten och den ökade insynen gör det möjligt för dem att 
påverka och motverka mindre önskade beteenden hos graffitimålarna.  
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Det självbestämmande som professionella har över sin yrkesutövning 
kan begreppsliggöras med begreppet ”diskretion”. Evans (2010) definierar 
det som graden ”of freedom a worker can exercise in a specific context and 
the factors that give rise to this freedom in that context” (ibid:10 f.). Även 
om graffiti som arbetsuppgift kan framstå som påtvingad för intervenerare 
som agerar inom ett bekämpande perspektiv har de ändå ett inflytande över 
sina strategival. Utan att söka stöd bland andra aktörer har de möjligheter att 
genomdriva de strategier som de själva förordar. Ett utryck för genomslags-
kraften är att strategierna, exempelvis gällande sanering och materialval för 
byggnader, permanentas och rutinseras. Ett sådant självständigt inflytande 
saknar intervenerare som förordar bemästrande strategier som lagliga väggar. 
Det här förhållandet kommenteras också av Elisabeth Enström, fritidsförvalt-
ningen: ” – Sedan har vi den politiska viljan. Den politiska viljeinriktningen i 
detta har ju varit avgörande. Hade vi inte haft det stödet politiskt då hade jag 
kunnat stånga min panna blodig.”. 

Ett betydelsefullt förhållande som påverkar förutsättningarna för in-
terventionsarbetet är att det finns ett politiskt inflytande på graffitifrågor. 
Som politisk fråga är graffiti ideologiskt laddad då den berör frågor om 
äganderätt, yttrandefrihet och hur vi ska förhålla oss till varandra i det offent-
liga rummet. Att ge uttryck för en tydlig ståndpunkt kring graffiti kan därför 
vara av symboliskt värde för politiker som vill framstå som handlingskraftiga 
i frågor kring samhällets ordning, trygghet, människors delaktighet eller 
inflytande över det offentliga rummet. När det gäller en sådan interventions-
strategi som lagliga väggar var det dessutom helt nödvändigt att den vilade 
på politiska beslut.  

Tidigare nämndes att medias intresse och bevakning av graffiti och 
klotterproblem kan påverka aktivitet bland politiker och tjänstemän. Ett ytter-
ligare förhållande som påverkar intervenerare är att de behöver förhålla sig 
till reaktioner från allmänheten. 
 

Björn: Du sa att det ringer folk. Vilka är det som ringer? 
Jan Svensson, KFUM: Nu har det varit ganska lugnt men det kan vara 
allt möjligt. Det kan vara någon från allmänheten som är förbannad 
och läser i tidningen att vi samarbetar [med graffitimålare].  

 
När graffiti diskuteras som ett skadegörelseproblem är det inte ovanligt att 
man beskriver det som att ”alla är drabbade”. Trots det verkar inte klotter-
problematik ge upphov till några mer omfattande opinionsyttringar. Mats 
Ögren vid SJ önskar att det hade varit så. 
 

Mats Ögren, SJ: Om man kunde blanda in kunderna så att säga. Om 
man hade ’Rör inte vårt tåg’. Om vi hade en opinion. 



KAPITEL 7 INTERVENERARE OCH GRAFFITI 
 

 208 

Björn: Möter du allmänhetens reaktioner? 
Mats Ögren, SJ: Nej. Jag skulle ju vilja det men det gör jag ju inte. 
Det gör jag inte. Det är möjligt att de som går ute på tågen får reakt-
ioner. Men jag får inga.  
Björn: Det är ingen som ringer? 
Mats Ögren, SJ: Nej, aldrig.  

 
Under mina observationer vid den lagliga tunneln har jag noterat att den 
förbipasserande allmänheten vandrar genom den utan att det går att avgöra 
om de gillar eller ogillar det de ser. De gånger uppfattningar verbaliseras har 
några varit negativa, medan andra bestått i berömmande kommentarer. Att 
det finns personer med en mer välvillig inställning till graffiti nämner inte 
tjänstemännen när de beskriver kontakter med kommuninnevånarna. De 
synpunkter som når fram till kommunen kommer till utryck i form av klago-
mål, vilka i första hand hanteras av tjänstemän vid tekniska kontoret. Kritiken 
gäller då inte bara klotter utan kan också röra ett eftersatt gatuunderhåll, en 
misskött parkyta eller att snöröjning fungerar otillfredsställande. Det som 
vanligtvis ger upphov till klagomål är något problem som finns i den klagan-
des omedelbara närmiljö. Enligt Lars-Åke Gustavsson, tekniska kontoret, är 
det sällan någon privatperson tar kontakt för att tala om att det finns klotter 
på mer allmänna ytor som parkbänkar, elskåp, gångtunnlar eller liknande. 
Han kan dock berätta om en person som mer regelbundet hör av sig och talar 
om att det finns klotter även om det inte finns i dennes omedelbara ”hem-
marevir”.  
 

Björn: Men varför tar han kontakt med dig? 
Lars-Åke Gustavsson, tekniska: Han jagar polis och han jagar oss och 
han jagar privata fastighetsägare. Han har den synen att det som är 
framme det ska bort så snabbt som det som kommit upp. Han engage-
rar sig. Han känner alla tags och det där. Han vet. Han har ett brin-
nande intresse för det. 

 
Om man ser till grundtanken med det nationella brottsförebyggande pro-
grammet (Ds 1996:59) där brottsbekämpning sägs vara allas ansvar framstår 
denna privatperson som föredömlig. I offentliga sammanhang efterfrågar 
gärna tjänstemän och politiker ett medborgligt engagemang kring klotterfrå-
gor. Man vill att föräldrar ska vara vaksamma på vad deras barn gör, man vill 
att klotterbrott anmälds och man efterfrågar allmänhetens stöd för att kunna 
identifiera misstänkta gärningsmän. När jag intervjuar tjänstemän märker jag 
att det finns en tudelad uppfattning om initiativ av det här slaget. En förkla-
ring är att tjänstemännen vid sådana här påstötningar inte själva kan kontrol-
lera prioriteringsordningen bland sina arbetsuppgifter. Av det skälet kan en 
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person som är aktiv i sin kontakt uppfattas som att denne ”jagar polis och han 
jagar oss och han jagar privata fastighetsägare” där ordvalet jagar knappast 
framhåller telefonsamtalen som efterfrågade eller välkomna. Den här tude-
lade inställningen till en engagerad allmänhet gav också samordnaren för det 
brottsförebyggande rådet uttryck för när han beskriv personer som gärna hör 
av sig som en ”vän av ordning”. 

Graffiti som samverkansfråga 
Som jag pekat på tidigare finns en grundläggande skillnad mellan hur olika 
intervenerare förhåller sig till graffiti. Trots denna olikhet är ett återkom-
mande tema bland intervenerare att de vill utveckla sitt samarbete kring graf-
fiti.  

 
Klas Granlund, Lokala Brå: Vi skickar ut information och vädjan till 
fastighetsägare som har drabbats […] Jag har inte fått någon reaktion 
än men att vi jobbar på fler och fler fronter, bredare och bredare. Det 
gör att det förhoppningsvis genomsyrar väldigt många ingångar hur 
man kan… Vi måste samverka.  

 
Graffiti är en fråga som berör flera olika verksamhetsområden, vilket gör 
frågan svår att hantera, utan att också ta hänsyn till vad andra gör eller inte 
gör. Som samverkansfråga framstår dock graffiti som något av ett tveeggat 
svärd. Den fungerar bra i det avseende att den engagerar och berör flera par-
ter, men blir svårhanterlig då den är kringgärdad av motstridiga uppfattningar 
och konflikter.  

Samverkansambitionen framstår som mobiliserande när den organise-
ras kring en allmän uppfattning om att samverkan är något eftersträvansvärt i 
sig själv. När lokala Brå redovisade sitt första verksamhetsår angavs att den 
huvudsakliga uppgiften varit ”att motverka skadegörelse och brott bland barn 
och unga. Vidare ska rådet i bred samverkan med berörda aktörer samordna 
och utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på kort 
och lång sikt.”72. Flest praktiska exempel på ett sådant brottsförebyggande 
arbete presenteras under rubriken ”Klotterproblematiken”: 
 

• Informationsinsatser till grund- och gymnasieskolornas elever och lärare. 
• Affischkampanj ”Stoppa klottret och sabbet” på länstrafikens bussar. 
• Affischer skickades ut till bensinmackar, färghandlare och bilföretag med 

begäran om att se över exponeringen av färgsprayburkar samt sätter upp en 
affisch och därigenom stödja arbetet mot klotter. 

                                                                    
 
72 Rapport om Det Lokala Brottsförebyggande Rådet i Jönköpings Kommun LBRÅ. 2002-05-06. 
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• Bevakningsinsatser i samarbete med närpolis, bevakningsföretag, taxiföre-
tag, bussbolag och kommunen under ett par tidsperioder. 

• Medverkan i projekt om legal graffiti 
• Effektiv klottersanering har diskuterats med tekniska kontoret 
• Dialog med ungdomar om behovet av ”Ungdomens hus” eller liknade.  

 
Flera av de åtgärder som listas kan ses som en fortsättning på ett arbete som 
redan pågick eller hade förekommit tidigare. Det nya var att arbetet framstod 
som ett samlat grepp kring ett kommunalt arbete med graffiti och klotter där 
Lokala Brå presenterades som en sammanhållande kraft. 

Mer komplicerad blir samverkan när aktörerna rör sig från det gene-
rella idealet om samverkan till att arbeta med graffiti som en konkret sak-
fråga. Sådana svårigheter aktualiserades i Projekt Graffiti. 
 

Lars-Åke Gustavsson, tekniska: Nej, min syn är att bort med skiten så 
fort det går. Det är vi nog ganska överens om, både de som håller på 
att sanera och jag då. Det är vi nog ganska överens om att det ska bort 
så fort som möjligt.  
Björn: Men hur blir det att vara med i det här projektet då? 
Lars-Åke Gustavsson, tekniska: Nej, jag är ju bromsen. Jag är ju 
bromsen. Det fattade du säkert. Jag och Hans Danielsson [från tek-
niska kontoret] är ju broms i detta. Jag är mycket tveksam till det här 
men sedan är det ju politiska beslut som är fattade och vi är ju poli-
tiskt anställda om man säger så. Och i det här fallet är det ju [ett 
kommunalråd] som varit inne och agerat. 

 
Den samverkan som skedde inom ramen för Projekt Graffiti etablerade inte 
någon samsyn som utmanade intervenerarnas professionella grundantagan-
den om graffiti. Att aktörer med så olika inställning ändå lyckas samarbeta 
kan förklaras med att de ansluter till en ”enighetsprincip” (Goffman, 
1998:81), vilken innebär att de som tjänstemän förväntas vara följsamma och 
lojala till fattade beslut. Projektgruppens möten kunde därför framstå som 
något som ålagts deltagarna, vilket var något som Markus Larsson kommen-
terade.  
 

Markus Larsson, KFUM:s graffitiskola: Vi har ju haft några möten 
med kommunen. Tyvärr så verkar ju engagemanget vara lite att det är 
ett politiskt beslut i botten. Det är ett projekt, eller vad man ska säga, 
som ska löpa under en viss tid.  Och under den tiden ska den här 
gruppen ha sammankallats och haft möten fyra gånger. Och de ska 
protokollföras. Det är mest att de ska bocka av att de har gjort sitt åta-
gande. Det är inte så mycket intresse för individerna som håller på 
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[med graffiti] och inte så mycket intresse för behoven som finns. Utan 
mer att sköta det här politiska uppdraget. 

 
Vid observationstillfällena kunde jag notera ett förhandlingsspel mellan de 
som ville utveckla förutsättningarna för legal graffiti och de som i sådana 
förslag såg hinder och begränsningar. Ett belysande exempel var när Elisa-
beth Enström, fritidsförvaltningen, efter samråd med en graffitimålare, före-
slog att man skulle skapa en ytterligare laglig vägg genom att placera be-
tongprofiler i ett grönområde. När projektgruppen diskuterade lämpligheten 
med ett sådant arrangemang intog de båda teknikerna en skeptisk hållning. 
De kom med invändningar om vad det skulle kosta och vem som skulle be-
tala. De hade också invändningar mot att den tänkta platsen var lämplig med 
tanke på en närbelägen kyrka. De såg också svårigheter med att förankra 
betongfundamenten så att de inte skulle välta och befarade att det kunde 
finnas elledningar i marken. När de nämnde att det kunde behövas bygglov 
föreslog Lisa Lundström från museet att man skulle söka ett tillstånd ”för att 
sätta upp tillfällig konst, för det är faktiskt konst”. Som observatör kunde jag 
konstatera hur förhandlingsspelet också kunde ta en mer humoristiska rikt-
ning som när Elisabet Enström, som alternativ till alla invändningar, föreslog 
att betongväggen kunde placeras mitt i centrala Huskvarna. 
 

Elisabet Enström, fritidsförvaltningen: Esplanadparken kanske kan 
vara bra? 
Lars-Åke Gustavsson, tekniska: Nej för fan! 
Elisabet Enström, fritidsförvaltningen: Jag bara skojade. 

 
När jag intervjuade deltagarna i Projekt Graffiti var alla väl medvetna om att 
de positionerade sig i olika roller, men de samarbetssvårigheter detta kunde 
ge upphov till var inget de diskuterade med varandra. 

Ambivalens och personliga uppfattningar 
De konfliktytor som framträder mellan intervenerarna går att förklara med att 
de har olika yrkesmässiga skäl till att arbeta med graffiti. Det lokala inter-
ventionsarbetet riskerar dock att framstå som alltför mekaniskt om man en-
bart pekar på hur yrkesföreträdare väljer att hålla fast i synsätt som följer av 
deras professionsuppdrag. När enskilda tjänstemän gav sin syn på graffiti 
framträdde en mer mångfacetterad, men också motsägelsefull bild. I mina 
intervjuer förde de inte bara mer nyanserade resonemang om hur de arbetade, 
utan de gav också uttryck för en större osäkerhet. Till exempel det jag nämnt 
tidigare om att Lokala Brå och polisen inte satte så stor förhoppning om att 
en affischkampanj mot klotter verkligen påverkade graffitimålare, eller när 



KAPITEL 7 INTERVENERARE OCH GRAFFITI 
 

 212 

aktörer som förordar sanering ställer sig tveksamma till att detta verkligen 
reducerar värdet av att måla för graffitimålare.  Genomgående har det funnits 
en diskrepans mellan mer reflekterande resonemang som framförts i intervju-
situationer och det som sägs med bestämdhet på kommunala sammanträden, i 
skrivelser och i pressuttalanden. Ett ytterligare exempel där det bakom en 
officiell uppfattning skymtar en viss osäkerhet, framkom när Jan Svensson 
från KFUM beskrev hur han fann argument för lagliga väggar.  
 

Jan Svensson, KFUM: Framförallt var det ju viktigt för oss att veta 
hur det har gått för andra som har lagliga väggar. Det har ju visat sig 
att … Alltså det finns en tendens att det minskar men att det inte är 
problemfritt. Att det kan vara lite stökigt i området runt omkring och 
till och från den här väggen kan det vara tags. Men att helheten är att 
kommunen också vinner på det. Sen är det svårt att jämföra Jönköping 
och Malmö för att det är en storstadsregion och det är nära till Köpen-
hamn. Det är ju helt olika. Men det visar sig ändå på de ställen där 
man har en vettig laglig vägg och man möter ungdomarna så har det 
en tendens att… Jag har inga belägg för att det är så men det var den 
känslan man fick i alla fall. Det skulle vara intressant att veta om det 
är så.  
Björn. Det kanske inte är någon som vet? 
Jan Svensson, KFUM: Nej. 

 
När intervenerare inte lika bestämt argumenterar för sin linje är deras förstå-
else av graffiti mer reflekterande och mer ambivalent. Hur graffiti ska förstås 
och vad som ska göras kan kläs i ord som ”det finns en tendens”, ”svårt att 
jämföra” och ”inte belägg” vilket pekar på en osäkerhet. Att intervernerare på 
det här sättet kan ställa sig mer tveksamma till det egna arbetet än vad de 
officiellt ger uttryck för kan förstås med hjälp av Goffman (1998:97 ff.). Han 
utnyttjar två metaforiska begrepp – främre region respektive bakre region – 
för att visa på hur aktörer varierar sina framträdanden beroende på hur de 
definierar den aktuella situationen. Aktivitet i den främre regionen ska förstås 
som ett publikt eller officiellt sammanhang där det är viktigt att presentera 
sig själv och sin verksamhet på ett trovärdigt sätt. I fallet med den kommu-
nala affischkampanjen mot klotter kommuniceras då inte de tveksamheter 
som tjänstemännen kan ge uttryck för i intervjuer. Detta då en sådan tvekan 
skulle kunna underminera trovärdigheten i ett budskap till allmänheten om att 
kommunen tar allvarligt på problem med klotter. Av samma skäl skulle ung-
domsarbetaren Jan Svensson få svårt att få gehör för ett förslag om lagliga 
väggar om han samtidigt sa att det inte finns belägg för att legala ytor har en 
positiv inverkan på graffitikultur. Även om forskningsintervjuer inte ska 
liknas vid privata samtal visade det sig att aktörerna i sådana samtal var be-
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redda att gå utanför en mer retorisk förståelse av sitt arbete. Tjänsterummet 
skulle då kunna liknas vid det som Goffman beskriver som en bakre region 
där intervjupersoner inte uppfattar sig lika påpassad eller tvingade att leva 
upp till förväntningar som följer av ett mer publikt aktörskap. 

Det är oklart hur vanligt det är att intervenerare ger uttryck för ambi-
valens och tveksamhet inför de strategier de själva förordar. Det kan vara så 
att den kvalitativa forskningsintervjuns karaktär lockade till reflektion och 
kritisk granskning. Jag uppfattar också att den självkritik som intervenarna då 
framförde ska förstås som en mer personligt grundad uppfattning och inte 
som en insikt om att det egna pågående arbetet var i behov av förändring. Det 
samtalsklimat som internvernare hade inbördes verkade heller inte ge plats 
för ett självkritiskt erfarenhetsutbyte. Snarare dolde de den osäkerhet de 
själva kunde hysa inför sina åtgärder för att lojalt förespråka just sitt strategi-
val som ett lämpligt arbetssätt. Genom det upprätthölls också ett interakt-
ionsmönster som trots graffitifrågans ambivalens ändå framstod som statiskt 
och förutsägbart. 

Summering 
Kapitlet visar att graffiti är något som ger upphov till arbete inom flera olika 
verksamhetsområden. Centralt är att intervenerarna anger olika professions-
grundade skäl till att arbeta med graffiti. De skäl som anges kan härledas till 
tre mer framträdande perspektiv. Ett perspektiv tar fasta på att graffiti är ett 
skadegörelsebrott. Perspektivet förenar aktörer med ansvar för de fysiska 
objekt som graffitimålare olovandes tar i anspråk. I den här studien företräds 
synsättet av tjänstemän verksamma inom teknisk förvaltning, kollektivtrafik 
och polisväsendet. I avsikt att förhindra skadegörelse har de introducerat en 
rad olika strategier som är avsedda att försvåra möjligheterna att måla graffiti 
och/eller underlätta sanering av klotter om skadan inträffar. Ett annat per-
spektiv tar fasta på att graffiti är ett estetiskt uttryck. Perspektivet förenar 
intervenerare som är verksamma inom konst- och kultursektorn. Deras arbete 
handlar om att visa upp graffiti som konstform och då ofta kopplat till en 
diskussion om konstens roll i det offentliga rummet. Ett tredje perspektiv går 
att identifiera bland ungdomsarbetare, i den här studien framförallt represen-
terade av fritidsledare och personal inom ungdomsorganisationen KFUM. De 
uppfattas graffitimålande som en positiv aktivitet, men då ungdomarna gör 
det utan tillåtelse ser intervenerarna ett behov av styrning. Idéerna för styr-
ning bygger på tankar om att graffitimålare kan förmås att förändra ett nega-
tivt beteende om de samtidigt ges möjlighet att måla graffiti under accepte-
rande och lagliga former.  

Samtliga lokala intervenerare söker inspiration och vägledning för sitt ar-
bete genom att ta intryck av hur kollegor runt om i landet arbetar med graf-
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fiti. Denna kunskapsinhämtning är dock selektiv i den meningen att interve-
nerare enbart söker stöd bland kollegor som har en snarlik arbetsuppgift som 
de själva. Det här bidrar till det lokala arbetet framstår som strukturerat kring 
bestämda uppfattningar där intervenerare företräder den egna verksamhetens 
intressen. Samtidigt framgår det att graffiti är en fråga som ger upphov till 
samverkansförväntningar eftersom aktörerna uppfattar att graffiti inte enbart 
är en fråga för den egna verksamheten. På ett övergripande plan framstår 
graffiti som en bra fråga att samarbeta kring just av det skälet att graffiti 
berör många intressenter. Mer problematiskt och konfliktfyllt blir det när 
utgångspunkten för samarbete rör ett konkret arbete. I sådana situationer 
tydliggörs aktörernas olika utgångspunkter för arbetet och de intar mer för-
siktiga och bevakande positioner gentemot varandra.  

Intervjuerna visar att intervenerare kan ge uttryck för osäkerhet och am-
bivalens när de diskuterar det egna arbetet. Sådana mer självkritiska reflekt-
ioner tycks de dock uppfatta som en mer personlig åsikt och är inte något 
som diskuteras intervenerare emellan eller ger upphov till metodutveckling. 
En förklaring till att man inte verkar utvärdera det pågående arbetet kan vara 
att graffiti bara ibland är en uppgift som sysselsätter intervenerare. I perioder 
då graffiti inte är aktuellt stannar arbetet av för att på nytt starta nästa gång 
graffiti blir en angelägen uppgift. Det här bidrar till att arbetsuppgiften graf-
fiti framstår som temporär och som en mindre del av de ordinarie arbetsupp-
gifterna. 
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8 
Ansikte mot ansikte 

En central frågeställning för studien har varit att undersöka vad som sker i 
mötet mellan aktörer som har olika ingångar i sammanhanget kring graffiti. I 
föregående två kapitel har graffitimålare respektive intervenerare presenterats 
som två mer eller mindre åtskilda kategorier. En sådan uppdelning pekar på 
väsentliga skillnader i aktörernas utgångspunkter. För ungdomar är graffiti en 
vald aktivitet där de utvecklar gemenskap och identitet i en kultur där de på 
en och samma gång kan söka konstnärligt utbyte och sociala aktiviteter som 
innehåller ett risktagande. Intervenerare har inte samma helhetsutbyte av 
graffiti, utan deras ingång i frågan sker utifrån aspekter som är relevanta för 
deras arbete. De agerar heller inte med en strävan att framstå som ett samlat 
kollektiv, utan befinner sig snarare i en situation där olika professioner beva-
kar olika intressen. Genom att ställa den egna verksamhetens intresse i för-
grunden får intervenerarna svårt att söka kompromisser också i situationer då 
de förväntas samverka.  

Det hör inte till vanligheten att graffitimålare och intervenerare möts 
ansikte mot ansikte. Graffitimålare har utvecklat en normalpraktik där de 
undviker kontakt för att kunna producera graffiti utan att blir ertappade. I 
avsikt att eliminera upptäcktsrisk använder målarna en rad strategier. Ett sätt 
är att förlägga målandet till platser som uppfattas som lugna. När de agerar i 
sammanhang som bedöms som riskabla använder de ett säkerhetstänkande 
och noterar i vilken grad platsen är övervakad.  

Det visar sig att också intervenerare utvecklar ett arbete kring graffiti, 
utan några ambitioner att komma i direktkontakt med graffitimålare. Flera av 
interventionerna som utvecklas kring ett bekämpande perspektiv förutsätter 
heller inte direkta möten, utan är av situationellt slag där åtgärder som klot-
terskydd, saneringsarbete, kameror och stängsel är tänkta att försvåra möjlig-
heterna att måla graffiti. Sammantaget visar det på att interaktionen kring 
graffiti många gånger utvecklas på ett sätt där aktörer förhåller sig till 
varandra på behörigt avstånd. 

Genom att avgränsa studien till ett lokalt sammanhang och där följa 
graffitifrågan över längre tid har det trots allt varit möjligt att identifiera ett 
antal situationer där graffitimålares och intervenerares vägar korsas. Här 
framträder något olika interaktionsmönster beroende på om graffiti blir defi-
nierat som brott, konst eller ungdomskultur. 
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Interaktion kring brott 
Graffitimålarnas uppfattning om aktörer som agerar med bekämpande inter-
ventioner är tudelad eftersom intervenerare som försöker skydda fysiska 
objekt ses som både med- och motspelare. När jag frågar målarna om deras 
erfarenheter av möten med intervenerare tänker de spontant på yrkesgrupper 
som försöker hindra dem från att måla.  
 

David: Som man ska passa sig för menar du? 
Björn: Ja, vilka stöter du på? 
David: Det beror ju på var du målar. Polisen de har ju tillgång att vara 
överallt. Securitas och vissa vaktbolag de har ju tågen. De kör runt och 
vaktar byggnader. […] Men vi träffar ju inte… det är inte någon som 
torskat. Så vi träffar ju inte på några men det är dem vi vet att vi ska 
passa oss för. 

 
Helt klart lägger graffitimålare störst vikt vid den interaktion som kan ut-
vecklas kring graffiti som ett skadegörelsebrott. När de talar om möten med 
polis och vaktbolag framkommer en speciell laddning där polis och vaktbolag 
uppfattas som en huvudfiende. Den ideala situationen är att kunna måla utan 
att någon hinner ingripa. ”– Jag har bara blivit jagad av polisen en gång och 
det gick rätt fort att komma undan. […] Och sedan så håller man ju sig alltid 
undan från polisbilar. Och även Securitas och alla de här vaktbolagen du 
vet.” [Joakim]. Den farofyllda relationen är betydelsefull eftersom själva 
risktagandet gör graffiti till en spännande aktivitet.  
 

Ludvig: För då finns det inget att vara skraj för om det var lagligt 
nästan överallt. Då finns ingen… ingen udd i det om man säger så. 
Och det är egentligen det allting går ner till. Att man kan åka dit när 
man kör olagligt. Det är ju från den punkten all spänning kommer. 
Att man faktiskt kan åka dit. 

 
Att åtgärder som vidtas i avsikt att bekämpas graffiti kan få en icke avsedd 
effekt har tidigare beskrivits i forskningssammanhang (bl.a. av Ferrell, 1996; 
Høigård, 2002). En mer aktiv bekämpning ses inte enbart som negativt av 
målarna eftersom ett hårt och tydligt motstånd också konstruerar scenen som 
mer krävande och äkta. Precis som Ludvig nämner går det att uppfatta kon-
trollen som dubbelbottnad då den å ena sidan utgör ”den negativa sidan” 
samtidigt som det är ”från den punkten all spänning kommer”. 

Ungdomarna har också berättat om sporadiska kontakter med interve-
nerare. Ett exempel är när Tony tar kontakt med saneringspersonal, en s.k. 
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buffare. Vid intervjun visar han ett fotografi på en av sina allra tidigaste mål-
ningar:  
 

Tony: Den minns jag för det var första gången som jag stötte ihop 
med buffarna. Då blev jag riktigt förbannad och försökte stå där och 
argumentera med dem fast det blev ju inte… Det var ju inte deras fel 
att de tog bort det. Men det var ändå en jobbig situation att se när 
ens målning blev borttvättad. Sedan vande man sig rätt snabbt. 
Björn: Vad sa de då? 
Tony: De sa att det inte var de som bestämde utan att det bara var 
deras jobb. De stöter väl på sådant rätt ofta kan jag tro, men det är 
inte kul att se sin målning bli borttvättad. 

 
Ludvig berättar också om den här typen av korta spontana möten med inter-
venerare. 

 
Ludvig: SJ har jag faktiskt snackat med ett par gånger, konduktörer 
och grejer. Jag kommer ihåg ner vi åkte med ett tåg som var målat. 
Då satt jag och skissade graffiti och så kom konduktören fram och 
lät riktigt förbannad:  

– Är det du som gjort den här jävla grejen på utsidan? 
– Nej, det är faktiskt inte jag men jag är graffitimålare, svarade 
jag då.  

Då blev han så där sur och skulle förklara att det var för djävligt och 
varför det var värsta pesten i världen och hur mycket pengar de slö-
sar på det. Då sa jag att jag vet hur mycket pengar ni slösar för jag 
håller själv på med det. Då ville han nästan ringa till polisen bara för 
att jag sa att jag var målare. Man har haft diskussioner med sådana. 

 
Män med uppdrag 
Det finns flera likheter mellan graffitimålare och de intervenerare som agerar 
utifrån bekämpande strategier. En likhet är att båda grupperna kan ses som 
operativa enheter som förlägger sin aktivitet till det offentliga rummet. Båda 
grupperingarna domineras av män, vilket bidrar till att förstärka en kampsitu-
ation där unga manliga graffitimålare ställs mot äldre manliga väktare vilka 
bevakar och skyddar åtråvärda objekt. Den här relationen tycks mycket cen-
tral för att förstå det interaktionsmönster som utvecklats kring graffiti. Insla-
get av kamp är ett återkommande tema vilket går igen i litteratur, film och 
bilder oavsett om graffiti beskrivs som något positivt eller negativt. Likheter i 
självpresentation kan åskådliggöras med exempel hämtade från en graffititid-
skrift och en reklamfolder från ett saneringsbolag. 
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8.1: Män med uppdrag73 
 

  
I båda fallen framträder en bild av män som beslutsamt och koncentrerat 
verkställer sitt uppdrag. Ett framträdande mönster i den interaktion som upp-
står kring graffiti som en kamp är att aktörerna förhåller sig till fantombilder 
av varandra. Då de sällan eller aldrig möts framstår de inför varandra med 
stereotypa drag. I intervenerarperspektiv kan graffitimålare ibland framställas 
som att de utan mening och av rent okynne målar graffiti medan målarna 
föredrar att uppfatta intervenerare som en mindre begåvad, men likväl farlig 
motståndare som det gäller att överlista. Graffitimålarnas intresse för poliser 
och vakter visar sig också genom att de kan bedöma sin motståndare efter 
snarlika principer som de tillämpar på sig själva.  
 

Tobias: Vi hade en teori om det någon gång. Om det var TL som var 
wannabees till Falk och Falk är wannabees till snuten. Och Aragon 
försöker härma Securitas och Securitas är nästan jämsides med snu-
ten. 
Jacob: Jag tycker inte man kan se vakter som vakter. Det är skillnad. 
Tobias: Stöter man på en Securitasvakt som man vet varit med se-
dan ABAB-tiden då är det fetknas. Då får man springa. 

                                                                    
 
73 Bildutnyttjande, Underground Production nr 27 2004 och reklamfolder Trion Tensid AB, 
publicerade med respektive företags medgivande både vad det gäller fotomontage och kommen-
terande text.  
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Jacob: Ja, vadå överman! 
Björn: Hur ser det ut på graffsidan? Du pratade om veteraner? 
Tobias: Det är lite samma grej. 
Jacob: Veteraner som kört länge har en annan stil. De kör stora lag-
liga saker.  
Tobias: Jag skulle likna mig med en Falk-vakt i så fall. Relativt ny 
men håller ändå en bra kvalitet. 

 
När graffitimålare beskriver interaktion med intervenerare som vill hindra 
dem framstår det som att den optimala kontakten är att komma mycket nära, 
men ändå lyckas dra längsta strået och undkomma upptäckt. Intervernare 
bekräftar att de har svårt att hindra graffitimålare från att måla. Ett skäl är att 
de saknar personella resurser för en omfattande bevakning, men också då 
objekt bevakas kan det vara svårt att skydda dem från att bli målade.  
 

Mats Ögren, SJ: Vi har varit nära. Vår personal har hämtat vagnar och 
det rinner klotter på vagnarna. Det har inte ens torkat. Det hände pre-
cis nyligen. Men vi har aldrig kommit direkt när någon har klottrat. 
Det har säkert hänt någon annanstans men inte här.  

 
Ur graffitimålarnas synvinkel skulle Mats Ögrens beskrivning kunna använ-
das som en favoritberättelse som visar hur skickligt och gäckande de överlis-
tar sin motståndare. 

I föregående kapitel framkom att polisen är medveten om att deras sätt 
att arbeta med graffiti kan leda till att situationen trissas upp kring något som 
framstår som en ”katt och råtta”-lek. I mina intervjuer nämner de därför att 
de försöker hantera frågan med ett ”lagom” stort engagemang. Den här låg-
mälda strategin kommunicerar de dock inte inför andra intervenerare, i of-
fentliga sammanhang eller via media. Den är heller inte känd bland graffiti-
målare som snarare skulle se en lågmäld strategi som ett tecken på att scenen 
är lugn eller att de själva agerar tillräckligt smart för att undgå upptäckt.  

Flera av de strategier som introduceras i avsikt att bekämpa graffiti är 
väl kända bland graffitimålarna. Genom att hålla sig uppdaterade om vad som 
händer i en global graffitikultur är ungdomarna medvetna om vilka åtgärder 
som intervenerare vidtar, många gånger långt före det att någon förslagit att 
de ska introduceras just i Jönköping.  
 

Björn: Det finns ju ställen som får en att undra varför ingen har må-
lat där. Men det kanske är för att de är bevakade. Jag vet inte hur det 
är med kameror? 
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Andreas: De har inte stor betydelse. Det gör inget. Man brukar inte 
bry sig om dem. Man maskerar sig eller så tar man med sig slang-
bella, vilket som. 
Björn: Så kameror är egentligen ingen… 
Andreas: Det är inget fullständigt bevis heller, övervakningskame-
ror. 
 

Målarna har utvecklat en rad motstrategier för att undvika upptäckt. En är att 
måla i mer undanskymda lägen där de uppfattar att det de gör inte ska ses 
som lika olagligt. På platser där upptäcktsrisken är påtaglig hanteras risker på 
en rad olika sätt. Det kan exempelvis vara genom att välja lämplig tid på 
dygnet, närma sig platsen med vaksamhet och ge en kamrat uppgiften att 
”knasa” om något oförutsett inträffar. Det är också möjligt att uppfatta tagg-
ande som ett sätt att reglera risker då många målare föredrar att tagga i välbe-
vakade miljöer istället för att försöka sig på mer tidskrävande målningar. 
 
Åka fast 
Trots medvetna strategier för att undvika kontakt med poliser är det fler än 
hälften av ungdomarna jag intervjuat som vid något tillfälle ertappats för 
klotterbrott. I förhållande till de i kapitel 7 nämnda metaforerna om ”mätta” 
respektive ”hungriga” poliser (Granér, 2004:74 ff.) så är det möten med den 
hungriga och reaktiva polisen som målarna först för på tal. Ett exempel är när 
Kristoffer och Niklas berättar om ett tillfälle då de greps av polisen. 
 

Kristoffer: Vi har åkt fast helt enkelt. 
Björn: Det har ni? Ni två tillsammans eller? 
Niklas: Ja, och en till. […] De skulle stå och måla och så skulle jag 
hålla vakt. Då såg jag någon som kom emot oss nere från dalen. Så 
började vi springa iväg lite. Och då kom det en polisbil typ. 
Kristoffer: De körde av vägen. 
Niklas: Ja, på cykelvägen. De gjorde en tvärnit en halvmeter framför 
oss. Det var typ tre bilar på området. 
Björn: Polisbilar? 
Niklas: Ja, tio poliser var det kanske. Och då sprang de efter oss. El-
ler de skrek först ’– Det är polisen, stanna!’ och då sprang ju vi. Vi 
[två] sprang åt ett håll och den andra killen åt ett annat. 
Kristoffer: Han kom inte så långt. 
Niklas: Nej. Och det var en som sprang efter oss och så halkade jag i 
leran. Så sprang han typ två meter bakom och så var han jättenära. 
Då tog han upp batongen och sa: ’– Stanna, annars får du en batong 
i huvudet!’. Och då stannade jag. Sedan fick jag åka in på förhör. 
Kristoffer: De var inte så trevliga. 
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Niklas: Nej, de drog ner mössan på mig. Och när jag frågade om jag 
fick dra upp den så sa de: ’– Nej, du kan dra åt helvete!’. Det skrek 
de åt mig nära örat. 

 
Andreas är en annan graffitimålare som har blivit ertappad för klotterbrott 
och med hans erfarenheter vill jag peka på några mer generella mönster för 
sådana möten. 
 

Andreas: Ja, jag åkte ju fast en gång. Då kom jag i kontakt med soc 
och polisen och allt det där. Det blev en massa… snack. 
Björn: Kan du berätta mer om det? 
Andreas: Nja 
Björn: Hur åkte du dit? 
Andreas: Det var en helt vanlig tag jag hade dragit men det fanns 
vittnen och så var det vinter så de kunde följa våra spår i snön. Det 
stod i JP [Jönköpings Posten, min anm] att det var en helt vanlig 
fredagskväll förutom att två klottrare åkt fast. […] Jag hade dragit 
ganska mycket den kvällen. Men det var bara den taggen de hade 
sett. 
Björn: Och så blev ni förföljda genom snöspåren då? 
Andreas: Ja, då kom det först en civilsnut. Sedan kom det en vanlig 
polis. Sedan kom det en piket och sedan kom det en vanlig till, en 
vanlig snutbil. Fyra bilar satte de in mot oss.  
Björn: Vad hände sedan? 
Andreas: De hoppade ur bilarna och tog ner oss mot en tunnel. 
Tryckte upp mig.  
Björn: Och sedan? 
Andreas: Ja, vi stod där en timma och blev förhörda på platsen. 
Björn: Ute? 
Andreas: Ja. Men vi blånekade till allting. Vid förhöret kom det in 
vittnen som vi fick träffa. Och då blev det en massa snack om rätte-
gång och en massa skitsnack från polisens sida. Men jag fick inte 
alls mycket böter. 
 

Denna berättelse framstår som en normalversion av hur ungdomarna beskri-
ver händelseutvecklingen när de ”åker fast”. Till att börja med uppfattar de 
många gånger ingripandet som ”otur”, exempelvis att ett vittne larmar polis 
och att det blev möjligt att följa deras spår i snön. När polisen dyker upp 
beskrivs deras ankomst vanligtvis som en kraftfull insats där flera poliser 
deltar. Polisen agerande framställs också som ”hårdhänt”, då de som i inter-
vjucitatet trycker upp den misstänkta mot en tunnelvägg och håller förhör på 
plats. Att den initiala kontakten mellan polis och graffitimålande killar inleds 



KAPITEL 8 ANSIKTE MOT ANSIKTE  
 

 222 

med att ”vi blånekade” är också en vanlig ingång. Av den avslutande me-
ningen kan man ändå utläsa att Andreas i något avseende erkänner brott ef-
tersom han säger ”jag fick inte alls mycket i böter”. Under det förlopp som 
utspelar sig mellan ett ”blånekande” och ett ”erkännande” uppfattar jag att 
Andreas tvingas balansera sin position som graffitimålare med att samtidigt 
vara en ung kille som står under en vårdnadshavares ansvar. 
 

Björn: Men erkände ni eller erkände ni inte? 
Andreas: Jag erkände på förhöret sedan. Annars skulle jag fått vittna 
mot min kompis på något sätt. Och de snackade om högre böter men 
det tror jag inte på. Fast min pappa tyckte att det var mitt fel att min 
kompis åkte dit så pappa tog på sig hela penningskulden. Åt min 
kompis. Så vi fick ju det också. 
Björn: Eftersom du erkände på förhöret? 
Andreas: Ja. Min kompis erkände också och han skulle fått tusen 
[kronor] i skadestånd men pappa tog det också. För pappa trodde det 
var jag som lurat med honom.  
Björn: Ja 
Andreas: I själva verket hade han också börjat för ungefär två år se-
dan. 

 
Så här långt fram i berättelsen har Andreas främst agerat i linje med graffiti-
kulturens interna logik. När ett fortsatt nekande framstår som orimligt och då 
också lojaliteten med vännen står på spel väljer han att erkänna. Förhöret när 
Andreas erkände skadegörelsebrottet hölls ungefär tre veckor efter gripandet 
och eftersom Andreas var minderårig närvarade också hans pappa. För pap-
pan kom kallelsen från polisen inte som en total överraskning eftersom And-
reas redan den kväll han greps berättade för sina föräldrar. Han berättade 
dock inte allt: ”– Jag berättade att jag blivit fasttagen av polisen för att jag 
varit i lagliga tunneln och klottrat med min penna. Det sa jag”. Trots att det 
kan framstå som att Andreas har stor erfarenhet att hantera auktoritetsperso-
ner som uniformerade poliser visade det sig att detta var första gången han 
befann sig i en förhörssituation. 
 

Andreas: Jag trodde man skulle sitta vid ett sådant där bord som i 
filmer. Sådana där med glasruta men jag satt i ett vanligt [kon-
tors]rum. […] Vi satt precis mitt emot varandra. Det var en tjejpolis 
som förhörde mig och hon var ganska dum för hon frågade mig vem 
CREW var. Hon var riktigt puckad. Och så sa hon att hon hade en 
hel pärm full med CREW-tags och ville gärna ha tag i den personen. 
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Talet om en ”puckad” polis som frågar efter vem ”crew” är, pekar återigen på 
hur Andreas förstår situationen utifrån graffitikulturens tolkningsram. När jag 
pratat med poliser i Jönköping har jag märkt att de inte är så obekanta med 
graffitikulturens grundläggande terminologi och vokabulär. De använder 
själva ord som tags och crews när de talar om graffiti. Men just denna berät-
telse om att människor utanför kulturen, i synnerhet polis och väktare, felakt-
igt antar att ”crew” skulle peka mot en individ har jag mött ett flertal gånger. 
Bland annat på Woha:s nätforum när graffitimålare berättat för varandra om 
vad som kan inträffa vid ett polisförhör. Efter flera decennier med svensk 
graffitikultur kanske berättelser av det här slaget ska ses som skrönor som 
används för att stärka gruppkänslan och bilden av ”de andra”, i synnerhet 
poliser, som inte begriper något? 

En betydelsefull anledning till att Andreas till slut erkände var att hans 
pappa ställde sig allt mer frågande till sonens version av vad som inträffat. 
Pappan visste redan sedan tidigare att sonen målade graffiti och när polisen 
gjorde paus i förhöret erkände Andreas inför sin pappa hur det hela låg till.  
 

Andreas: Han visste typ att det var jag.  
Björn: Och då erkände du? Först gick du undan och erkände för 
pappa och sedan gick du in och erkände på förhöret? 
Andreas: Ja. Och då blev hon [polisen] glad direkt. ’ – Det här går 
bra. Det blir inget av det här’, sa hon. 
Björn: Vad blev det då? 
Andreas: Pappa tog ju penningskulden sedan var det inget. Eller jag 
fick prata med soc en gång men hon sa att vi stryker det här. 

 
För myndighetspersoner som hanterar graffiti som en brottslig handling tycks 
ett erkännande ha stor betydelse. Så länge ungdomen nekar behandlas denne 
som en brottsling, men efter ett erkännande visar polisen större omtanke om 
att det rör sig om en ung människa och att det som inträffat inte nödvändigt-
vis behöver få så stora konsekvenser. Ett polisärt ingripande innebär också att 
ungdomarna kommer i kontakt med socialtjänsten. Också i sådana kontakter 
tycks ett erkännande ha betydelse då det i Andreas fall rörde det sig om ett 
kontakttillfälle som avslutades med att ”vi stryker det här”. Fredrik är en 
annan ungdom som har erfarenheter av att ett polisiärt ingripande följdes upp 
av socialtjänsten.  
 

Björn: Då träffade du en socialsekreterare? 
Fredrik: Ja. 
Björn: Pratade ni om graffiti? 
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Fredrik: Nja. Det var väl inte så mycket om det. Lite, ja lite var det 
tror jag. Inte så mycket. […] De diskuterade mer om hur det var i 
familjen och så. 
Björn: Gav det något då? 
Fredrik: Jo, det kan man väl säga att det gjorde. I och med att man 
kartlägger familjen. 

 
Socialtjänstens samtal med ungdomar som ertappats för skadegörelsebrottet 
klotter tycks lägga liten vikt vid ungdomens identitet som graffitimålare och 
vad denna gör på scenen. Intresset riktas istället mot hur ungdomen har det i 
sin familj, i skolan och hur hans övriga sociala liv ser ut. Då den sociala situ-
ationen många gånger inte ger upphov till någon oro från socialtjänstens sida 
avslutas kontakten. Här framgår att socialsekreterare med utredningsansvar 
gör samma bedömning som de i kapitel 7 citerade fältsekreterarna. Socialar-
betares arbete med graffiti kan tolkas som att graffiti mycket väl kan uppfatt-
tas som ett samhällsproblem utan dess utövare för den skull ses ha sociala 
problem. Myndighetsingripande kontakter från polisens och socialtjänstens 
sida behöver dock inte innebära att ungdomarna slutar måla graffiti. Både 
Anton och Fredrik berättar att de en tid efter kontakten med polis och social-
tjänst var mer återhållsamma med att måla olagligt men att de efter hand 
började med det igen. 

Även om klotter är ett brott som sällan klaras upp på individnivå så 
visar det sig att närmare hälften av de graffitimålarna jag intervjuat har erfa-
renheter av möten med polis där de stått misstänkta för skadegörelsebrottet 
klotter. När de beskriver sina erfarenheter av sådana möten framstår inte 
Andreas berättelse som unik. Det som inträffar när graffitimålarna grips är att 
identiteten som målare sätts på prov eftersom myndighetspersoner inte hante-
rar dem som misstänks för skadegörelsebrott utifrån dennes ungdomskultu-
rella identitet. Istället demaskeras graffitimålaren på så vis att han blir känd 
med personnummer, folkbokföringsadress och som en eventuellt minderårig 
person vars vårdnadshavare ska kontaktas. Det verkar också vara vanligt att 
ungdomarna erkänner brott vilket innebär att den rättsliga processen stannar 
vid bötesföreläggande. Bara vid ett tillfälle har jag kunnat följa hur frågan om 
skuld avgjordes i domstol. 

Interaktion kring konst 
Intervenerare som är verksamma inom konst- och kultursektorn kan också få 
anledning att möta graffitimålare ansikte mot ansikte. Utgångspunkten för 
sådana möten är att graffiti uppfattas som ett samtidsuttryck med positiva 
kvaliteter. Jag har kunnat observera samspel vid två sådana tillfällen: graffiti-
utställningen Betongpoesi samt debattseminariet KONST FÖR ALLA!? 
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Betongpoesi fungerade som invigningsutställning när Kulturhuset i 
Jönköping öppnade nya lokalytor i januari 2004. Utställningen utgjordes av 
17 verk där tre av konstnärerna hade förankring i Jönköping medan övriga 
kom från Stockholm och Göteborg74. Arrangör var Kulturförvaltningen och 
när jag under invigningskvällen mötte en ansvarig tjänsteman berättade 
denne att kommunalråd och flera kommunala tjänstemän varit med vid själva 
invigningen. När jag under kvällen genomförde en observation kunde antalet 
besökare räknas till minst 100 personer varav 12 var personer som jag lärt 
känna som lokala graffitimålare. 

Debattseminariet KONST FÖR ALLA!? arrangerades våren 2008 av 
Länsmuseet i samverkan med Kulturförvaltning och Stadsbyggnadskontoret. 
I programbladet nämns inte ordet graffiti utan gatukonst75 men att det kan 
vara liktydigt med graffiti står alldeles klart när debatten påannonseras: 
”Klotter och förfulande av offentlig miljö menar många. Ickebeställd konst 
tycker konstintendenten. I morgon torsdag debatteras graffiti på Filmsta-
den.”76. Inför debatten hade arrangörerna valt ut fem graffitiinspirerade verk 
ur sina samlingar, vilka ramade in rummet. Jag konstaterade att två verk var 
målade av en Stockholmsmålare och tre verk var gjorda av målare med lokal 
anknytning. Debatten samlade 20 personer varav hälften var unga killar. Fyra 
av dem kände jag igen från den lokala graffitimiljön och jag antog att killarna 
i deras sällskap också visste en del om graffiti och Jönköpings graffitikultur. 
Övriga deltagare utgjorde av en etnolog från Malmö, en kulturpedagog från 
Länsmuseet samt två tjänstemän från kulturförvaltningen. I övriga publiken 
kände jag igen en man som arbetat som bildlärare på en kommunal skola och 
själv målar tavlor. 
 
Temporära evenemang med positiva förtecken 
Gemensamt för båda sammankomsterna var att de bars upp av ett grundanta-
gande om att graffiti är något positivt. När människor möts kring graffiti 
under sådana förhållanden framstår graffiti inte längre som lika mansdomine-
rat. Merparten av besökare vid Betongpoesi utgjordes av en yngre publik av 
killar och tjejer, men jag räknade att sex besökare likt mig befann sig i me-
delåldern och samtliga av dem var kvinnor. En av dem berättade att hon 
arbetade som estetlärare och att hon tidigare haft en av utställarna som elev. 
Också vid andra tillfällen, och på andra platser i landet, har jag noterat att 

                                                                    
 
74 Betongpoesi. Vernisage 17 jan. Odaterad evenemangsinformation.  
75 Programblad KONST FÖR ALLA!?. Odaterat programblad utgivet av Jönköpings Länsmu-
seum, Stadsbyggnadskontoret, Kultur Jönköpings kommun. 
76 Thomas Jokiniemi. ”Graffiti – förfulande klotter eller ickebeställd konst?”. Jönköping Nu 
2008-04-16 
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kvinnor utgör en majoritet av publiken när graffiti behandlas som konst-
form77. Vid de tillfällen då graffiti uppmärksammas som ett skadegörelsebrott 
har jag kunnat notera en publik som till sin majoritet utgörs av män78. Det här 
är rimligen ett uttryck för att män dominerar sektorer med intresse för bevak-
ning och teknisk förvaltning, medan kvinnor har en mer framträdande posit-
ion i sektorer som arbetar med konst och kultur.  

En central skillnad mellan evenemang med fokus på skadebrott re-
spektive evenemang med fokus på konst är att också graffitimålare finns 
representerade i de senare. Det ger förutsättningar för kontakter mellan graf-
fitimålare och människor som uppskattar graffiti. Vid båda observationstill-
fällena kunde jag se att de jag lärt känna som graffitimålare mer informellt 
pratade med andra besökare och berättade vad graffiti betyder för dem själva. 
Sådana samtal har jag aldrig observerat när evenemang samlat deltagare 
utifrån graffiti som skadegörelsebrott.  

På ett övergripande plan uppfattar jag att graffitimålare ser det som 
angeläget att delta när graffiti presenteras som konstform. Den mer lösliga 
uppdelningen i väggmålare respektive hard core-målare tycks heller inte 
påverka deltagande, utan evenemangen lockade graffitimålare ur båda lägren. 
 
Ideologisk samsyn och det lokala sammanhangets relativa 
betydelse 
Debattseminariet KONST FÖR ALLA!? inleddes med en föreläsning av en 
etnolog från Malmö Högskola. Han presenterades huvuddragen i graffitikul-
turens framväxthistoria och med bilder tagna från Skåneregionen gavs exem-
pel på graffitins olika stiluttryck. Föreläsningen belyste därefter hur reklam 
getts en stor plats i det offentliga rummet och lite tillspetsat ställdes frågan 
vem som egentligen bestämmer över det offentliga rummet. 

Diskussionen rörde sig kring konstens roll i det offentliga och vad 
gränserna ska gå mellan det tillåtna och det otillåtna. Här rådde stor sam-
stämmighet om att gatukonst fyller en viktig funktion i samhället. Genom att 
tala om graffiti som gatukonst, kreativt uttryck och ”ickebeställd” blev det 
också lättare att diskutera frågan, utan att beröra att denna graffiti också kan 
definieras som ett skadegörelsebrott.  

När graffiti diskuteras som konstform är det inte svårt att urskilja ett 
ideologiskt släktskap mellan argument som framförs av kulturarbetare och de 
                                                                    
 
77 Exempelvis seminarium arrangerade av Västergötlands museum i Skara 2003, Bohusläns 
museum i Uddevalla 2004 och Röda Sten Kulturförening i Göteborg 2012. 
78 Exempelvis ett seminarium arrangerat år 2002 av Förvaltare i Väst, Kungälvs kommun eller 
konferensen Nordisk Stopp Graffiti/Tagging i Oslo 2003. 
 



KAPITEL 8 ANSIKTE MOT ANSIKTE 

 227 

som framförs av graffitimålare. Det uppstår dock en betydelsefull skillnad 
när det kommer till platsens betydelse. Graffitimålare och den yngre publiken 
gick in i diskussionen med konkreta frågeställningar om vad man kunde göra 
för att ge graffiti större utrymme. Som lokala producenter av ickebeställd 
konst utgick ungdomarna från sina erfarenheter av att måla graffiti i Jönkö-
ping. De berättade att de kan gå till exakt sådana platser som föredragshålla-
ren pekade ut som lämpliga för gatukonst och kreativ skapande, men att de 
ändå mötte negativa reaktioner och att det de målar tvättades bort. De berät-
tade också att de kan måla lagligt på två platser i kommunen, men att de 
gärna vill se fler möjligheter.  

Intervenerare och vuxna deltagare föredrog att diskutera gatukonst på 
ett mer allmänt och principiellt plan. För dem verkade heller inte Jönköping 
som plats speciellt viktig, då de nämnde gatukonst och gatukonstnärer verk-
samma på andra håll i Sverige och i världen. Under kvällen noterade jag ett 
förhållande som kanske belyser hur graffiti kan bli föremål för konst- och 
kulturdiskussioner, utan att man nödvändigtvis kopplar diskussionen till vad 
som gäller på den aktuella orten. Det visade sig nämligen att en av tavlorna 
som användes som bakgrundsdekor var målad av en ungdom som fanns i 
salen. Det här fick mig att fundera över hur pass vanligt det är att en konstnär 
kan delta i ett kulturevenemang, utan att arrangören är medveten om att 
konstnären själv finns på plats? Det kanske till och med förhåller sig så att 
graffiti som konstnärligt uttryck blir intressantare om målarna presenteras 
som lite hemlighetsfulla och anonyma personer? 

Intervenerarna såg inte debatten som ett tillfälle för konkreta diskuss-
ioner, vilket visade sig då ungdomarnas frågor möttes med svepande svar. 
Något oväntat var det också gästföreläsaren från Malmö, som inte hade nå-
gon förankring i Jönköping, som mötte ungdomarnas konkreta frågor med 
förslaget om att de kunde vända sig till kommunen. Det var emellertid ingen 
av de närvarande kommunala tjänstemännen som tog tag i den tråden.  
 
Okänt konstnärskap 
Kännetecknade för båda tillfällena som beskrivs ovan var att de arrangerades 
som engångshändelser utan planerad fortsättning. Trots det gav tillfällena 
möjlighet till mer varaktiga kontakter mellan företrädare för bejakande per-
spektiv och graffitimålare. När jag frågat graffitimålare vilka som får erbju-
danden om att ställa ut i konstsammanhang har det visat sig att enskilda må-
lare lägger vikt vid att utveckla ett personligt kontaktnät gentemot kulturarbe-
tare. Det är sedan dessa graffitimålare som kulturarbetarna vänder sig till vid 
varje nytt tillfälle som graffiti ska presenteras som konstform. Det innebär att 
en del enskilda målare har ett personligt utbyte av kontakten, medan andra 
målare förblir helt anonyma. Detta pekar på graffitins betydelse av att vara ett 
kulturellt kapital som kan omsättas i andra konstsammanhang. Graffitimålare 
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är emellertid ibland tveksamma till vilka bakomliggande motiv kulturarbetare 
har för sitt visade intresse. 
 

Ludvig: Det blir så tillgjort. Ja, kanske inte tillgjort men det känns som 
ett skenheligt sätt från samhällets sida att plåstra om vissa graffitimålare 
som är lätta att ta till sig. […]Det är liksom aldrig rakt igenom när de 
satsar på graffiti utan det finns alltid något vinstintresse eller något vid 
sidan av. 

 
Citatet belyser att ett närmande till kultursektorn inte är helt okomplicerat ur 
ett inomkulturellt perspektiv eftersom ett samarbete med kulturarbetare kan 
bryta mot föreställningen om graffiti som en fri och obunden konstform. Den 
samarbetsinriktade målaren riskerar därför att uppfattas som en person som 
går för långt och bidrar till en kommersialisering av graffitin. 

Interaktion kring graffiti som ungdomskultur 
Den kontakt som ungdomsarbetare utvecklar med graffitimålare uppvisar 
stora likheter med traditionellt socialt arbete med ungdomsgrupper, i synner-
het sådana grupper som uppfattas problematiska. I likhet med företrädare för 
ett bejakande perspektiv har intervenerare, som arbetar bemästrande, en posi-
tiv grundinställning till graffiti. En väsentlig skillnad är emellertid att det är 
graffitimålarna som personer, i synnerhet de lokalt verksamma, som står i 
fokus för uppmärksamheten.  

KFUM:s arbete med graffiti visar att intervenerare som intresserar sig 
för graffitimålare har goda möjligheter att utveckla sociala relationer med 
ungdomarna. I KFUM:s fall inleddes kontakten på målarnas initiativ. Ung-
domarna antog nämligen att KFUM som förening var positivt inställd till 
graffiti på grund av att de tidigare organiserat verksamhet kring hiphop. 
KFUM svarade positivt på det visade intresset och erbjöd graffitimålarna 
möjligheter att måla i föreningens lokaler samt delta i föreningsarrangemang. 
Detta gav målarna fler möjligheter att måla samtidigt som det också legitime-
rade graffitins existens i staden.  Förhållningssättet gav KFUM:s ungdomsar-
betare en position som framstår som unik i förhållande till andra intervene-
rare. Genom sina kontakter lärde han känna målare på ett mer personligt plan 
och genom dem fick han också en inblick i hur de såg på den lokala scenen. 
Den här välinformerade positionen blev betydelsefull när graffiti/klotter 
aktualiserades som ett kommunalt problem.  
 
Medla och möjliggöra 
I de diskussioner som följde på A Hip Hop Jam som ”tändande gnista” tog 
KFUM en framskjuten position som förespråkare för dialog mellan graffiti-
målare och kommunala företrädare. Sedan denna linje vunnit gehör som 
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framkomlig väg bland politiker och tjänstemän föll det på KFUM:s lott att 
arrangera möten mellan graffitimålare och kommunala beslutsfattare. I detta 
arbete eftersträvade KFUM en medlande roll där de försökte understödja 
kompromisser mellan olika parter. 

KFUM försökte också styra genom att föreslå graffitimålarna att de 
skulle erbjuda kommunen kompromisser. Ett exempel på detta är när Jan 
Svensson, KFUM, berättar hur det kunde låta när han pratade med graffitimå-
lare: 
 

Ungdomar kommer hit och säger:  
- Vi måste ha en laglig vägg! 
- Okay då, men om ni får en laglig vägg vad får kommunen? 
- Ähhh, jo då kanske vi kan göra en studiecirkel kring det här fast 
vi egentligen inte tycker det är kul. Men okay, vi kan ställa upp på 
det. Eller vi kan ställa upp på debatt även om det kanske inte är 
det bästa vi vet.  

Det blir det här givandet och tagandet och man får lära sig att livet är 
så. 

 
Ett exempel på vad ”givandet” och ”tagandet” innebar i praktiken är den 
”studiecirkel” som startades. Denna framstår inte alls som ett önskemål från 
graffitimålarnas sida, utan mer som en motprestation där de ”gav” kommu-
nen något för att ”få” en laglig vägg. Tanken om en studiecirkel kan då snar-
ast ses som ett uttryck för KFUM:s vilja att socialisera ungdomarna i en för 
samhället accepterad riktning. 

Ett förhållande som gjorde det svårt för KFUM att fungera i en med-
lande roll var att de förväntades använda sina personliga kontakter in i graf-
fitikulturen till att också framföra övriga intervenerares kritik. Tydligt blir 
det när Jan Svensson, KFUM, och Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen, 
mötte målare för att tala om att det fanns en risk att den lagliga väggen skulle 
försvinna om klottret bredde ut sig. 
 

Jan Svensson, KFUM: Vi gör sista rycket här känner jag. Vi har hållit 
målare väldigt mycket bakom ryggen kan jag känna och försvarat dem 
och för att det inte ska skita sig med detta [lagliga väggen, min anm.]. 
Och nu säger vi, att nu gör vi sista rycket. Nu är det upp till målarna att 
göra sitt och ställa här. Blir det inte så då kan inte vi upprätthålla det. Då 
måste vi släppa det och det kommer att kosta väggarna helt enkelt. 
Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: En enorm prestigeförlust kan vi 
säga. 
Kristoffer, graffitimålare: Kommunen förlorar ju också på om de släpper 
lagliga väggar. Det är ju både målare och kommunen som förlorar på det 
då. 
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Jan Svensson, KFUM: Självklart. Men grejen är den att kommunen fak-
tiskt har ställt upp på sin del. De har gått halva vägen. Det är upp till 
målarna nu. Men visst… det kommer säkert bli sönderbombat men det 
är också många fler graffare som kommer att åka dit och betala böter 
och hela tjafset. […] Man kan ju starta det kriget grabbar, men vem vin-
ner på det? 
Kristoffer, graffitimålare: Båda två förlorar. 
Jan Svensson, KFUM: Men jag frågade inte vem som förlorar utan vem 
som vinner på det? 
Kristoffer, graffitimålare: Ingen. 
Jan Svensson, KFUM: Nej. 
 

Man kan uppfatta den här berättelsen både som en tillrättavisning och som 
ett hot om att lagliga möjligheter helt kan dras undan om graffitimålarna inte 
sköter sig. Samtidigt som detta sägs framhåller både KFUM och fritidsför-
valtningen att de arbetar med graffiti i avsikt att stödja ungdomarna och att 
detta skiljer sig från hur andra intervenerare arbetar. 
 

Jan Svensson, KFUM: Alltså, det är klart att vi också vill att det ska 
minska för det gör ju att det kommer att bli mindre problem för er. Men 
grejen för oss är liksom att lära känna er så vi kan föra en dialog. Det är 
det som är det viktiga för oss. Sedan kommer inte vi ligga ute i buskarna 
och se om ni målar olagligt eller inte. Det är ju upp till er liksom.  
Elisabeth Enström, fritidsförvaltningen: Det är polisens sak tycker jag. 
Vi jobbar ju inte med frågorna på det sättet. 

 
Den här tvetydigheten i kommunikationen uppfattas också av graffitimålar-
na. Andreas, som var med på det möte som beskrivs, uttrycker vid ett senare 
intervjutillfälle en viss osäkerhet kring hur han skulle uppfatta KFUM:s roll. 
 

Andreas: Ja, de vill ha det lagligt. Och det är bra att de vill ha graffiti i 
alla fall. Men det börjar bli mer och mer att de bara vill ha det lagligt. 
Alltså, om de kan erkänna att de vill ha det olagligt också är det bra. Då 
är de schyssta. [paus] Jan [Svensson] verkar inte bry sig men de han mö-
ter verkar bry sig på något sätt. Jag vet inte. 
Björn: Hur tänker du då? 
Andreas: Nej, alltså han möter ju allmänhet som han sa. Alltså deras 
klagomål på tags och sådant. 
Björn: Ja? 
Andreas: Och han verkar ju inte bry sig om det. Han verkar bara be-
kymra sig över att folk blir mer och mer sura på KFUM. Han verkar ju 
inte bry sig över att det är graffiti ute och det är bra. Tycker jag. 
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Andreas tycker att Jan Svensson och KFUM förändrar sin uppfattning om 
graffiti till följd av yttre tryck och kritik från allmänheten. Ett alternativt sätt 
att uppfatta KFUM:s agerande är att de tack vare sina positiva kontakter in i 
graffitikulturen, blir den samhällsaktör som får till uppgift att också ”skälla” 
på ungdomar när de inte sköter sig. En sådan positionsförskjutning uppfattar 
Andreas inte att andra intervenerare gör. Andreas talar nedan om ett möte där 
han träffade representanter från tekniska kontoret. 
 

Andreas: Det var mest siffror-snack och sådant. Vi satt och käkade pep-
parkakor och sa hur mycket det gått ner och upp när tunneln kom till 
och sådant. Tekniska kontoret de var ju sura. Det är de.  
Björn: Vad säger de då? 
Andreas: Nej, ingenting egentligen. De är bara allmänt tjuriga. De vill 
inte vara med i diskussionen om någon laglig tunnel heller.  
Björn: Du upplever det som att de inte vill ha den alls eller? 
Andreas: Nej, de vill inte ha någon graffiti överhuvudtaget. 

 
Bland intervenerarna framstår det som att företrädare för det bemästrande 
perspektivet är de som, utifrån sin grundposition, kan vara mest flexibla i 
förhållande till graffitimålarna.  En sådan flexibilitet gynnar samverkan mel-
lan intervenerarna, men riskerar samtidigt att framställa bemästrarnas age-
rande som mer ombytligt och oförutsägbart i ungdomarnas ögon. 
 
Organisera och påverka 
Idén om en studiecirkel kom att arbetas in i beslutet om Projekt graffiti, men 
då under namnet Graffitiskolan. Under de år jag följde utvecklingen visade 
det sig att det inte var helt enkelt att starta en varaktig verksamhet kring 
graffiti. När jag under processens gång frågade KFUM om vad som hände 
kunde jag ibland få besked om att cirkeln snart var på gång. Vid andra till-
fällen fick jag höra att de lyckats få kontakt med ett tiotal unga målare för att 
sedan informeras om att det knappast fanns någon verksamhet. Det här inne-
bar att jag aldrig fick tillfälle att besöka Graffitiskolan.  

En förklaring till att det är svårt att utveckla samverkan med graffiti-
målare i varaktiga organisationsformer kan sökas i ledarskapet. Den som ska 
fungera som ledare i en graffitskola behöver ha tillräcklig graffitikompentens 
för att bli uppfattad som trovärdig inför graffitimålarna. Då KFUM saknade 
sådana personer inom sin egen organisation behövde de rekrytera någon 
utifrån. Inledningsvis var två målare i 20-årsåldern påtänkta som ledare. 
KFUM hade sedan tidigare en viss kontakt med dem då de medverkat vid 
hiphop-evenemang och deltagit i diskussioner om hur en laglig vägg skulle 
kunna utformas. När det blev aktuellt att starta Graffitskolan visade det sig 
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dock att ungdomarna inte längre hade möjlighet att ställa upp som ledare. Jan 
Svensson, KFUM: ”– En ligger i lumpen och en har ett jobb och så det har 
varit lite svårt att få någon struktur i en graffitigrupp kring det här. Det är ju 
inte så att vi bara släppt det.”. 

Intervenerare som vill samarbeta med graffitimålare måste förhålla sig 
till att ungdomars tidsperspektiv många gånger skiljer sig från den tidsupp-
fattning som gäller för kommunal samverkan. Det som för intervenerare kan 
framstå som skyndsam handläggning kan för ungdomar betyda en evighet.   

När de båda ungdomar som först var påtänkta föll bort blev det nöd-
vändigt att hitta en ersättare. KFUM kom då i kontakt med Markus Larsson 
som själv hade ett förflutet i graffitikulturen. Markus Larsson hade inte tidi-
gare haft kontakt med KFUM, men åtog sig ändå att arbeta ideellt med Graf-
fitiskolan. 

 
Markus Larsson, KFUM:s graffitiskola: Ja, först var väl tanken att två 
andra skulle hålla i den skolan men det funkade väl inte riktigt. Och 
då hade ju samtidigt KFUM förbundit sig med kommunen att hålla i 
någon organiserad verksamhet för att den lagliga tunneln skulle få 
vara kvar. Och då kontaktade de mig och undrade om jag orkade hålla 
i den. Och jag sa att jag kunde. 
 

Om man liknar Jan Svenssons position i förhållande till graffitimålare vid en 
välinformerad outsider, så kan man beskriva Markus Larsson som en före 
detta insider. I slutet av 80-talet och några år in på 90-talet var han själv aktiv 
graffitimålare. Även om hans eget konstutövande allt mer kommit att handla 
om att måla tavlor, var han fortfarande intresserad av graffiti som stiluttryck. 
Han hade också tidigare erfarenheter av att driva en graffitiskola på en annan 
ort och kände flera graffitimålare, vilka ofta nämndes i svenska tidskrifter 
och litteratur som handlar om graffiti. 

Nästan alla ungdomar som räknas till den tredje generationen besökte 
KFUM:s graffitiskola vid ett eller flera tillfällen. De talar också väl om Mar-
kus Larsson och ingen ifrågasatte hans kompetens när det gäller graffiti.  
 

Felix: KFUM har jag haft en del kontakt med. De har sådan graffiti-
kurs.  
Björn: Den som Markus Larson är inblandad i? 
Felix: Precis. Där har jag varit med någon gång. Jag kom väl dit i no-
vember och har varit med några gånger. Det ska väl fortsätta nu igen. 
Pontus: Han pratade om att det skulle vara ett battlejam med de 
crewer som finns i Jönköping. Han skulle ordna något med spånskivor 
och så skulle det vara typ en battle om vem som är bäst på något sätt, 
crewmässigt då. Det låter skitkul faktiskt. 
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Intervjuutdraget belyser ett förhållande som Markus Larsson menade var ett 
bekymmer. Formuleringarna ”han pratade om det skulle vara ett battlejam” 
och ”han skulle ordna något med spånskivor” visar att ungdomarna mer såg 
Graffitiskolan som något Markus Larsson skulle ta ansvar för och inte något 
de skulle driva tillsammans. När jag intervjuade Markus Larsson i maj 2004 
hade han precis bestämt sig för att sluta som ledare för Graffitiskolan. I sina 
kontakter med ungdomarna hade han märkt att de gärna kom till verksamhet-
en, men att deras deltagande ändå blev sporadiskt.  
 

Markus Larsson: och [de] hakar på men sedan rinner det ut i sanden. 
Så just nu finns det ju ingen organiserad verksamhet och den verk-
samheten som fanns innan var väl inte speciellt organiserad. I och med 
att det var väldigt sporadiskt hur många som dök upp. 
 

Markus Larsson förklarade det med att ”Det är ju på något sätt införstått att 
man ska vara skeptisk i den här gruppen […] att det ska vara någon aversion 
mot kommunen och lagligt. Samtidigt som de hemskt gärna vill ha det.”. 
Ungdomarna tycktes ha svårt att ta till sig att de deltog i en organiserad graf-
fitiverksamhet. Det blev tydligt när två målare berättade om ett lagligt arbete 
de utfört inom ramen för Graffitskolan på Dalviks fritidsgård. Istället för att 
nämna verksamheten vid namn talar de om Marcus Larsson som person. 
 

Emil: Och det på Dalvik var genom… 
Andreas: Markus. 
Emil: Ja, Markus. Vi går ju på… Vi brukar gå på… ja, vi känner ho-
nom och så brukar han ringa oss om han får tag i något. Då brukar vi 
gå. Det tackar man ja till för det är roligt. 

 
Även om det ljumma intresset bland målarna påverkade Markus Larsson i 
beslutet att sluta som ledare var det inte enda skälet. Betydelsefullt var också 
att intresset och stödet från övriga intervenerare var svagt.  
 

Markus Larsson, KFUM:s graffitiskola: Och samtidigt så känner jag att 
de två parter som jag skulle ha i ryggen inte backat upp till hundra pro-
cent heller. KFUM och kommunen. För det skulle ju gå att göra mer. I 
och med att jag har kontakter med flera av de duktiga och ansedda må-
larna i Sverige så skulle det gå att ordna att de kom hit och man hade en 
helg med workshops. Att de fick träffa dem och utbyta erfarenheter. 
Men det innebär ju en kostnad också i form av material och resor. 
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Personer som rekryteras för att leda en graffitiverksamhet löper risk att stå 
ensamma mellan å ena sidan en ungdomskultur som inte är speciellt hågad av 
att samlas i organiserade verksamhetsformer och å andra sidan övriga inter-
venerare som förhåller sig passiva, kanske till och med skeptiska, till idén 
som sådan. Det här leder till en utsatt och ensam position med ansvar för hela 
frågan. Detta gav också Markus Larsson uttryck för: ” – Jag halkade in på ett 
bananskal och fick hela problematiken i knäet känner jag. Och så var det 
bekymret löst både från kommunens och KFUM:s sida. Då var någon annan 
som skulle driva detta. Men … ja.”. 

Också de två ungdomar som först var påtänka som ledare för graffiti-
skolan uppfattade att det ställdes väldigt höga förväntningar på dem, samti-
digt som de upplevde att de inte fick speciellt mycket stöd.  
 

Joel: Vi var de äldsta av dem som var där på KFUM. Men det kändes 
som de [KFUM, min anm.] gjorde det för att de ville ha det som en 
del av sin verksamhet men de tänkte inte riktigt så mycket på oss. El-
ler jag kände liksom… Vi höll i den där graffitiskolan till exempel. 
Ludvig: Ja, men det hände liksom ingenting. 
Joel: Nej 
Ludvig: Vi la ut vår tid på det. Vi skulle åka och fixa färg och sådant 
men det blev aldrig av. Vi kom aldrig vidare. 
Joel: Det var liksom bara: ’– Håll i graffitiskolan och så håller ni er 
där borta!’ De la över allt på oss liksom.  
[…] 
Ludvig: På något sätt var det som att de ville suga ut så mycket som 
möjligt. Inte suga ut, det låter fel att säga, men de ville ha så mycket 
som möjligt och veta så mycket som möjligt om det på kort tid. Det 
kändes som att de egentligen vill styra det själva. Fast de kunde inte 
det för att de var inte insatta. 

 
Det finns anledning att problematisera antagande om graffitimålare som 
”föreningslös ungdom”. Tidigare har jag beskrivit hur ungdomarna på eget 
initiativ och utan formella ledare kunde gå samman för att göra gemensamma 
färgbeställningar eller ordna en tillställning som Meetings of Jönköping. 
Graffitimålarna utgår från principer som framhåller värdet av att uttrycka 
individualitet och självbestämmande inom ramen för en löslig organisations-
form. Ur ett graffitiperspektiv kan därför verksamheter av det slag som 
KFUM försökte skapa uppfattas som allt för styrande. 

 
Tony: Det känns lite så som att de tror att alla sådana här problem, 
ja, typ ungdomsfylla och sådana grejer, försvinner bara det finns ett 
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Ungdomens Hus. Jag vet inte. Det kanske hjälper någon på något vis 
men ändå kan inte en ungdomsgård vara räddningen till allt. 
Martin: De verkar så övertygade. Det är som att: 

– Nu har vi har ett problem. 
– Ja, och det beror på att ungdomar inte har något att göra. 

Det är första punkten de skriver ner vad det än är för problem. Se-
dan om det är att misshandla gamla kärringar eller måla väggar. 

 
Ambitionen att organisera graffitimålare kan ses som utövande av pastoral-
makt. Begreppet diskuteras av Foucault (1982) i avsikt att påvisa maktrelat-
ioner där en part försöker kontrollera en annan genom att visa omtanke. Järv-
inen (2002) menar att sådana relationer kan vara svåra att uppfatta som makt-
utövning eftersom kontrollen utövas med en välvillig inställning. Det fram-
står också som att graffitimålare inte riktigt vet hur de ska hantera den väl-
vilja de möter i en graffitiskola. Till skillnad från samspel med aktörer som 
polis, väktare och sakägare, som de utvecklat motstrategier gentemot, verkar 
ungdomarna sakna ett inomkulturellt ”script” kring hur de ska samspela med 
en välvillig ungdomsarbetare. Jag tolkar därför deras sporadiska uppslutning 
kring graffitiskolan som en tvekan om vad den gick ut på samtidigt som ovil-
jan att själva ta ansvar för verksamheten var ett passivt motstånd. För en 
kultur som värdesätter sin autonomi är också välvilliga kontaktförsök uttryck 
för infiltration och kontroll. 

Summering 
Graffitins status som ”svårhanterlig fråga” (Sander & Jordan, 2009) är knuten 
till att aktörer med skilda intressen dels kan agera utifrån sin egen logik, dels 
återkommande tvingas in i sammanhang där de måste förhålla sig till andra 
aktörer. Inom ett kollektiv av intervenerare går det urskilja tydliga konflikty-
tor beroende på om graffiti förstås som ett brott, en konstform eller som en 
ungdomsaktivitet. Då skälen att arbeta med graffiti är olika utvecklas tre mer 
eller mindre parallella interaktionsmönster mellan intervenerare och graffiti-
målare. 

Den interaktion som utvecklas kring graffiti i betydelse av att vara ett 
brott har tydliga inslag av en kampsituation. Utifrån graffitimålarnas perspek-
tiv är denna kamp betydelsefull då den konstruerar den lokala scenen som 
äkta. Det beror på att man som graffitimålare i Jönköping möter liknande 
faror som graffitimålare i andra delar av världen också gör. För målarna in-
nebär det att de kan uppfatta den lokala scenen som en integrerad del av ett 
globalt graffitisammanhang. Kampsituationen innebär vidare att det blir mer 
spännande att agera på scenen och att de i egenskap av målare behöver ut-
veckla mer genomtänkta och smarta strategier. Hur väl man lyckas agera på 
denna farliga scen är också betydelsefullt för en inomkulturell bedömning där 
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risktagande och stilskicklighet är två centrala variabler för att klargöra en-
skilda målares status. Samtidigt finns det uppenbara nackdelar med ett sam-
spel som byggs upp kring att hantera en fientlig motståndare. En sådan är att 
graffiti som konstform tenderar att försämras när ingen längre hinner eller 
vågar måla med samma eftertanke och detaljrikedom. En annan nackdel är 
det blir svårare att vinna acceptans för ett intresse som i allmänhetens ögon 
framstår som något dåligt och farligt. En sådan negativ förståelse gör det 
svårare att få beställningsuppdrag och att vara öppen med sitt intresse inför 
personer som inte tillhör kulturen. På ett personligt plan behöver därför en-
skilda målare göra en kalkyl över om behållningen av att söka spänning ge-
nom graffiti uppvägs av risken att bli ertappad. Det sistnämnda får ju oöns-
kade konsekvenser i form av myndighetskontakter, böter och föräldrain-
blandning. 

En betydelsefull innebörd i den interaktion som utvecklas kring graf-
fiti som konstform är att målare och intervenerar förenas i en ideologisk 
samsyn om att graffiti kan ses som något positivt. De möts också i en förstå-
else om att graffiti är något som kan tillföra kreativa kvaliteter till stadsrum-
met. En väsentlig skillnad är dock att målarna uppfattar att just Jönköping 
som lokal plats är viktig eftersom det är där de producerar graffiti. Intervene-
rarna har inte en sådan lokal utgångspunkt, utan menar mer principiellt att 
graffiti är något som existerar i många städer runt om i världen där Jönköping 
inte har en speciellt framskjuten betydelse. Ett annat intryck är att intervene-
rarna inte lägger särskilt stor vikt vid de enskilda ungdomarnas bidrag till 
”icke-beställd” gatukonst. De individuella och unika prestationer som målar-
na själva ser som centrala, uppfattar intervenerarna mer som ett allmänt ut-
tryck av samtidskonst. Noterbart är att kontakter som uppstår när graffiti 
förstås som konstform planeras utan tankar om uppföljning. Jag uppfattar 
heller inte att intervenerarna utnyttjar tillfällena till att knyta kontakter med 
lokala målare trots att ungdomarna verkar vara öppna för det.  

Den interaktion som uppstår kring uppfattningen att graffiti är en ung-
domsaktivet följer i en tradition av socialt arbete och socialpedagogik. Per-
spektivvalet både delar och utmanar grundantaganden som gäller när graffiti 
uppfattas som brott respektive konst. Med en brottsförebyggande utgångs-
punkt söker bemästrande interventioner påverka ungdomar att måla graffiti 
inom anvisade ramar samtidigt som de vill stimulera att målande sker under 
kreativa och utvecklande former. När intervenerare närmar sig graffitimålare 
med sådana ambitioner tycks de ha goda förutsättningar att skapa kontakt om 
de samtidigt erbjuder något som graffitimålare vill ha. Det tycks dock svårare 
att etablera en varaktighet i relationerna. Detta då graffitimålare inte själva 
ser det som nödvändigt att formalisera gruppgemenskapen i en strukturerad 
organisationsform och att de i intervenerarnas engagemang uppfattar ett un-
derliggande intresse av att disciplinera deras kulturutövning. 
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9  
En världsscen på hemmaplan 

I detta avslutande kapitel vänder jag tillbaka till studiens syfte och de frågor 
jag ställt kring teman som aktörer, handlingar, meningsskapande och inter-
aktion. Avsikten med kapitlet är att peka på några av de mer betydelsefulla 
resultaten av min undersökning och då särskilt sådana resultat som inte lika 
tydligt framkommer i andra studier av graffiti.  

Avhandlingens huvudtitel, Graffitins spänningsfält, refererar till graf-
fiti som ett fenomen där olika uppfattningar ger upphov till spänningar och 
konflikter. Vid sidan av en sådan kognitiv innebörd så är benämningen spän-
ningsfält tänkt att peka ut ett rumsligt sammanhang där aktörer med olika 
intressen i graffitifrågan förhåller sig till varandra.  

Graffitins olika aktörer 
Graffiti är något som engagerar en rad olika aktörer i ett lokalt sammanhang. 
Graffitimålare är naturligtvis nyckelaktörer eftersom de genom att producera 
målningar och tags synliggör graffiti som en lokal företeelse för en vidare 
krets av människor. De har också möjlighet att påverka hur angelägen och 
nödvändig frågan blir för olika intervenerare, exempelvis genom att välja att 
öka produktionen av illegal graffiti på platser som med lätthet kan observeras 
av personer utanför graffitikulturen. Detta skapar förväntningar och socialt 
tryck på intervenerarna att agera. 

I Jönköping etablerades graffitin i mitten av 1980-talet. Tidpunkten 
sammanfaller med att SVT visade ett par inslag om graffitikultur i New 
York. Betydelsen av att nationella tv-bolag visade sådana filmer pekar flera 
forskare ut som betydelsefullt för att förklara att ungdomar börjar etablera 
graffitikultur i sina egna hemstäder (exempelvis Hedegaard, 2014:389; 
Jacobson, 1996:36; Motley & Hendersen, 2008:245). Andra inspirations-
källor, som också nämns av intervjupersoner i denna studie, var bilder av 
graffiti som förmedlades via skivomslag och i tidningar. Efter flera decennier 
av svensk graffitikultur går det knappast att beskriva rörelsen som ny. Trots 
det kan graffiti framstå som något nytt för varje ny generation av unga killar 
som påbörjar en karriär som graffitimålare. När de gör det idag finns en rad 
inspirationskällor vilka förmedlar viktig kunskap om graffiti som stilart och 
som kulturell gemenskap. Det handlar till exempel om filmer, böcker, kom-
munikation via internet och spridning av digitala bilder. 
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Som grupp utgörs graffitimålarna framförallt av unga killar. I regel 
väcks intresset under högstadietiden då graffiti blir något som ungdomarna 
upptäcker och utforskar tillsammans med kamrater. Av vad som framkommer 
i studien är de flesta som mest aktiva fram till och med gymnasieåldern. Ett 
betydelsefullt skäl till att identiteten som graffitimålare då hamnar i bakgrun-
den, är att ett liv som kretsar kring illegal graffiti kommer i konflikt med 
andra livsprojekt som arbete, fortsatta studier och etablering av parrelationer. 
En nedtoning av identiteten som graffitimålare behöver inte förstås som att 
intresset för graffiti upphör. Flera av de målare som intervjuats tycks gå in i 
den fas som Jacobson (1996:70) beskriver som postgraffiti. Det innebär att de 
fortfarande är intresserade av graffiti, men föredrar att måla lagligt samtidigt 
som de också är mer öppna för att deras kulturskapande kan ta sig andra 
uttryck, exempelvis genom att måla tavlor, tillverkning av affischer, webbde-
sign eller tatueringskonst.  

Yrkesgrupper som kommer i kontakt med graffiti har i studien getts 
samlingsnamnet intervenerare. Man kan konstatera att graffiti är ett fenomen 
som ger upphov till aktivitet inom flera verksamhetsområden. I den här stu-
dien redovisas erfarenheter från polis, personal från teknisk förvaltning och 
kollektivtrafik, tjänstemän verksamma inom kultursektorn samt personal-
grupper som arbetar med ungdomar. Intervenerarna uppfattar inte sig själva 
som ett samlat kollektiv och presenterar sig inte heller som att de ingår i ett 
globalt sammanhang. För dem blir graffiti en arbetsuppgift när frågan be-
döms som relevant utifrån det egna professionella ansvarsområdet. Det inne-
bär att graffiti bara ibland blir en prioriterad uppgift. En genomgång av vad 
som skrivits om graffiti i lokal press visar att intervenerarnas engagemang i 
graffitifrågor i det närmaste uppstår parallellt med att ungdomar etablerar en 
graffitikultur. Till skillnad från graffitimålare som gärna placerar in sig själva 
i en historik där generationer av målare allt sedan 1980-talet etablerat en 
lokal graffitiscen tycks interventionsarbete inte ge upphov till en motsva-
rande ”interventionshistorik”. En konsekvens av att tidigare erfarenheter 
faller i glömska är att det lokala interventionsarbetet kan framstå som tempo-
rärt och tillfällighetsstyrt. Den här relativa historielösheten upprätthåller en 
situation där graffiti återkommande kan uppfattas som en ny arbetsuppgift. 

Graffitirelaterade handlingar 
En viktig sida av graffitikultur är att man utövar graffiti tillsammans med 
kamrater. Räknat i antalet personer så verkar det fullt möjligt att etablera en 
graffitiscen med relativt få personer. Under den tioårsperiod som jag följt den 
lokala utvecklingen har antalet målare varierat från bara några få till ett tretti-
otal personer. Det här bidrar till att graffiti är något som uppfattas gå i vågor 
där perioder av låg aktivitet plötsligt kan övergå i en mer aktiv scen. Att 
intresset för att bli graffitimålare varierar kan förklaras av att graffitins möj-
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ligheter att attrahera nya ungdomar växlar över tid. För Sveriges del gäller att 
den nyetablering som påbörjades i mitten av 1980-talet redan i början av 
1990-talet befann sig i en nedgångsfas för att på nytt expandera några år 
senare.  

Den lokala graffitikulturen etablerar en struktur som framstår som lo-
kalt rotad. Stabiliteten vidmakthålls av att helt nya personer som söker sig till 
graffitikulturen följer tidigare generationers utvecklingsfaser där man börjar 
som ”toy” med en ambition att bli en ”målare”. Kulturella erfarenheter kan 
överföras via personliga möten med äldre målare, men sådana kontakter 
framstår inte som avgörande eftersom kunskap om hur graffitikultur är tänkt 
att utövas också förmedlas i böcker, filmer och specialtidskrifter om graffiti. 
Idag framstår dessutom de kommunikationsmöjligheter som erbjuds av digi-
tala plattformar, exempelvis internetforum, twitter och instagram, som vä-
sentliga kanaler för att etablera en kulturell samhörighet. Ungdomar genom-
går en karriär där de förhåller sig till uppfattningar om hur graffiti ska vara. 
Det märks i hur och var de producerar graffiti. Det globala inflytandet syns i 
hur de tar till sig attityder, förhållningssätt och inomkulturella regler om vad 
som gäller inom graffiti. Den lokala graffitikulturens beröringspunkter med 
en vidare omvärld gör sig också påmind på en språklig nivå, då Jönköpings-
målare använder en graffititerminologi som är gångbar i stora delar av värl-
den. 

För tjänstemän var klotter ett känt problemområde redan innan det ex-
isterade en graffitikultur. Den här studien visar att man tidigt, redan i slutet 
av 1980-talet, utvecklade en uppfattning om att den då ”nya” formen av klot-
ter också hade en estetisk innebörd. Ett exempel var när skol-, fritids- och 
socialförvaltningarna under ledning av tekniska kontoret gick samman kring 
ett projekt där ungdomar gavs möjlighet att dekorera gångtunnlar mot betal-
ning. När projektet avslutades sågs det som en lyckosam satsning där det 
avgörande skälet till att projektet upphörde var att det inte längre fanns ett 
lika stort intresse bland ungdomar att måla.  

Detta ”Tunnelprojekt” kan tas som utgångspunkt för att diskutera hur 
det lokala interventionsarbetet skiftat från åtgärder som är inriktade på socia-
lisation till åtgärder som syftar till social kontroll av graffitimålare/klottrare. 
De bakomliggande motiven för Tunnelprojektet låg i linje med socialisat-
ionsmodellens strävan att möta personer som uppfattas avvika med uppfost-
rande och pedagogiska insatser. Tanken var att man genom att anvisa ung-
domar godkända platser skulle förmå dem att inte måla på andra ytor. Ung-
domar som deltog i Tunnelprojektet blev också bekräftade genom uppskatt-
ning, tillgång till fri färg och ekonomisk ersättning för utfört arbete. När 
graffiti på nytt blir en ”het” fråga i slutet av 90-talet förordas åtgärder som 
ligger mer i en riktning av social kontroll och nolltolerans. 
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Jag har inte kunnat notera att det i Jönköping funnits någon lokal på-
tryckargrupp som aktivt drivit frågan om nolltolerans. Perspektivförskjut-
ningen tycks istället bero på att intervenerarna ansluter till en utveckling som 
pågår inom de egna professionerna. Från en nationell nivå finns också mer 
tvingande inslag vilket påverkar det lokala arbetet. En sådan nationell påver-
kan är att riksdagen genom skärpningar i straffskalor tydligare pekade ut 
klotter som ett allvarligt skadegörelsebrott, vilket gav polis och domstol 
kraftfullare verktyg att bekämpa klotterbrottslighet. Ett annat förhållande som 
påverkat det lokala arbetet var att landets polismyndigheter med start år 1996 
började föra en nationell klotterstatistik. Det gav kommuner bättre förutsätt-
ningar att diskutera problematikens omfattning och utbredning över tid sam-
tidigt som olika städer kunde jämföra sig med varandra. I Jönköping framgår 
den förändrade inställningen tydligast bland tjänstemän på tekniska kontoret. 
Med ett synsätt där ”klotter föder klotter” var det inte längre logiskt att sluta 
upp bakom en policy där vissa tunnlar kunde målas med graffiti. I slutet av 
1990-talet började tekniska kontoret klotterskydda den fysiska miljön samti-
digt som de introducerade rutiner för en snabb saneringspolicy. Åtgärder av 
de här slaget fick också gillande av den lokala polismyndigheten. Utan att 
arbeta med klotterbrott som en särskilt prioriterad fråga gav polisen stöd för 
argument som låg i linje med nolltolerans. Argumentationen framfördes 
tydligast när polismän uttalade sig i pressen där klotter skiljdes ut som ett 
svårarbetat problemområde. Polisen kunde då hävda att legala möjligheter att 
måla graffiti försvårade deras arbete eftersom klottrare kunde utnyttja sådana 
platser som täckmantel för en illegal verksamhet. Ett annat skäl till att graffiti 
inte skulle exponeras som något positivt var att det kunde skapa ett onödigt 
intresse bland ungdomar som annars inte skulle söka sig till graffitikulturen. 

Ett kommunalt arbete som utvecklades i en mer restriktiv riktning 
kom inte som en överraskning för den lokala graffitikulturen. I takt med att 
graffitimålarna satte sig in i graffitikultur fick de kunskap om att graffitimå-
lare över allt i världen kan förvänta sig att möta negativa och kraftfulla reakt-
ioner från polis, företrädare för kollektivtrafik och från dem som har ansvar 
för byggd miljö. Noterbart är att målarna parallellt med ökade insikter om 
vilken respons de kunde möta också lärde sig motstrategier för att kringgå 
kontroll. I graffitikulturens självbild är kampinslaget så internaliserat att ett 
ökat tryck snarare tas som intäkt på att den lokala scenen var äkta. Det be-
tydde då också att de som ville måla graffiti på denna scen behövde utveckla 
en skicklighet och kompetens i att hantera det ökade motståndet. 

Det skifte i kontrollpolitik som bland annat beskrivs av Garland 
(2001) märktes av i Jönköping på så vis att kontrollstrategier som syftar till 
att bekämpa klotter kom att uppfattas som ändamålsenliga medan strategival 
som utvecklas med socialiserande ambitioner ifrågasattes. Stödet för åtgärder 
som gick i linje med ökad kontroll trängde emellertid inte helt undan alterna-
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tiva uppfattningar, vilket KFUM:s arbete med Graffitiskolan utgjorde ett 
tydligt exempel på. Parallellt med att graffiti hanterades som skadegörelse-
brottslighet, har graffiti också kunnat presenteras som något positivt. Van-
ligtvis gjordes det i sammanhang där kulturarbetare eller ungdomsarbetare 
ville exponera ett evenemang som ”ungdomligt” och kreativt. I sådana sam-
manhang fungerade graffiti både som en konstform på egna villkor och som 
en resurs för marknadsföring.  

Ett annat uttryck för mångsidigheten i interventionsarbetet är det 
kommunala stödet för lagliga väggar. Sedan mer än tio år erbjuder kommu-
nen två lagliga platser varav en, den lagliga tunneln, helt nyligen ersatts av en 
plats intill ett rekreationsområde vid Vätterstranden. Strategival som ger 
graffitimålare lagliga möjligheter att måla är utan tvekan den mest kontrover-
siella åtgärden. Förespråkare för denna strategi framhåller att graffiti är en 
konstform som måste få legala förutsättningar att uttryckas, medan de nega-
tivt inställda uppfattar sådana platser som en slags kriminell frizon som bi-
drar till att öka skadegörelseproblematiken. Konkurrerande uppfattningar av 
det här slaget blir tydliga vid varje tillfälle lagliga väggar förs på tal. Ingen 
part kan med bestämdhet leda i bevis att den egna uppfattningen är korrekt, 
utan argumentationen för och emot lagliga väggar visar snarare på ett kon-
fliktområde med koppling till ideologiska uppfattningar.  

Graffitins olika innebörder 
Vad graffiti är och vad graffiti betyder skiftar mellan aktörer. I den här stu-
dien har det varit möjligt att urskilja fyra grundperspektiv vilka konstruerar 
olika innebörder av graffiti: 
 

Det graffitikulturella perspektivet 
Det bekämpande perspektivet 

Det bejakande perspektivet 
Det bemästrande perspektiv 

 
Graffitimålande ungdomar delar vad som kan beskrivas som ett graffitikultu-
rellt perspektiv. Som tillhöriga kulturen utvecklar unga män en identitet som 
kretsar kring att måla graffiti och etablera sociala relationer med andra som 
ingår i gemenskapen. Graffiti får på så vis en sammansatt betydelse som 
handlar om att utveckla ett eget kreativt skapande, ha roligt tillsammans med 
andra samt söka upplevelser och den typ av spänning som illegalt målande 
medför. Även om inomkulturella normer ger anvisningar om vad som förvän-
tas av en målare, så har enskilda individer en frihet att utveckla en identitet 
på egna villkor. Denna frihet bygger på att det finns förväntningar om att 
varje målare ska bidra med unika prestationer samtidigt som ingen enskild 
målare förväntas ta plats som ledare över andra. Den lokala graffitikulturen 
måste därför förstås som en förhållandevis lös och fri organisationsform, som 
hela tiden relaterar till en global omvärld. Den egna hemorten är viktigt för 
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ungdomarna, eftersom det är där de själva målar graffiti, men i sin praktik 
eftersträvar de samtidigt att den lokala scenen ska vara en del av världens 
graffitiscen.  

Det identifikatoriska utbyte som graffitimålare har av sitt engagemang 
i graffiti, saknar sin motsvarighet bland intervenerare. Det finns heller ingen 
lokal aktör som uteslutande arbetar med graffiti. Graffiti får sin betydelse när 
den definieras som en arbetsuppgift inom intervenerarnas verksamhetsom-
råde. De olika meningar som då knyts till graffiti kan beskrivas som olika 
perspektiv.  

Inom ramen för ett bekämpande perspektiv blir graffiti liktydigt med 
skadegörelse, vanligtvis beskrivet som ”klotter”.  Brottstypen uppfattas då 
också vara knuten till andra typer av oönskad aktivitet där ordningsfrågor står 
i fokus. Detta perspektiv delas framförallt av poliser och aktörer med ansvar 
för byggnader och kollektivtrafik. Intervenerare som verkar i ett bekämpande 
perspektiv ser inget direkt positivt värde i graffiti och utvecklar strategier 
med en ambition att begränsa graffitins spridning.  

Inom ramen för ett bejakande perspektiv definieras graffiti som en 
konstform. Perspektivalet blir tydligt bland konst- och kulturarbetare som i 
graffiti ser möjligheter att presentera samtidskonst, diskutera konstens bety-
delse i samhället och vilka uttryck som ges plats i det offentliga rummet. I sin 
förlängning länkas då graffiti till frågor som rör delaktighet, demokrati och 
yttrandefrihet.  

Det bemästrande perspektivet har sina förespråkare bland aktörer som 
arbetar med ungdomar. Likheten med det bejakande perspektivet märks ge-
nom att graffiti definieras som något positivt. Det bemästrande perspektivet 
skiljer sig dock på en avgörande punkt då det är graffitimålarna i egenskap av 
att vara ungdomar som står i fokus för arbetet och inte graffitin som sådan. 
Detta intresse för ungdomar innebär att bemästrande strategival får en tydligt 
lokal anknytning eftersom det är just graffitimålare på den aktuella orten man 
vill påverka. Centralt i arbetet är att man genom dialog och samarbete vill 
söka lösningar för att graffiti ska ges legitimt utrymme samtidigt som graf-
fitimålarna ska göra avkall på att hela staden utgör deras graffitiscen. 

Skillnader i perspektivval blottlägger flera konfliktområden som gör 
graffiti till en ”svår fråga” (Jordan & Andersson, 2010). En konflikt uppstår 
kring rättsliga principer där lagar om äganderätt ställs mot medborgares frihet 
att uttrycka sig. Då båda rättsprinciperna är centrala uppstår ett spänningsför-
hållande där bejakande och bemästrande perspektiv kan uppfattas negligera 
människors rätt att bestämma över sin egendom samtidigt som bekämpande 
perspektiv kan framstå som alltför intolerant mot medborgares frihet att ut-
trycka sig. Ett annat konfliktområde uppstår i synen på kontroll. Skillnaden 
visar sig i att det råder ett idémässigt spänningsförhållande mellan ett bekäm-
pande perspektiv som vill avskräcka och försvåra möjligheter att måla graffiti 
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och ett bemästrande perspektiv som eftersträvar dialog och samarbete med en 
socialiserande ambition.  

Skillnader i perspektivval gör det också möjligt att diskutera i vilken 
utsträckning aktörer förhåller sig till graffiti som ett translokalt, lokalt eller 
globalt fenomen. För graffitimålarna ingår graffiti i ett translokalt samman-
hang där de som lokala producenter upprättar förbindelser med en global 
graffitikultur. Aktörer som uppfattar graffiti som ett skadegörelsebrott eller 
en aktivitet som engagerar ungdomar tycks mer lokalt orienterade då deras 
arbete motiveras av att graffitifrågan är aktuell i den egna verksamheten i det 
specifika lokalsamhället. Aktörerna är samtidigt inspirerade av hur man arbe-
tar med graffiti på andra håll och kan ha bestämda uppfattningar om hur de 
själva vill arbeta, men i perioder då graffiti inte prioriteras som arbetsuppgift 
stannar arbetet av. För aktörer som arbetar med graffiti som en konst- och 
kulturfråga tycks existensen av en lokal graffitikultur inte lika nödvändig. 
Lokala uttryck av graffiti tycks mer fungera som en språngbräda för en dis-
kussion om samtidskonst där erfarenheter från andra städer och länder, utan 
tydliga kopplingar till ett lokalt sammanhang, blir viktiga. 

Graffitins interaktionsmönster 
Ett av studiens centrala frågeområden har varit att analysera den interaktion 
som graffiti ger upphov till. Avgörande för interaktionen är att aktörer tolkar 
in olika mening i graffiti och har anledning att förhålla sig till varandra. Av 
kapitel sex framgår att graffitimålarna konstruerar en intern betydelse av 
graffiti i nära samspel med varandra. En sådan interaktion är intensiv och kan 
ske på daglig basis. Speciellt intensiv tycks den vara när ungdomarna ”upp-
täcker” graffiti och själva tar plats på scenen. Betydelsen av graffiti begränsas 
inte till ett lokalt sammanhang, utan den egna hemorten uppfattas som scen 
för en global aktivitet. En sådan translokal relation etableras genom att må-
larna söker inspiration från världens alla graffitiscener, men också genom att 
Jönköpingsmålare knyter kontakter med målare på andra håll i Sverige och i 
världen. Studiens resultat visar att den graffitikultur som etableras i Jönkö-
ping har stora likheter med vad som framkommer av andra studier om graf-
fiti. Den här studien bidrar delvis med ny kunskap genom att också diskutera 
hur graffitimålare som unga män förhåller sig till livssammanhang där graffiti 
ges mindre betydelse. Man kan då konstatera att de unga killarna ser sig 
själva som vanliga i den bemärkelsen att de varken har större eller mindre 
problem än andra ungdomar i deras ålder. Av studien framgår också att de 
tonar ner identiteten som graffitimålare i takt med stigande ålder. För inter-
vjupersonerna i denna studie sker det i tjugoårsåldern då nya krav och för-
väntningar på livet blir svåra att kombinera med ett illegalt målande. 

Det lokala interventionsarbetet vilar inte på gemensamma definitioner 
av graffiti. Av kapitel sju framgår att graffiti får sin betydelse som arbetsupp-
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gift inom olika verksamhetsområden där graffiti som brott, som konst och 
som ungdomsaktivitet utgör tre framträdande perspektiv. De olika uppfatt-
ningarna består över tid och vidmakthålls av att intervenerare söker bekräf-
tande argument för sitt arbete genom att inspireras av hur kollegor arbetar 
med graffiti på andra platser. Ett sådant utbyte uppstår när intervenerare 
möter likasinnade i nätverk eller på konferenser där graffiti/klotter kan vara 
en aktuell fråga men understödjs också av att idéer förmedlas inom de verk-
samhetssektorer som intervenerarna anser sig tillhöra. 

Den tidigare forskningen har klargjort att graffiti är en fråga som är 
kringgärdad av konflikter. I den här studien framkommer dessutom att inter-
venerare kan uttrycka en önskan om att motsättningar ska överbryggas ge-
nom samarbete. I det konkreta arbetet visar det sig dock svårt. I de fall då 
intervenere med olika uppfattningar möts framstår det snarare som att de 
bevakar egna intressen, vilket gör det svårt att kompromissa. De samverkans-
förväntningar som knyts till graffitifrågan får dock betydelse på ett mer över-
gripande plan genom att kommunen antar en graffitipolicy. Då denna policy 
omfattar samtliga strategival får intervenerare legitimitet att fortsätta arbeta 
med graffiti som de själva föredrar trots att deras strategival inbördes kan 
framstå som motsägelsefulla. 

Det processperspektiv som studien anlägger på interventionsarbete är 
inte så vanligt i tidigare graffitiforskning. När graffiti ses som en fråga som 
är aktuell över tid framkommer flera saker som påverkar interaktionen. För 
det första framstår det graffitirelaterade arbetet som väldigt tillfällighetsstyrt. 
Det visar sig genom att intervenerare bara arbetar med graffiti när de själva 
uppfattar det som viktigt för att helt sluta arbeta i perioder då graffiti inte 
bedöms som angeläget. Den här variationen kan i hög grad förklaras av att 
graffitikulturens attraktionskraft bland ungdomar är olika från tid till annan 
vilka då innebär att det kan vara mer eller mindre intressant att söka en iden-
titet som graffitimålare. Att graffiti uppfattas komma och gå i vågor är dock 
inte den enda förklaringen till att graffitins aktualitet växlar. Ett annat förhål-
lande som påverkar engagemangsnivån är att intervenerare i varierande grad 
själva väljer att arbete med graffiti. Det arbete som av vissa ses som en oöns-
kad och påtvingad arbetsuppgift är för andra något som väljs och motiveras 
av eget intresse. Sammantaget innebär det att interventionsarbetet med graf-
fiti framstår som ad hoc-artat där aktörer kan gå in i frågan med stort enga-
gemang för att i ett senare skede sluta arbeta med graffiti. Ett tredje förhål-
lande som inte tidigare varit lika känt är att intervenerare kan uttrycka tvivel 
och osäkerhet över det egna arbetet. Det som framförs med bestämdhet i 
skrivelser, mediauttalanden och i diskussioner kan i ett mer informellt samtal 
både problematiseras och ifrågasättas. Reflexiva invändningar av det här 
slaget tycks uppfattas som mer privata funderingar och är inte något som 
diskuteras inom den egna verksamheten eller mellan intervenerare som föret-
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räder olika uppfattningar. Denna avsaknad av kommunicerat erfarenhetsut-
byte bidrar till att det lokala arbetet framstår som statiskt och låst. Möjliga 
tolkningar till att gjorda erfarenheter inte bidrar till metodutveckling kan 
sökas på flera håll. En förklaring kan vara att intervenerare uppfattar det fullt 
tillräckligt att arbeta med graffiti som de brukar göra vid varje nytt tillfälle 
frågan blir aktuell. En annan möjlig förklaring är att existerande uppfattning-
ar om hur den egna verksamheten ska arbeta har så stort inflytande på arbetet 
att egna erfarenheter som avviker från sådana antaganden ses som undantag 
och mindre viktiga.  

Det hör inte till vanligheten att graffitins olika aktörer möts ansikte 
mot ansikte trots att den lokala närheten ger möjligheter till det. Interaktionen 
utvecklas i stället på distans där aktörerna bildar sig uppfattningar om 
varandra på behörigt avstånd. Det här förhållandet kan i hög grad förklaras av 
graffitimålarnas agerande. Medvetna om att graffiti är något som är förbjudet 
undviker de att personer som uppfattas som obehöriga kommer dem in på 
livet. Av den här studien framkommer att också intervenerare bidrar till att 
interaktionen sker på distans. Det är möjligt att man som tjänsteperson myck-
et väl kan arbeta med graffiti, utan att någonsin själv har kommit i kontakt 
med en målare. Det kan förklaras av att de inte nödvändigtvis behöver veta 
något om producenten (graffitimålarna) för att kunna fastställa hur produkten 
(symbolerna) ska bedömas i den egna verksamheten. Intervenerarnas möjlig-
heter att möta graffitimålare ansikte mot ansikte försvåras dessutom av att de 
internt är oeniga om vad sådana möten ska syfta till. I likhet med graffitimå-
larna har de då svårt att utse och ge legitimitet åt representanter som skulle 
kunna företräde dem i en eventuell dialog.  

Av kapitel åtta framgår att interaktionen skiljer sig åt beroende på om 
intervenerarna bedömer graffiti som brott, som konst eller som en ungdoms-
aktivitet. Ett förhållande som vidmakthåller att graffiti är en svårhanterlig 
fråga är att graffitimålare kan se både för- och nackdelar med den respons de 
möter från andra. Några av de mer betydelsefulla för- och nackdelarna sam-
manfattas i följande matris.  

 
9.1: Graffitiresponsens för- och nackdelar ur ett perspektiv av graffitimå-
lare 
 Fördelar Nackdelar 

Interaktion 
kring brott 

Kamp och spänning. 
Lokala scenen framstår som 
äkta och integrerad i en global 
graffitikultur. 

Åka fast. 
Kvalitetsförsämring. 
Svårighet att fortsätta i ”mo-
gen” ålder. 
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Interaktion 
kring konst 

Ideologisk samsyn. 
Graffiti uppmärksammas som 
positiv konstform. 
Individuella möjligheter att ta 
plats som gatukonstnär. 

Inomkulturella bedömnings-
kriterier sätt ur spel. 
Risk för kommersialisering 
och en utveckling mot ”main 
stream”. 
 

Interaktion 
kring ung-
domsaktivi-
tet 

Legitim plattform för intres-
set. 
Resurser i form av målnings-
tillfällen och material. 
Social samvaro och kun-
skapsutbyte med graffiti som 
gemensamt intresse. 
Bli sedd – både som ung kille 
och som graffitimålare. 

Självdisciplinering och mins-
kat självbestämmande. 
Insyn från ”utomstående”. 
Den lokala scenen riskerar att 
uppfattas som en ”light”-
variant i förhållande till 
”äkta” graffiti. 

 
De rumsliga förutsättningarna där graffitimålare möter intervenerare skiljer 
sig åt. När graffiti kopplas samman med brottslighet sker interaktionen i det 
offentliga rummet där intervenerare försöker skydda olika platser från att 
införlivas i en graffitiscen. Denna konkurrens om det offentliga rummet är 
inte alls lika aktuell när graffiti uppfattas som konstform eller som en ung-
domsaktivitet. I rumsligt avseende utvecklas samspelet då i miljöer, vanligt-
vis kulturinstitutioner eller ungdomsgårdar, vilka ytterst kontrolleras av in-
tervenerarna själva. I maktavseende innebär det paradoxalt nog att graffitimå-
larna har störst frihet att styra händelseförlopp när de interagerar med de som 
är mest negativa till graffiti. I ett kortare tidsperspektiv har de då stora möj-
ligheter att påverka hur angeläget graffiti ska vara genom att välja var de 
målar och hur mycket. I ett mer långsiktigt perspektiv är deras inflytande 
dock begränsat. Detta då intervenerarnas motåtgärder införlivas som perma-
nenta rutiner i ett lokalt arbete. Åtgärder som snabb sanering, klotterskydd av 
fysiska objekt, kameraövervakning och klotteranmälningar får ett varaktigt 
inflytande på det lokala sammanhanget oavsett om graffiti är en aktuell fråga 
eller inte.  

En slutsats är att bekämpande strategival i kombination med en existe-
rande graffitikultur har central betydelse för att förstå de spänningar som 
graffiti ger upphov till. Som nämnts flera gånger har graffitimålare en dub-
belbottnad inställning till att de möter en kraftfull motståndare som vill 
hindra dem från att måla. Den här studien visar att också intervenerare med 
en positiv grundinställning till graffiti går in i frågan genom att förhålla sig 
till bekämpande strategival. De ställer sig kritiska till perspektivets nära 
släktskap med nolltolerans vilket uppfattas som allt för intolerant mot allt 
som inte framstår som en helt ordnad tillvaro. Ideologikritiken blir tydlig när 
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konst- och kulturarbetare framhåller graffitins värde som ett kreativ och 
skapande offentligt uttryck. Möjligheterna att återkommande lansera en så-
dan alternativ uppfattning framstår som stor eftersom konst- och kulturarbe-
tare själva styr över vad som ska diskuteras och visas på kulturinstitutioner. 
Den kritik som bekämpande strategier möter bland ungdomsarbetare har sin 
upprinnelse i olika idétraditioner om hur avvikande ungdomar ska bemötas. 
De bekämpande strategierna ansluter till en kontrolltradition där straff och 
skrämsel utgör viktiga resurser för att skapa ordning medan det bemästrande 
perspektivet ansluter till en tradition av socialisation där avvikare genom 
dialog och ökade insikter själv ska ta ansvar för sin anpassning. Möjligheter-
na att få genomslag för bemästrande strategier är dock kraftigt begränsad då 
den villkoras av andra aktörers samarbetsvilja. Här står ungdomsarbetare som 
förordar bemästrande strategier inför betydande utmaningar. En utmaning är 
att få acceptans för synsättet bland intervenerare som arbetar med graffiti 
som ett skadegörelsebrott eftersom ambitionen att den ”mjukare” responsen 
kan uppfattas som en eftergift. Den här studien visar att det är möjligt att få 
acceptans för ett bemästrande arbete om det samtidigt backas upp av politiker 
som ger arbetet legitimitet. Politiska beslut upphäver dock inte grundläg-
gande konflikter mellan perspektivvalen, utan det bemästrande arbetet intro-
duceras snarare som ett komplement och något som löper parallellt med be-
kämpande strategier. En annan utmaning för ungdomsarbetare som försöker 
bemästra graffiti är de också behöver etablera kontakt med graffitimålare som 
inte nödvändigtvis uppfattar ungdomsarbetare som någon naturlig sam-
spelspart. Studiens empiri visar att ungdomsarbetare har goda förutsättningar 
att lära känna ungdomar som målar graffiti, men betydligt svårare att ut-
veckla kontinuitet i sådana relationer. Ur ett bemästrande perspektiv är det 
bekymmersamt eftersom ambitionen att påverka ungdomarnas attityder förut-
sätter en viss varaktighet i kontakten. 

Rörelsemönster i spänningsfältet 
Under den dryga tioårsperiod jag själv följt utvecklingen i Jönköping har jag 
sett flera personer komma och gå. Bland intervenerarna är det flera som gått i 
pension eller sökt sig nya arbetsuppgifter. I något fall vet jag att tjänstemän 
flyttat från orten för att arbeta med snarlika uppgifter i en annan kommun. 
Inte heller ungdomarna befinner sig i samma situation som när jag intervju-
ade dem. De som vid intervjutillfället var i övre tonåren är idag inte längre 
några unga graffitimålare. Flera lever i parförhållande och några av dem har 
blivit föräldrar. En del har släppt alla tankar på att graffiti är något de vill 
hålla på med medan andra fortfarande målar och/eller sökt sig till andra este-
tiska uttrycksformer. Ibland kan några av dem figurera som ledare för eve-
nemang där nyfikna ungdomar ska lära sig mer om graffiti. Det finns också 
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de som har flyttat från Jönköping lockade av utbildningar och arbeten i andra 
städer.  

Information av det här slaget har nått mig tack vare att jag fortsatt 
hålla mig ajour med vad som händer kring graffiti i Jönköping. Jag har fort-
satt göra observationer av offentlig miljö, någorlunda frekvent besökt de 
platser som kommunen anvisat som lagliga samt närvarat vid flera samman-
komster där frågor om graffiti/klotter varit aktuella. Periodvis har nytillkom-
men information fått mig att överväga om jag inte borde uppdatera materialet 
med nya intervjuer. Jag vill dock argumentera för att studien fortfarande är 
giltig för att förstå graffiti som ett spänningsfält av olika intressen. De spän-
ningar som byggs upp av att ungdomar målar graffiti för att möta respons i 
form av bekämpande, bejakande och bemästrande strategier är fortfarande 
möjliga att identifiera även om är helt nya personer som är engagerade.  

Min uppfattning är att det vilar något bestående över graffitifrågan 
som kommer sig av att aktörer väljer att se graffiti ur ”sitt” perspektiv och 
samtidigt ställer sig kritiska till alternativa infallsvinklar. Samtidigt, och 
något motsägelsefullt, är graffiti något som framstår som en temporär och 
tillfällighetsstyrd fråga. En betydelsefull förklaring till det är att graffitikul-
turens attraktionskraft bland ungdomar varierar vilket innebär att spännings-
fältets vågrörelser växlar över tid. Ett annat förhållande som bryter mot en 
föreställning om beständighet, är att graffitins olika aktörer kan ställa sig 
tvivlande och ambivalenta inför det egna perspektiv men ändå väljer att låsa 
sig vid en bestämd position. Denna dubbelhet i kombination med att graffiti 
produceras i offentliga miljöer gör frågan mångfacetterad. Man kan därför 
fråga sig hur graffitifrågan skulle utveckla sig om graffiti blev något som 
hanteras i zoner av tolerans (Young, 2010) eller med en differentierad graf-
fitiinsats (Køpenhavns kommune Teknik– og Miljøførvaltningen, 2012). 
Gemensamt för idéerna är att de tar fasta på att graffiti är ett urbant uttryck 
som möter både gillande och ogillande. För att hantera sådana skillnader 
föreslås att vissa stadskvarter ska ses som mer tillåtande för spontana uttryck, 
exempelvis graffiti och gatukonst, medan andra områden mer strikt ska kon-
trolleras med målsättningen att de ska vara helt fria från graffiti. Då en sådan 
politik framstår som ett sätt att sänka konfliktnivå mellan graffitins olika 
parter vill jag mer hypotetiskt resonera om vad det skulle kunna få för bety-
delse på lokal nivå.  

De aktörer som idag hanterar graffiti som ett skadegörelsebrott skulle 
ges större möjligheter att själva prioritera sitt arbete utan att försöka leva upp 
till en hög ambitionsnivå om att graffiti/klotter mycket snabbt måste avlägs-
nas. Min studie visar att de redan idag gör sådana prioriteringar utan att rik-
tigt medge det. Graffitimålare skulle få större möjlighet att måla graffiti un-
der lugna förhållanden vilket de själva menar bidrar till att utveckla stilut-
trycket som konstform. Studien har visat att graffitimålare själva skiljer på 
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hard core- målande och väggmålande där hard core-målande många gånger 
får sitt erkännande just genom att de vågar måla trots att det är förbundet med 
stora upptäcktsrisker. Rent hypotetisk skulle en tolerantare graffitipolitik 
kunna betyda att målare internt behöver omförhandla statusen av att vare 
vägg- respektive hard core-målare. Man kan också anta att stadskvarter med 
acceptans för graffiti och gatukonst lockar till sig människor som är intresse-
rad av stadens kreativa uttryck. Att så kan bli fallet visar erfarenheter från 
städer som Berlin, Prag och New York där områden med graffiti blivit välbe-
sökta turistmål. Om graffiti ges plats som ett inslag i den kreativa staden blir 
det också möjligt för konst- och kulturarbetare att mer konkret och aktivt 
förlägga kulturevenemang i sådana kvarter. Studien visar att konst- och kul-
turarbetare idag vanligtvis förlägger frågor som rör det offentliga rummet i 
nära anslutning till befintliga kulturinstitutioner och mer sällan i den offent-
liga miljö frågan gäller. 

Med det viktiga undantaget att graffittins alla aktörer ges förutsätt-
ningar att verka öppet i det offentliga rummet behöver inte en differentierad 
graffitipolitik betyda att de agerar på ett nytt eller annorlunda sätt mot var de 
gör idag. Den stora förändringen ligger i att idéerna erbjuder ett alternativ till 
nolltolerans utan att frånhända sig ett ansvar för att graffiti också fortsätt-
ningsvis behöver hanteras som skadegörelse. Det sociala arbete som ung-
domsarbetare utför är antagligen det som skulle stå inför den mest genomgri-
pande förändringen. Av studien framgår att ungdomsarbetare idag försöker 
skapa organiserade verksamheter där de i dialog med graffitimålare kan på-
verka situationen. Med en differentierad politik blir det nödvändigt att arbeta 
med dialog eftersom ett grannskap som definieras som tolerant zon samut-
nyttjas av en rad olika intressenter. Det sociala arbete skulle därför behöva 
utvecklas i en tradition av grannskapsarbete för att kunna kommunicera med 
boende, fastighetsägare, affärsidkare, gatukonstnärer och alla andra som har 
intresse av stadsdelen. 

En differentierad politik innebär ingen lösning på hur graffiti ska för-
stås. Också med en differentierad politik kan människor uppleva graffiti som 
något negativt, kostsamt och respektlöst mot privat och allmän egendom. 
Samtidigt kan andra se estiska värden med graffiti och inte alls uppfatta 
stadsdelen som förslummade om det målas graffiti. Den differentierade poli-
tikens betydelse ligger i att den utgör ett alternativt idésystem till nolltole-
rans. En lokal politik som vägleds av nya idéer skulle därför ställa graffitins 
olika aktörer inför nya utmaningar och alternativa avslut. 
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Summary 

The type of graffiti that is covered in this study has its roots in New York 
City and the early 1970s. At that time groups of young people, mostly young 
men, developed a new culture using spray cans and pencils to express them-
selves by writing symbols in public spaces. This form of youth culture be-
came a part of Swedish street life in the mid 1980s. An important source for 
the spread of graffiti culture was that Swedish television showed documen-
tary features about graffiti and graffiti culture.  

Early on, there was established a normative and conflictive tension 
surrounding graffiti, based both within the subcultural context, as well as in 
external relations. The internal contradictions among graffiti writers arose 
from reviewing other works, striving for recognition and seeking member-
ship in various styles and social contexts. For the most part, however, the 
tensions that arose over graffiti were attributed to external relations. When 
graffiti writers use the city's public space for their tags and murals, graffiti 
becomes a part of many people's everyday lives and subject to the public's 
critical eye. This gives rise to both support and rejection, something that the 
discussion of graffiti as vandalism or an art form illustrates. Existence of 
graffiti has also led to a whole range of actions and policies, from both com-
mercial and public actors, which aims to influence the graffiti culture's way 
of functioning. This tendency to control and influence has resulted in a num-
ber of counter strategies from the side of graffiti writers. These are so well 
integrated into graffiti culture today that one can say that graffiti developed in 
a field of tension between the writers' production strategies and external ac-
tors´ control efforts. It is this social interaction that is the focus of this thesis. 

To make it possible to study interaction between actors with different 
interests in graffiti, the study has been defined to a local context, in this case, 
Jönköping. Jönköping is a town with just over one hundred thousand inhabit-
ants and it is located in southern Sweden. The town has a local graffiti culture 
with roots in the 1980s, which with its establishment made graffiti a concern 
for a variety of professional actors. Because the actors are in each other's 
physical proximity they have, at least theoretically, opportunities to meet 
each other. This delimitation of the study to a local context means that it can 
be read as a case study of nearly thirty years of graffiti-related activity. Limit-
ing the study to a local context should not be understood as perceiving Jön-
köping as an isolated case when it comes to graffiti. The local perspective 
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rather reflects graffiti as a trans-local issue which links local activity to a 
surrounding environment. 

The actors in the study consist of two main groups: graffiti writers and 
interveners. Graffiti writers mainly consist of young men who describe them-
selves belonging to the graffiti culture. The word “interveners” has been 
selected as a generic name for actors who are involved in graffiti issues due 
to professional duties. They do not use the expression themselves so the con-
cept should be read as a theoretical concept to frame local stakeholders work-
ing with an ambition to influence how graffiti is expressed.  
 
Aims and issues 
The overall aim of the thesis is to explore and analyse graffiti in a trans-local 
context, by asking questions about the actors' view on activity, meaning and 
interaction. The aims contain four key themes that led to following questions: 
 
Actors: There are two groups of key actors, graffiti writers and interveners, 
which are the focus of the study. The questions are primarily of descriptive 
character: 

• How is each group composed, in regard to their age and gender, and 
how extensive is its distribution? 

• How did they become actors and how do they link their involvement 
to other life circumstances? 

 
Actions: Action is a key part of both writing graffiti writing and working 
with graffiti interventions. 

• How did the local graffiti scene become established in Jönköping 
and how are local interventions developed in relation to this? 

• What are the key activities in the local graffiti culture – the "doing" 
of graffiti? How are the different actions connected to each other? 

• How are the interventions carried out? What are the key components 
and how are they linked to each other? 

• What physical evidence reveals graffiti-related activities in public 
spaces? 

 
Meaning-making: This theme is to explore how different actors creates a 
meaningful interpretation of graffiti and how they understand themselves as a 
collective: 

• What is the role of graffiti-related activities for the actors according 
to identity, self-understanding and belonging? 

• How is the local graffiti culture constructed and is it possible to 
identify a corresponding set of collective thoughts among interven-
ers? 
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• What meanings are linked to graffiti related to personal and profes-
sional development? How is graffiti influencing other areas of life? 

 
Interaction: An important theme will explore various contact surfaces found 
between graffiti writers and interveners, both in terms of them as actors and 
in terms of how they affect each other: 

• To what extent do graffiti writer and interveners interact with each 
other? Is the interaction direct or indirect? 

• What impact does the interaction have on the groups' perceptions 
and actions toward each other? 

• In what ways does interaction support versus limit the local graffiti 
culture? 

• How do the actors understand graffiti as a local versus global phe-
nomenon? 
 

Theoretical framework and earlier research 
Central for the study's theoretical orientation is that local empirical data have 
a central position in driving the discussion forward. The material has been 
collected with an expectation that it is first-hand information on how the 
actors themselves find meaning in graffiti and how they explain their activity. 
In this work, I have been inspired by Blumer (1969:40 ff.) and what he men-
tions as “naturalistic examination”. Such investigation is built around explo-
ration and inspection of the social world to be portrayed and analysed. The 
idea is that the researcher, during the research process, learns more and more 
about the current field providing the basis for the deepening of the research 
questions and analysis. Another source for the theoretical perspective consists 
of Becker (1963:163) and his arguments that research in deviance must take 
notice of the interaction between actors who are perceived to deviate and 
those actors who respond to the deviant group. For that reason interveners are 
viewed as just as important as graffiti writers themselves. Central to this is 
that actors' activity derives from how they interpret meaning in graffiti, 
which implies that meaning shifts depending on whose perspective on graffiti 
is analysed. Such understanding accepts a pluralistic approach to knowledge 
in which actors construct different versions of what is to be seen as true and 
right. It means that people can be living side by side in a spatial environment 
but still seen as "living in different worlds" (Blumer, 1969:11). 

Another resource for the theoretical work consists of previous re-
search. Today there is extensive knowledge production where graffiti is iden-
tified as a research object. The phenomenon attracts research in different 
scientific disciplines and in several countries. More broadly it is possible to 
identify two slightly different research traditions. One set of studies has ana-
lysed the graffiti culture with a focus on what graffiti is and means for young 
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men who participate in the culture. Research in this direction shows that the 
graffiti culture, despite local variations, emerges with striking similarities in 
the cities and countries where it studied. Alongside graffiti culture studies, 
the topic has given rise to research where graffiti is identified as a social 
phenomenon that affects far more people than the group of graffiti writers. 
Studies with this orientation do not show any direct consistency in their re-
sults. Rather, research shows that graffiti is circumscribed by conflicts and 
deadlocks that mainly can be traced back to that graffiti can be perceived as 
both vandalism and an art form. Research addressing societal responses to-
ward graffiti shows that politicians and officials come to deal with graffiti as 
an increasingly difficult problem. Several researchers interested in graffiti as 
an object of control highlights a discussion of a shift in control policy. The 
shift consists of strategies aimed for socialization, such as legal walls and 
graffiti schools, come to be questioned in favour for strategies claiming that 
there will be no graffiti at all. The latter perspective is known as Zero Toler-
ance, which like graffiti culture itself, first appeared in New York City. The 
opportunities to choose between two competing control traditions contributes 
to making graffiti an ambivalent issue where some decision makers can argue 
for permitting and others for a total ban. 
 
Method and material 
The study is based on qualitative data where interviews and participant ob-
servation formed the two main methods. A total of 31 people were inter-
viewed, 18 graffiti writers and 15 interveners, which have in common that 
they all involved in local graffiti activity. Observations have been located in 
the field. Following an ethnographic tradition observations have been made 
in public environments where there are opportunities to notice graffiti sym-
bols and/or expressions that indicate an on-going intervention work. The 
main context for studying the graffiti culture has consisted of observations at 
a legal wall while internal relations among interveners mainly have been 
observed when they get together in municipal meetings. A special interest has 
been directed to situations where graffiti writers interact with interveners. 
Such occasions are not part of everyday life, but when they occurred, they 
were centred around art exhibitions, debates and discussions on how graffiti 
should be given legal conditions. 

The study also utilizes a variety of other materials. Some material 
consists of press articles, which provided important data for the presentation 
of a local history of how graffiti has been perceived in Jönköping. When it 
comes to understanding the graffiti culture, I have been handed self-produced 
material from graffiti writers in the form of pictures, sketches, and in some 
cases also school projects where they wrote about graffiti. Another empirical 
source for investigating graffiti culture consisted of an online forum where 
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writers from Jönköping were involved in a national discussion about graffiti 
culture. I have also analysed municipal documents and policy reports that 
influence the interveners' work. 
 
The emergence and establishment of graffiti 
Chapter 5 give a background description of how graffiti is established in 
Jönköping. Although it is not possible to determine a precise time when graf-
fiti culture occurred in the town, the evidence suggests that it took place in 
the mid-1980s. Young people's interest to paint graffiti has since 1980 gone 
in waves, which meant that graffiti culture in certain periods attracted a larger 
number of young men, and in other periods has not aroused the same interest. 

Most of the history presented is highly dependent on individual 
memory and reconstruction capability, which applies to both graffiti writers 
and interveners. Despite this similarity, major differences emerge in what and 
how things are remembered. The young men’s need for, and the ability to 
formulate, a history is linked to both identity and the cultural conditions. 
Their way of constructing local history becomes a collective process. It is 
also important that the graffiti scene consists not only of events and relation-
ships that are preserved in individual memory, but that the culture also pro-
duces objects that remain for later evaluation. It makes it possible to visit 
places with paintings of previous generations. This collective meaning of 
remembering together is not present among interveners. Interveners are much 
more dependent on their own memories and their work with graffiti has no 
connection to identity. It is not certain that they see their work with graffiti as 
central to them: graffiti more likely was a task among several others that are 
linked to their professional role. Interveners do not present their history by 
using self-produced objects. When it comes to intervening history, the press 
material has served as an important supplement because the press documenta-
tion highlights the events and the context in which graffiti emerged as a con-
cern for interveners. 

Local press reports show that graffiti, at an early stage, was something 
that involved municipal officials. One explanation why graffiti culture in its 
phase of establishment met reactions among officials is its connection to 
vandalism. Long before there existed any graffiti culture, officials had devel-
oped an organized collaboration in order to prevent vandalism. When graffiti 
became an issue, it was natural that this collaboration group started working 
with graffiti. Their early work shows the ambivalence of graffiti work since 
graffiti, at one and the same time, can be regarded as vandalism as well as an 
art form. Such two-part views are also reflected in the early intervention 
work when officials tried to reduce illegal graffiti by providing legal alterna-
tives. 
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With help of the local press and interviews, it is possible to discern a 
process where graffiti came to be understood as an increasingly difficult 
problem. Expression of this is that the phenomenon was constructed as a 
specific form of vandalism, which in a Swedish vocabulary was named 
"klotter" and connected to a category of performers named ”klottrare”. Look-
ing at changes as a process it is also possible to identify the trend pointed out 
by Garland (2001). He describes a paradigm shift where the ideal ideas of 
how to control criminal activities turned from ambitions to socialization into 
control, and from inclusion to exclusion. Such a shift can be noted when it 
become harder to gain support for strategies that emphasized the positive 
values in graffiti while developing strategies to control became predominant 
as standard solutions, for example, clean-up activities and monitoring. How-
ever, it is difficult to identify local actors who gather around a discourse 
advocating a line of zero tolerance. Rather, the local newspaper introduces 
the polarized debate that characterizes the graffiti issue by showing how 
graffiti is discussed elsewhere. In this indirect way, media affects how graffiti 
is understood in Jönköping. 

Graffiti is something that concerns everyone, which means graffiti 
writers and interveners are not alone in having opinions. By perceiving graf-
fiti as a newsworthy issue, journalists contributed to putting graffiti on the 
local agenda. Viewed over time, it appears that media has had a direct impact 
on the municipal work by constructing graffiti as a task for the politicians and 
officials. Media is also important for graffiti writers. Regardless of approval 
or disapproval, the newspaper contributes to make their cultural and artistic 
performance known to a larger audience. In a culture that is looking for 
recognition within its own group, negative criticism from outsiders is not 
necessarily regarded as negative. Among graffiti writers, negative publicity 
can confirm that the local culture is being met by same hostile reaction that 
graffiti writers face in other parts of the world. In this regard, the media con-
tributes to establishing a link between the local and the global. 
 
Graffiti culture 
Chapter 6 puts emphasis on graffiti culture and the graffiti writers them-
selves. The study shows that Jönköping graffiti culture must be understood as 
a composite culture. With graffiti as a unifying interest, young men meet and 
socialize together and separately develop the ability and skills of painting 
graffiti, preferably in a way that inspires admiration and respect among other 
graffiti writers. The artistic meaning of graffiti is central. Some of the guys 
had an interest in art even before they started painting, while for others it was 
slightly raised and developed in parallel with finding their identity as a graffi-
ti writer. The entry-level requirements to paint graffiti symbols appeared 
relatively low as there seems to be enough to select an artistic name and start 
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writing/painting it on the graffiti scene. Central to this is that an initial paint-
ing, which by others is recognized as a beginner (toy), was clearly followed 
up with an ambition to improve and develop style skills. 

A significant feature of the graffiti culture is that performance is made 
visible on the stage. Individual writers can thereby make a name for them-
selves in front of other writers, at the same time, as they as a collective, es-
tablish the local scene as an active and interesting venue. In general, the ac-
tions on the stage associated with risks caused by the fact that the writers 
paint without permission. This illegal component makes graffiti an exciting 
activity where the writers need to calculate the risk of discovery. Risks can be 
regulated in several ways, for example by careful preparation, timing and 
selection of place. The interest to act in a way that involves great risks varies 
within the group of graffiti writers. There are those who act more "hard core" 
and put great importance on being able to paint on guarded objects where the 
risk of discovery is obvious, while others are looking for more hidden areas 
that are considered calm. 

The social belonging graffiti writers develop around the graffiti is not 
limited to the local context. They actively seek contact with graffiti writers in 
other parts of Sweden and together, they see themselves as taking part in a 
global graffiti movement. The opportunities to establish such contacts have 
been simplified as the graffiti has become something of a web-based "on-
line" activity. The social fellowship is more hidden to people who do not 
belong to the culture. This more inaccessible side of the graffiti culture prob-
ably contributes to young people finding themselves unique and sharing 
secret information. 

When the youths talk about living conditions that are not defined by 
their identity as graffiti writers, they describe themselves as "normal". This 
way of presenting themselves as “normal” I have interpreted as a way to 
present themselves as ordinary young men dealing with similar living condi-
tions as other young people. It could be about education, driving licenses, 
moving away from home, falling in love and many other things.  In cases of 
dealing with social problems, they do not find such problems linked to or 
caused by their involvement in graffiti culture. They reject arguments where 
graffiti is listed as a step in an emerging criminal career. With increasing age, 
the interest in painting graffiti without permission is lower. A significant 
aspect in this development is that it becomes difficult to combine illegal 
activities with other areas of life, such as work, higher education and estab-
lishment of partner relations. 
 
Graffiti and interventions 
Chapter 7 explores how graffiti is being interpreted and managed in a view of 
interveners. It appears that graffiti is something that affects several areas of 
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professional work. A central dimension is that interveners explain their in-
volvement by referring to different aspects of graffiti. The reasons to work 
with graffiti can be related to three prominent perspectives. In this study 
those perspectives are conceptualised as combating (bekämpande), confirm-
ing (bejakande) and caring (bemästrande). The perspective of combating 
interprets graffiti as vandalism. This perspective unites actors with responsi-
bility for physical objects subjected to illegal graffiti. In the study, actors 
involved in technical management, public transport, and police represent this 
perspective. In order to prevent damage they have introduced a variety of 
strategies to make it more difficult to paint graffiti and/or they facilitate re-
moval if the damage occurs. The perspective of confirming recognizes graffi-
ti as an aesthetic expression. This perspective unites actors in the art and 
cultural sector. Their work is about showing graffiti as an art form, often 
linked to a discussion about the role of public expressions in urban places. 
The third perspective, caring, could be identified among youth workers, in 
this study represented by youth workers employed by the municipality and 
personnel in the youth organization YMCA. Their basic assumption is that 
graffiti writing can be a positive activity, but when young people do it with-
out permission, they see a need for control. Their ambitions of caring are 
developed around an idea that graffiti writers can change their negative be-
haviour if they are given the opportunity to paint in accepted and legal forms. 

All interveners contribute to elevating the graffiti issue to a national 
level by seeking inspiration and guidance for their work by turning to col-
leagues around the country. This way of gathering knowledge, however, is 
selective in the sense that interveners only looked for support from col-
leagues who have similar duties as themselves. This contributes to structuring 
the local work around specific and often predictable perceptions where the 
actors stay true to their own organization interests.  

Somewhat contradictory to the image of a graffiti work structured 
around distinctive perceptions, the study also shows that interveners express 
uncertainty and ambivalence about what they are doing. However, such criti-
cal self-reflections seem to be perceived as personal objections and are not 
typically shared with others, so they do not lead to reflection on professional 
methods employed to respond to graffiti or modifications to favoured strate-
gies. An explanation that personal experience does not affect the work can be 
explained by the circumstance that graffiti is perceived as a temporary task. 
From the intervener’s point of view, it is good enough to respond as previ-
ously when graffiti become an issue. This results in static approaches to re-
sponding to new instances of graffiti, rather than evolving strategies over 
time and seeing instances as part of an ongoing developing set of activities. 
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Interaction between graffiti writers and intervenerare 
The status of graffiti as a “wicked issue” (Jordan, 2011) maintained by actors 
with divergent interests means that both can act on their own logic, and since 
it is recurring they are forced into situations where they have to relate to 
others. Within a collective of interveners there are clearly areas of conflict, 
depending on whether graffiti is understood as a crime, an art form or as a 
youth activity. From those different understandings, three, more or less paral-
lel, patterns of interaction between interveners and graffiti writers could be 
observed.  

The interaction that develops around graffiti as a crime has clear ele-
ments of a battle situation. From the graffiti writers' perspective, this fight is 
important when designing the local scene as genuine and as an integral part 
of a global graffiti context. A situation characterized by struggles makes it 
more exciting to act on the stage, which means that graffiti writers need to 
develop thoughtful and smart strategies. At the same time there are obvious 
disadvantages in interactions that are built up around managing an enemy. 
One is that graffiti as an art form tends to decline when nobody has time to 
paint with the same thoroughness. Another disadvantage is that it will be 
harder to win acceptance for an interest that appears as something bad and 
dangerous. Such a negative understanding makes it difficult to get involved 
in legal production and being open with one’s interest to persons outside the 
culture. On a personal level, individual graffiti writers have to make an esti-
mate of the profit of illegal activity and how it outweighs the risks of being 
caught. The latter leads to undesirable consequences in form of official con-
tacts, fines and parental involvement. 

A significant meaning in interaction developed around graffiti as an 
art form is that writers and interveners are united in an ideological consensus 
where graffiti can be seen as something positive. They also meet in an under-
standing that graffiti is something that adds creative qualities to urban space. 
One significant difference is that the graffiti writers find Jönköping as a lo-
cality an important place because it is where they produce graffiti. This local 
orientation is not necessary when actors from a cultural sector put attention 
on graffiti. From their view, graffiti is a global phenomena that exists in 
many cities and Jönköping doesn´t matter in a significant or prominent way. 
Another impression is that interveners do not find the local graffiti writers 
contribution to "non-commissioned" street art as important. The individual 
and unique accomplishments that graffiti writers see as central in graffiti are 
more reflected as a general expression of contemporary art without bounda-
ries to a specific locality or single person. Thus, contact between these groups 
typically occurs in discrete events, without a plan to follow up or develop 
longer-term relationships. 
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Youth workers’ ways of caring about graffiti writers follows in a tra-
dition of social work and social pedagogy. In its approach, it has a clear focus 
on the graffiti writers themselves and how to redirect them from painting 
without permission, to accepted forms of artistic expression. To make it hap-
pen, it is necessary to offer legal alternatives, usually presented as legal walls 
and graffiti schools. When interveners approach graffiti writers with such 
ambitions, they seem to have good potential for making contact if they also 
offer something that graffiti writers finds desirous. However, it seems diffi-
cult to establish long-term relations working in this direction. This is because 
graffiti writers themselves do not find it necessary to formalize graffiti as a 
scheduled activity and when it comes to the youth workers’ interest in graffi-
ti, the writers perceive an underlying ambition to discipline.  

A conclusion made is that there is something static about graffiti is-
sues because actors choose to see graffiti in their "own" perspective, and at 
the same time they remain critical of alternative approaches. The thesis ends 
with a hypothetical discussion of how the conflict level could change if the 
graffiti would be handled in zones of tolerance (Young, 2010) or with a dif-
ferential graffiti intervention (Køpenhavns kommune Teknik– og 
Miljøførvaltningen, 2012). Both approaches argue that graffiti is an urban 
expression that meets with both approval and disapproval. To deal with such 
differences, it is suggested that certain city quarters should be seen as more 
tolerant of spontaneous expressions such as graffiti and street art, while other 
areas can be more strictly controlled with the aim that they should be com-
pletely free from graffiti. A differentiated policy does not solve the fact that 
graffiti is perceived in different ways. Also with a differentiated policy, peo-
ple can experience graffiti as something negative, costly and disrespectful to 
private and public property. Meanwhile, others may see aesthetic values with 
graffiti and not at all perceive the neighbourhood as slums if there is graffiti 
on the walls. The significance of a differentiated policy lies in that it consti-
tutes an alternative system of ideas to zero tolerance. A policy guided by new 
ideas could be an incentive for local actors to interact in new ways, challeng-
ing beliefs that are taken for granted and seeking alternative solutions.  
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