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1. Inledning 
 
Hösten 2006 blossades det upp en debatt om hur kulturstödet skulle fördelas i Stockholms 
stad. Bland annat ville Stockholms nya kulturborgarråd, folkpartisten Madeleine Sjöstedt att 
graffitiundervisningen helt skulle bort från Kulturskolan. Kulturskolans syfte är att utveckla 
barn och ungdomar inom bild och form, dans och musik. Sjöstedt ansåg att det var 
provocerande med en graffitiutbildning när klottret ses som ett stort problem i Stockholm 
(SvD,2006-10-31). 
  Detta uttalande väckte en intressant fråga om graffiti ska ses som konst eller vandalism? Ur 
ett perspektiv kan graffiti uppfattas som en påtvingad konst (eller vandalism) som kostar 
samhället mycket pengar. Å andra sidan kan det också ses som en kreativ konstnärsform. 
Paralleller kan dras mellan hur kommuner köper in utsmyckningar till offentliga plaster, till 
exempel statyer som ställs på torg och gator eller tavlor som hängs på vårdcentraler. Både 
graffiti och kommunens inköp av konst är något som allmänheten oftast inte får vara med och 
bestämma över. Skillnaden är att kommunen betalar för att äga viss konst, men betalar också 
för graffitikonsten, dock genom att sanera bort den. Samtidigt finns det en dubbeltydighet när 
det gäller graffitin. Varför har Kulturskolan i Stockholm ordnat kurser i graffitimålning när 
det samtidigt ses som skadegörelse? Kan den enkla förklaringen vara att graffitimålare inte 
har några andra alternativ? Kan målare få utlopp för sin kreativa förmåga på annat sätt än att 
måla olagligt? Problemet kvarstår dock att graffitin existerar, men att det är svårt att enas om 
hur fenomenet ska klassas i samhället. 
  Innan vi går närmre in på vad för effekter samhällets dubbeltydighet inför graffitikonsten 
spelar för roll för graffitimålarna ska vi först göra en presentation om graffitins kultur och 
historia. Detta för att få en djupare förståelse för graffitin. Därefter kommer vi att se vilka 
generella definitioner det finns och vad lagen säger om klotter och graffiti samt vilka åtgärder 
som används från samhällets sida för att förebygga eller minska det olagliga målandet. 
 
1.1 Graffitins historia och kultur 
Graffiti som subkultur växte fram under 1960-talet i New York och Philadelphia i USA. En 
av förgrundsgestalterna var ett affärsbud som arbetade på Manhattan och skrev sin tag 
(signatur) Taki 183 över hela New York. Taki var hans smeknamn och 183 numret på den 
gata han bodde på. På 1980-talet så började graffitin sprida sig till Europa och kring 1985 
började det märkas av i Sverige (Johnsson 2001:265). 
  Graffiti är pluralformen för det italienska ordet graffito och betyder ristning. Ursprunget 
kommer från antika ristningarna på lerkärl eller väggar. Idag finns graffitin i offentliga 
miljöer till exempel i tunnelbanan, på tåg och synliga väggar. Graffitin kan ses som en 
barometer på hur samhället ser ut. Målningar symboliserar en önskan om förändring eller ett 
budskap i protest mot det sociala och politiska samhället, men ses också som ett sätt att 
ventilera känslor (Dagrin, 1980:8).  
  Graffitin anses vara en subkultur. En subkultur består av en mer eller mindre sammanvävd 
grupp med vissa värderingar och aktiviteter som skiljer sig åt från rådande kulturformer. Där 
är gruppidentiteten framträdande och en bestämd livsstil ingår (Sociologiskt lexikon, 2001). 
Graffitin räknas som en del av hip-hopkulturen som i sin ursprungliga form hade en ideolog 
som var emot våld, droger och rasism. Konflikter löstes genom battles (tävlingar) i dans, 
musik och graffiti (Johnsson, 2001:265). Just graffitikulturen kännetecknas med att 
medlemmar skriver och målar sina signaturer (tags) och målningar (throw-ups och pieces). 
Graffitimålare är ofta med i ett gäng, så kallade crew, som är en löst ihopsatt grupp av målare 
(Johnsson, 2001:285). Tag är en kodifierad och noga utformad namnteckning som består av 
olika bokstavskombinationer. En tag går snabbt att måla och används flitigt av graffitimålare 
för att skapa uppmärksamhet. Throw-up är en stor bokstavsbild med markerade yttre 
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konturlinjer och piece (förkortning av masterpiece) är en detaljerad bokstavsbild med en 
bakgrund med eventuellt figurer och signatur (Johnsson, 2001:265). Dessa signaturer och 
målningar anses, ofta av människor utanför graffitikulturen, som obegripligt klotter och de har 
även svårt att förstå meningen bakom det hela. Men vad anses då vara klotter och vad är 
graffiti eftersom det finns olika sätt att måla inom graffitikulturen? 
 
1.2 Definitioner på klotter och graffiti 
För att få en allmän uppfattning om vad som anses vara klotter och graffiti slog vi upp båda 
begreppen i två stora uppslagsverk på nätet, Nationalencyklopedin och svenska Wikepedia.  
  Nationalencyklopedin ordbok definierar klotter som  
 
”slarvigt och hastigt gjord skrift eller teckning med eller utan innehåll” (www.ne.se) 
 
och graffiti är  
 
”(vägg)klotter i offentlig miljö särskilt om sådant med obscent, politisk eller humoristiskt 
innehåll” (www.ne.se).  
 
I den svenska upplagan av Wikipedia definieras klotter som  
 
”en ofogverksamhet som innebär att man olovligen och utan estetiska ambitioner fogar 
budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera” (www.sv.wikipedia.org) 
 
och graffiti är 
 
” en text eller bild som, ofta olovligen, appliceras på offentliga platser för att dekorera eller 
för att ge uttryck för åsikter och känslor” (www.sv.wikipedia.org) 
 
Skillnaden mellan Nationalencyklopedin och Wikipedia är att den senare även nämner 
olagligheten med klotter och graffiti, vilket Nationalencyklopedin inte gör. Men vad säger 
lagen om klotter och graffiti? 
  1 januari 2004 skärptes lagen för klotterbrott i Sverige. Den nya lagen ger polisen rätt till att 
kroppsvisitera en person i förebyggande syfte om de misstänker att personen bär med sig 
material som kan användas vid brott som skadegörelse på annans egendom i. Den nya lagen 
höjer även straffmaximum för skadegörelse av normalgraden, som tidigare låg mellan sex 
månader, till ett års fängelse (SFS 162:700 & www.notisum.se). Lagen gör ingen skillnad på 
klotter eller graffiti, utan ser det som skadegörelse när det målas olovligt på någon annans 
egendom. 
  Enligt regeringen är inte lagstiftning tillräcklig för att förebygga klotterbrott som till 
exempel orsakar ekonomiska skador i samhället. Men även de kroppsskador kan uppstå hos 
graffitimålarna då de ofta utsätter sig för risker. Därför behövs ytterligare åtgärder 
(Lagrådsremiss – Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, 2003:8). 
  Den vanligaste åtgärden att förebygga eller minska klotter är snabb sanering då det anses 
hindra möjligheterna för graffitimålarna att visa upp sig och sina målningar (Hollari, 
2003:31). Kommuner, fastighetsägare och enskilda personer sanerar snabbt målningarna för 
att få bort känslan av ett förslummat område. Det finns ofta samarbetsavtal mellan exempelvis 
fastighetsägare och kommun där det finns en policy om att klotter ska saneras inom ett till tre 
dygn (Hollari, 2003:31). Man kartlägger och dokumenterar målningar för att sedan 
polisanmäla skadegörelsen. Det är ett sätt att få fatt på dem som målar och även undersöka om 
klottret ökar eller minskar. De tekniska klotterskydd som finns är till exempel polis eller 
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vaktbolag som övervakar olika områden; eller att den fysiska miljön förändras genom att 
taggiga buskar skyddar attraktiva väggar (Hollari, 2003:33). Ett annat sätt att arbeta mot 
klotter är att gå ut och informera ungdomar, föräldrar och andra i omgivningen om riskerna 
med klottrandet. Bland annat om vilka olyckor som kan inträffa eller vad ett skadestånd kan 
innebära i framtiden.  
  De mest omdebatterade åtgärderna är de så kallade lagliga väggarna och graffitiskolor. På 
flera håll i landet organiseras lagliga väggar där graffitimålare kan komma och måla lagligt. 
Det anordnas också olika typer av graffitiskolor till exempel hamnen i Norrköping, där 
ungdomar får lära sig att måla graffiti. Dock tydliggör arrangörerna att det olagliga målandet 
inte tolereras. Men lagliga väggar har blivit en stridsfråga. De som vill förbjuda graffitin helt 
menar att de lagliga väggarna lockar till nyrekrytering och används av målarna för att träna 
inför de olagliga målningarna. Även ur en miljösynpunkt ses graffitin som ett miljöproblem 
när sprayburkar ligger och skräpar i naturen. Samtidigt finns det andra som anser att 
ungdomars positiva kreativitet bör främjas och ge dem ett lagligt alternativ till det olagliga 
målandet.  
  Sammanfattningsvis kan vi se att klotter och graffiti är laddade begrepp. En del människor 
gör ingen skillnad på klotter och graffiti, utan ser det som något meningslöst och fult och som 
bör förbjudas helt och hållet. Andra människor anser att det är en konstform och tecken på 
unga människors kreativitet. Det verkar inte finnas en entydig åsikt om graffiti, eftersom det 
finns möjligheter att måla både lagligt och olagligt. Detta kan skapa förvirring, både hos dem 
som målar och hos allmänheten. Därför kommer denna uppsats att undersöka hur 
graffitimålare framställer sig själva, vad de ser som mening med sitt målande och hur de 
förhåller sig till det lagliga och olagliga målandet. 
  Under uppsatsens gång kommer vi att använda begreppet graffiti för att definiera de större 
och avancerade målningarna och tags och signaturer som klotter. Men när resultatet 
presenteras kommer informanternas definitioner på klotter och graffiti användas. 
 
2. Syfte 
 
Vårt syfte med denna undersökning blir att ta reda på hur graffitimålare genom språket skapar 
sig själva som graffitimålare, vad för mening målandet har för dem och hur de förhåller sig till 
det lagliga och olagliga målandet. 
 
2.1 Frågeställningar 
– Hur skapas identiteten graffitimålare?  
– Hur skapar graffitimålare mening med sitt målande? 
– Hur förhåller sig graffitimålare till det lagliga och olagliga målandet? 
 
3. Disposition 
 
Tidigare forskning: Vi kommer under detta avsnitt presentera det forskningsmaterial vi har 
tagit del av för att ta reda på vad som skrivits om graffiti och graffitimålare. Avsnittet kommer 
att vara uppdelat i olika teman. Vi börjar med forskning om barns klotter och slutar med det 
lagliga målandet. I slutet presenterar vi våra åsikter om vad den här undersökningen kan 
frambringa för framtida forskning. 
 
Teoretisk referensram: I detta avsnitt redogör vi för det socialkonstruktionistiska perspektivet 
och viktiga begrepp inom diskursteorin: tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och 
subjektpositioner.  
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Metod: I metodavsnittet redogör vi vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av och hur vi 
använder oss av diskursanalysen, både som teori och metod, för att få svar på våra 
forskningsfrågor,. Därefter följer hur vi har gjort vårt urval och vad det innebär att göra 
kvalitativa intervjuer. Vi kommer också att beskriva forskarens roll i undersökningen och de 
etiska principer vi tagit hänsyn till under vårt arbete. Sist beskriver vi hur vi kan skapa en 
validitet för uppsatsen.  
 
Resultat: Här redovisas resultatet vi kommit fram till genom analyseringen av intervjuerna. 
Avsnittet är uppdelat i fyra teman: den heliga konstformen, att göra reklam för sig själv, 
samhället gör oss kriminella och på rätt sida av lagen. Inom dessa teman redovisas vilka 
tolkningsrepertoarer intervjupersonerna har använt när de har pratat med oss. Sedan 
presenteras vilka subjektpositioner och vilka ideologiska dilemman vi har hittat i 
tolkningsrepertoarerna.  
 
Diskussion: Utifrån vårt resultat kommer vi i diskussionsavsnittet att sammanföra resultatet 
med uppsatsens alla delar för att få en fullständig uppsats.  
 
Sammanfattning: I slutet av uppsatsen finns en kort sammanfattning om vad uppsatsen 
handlar om: om syfte, metod som använts och vad resultatet blev. 
 
 
4. Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet kommer vi att presentera rapporter och tidigare forskning om graffiti. Vi har 
tittat på både svensk och utländsk forskning. Artiklarna hittades via databaserna Sociological 
abstract och Elin@mälardalen. För att söka artiklarna användes sökorden graffiti, identitet och 
subkultur. Det finns mycket forskning kring graffiti, men få artiklar undersöker hur 
graffitimålarna skapar sig själva och förhållandet till att måla lagligt och olagligt. För att 
komplettera de artiklarna användes också böcker och avhandlingar om graffitin. Dispositionen 
av tidigare forskning börjar med barns klotter och slutar med studier om laglig graffitikonst. 
Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i olika teman för att tydliggöra utvecklingen 
för en graffitikarriär. De teman vi delade in artiklarna i är följande: toalettklotter; graffiti som 
kriminell handling; utvärdering av åtgärder; graffitimålarnas behov och motiv; maskulinitet, 
identitet och subkultur; gänggraffiti som en diskursiv genre; och graffiti karriär och ideologi. I 
slutet av detta avsnitt kommer en kort sammanfattning av den tidigare forskningen. 
 
4.1 Toalettklotter 
Lucca och Pacheco (1986) gjorde en studie om klotter på skoltoaletterna gjorda av pojkar och 
flickor mellan 6-11 år. Syftet var att studera vad barns klotter förmedlar utifrån ett socialt 
utvecklingsperspektiv. Författarna anser att barnens graffiti är ett exempel på tidig 
symbolisering, att kunna kommunicera med andra genom att lämna ett avtryck efter sig. 
  Studiens resultat visar att flickor klottrade mer än pojkar. Flickor klottrade sina autografer 
och om romantiska ämnen. Pojkars klotter innehöll i större utsträckning sexuella inslag, till 
exempel könsorgan. En annan typ av klotter var uppmaningar om att angripa skolkamrater, 
oftast av samma kön. Denna typ av klotter fanns både på pojkarnas och på flickornas toaletter. 
Det fanns inte bara skillnader i innehållet mellan pojkar och flickors klotter, utan även hur de 
ritade och hur stilen såg ut. Att illustrera människor fanns lika mycket hos båda könen, men 
pojkarna gjorde mer komplicerade och detaljerade bilder än flickorna. 
  Författarnas analys visar att barnens graffiti handlar om deras funderingar, intressen och 
bekymmer som barn oftast inte får visa öppet, som till exempel självidentiteter, kärlek, sex, 
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förbjudna ord, negativa åsikter om andra, religion och politik. Men barns graffiti avslöjar inte 
bara information om vad de tänker, det speglar även samhällets sociala tankegångar. 
  Det mest framträdande i barnens klotter var självidentiteten. Det framgår genom att de 
skriver autografer och om romantik. En anledning till klotter blir självidentiteten är att barn i 
den åldern börjar lära sig skriva och forma sin egen identitet. Att skriva svordomar och 
vulgära ord beror på att kulturen i Puerto Rico inte tillåter att vissa ord och tankar användas 
hur som helst, framför allt inte hos barn. Detta tvingar barn till att uppföra sig på särskilda 
sätt, vilket hindrar dem att använda tabubelagda ord och tankar, eftersom barn vet att de blir 
bestraffade om de använder orden öppet. Generellt lyder barn auktoritära personer i närheten, 
men utan tillsyn tenderar barn att göra saker som de vill, till exempel rita vulgära bilder på 
toaletterna. 
  Författarnas slutsats är att tabubelagda ämnen skapar klotter. Anledningen till att flickor 
klottrar mer än pojkar kan bero på att flickor i Puerto Rico uttrycker sina känslor på ett 
annorlunda sätt i sociala sammanhang. Författarna anser att klottret är ett sätt att förkroppsliga 
sig själv i sin omgivning genom att sätta sitt namn på olika ställen, vilket människan har gjort 
sen urminnes tider. 
  En liknande studie om toalettklotter genomfördes av Green (2003). Han undersöker hur 
klotter på toaletterna kan avslöja relationen mellan kön, språk och kontext genom att titta på 
hur språkstil skiljer sig mellan kvinnors och mäns toalettklotter. Men Green undersöker också 
hur ämnen och stil yttrar sig i gemensamma utrymmen som i studiebås i biblioteken. Studien 
genomfördes på University of Otago’s central Library, där man samlade in klotter från dam- 
och herrtoaletterna och båsen ute i biblioteket.  
  Resultaten visar att klotterämnen och språket på toaletten skiljer sig åt mellan kvinnor och 
män. Klottret i båsen var en kombination av ämnen från dam- och herrtoaletten, exempelvis 
förolämpningar och självpresentationer. Sexistiska kommentarer förekom i båsen, men fanns 
inte inne på toaletterna. Annars var språkstilen i studiebåsen i stort sett en blandning av både 
den kvinnliga och manliga klottret från toaletterna. Dock skrev män mer om politik och 
homosexualitet. Dessutom skrev de mer förolämpningar och rasistiska kommentarer. Män var 
generellt mer negativa och har en mer argumenterande ton än kvinnorna. Det fanns mer ritade 
bilder hos herrarna än hos damerna. Klottret på damtoaletterna var diskussioner kring sex, 
relationsproblem, religion och filosofi. Tonen var mer positiv och stödjande, ibland var 
klottret ett försök att lugna hätska debatter.   
  Likheterna mellan män och kvinnor är att båda könen diskuterar och förlöjligar andra kurser 
och pratar om tentor/plugg, sport och musik. Sexistiska kommentarer fsnns bara ute i båsen 
vilket kan antydas till att kön blir tydligare och påtagligare utanför toaletten. Generellt är 
ämnena i studiebåsen mer likt klottret som fanns på herrtoaletten. Enligt Green (2003) var det 
svårare att analysera språket utanför toaletterna, eftersom kön inte kan avslöjas. Över hälften 
av klottret i båsen var respons på tidigare klotter. Provocerande klotter medför att 
efterföljande klotter får samma stil och ton. 
 
4.2 Graffiti som kriminell handling 
Knut Sundell sammanfattade Socialtjänstförvaltningens drogvaneinventering hos ungdomar i 
årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Stockholm från 2002. I undersökningen 
fanns det frågor om klotter och graffiti. Resultatet visar att knappt 4 % av niondeklassarna och 
2 % av gymnasieeleverna hade klottrat olagligt mer än tio gånger under de 12 senaste 
månaderna. De som hade klottrat hade olika sociala bakgrunder, familjeförhållanden och 
umgängeskrets. Klottrarna visade sig också vara mer kriminella än icke-klottrarna, inte bara 
genom olagligt målande och stölder av sprayfärg, utan även genom andra brott, till exempel 
häleri och våldsbrott. Dessa ungdomar debuterade tidigt med droger, konsumerade mer tobak, 
alkohol, narkotika, lösningsmedel och doping än icke-klottrarna. I skolan var klottrarna 
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mindre uthålliga, kände sig ofta irriterade och arga; skolkade och fuskade mer än icke-
klottrarna. Sundell menar att unga klottrare i första hand ska ses som ungdomar vilka har 
påbörjat en asocial karriär och inte som konstnärer. Denna studie inriktade sig enbart mot 
elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet, vilket gör att studien inte säger 
någonting om övriga åldersgrupper. I Sundells studie framgår det inte heller vilket slags 
klotter det handlar om (Sundell et al. 2002).   
  Men David Shannon menar att graffitin i sig inte leder till kriminalitet. I hans 
doktorsavhandling Swedish Graffiti – a criminological perspective från 2003 om graffiti, är 
syftet att hitta faktorer som gör att personer blir graffitimålare. I graffitikulturen ingår det 
personer från skilda samhällsklasser vilket också innebär att de har olika förutsättningar att 
hamna i andra typer av brott än att bara måla olagligt och stjäla färg. Eftersom subkulturen är 
relativt bred, tilltalar den en stor grupp människor, till exempel duktiga målare, individer som 
söker spänning och uppmärksamhet eller de som bara är ute efter att vandalisera. Shannon 
kom även fram till att inom gruppen klottrare fanns en tydlig överrepresentation av ungdomar 
med en hög risk för involvering i annan brottslighet om man jämför med normalbefolkningen 
(Shannon, 2003:107). Personer med hög brottsbelastning inom graffitikulturen kan bero på att 
de tillhör en högriskgrupp innan de börjar måla graffiti. En högriskgrupp enligt Shannon är 
15-årigar som kommer från sämre sociala förhållanden och löper därför större risk att falla in i 
annan kriminalitet. De som klottrar en längre tid och ligger i riskzonen för att hamna i annan 
brottslighet riskerar också att hamna utanför samhället om de dras in i andra kriminella 
sammanhang. Det leder till att de senare får svårare att anpassa sig till det övriga samhället. 
 
  Shannon kunde urskilja fyra olika grupper av graffitimålare. 

- De som började måla, men hade en relativ kort karriär  
- De som börjat måla, men slutade ganska snabbt och fortsatte med en brottslig karriär 

på annat sätt. 
- De som fortsatte att måla under en längre tid och blev specialister. Sysselsatte sig mest 

med att måla pieces och höll sig borta ifrån annan brottslighet. 
- De som blev aktiva graffitimålare under en längre tid samtidigt som de höll på med 

grövre brottslighet. (Shannon, 2003:156). 
 
Graffitimålarnas karriärer är ofta korta. I 20-årsåldern har de flesta vuxit ifrån det illegala 
målandet. De flesta som har målat graffiti socialiseras snabbt in i samhället när de börjar bli 
vuxna. Shannon ser ungdomars medlemskap i graffitikulturen som ett steg inför vuxenvärlden 
(2003: 158).  
  Shannon menar att det inte finns något samband mellan graffitimålandet och övrig 
brottslighet, snarare att graffitin drar till sig mer brottsbenägna ungdomar. Graffitin i sig gör 
ingen kriminell, utan det beror på personens högriskgrupp för kriminalitet (Shannon, 
2003:154). Resultatet visar att det inte finns någon typisk graffitimålare, men att 
graffitimålaren oftast var pojkar och yngre män. Det fanns få flickor inom graffitikulturen. 
 
4.3 Utvärdering av åtgärder 
Ett utav de mest uppmärksammade åtgärdsprogrammen mot graffiti fanns i Nacka kommun. 
Projektet fick 2004 uppdrag av Brå (Brottsförebyggande rådet) att utvärdera klotterprojekt ute 
i Orminge. Undersökningen innefattade tio pojkar mellan 13-15 år, vilka hade identifierats 
som vanemässiga klottrare. Pojkarna och deras föräldrar deltog i projektets olika insatser för 
att minska pojkarnas olagliga klottrande. Själva nämnde pojkarna att de ville ha möjligheter 
till lagliga väggar att måla på. Nacka kommun var dock inte positiv till lagliga väggar. Men 
genom en överenskommelse med pojkarna i projektet om att de skulle klottra mindre och 
inspirera andra att inte börja klottra för att minska klottret i området skulle projektet fortsätta. 
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Även en graffitiutbildning för pojkarna utlovades om de lovade att låta bli med att klottra och 
delta i olika möten på ungdomsgården. På dessa möten deltog polis, rehabiliterade 
missbrukare och fältassistenter där de diskuterade om klottrets konsekvenser.  
  Resultatet med lagliga väggar visade att klottret minskade med 38 % under perioden januari-
augusti 2004 i jämförelse med samma period 2003. Pojkarna upplevdes vara engagerande och 
arbetade med att få yngre klottrare att sluta måla olagligt. Pojkarna upplevde även en ökad 
acceptans för graffiti som ett konstnärligt uttryck genom att lokala företag beställde 
målningar. Föräldrarna menar att projektet har lett till något positivt genom att 
kommunikationen har förbättrats mellan dem och pojkarna samt att föräldrarna hade fått en 
ökad förståelse för deras barns intresse.   
   Samtidig kritiserar Solveig Hollari att det inte finns tillräckligt med underlag och 
utvärderingar för att bedöma vilka åtgärder mot klotter som är effektiva eller inte. 2003 fick 
Brå i uppdrag av regeringen att undersöka samhällets insatser mot klotter. Undersökningen 
gjordes hos landets kommuner, storstäder, polismyndighet samt enskilda aktörer, till exempel 
kollektivtrafik, som arbetar förebyggande mot klotter. Resultatet visar att det finns en mängd 
olika klotterförebyggande åtgärder, men de saknar oftast utvärderingar. Utan utvärderingar är 
det svårt att veta vilken åtgärd som fungerar. Hollari anser att de utvärderingarna som finns 
från de olika åtgärderna är mer subjektiva uppfattningar än en objektiv mätning om åtgärderna 
fungerar eller inte (Hollari, 2003:26). Det finns ingen kunskap om hur kostnadseffektiva 
åtgärderna är eftersom de inte har dokumenterats och utvärderats. Dessutom är många 
klotteråtgärder projektarbeten som upphört utan någon dokumentation av projektets gång. 
Hollari menar att bristen på utvärdering leder till onödiga felsatsningar och i värsta fall till att 
vara kontraproduktiv (Hollari, 2003:47). 
 
4.4 Graffitimålarnas behov och motiv 
Michael Johnssons (2001) undersökning beskriver hur och varför målarna tycker att 
graffitimålning är en meningsfull aktivitet till skillnad från vad andra icke-målande personer 
anser. Undersökningen visar att det finns tre motiv till varför man börjar måla graffiti, 
konstnärligt intresse, spänning och uppmärksamhet.  
  Ofta har graffitimålare ett genuint intresse för att måla och teckna. De duktiga målarna åker 
gärna till Göteborg och Norrköping för att utveckla sitt målande på lagliga väggar som finns 
där. Deltagarna i undersökningen uppskattar mer eller mindre lagliga väggar, men ingen av 
dem tror att de olagliga målningarna skulle försvinna. De var ändå positiva till lagliga väggar 
(Johnsson, 2001:288). Spänningen och kicken av att måla olagligt på farliga ställen, där risken 
att åka fast är stor, gör målandet mer intressant för målaren. Men detta gäller inte alla målare. 
Flera av deltagarna med det konstnärliga engagemanget ser olagligheten som ett 
stressmoment och kan därför inte lägga ner den tid de behöver på sina målningar. Målare som 
i första hand är ute efter spänningen tappar relativt tidigt intresset för själva graffitimålandet 
och går över till andra aktiviteter som kan ge en spänningskänsla (Johnsson, 2001:279). Enligt 
deltagarna är graffiti en öppen kultur där alla kan få uppmärksamhet och bli respekterad. 
Detta gör att graffitin tilltalar alla typer av människor. De får uppmärksamhet vare sig de 
målar tags eller konstnärliga målningar. Men kraven är högre på en laglig målning då det har 
funnits mer tid och mer ordnade förhållanden att måla den, jämfört med en målning som 
gjorts olagligt. Där har målandet utförts under tidspress för att undvika risken att åka fast.  
  I denna undersökning var det ingen av målarna som ansåg att graffitimålare i någon större 
utsträckning skulle vara mer inblandade i någon annan brottslighet, förutom det olagliga 
målandet och stöld av sprayfärg. Enlig de äldre deltagarna hade graffitikulturen under 80-talet 
en stark koppling till hip-hopkulturen där anti-drognormen var mycket stark, men har 
förändrats under senare år och fler graffitimålare idag berusar sig. Slutsatsen är att målarna 
själva ser graffitimålandet som något meningsfullt, spännande och som ger tillfällen att få 
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synas. Tillsammans med andra målare har de roligt och kan få uttrycka sitt skapande och sin 
kreativitet.  
  Johnssons forskningsresultat bekräftas också genom Löfholms studie (2002), en 
undersökning gjord åt FoU (Forskning och utveckling). De viktiga egenskaperna som tilltalar 
en graffitimålare är konstnärligt intresse, spänning och uppmärksamhet. Syftet med studien 
var att undersöka varför ungdomar börjar klottra. Resultatet visar att i de flesta fall är det 
kompisar som leder in sina kamrater till graffitivärlden. Många av målarna var 10-12 år när de 
började klottra och såg det mest som något ”busigt”. Intervjupersonerna nämnde att det krävs 
övning för att kunna bli en bra målare. Då kan de känna sig stolta över sina målningar. 
Samtidigt finns det ett spänningsmoment i målandet där risken att åka fast ger en kick. Det 
leder till att de utmanar sig själva till att söka nya utmaningar inom målandet. Men sex av sju 
målare ansåg att graffitin också var en viktig del i deras liv och identitet vilket gjorde det svårt 
för dem att sluta. Fem av sju stycken tyckte att spänningen med olaglig graffiti var så pass 
viktig att laglig målning skulle bli för tråkig. Intervjupersonerna ansåg att graffitins positiva 
sida var att kulturen tilltalade en mängd olika sorters individer och inte uteslöt specifika 
grupper av människor. 
  En liknande studie gjord av Halsey och Young (2006) var syftet att finna graffitimålarnas 
motivation och inblandning i graffitikulturen. Resultatet visade att det är en kombination av 
välbehag, estetik och social dragning. Graffitin är en känsloupplevelse för målare och inte 
endast en kultur där målare enbart utvecklar sin identitet. Ju mer förankrade i graffitikulturen 
desto starkare fysiska och känslomässiga upplevelser fick graffitimålarna av att måla.  
  Känslorna målarna talade om handlade om stolthet: en tillfredsställelse i ökad teknisk 
skicklighet, att kunna göra mer avancerade målningar och att göra målningar på utmanande 
ställen. Målarna kände en positiv känsla av att få uppskattning och beröm från andra målare; 
välbehaget bygger på en inre upplevelse, till exempel av att hålla i en penna eller sprayburk, 
se det färdiga verket och den spänning målandet för med sig. Den sociala aktiviteten är den 
gemenskapen som de får med andra målare genom att dela samma intresse och erfarenheter 
med. Underordnade motivationer för målandet var långtråkighet och uppror vilket bara några 
få informanter angav som skäl till att måla graffiti. Men övervägande majoritet ansåg att 
graffiti är en positiv och trevlig upplevelse för dem. 
  Halsey och Young (2006) kom även fram till att hur målarna definierar graffitin som konst 
eller vandalism beror inte på graffitins status som olaglig verksamhet. Det handlar mer om att 
påverka omgivningen med målningarna. Målarna ser på miljön och landskapet som 
potentiella ”dukar”, vilket innebär att måla graffiti inte är någon aggression eller en vilja att 
förstöra. Graffiti är ett rationellt beteende enligt Halsey och Young (2006) eftersom det kräver 
planering, övning, design, tålamod och sinne för detaljer samtidigt som det är irrationellt då 
fenomenet inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Att definiera graffiti som kriminell handling 
reproducerar myter om arga och frustrerade personer. Det handlar om engagerade personer 
som söker välbehag, inte endast för att bryta lagen. Men det går inte heller att eliminera 
graffitin från samhället, eftersom lusten och viljan hos målarna är stor. Tar man bort 
sprayburkarna hittar de nya medel att färglägga miljön. 
 
4.5 Maskulinitet, identitet och subkultur  
Nancy Macdonald (2001) gjorde en fältstudie bland graffitimålare i London och New York 
och följde dem under två års tid. Hennes syfte var att försöka förstå graffitikulturen inifrån. 
Hennes etnografiska studie resulterade i tre teman: maskulinitet, identitet och subkultur. 
 
Maskulinitet 
Enlig Macdonald är graffitin ett sätt att bygga upp och bekräfta killarnas manlighet. Ju större 
risk och ”manliga” ansträngningar de utsatte sig för, desto mer respekt fick de från andra 
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målare. Ett syfte med graffitin är att få bekräftelse från andra. Maskulinitetsprocessen 
fullbordas genom att få gillande och respekt från andra målare och ju högre upp i hierarkin, 
desto manligare är en målare. 
  Varför det är få kvinnliga målare kan bero på att det råder en konservativ kvinnosyn inom 
graffitikulturen. Det är svårare för tjejer att göra karriär eftersom de manliga målarna inte tror 
att tjejer har uthållighet till att ta sig till de riskfyllda platserna för att måla. Tjejer måste 
därför avsäga sin feminina sida och bli som en man. Killarna tror att tjejer som går med i 
graffitikulturen gör det på grund av pojkvänner, aldrig av ett eget intresse. När en tjej tar sig 
in i graffitikulturen måste hon hela tiden visa att hon förtjänar respekten jämfört med killarna. 
Detta för att tjejerna ska visa att de kan och duger.  
 
Macdonalds slutsatser om maskulinitet är att det är en ständigt pågående process. Att sluta 
med illegal graffiti är inte att sluta vara man, man slutar använda graffitin som manlig resurs 
(Macdonald 2001:222) När de manliga målarna blir äldre finns det andra tillgångar som kan 
göra en man till man, till exempel jobb och pengar (2001:222). Graffitivärlden är ett ställe där 
killar kan odla sin manlighet och bli man och inte endast måla för att bryta konventioner. 
Kulturen bevarar även maskuliniteten genom att utesluta kvinnor (2001:145). Macdonald kom 
även fram till att könsrollerna är lika tydliga inom graffitikulturen som i den ”verkliga” 
världen. Det fokuseras lika mycket på tjejernas sexualitet än deras skicklighet. Därför får inte 
tjejer lika stort utbyte av att delta i graffitikulturen jämfört killar. Killar får en mer 
meningsfullare identitet på grund av maskulinitetsförverkligande (Macdonald 2001:100). 
Medlemskapet i subkulturen kan ses som en övergångsrit från att vara barn till vuxen. Pengar 
och karriär är oftast inte möjligt när man är ung och det leder till att ungdomar blir kreativa 
och hittar andra vägar att hitta sin väg till vuxenlivet. 
 
Identitet  
För att göra sig ett namn i graffitikulturen börjar målaren med att skriva sin tag överallt för att 
göra sig känd och få respekt. Att taga är inte ett tidsfördriv, det görs för att upp sin tag på så 
många platser som möjligt. Vissa målare kan vara uppe på nätterna då risken att åka fast är 
mindre. Ju fler namn på olika ställen, desto mer respekt får personen, för det är kvantitet som 
räknas. Men ju äldre målarna blir desto mer går de över till att utveckla sin artistiska sida och 
skicklighet genom att börja göra större målningar (Macdonald, 2001:80). Längre in på 
karriären avtar energin att utföra ”mycket” graffiti för att göra sig känd. Samtidigt förändras 
attityden. När en målare har skapat sig ett namn är han eller hon ”någon” och behöver inte 
anstränga sig lika mycket. En anledning till att klottrandet och målandet avtar kan vara 
insikten om vuxenrollen. Det ställs högre krav om ansvar som vuxen. Det krävs av vuxna att 
de ska arbeta och tjäna pengar för att kunna leva. Detta leder till att det inte finns samma ork 
över till att måla graffiti. En del kanske har fått familj. En annan anledning till att sluta klottra 
kan vara att en vuxen straffas hårdare om han eller hon åker fast för olaglig målning. Istället 
kan intresset för själva konstformen ta över mer. 
   Den identitet målarna bygger upp på väggen behöver inte stämma överens med den de är i 
”verkligheten”, namnet blir ett alter ego. Å ena sidan är det viktigt att en målare kan skilja på 
sin graffitiidentitet och den ”vanliga” identiteten. Blandas de ihop och går in i varandra ses 
det som att vara en fanatisk graffitimålare. Speciellt då en målare lever för graffitin mot alla 
odds (Macdonald, 2001:181). Många av de intervjuade menade att det var både beundransvärt 
och i samma veva idiotiskt. Men å andra sidan kan det vara svårt för en målare att släppa taget 
om sin graffitiidentitet som han eller hon har byggt upp under flera års tid. Att släppa taget 
om den är som att förlora en bit av sig själv (Macdonald, 2001:218). 
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Macdonalds slutsats är att en målare skriver tags för att dölja sitt riktiga jag och en del målare 
använder graffitin som ett medel att hantera personliga problem och osäkerhet. Den illegala 
graffitin är en hyllning till självet, speciellt när graffitimålare kan skriva med stil. När målarna 
sprayar på en vägg känner de att de lämnar en bit av sig själva där. Deras namn på väggen blir 
som en ersättare, en representation, ett förkroppsligande och förlängning av självet. Att gå 
med i graffitikulturen kan vara ett sätt att känna sig fri och oberoende från vuxna och att 
kunna få vara och uppträda som sig själv. Men med mognad hittar graffitimålaren sig själv på 
vägen in mot vuxenvärlden. 
 
Subkulturen 
Graffitikulturen ses ofta som en kaotisk, laglös och ostrukturerad kultur, men den har många 
regler som liknar dem som finns i den ”verkliga” världen. Flertalet av dessa regler är dock 
outtalade. Största skillnaden mellan graffitivärlden och den verkliga världen är att det inte 
finns någon myndighet eller given auktoritet i graffitikulturen som ser till att reglerna följs 
(Macdonald, 2001:184). För att bli en del av graffitikulturen måste målarna gå igenom en 
karriär, precis som i det ”vanliga” livet, till exempel den karriär som sker inom arbetslivet. En 
generell karriär är att en del målare ger upp graffitin, andra blir kommersiella. En gemensam 
nämnare för målarna är att de vill bli den bästa, mest respekterade och mest välkände och 
förstärka sin självbild genom målandet. 
  En inbiten graffitimålare lever för sitt målande och försummar ofta andra aktiviteter utanför 
målandet. Sömn är något de får lite av eftersom många är ute på nätterna för att måla och 
taga. Många målare börjar med att måla illegalt, men några går över till att måla lagligt när de 
har kommit långt i graffitikarriären. Dock tycker många målare att kicken av den illegala 
målningen inte är den samma som att måla lagligt. Målarna anser att det inte heller går att lära 
sig graffitikulturen på ett lagligt sätt (Macdonald, 2001:73). När en graffitimålare har nått 
toppen är det accepterat att bli laglig och ”vanlig”. Vid en viss ålder hamnar målarna vid ett 
vägskäl och måste välja livsstil: det riktiga livet eller graffitin. Att måla legalt ger nya 
möjligheter, till exempel ett levebröd eftersom målarna börjar måla för en ny publik och kan 
börja sälja sin konst. 
  Det finns skilda åsikter om legala och illegala målningar i graffitivärlden. Lagliga målare 
menar på att de kan utveckla sin konstform, medan illegala målare inte kan det. Det beror på 
att den illegala graffitin har många regler för hur man ska måla, men för den legala målningen 
finns det friare regler (Macdonald, 2001:170). Men för de illegala målarna som kämpar för att 
hålla subkulturen fri från den ”verkliga” världen, anser de att deras målningar är den äkta 
varan. Enligt dem kan inte graffitin säljas, det är emot kulturen. 
 
Macdonalds slutsats är att graffitikulturen är en osynlig subkultur, men samtidigt synlig. Det 
är svårt att se vem det är som är en graffitimålare. Det ger graffitimålarna en känsla av makt 
(Macdonald, 2001:158). Trots att många ser graffitimålarna som en homogen grupp finns det 
klyftor mellan dem, framför allt mellan lagliga och olagliga målare. 
 
4.6 Gänggraffiti som en diskursiv genre  
Adams och Winter (1997) studerade gänggraffiti i Phoenix, Arizona. De anser att graffitin är 
ett antispråk (anti-languge) och som är svårbegripligt för alla utanför graffitikulturen. 
Graffitin ses som ett symboliskt system, ett kommunikationsmedel mellan gäng. I 
graffitispråket är det tillåtet att använda förkortningar, annorlunda stavningar, blanda nummer 
och bokstäver i vokabulären. De alternativa stavningarna i graffitin är till för att undvika 
tabubelagda uttryck i samhället. Exempelvis att skriva ”fucc” istället för fuck. Den muntliga 
konversationen är utbytt till det skrivna, då möte ansikte mot ansikte ofta slutar i våld. Adams 
och Winter poängterar att det finns geografiska skillnader på hur man konverserar med 
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graffitin. Den allmänna uppfattningen är att graffitin handlar om konflikter om områden och 
droghandel, men dessa uttryck var ovanliga i Phoenix. Detta innebär inte att markering av 
områden och droghandeln inte är viktiga angelägenheter för gängen, utan de är inte i fokus i 
deras målningar. 
  Gruppidentiteter och sociala nätverk mellan olika gäng visas genom skrivna yttringar på 
väggar. Väggar med två till tre gängnamn, utan några överkryssningar och skrivna hot, visar 
gängens samhörighet till varandra. Men de vanligaste graffitiuttrycken är gängnamn och 
antagonistiska uttalanden. Ett kryss över namnet tyder på en fientlighet mot gänget från ett 
annat rivaliserande gäng. Antagonistiska formuleringar uppstår bland annat genom respons på 
en våldshandling, ett hot eller en utmaning. Hot mot andra gäng kan även vara ett sätt att få 
uppmärksamhet och demonstrera mod och hängivelse till sitt eget gäng. De antagonistiska 
dialogerna både förenar och skiljer gäng emellan genom att skapa allianser och försök till 
överlägsenhet. 
  Resultat av studien visar att graffitin är ett mer komplext fenomen än vad man tidigare har 
ansett. Graffitin är i huvudsak till för att visa upp sig, som individ och som gäng, både inom 
och utanför sitt område än att bara markera områdeskontroll. Graffiti visar sociala nätverk, 
och relationer mellan gäng, offentlig sorg över en död gängkamrat, eller för att skapa 
konflikter. 
 
4.7 Graffiti som karriär och ideologi  
Lachmanns (1988) studie utforskar de organiserade och ideologiska grunderna för 
utvecklingen av graffitikonsten i New York. Han använder Beckers stämplingsteori och 
subkulturteorier för att se om de kan förklara sambanden mellan sociala relationer och 
ideologiska praktiker som finns i graffitikulturen. Framför allt för att se vilka praktiker 
målarna och deras omgivning använder för att skapa en social organisation kring graffitin och 
hur människor utanför graffitikulturen påverkar graffitimålarnas ideologi. 
  Enligt Lachmann är graffitin en olaglig social aktivitet för att skapa berömmelse och 
ryktbarhet för och bland målarna. Uppskattningen och erkännandet kommer från andra 
målare. Målarna anser att det bara är de egna som kan bedöma verken, inte allmänheten. I 
början av 70-talet fanns träffpunkter vid tunnelbanestationerna där målarna träffades och bytte 
erfarenheter med varandra. Då kunde de jämföra sina verk och sin skicklighet, men också se 
hur långt i karriären de kommit. En av Lachmanns (1988) slutsatser är att om graffitikulturen 
ska kunna existera behövs både en publik inom gruppen och en publik utanför kulturen. När 
polisen lyckades utplåna målarnas träffpunkter samt myndigheternas framgång med att sanera 
graffitin på pendeltågen fråntogs målarna den viktiga kommunikationen mellan dem. Både 
när det gällde den personliga och konstnärliga kontakten. Graffitikulturen och målarna 
förlorade då den sociala och materiella grund för att upprätthålla ideologin om att bli 
igenkända. Nya träffpunkter blev istället på konstgallerier. Det kommersiella intresset för 
graffitikonst uppstod när konstvärlden letade efter något nytt estetiskt alternativ. Detta 
resulterade i att graffitivärlden splittrades i två läger, de lagliga och olagliga målarna. 
Gallerimålarna förespråkade ett förbud mot tunnelbanegraffiti och ville inte bli ihopkopplade 
med de olagliga målarna från samma område. Gallerimålarna introducerade inte heller nya 
målare för galleriägarna i rädsla för konkurrens och för att köparna skulle kunna förväxla 
deras konst med ”tunnelbaneskräpet”. Gallerimålarnas ryktbarhet och berömmelse bland 
andra målare, byggde istället på ett extravagant leverne istället. Till exempel att ha råd att 
köpa dyrare droger. När graffitimarknaden kollapsade 1983 så återvände inte gallerimålarna 
till tunnelbanemålandet eller till väggmålningar. Ett fåtal slutade helt med att måla, några 
började på konstskolor och andra gjorde karriär som grafiska konstnärer. 
  Lachmanns slutsats visar att det behövs en modifiering på stämplings- och 
subkulturteorierna för att kunna förklara sambandet mellan graffitimålarnas sociala relationer 
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och ideologi. En subkultur existerar för att medlemmarna protesterar mot de hegemoniska 
praktikerna. Att enbart få den rådande kulturens uppmärksamhet räcker inte för att 
omkullkasta subkulturens ideologi eller sammanhållning. Enligt Lachmann behövs 
subkulturens grunder och verklighetssyn undermineras för att graffitimålare ska överge 
samhällets åsikter de tidigare protesterade mot. Detta stödjer Beckers teori om att sociala band 
måste skapa tillräckligt med mening och gensvar för att upprätthålla individens strävan att 
fortsätta karriären. Det kan tilläggas att avvikare även påverkas av de större hegemoniska 
kulturerna än av sin egen kultur.   
  En gemensam nämnare som både Lachmann (1988) och Bowen (1999) tar upp är den lagliga 
graffitikonsten. Bowens studie bygger på intervjuer med graffitimålare som studerar eller har 
studerat konst i Toronto. Syftet med studien var att definiera graffitikonst och få förståelse för 
konstnärernas motivationer till målandet. Deltagarna kallade sig själva för målare, precis som 
de tidigare graffitimålarna från New York. Men ursprunget har förändrats över tid och plats. 
Till exempel var ingen av deltagarna intresserade av graffiti med syftet att visa upp sitt namn 
med tags eller skriva något politiskt budskap. Det handlade mer om färg, form, stil och 
skicklighet. Alla ansåg att graffitin var en konstform med regler om komposition, färg och 
design. Deltagarna ansåg att graffiti är något som bygger på stilen och tekniken. Men 
deltagarna ansåg sig inte ha kompromissat med graffitins ursprungliga form bara för att de 
målade lagligt. När de skulle måla på offentlig plats bad de om tillåtelse av fastighetsägarna 
om att få måla på deras fasader. Men de ansåg ändå att den primära publiken var andra 
graffitimålare och allmänheten den sekundära. Anledningen var att deltagarna tyckte att andra 
graffitikonstnärer förstår genren och är kunniga att bedöma ett graffitiverk. De trodde att 
allmänheten skulle uppskatta graffitikonsten om de blev informerade om konsten. De trodde 
att de flesta människor kopplade ihop graffitin med kriminalitet och ungdomsgäng. Överlag 
ville deltagarna att människor skulle finna målarnas verk som intressanta, tankeprovocerande 
och vackra. Även om deltagarna gick på konstutbildning upplevde flera av dem att deras 
konstform inte sågs som ”riktig” konst av deras lärare. Deltagarna tyckte att 
konstutbildningen låg efter i sitt tänkande och tenderade att exkludera graffitin och 
ungdomskulturen i undervisningen. De kände pressen från läraren att hålla graffitin utanför 
skolan och se det som gatukonst. 
  Resultatet visade att deltagarna upplever ett moment 22 med graffitikonsten. Deltagarnas 
avsikt med målandet var att visa allmänheten den positiva aspekten av graffitin och lära dem 
hur färgfulla väggmålningar kan förbättra estetiken i staden. De ville att allmänheten ska 
förstå att den typen av graffiti borde stödjas och uppmuntras och i slutändan få ungdomar att 
sluta tagga. De vet dock med sig att första steget till graffitin är att börja skriva tags, samtidigt 
som graffitin har negativa konnotationer hos allmänheten. Deltagarna anser att ett positivt 
utbildningssystem och stort stöd till målarna och för graffitimålningar skulle kunna stävja det 
vandaliserade klottret. 
 
4.8 Sammanfattning av tidigare forskning 
De mönster vi har kunnat se från de tidigare undersökningarna om graffitin är fyra teman: 
graffitin kan vara ett uttryckssätt för inre mentala känslor, det kriminella perspektivet, 
konstnärligt intresse och ambivalens om laglig och olaglig graffiti. 
Genomgående i de tidigare undersökningarna har vi sett att människor bär på ett inre behov 
att kunna uttrycka sina känslor, bland annat genom att förkroppsliga känslor och tankar i 
skrift. Det ser man alltifrån barns klottrade, till toalettklotter och mer avancerade målningar i 
form av stora graffitimålningar. Det är framförallt i den svenska forskningen som vi funnit att 
forskarna lägger fokus på graffiti som kriminell handling medan den utländska forskningen 
lägger större fokus på vad graffitin har för innebörd hos graffitimålaren som individ. Ur det 
konstnärliga perspektivet kan vi se ett mönster att de flesta graffitimålares karriärer blir 
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relativt korta. Det är oftast de mycket duktiga målarna med konstnärlig talang och intresse 
som fortsätter måla. Intresset leder senare till att de kan utveckla sin konstärliga talang. Det 
sista temat handlar om den ambivalens som råder mellan den lagliga och olagliga graffitin. 
Det finns delade meningar inom graffitikulturen om graffitikonsten. Vissa vill bevara 
konstformen inom subkulturen just för att olagligheten och spänningen är viktiga element 
inom graffitin. Medan andra graffitimålare anser att skulle man göra graffitin laglig skulle den 
blir mer accepterad i samhället och den negativa stämpeln på graffitimålaren skulle försvinna.  
  I den tidigare forskningen anser vi att det saknas, speciellt en svensk undersökning om hur 
graffitimålare skapar sig själva och vad deras förhållande till lagligheten och olagligheten är. 
Vi anser att en diskurspsykologisk undersökning kan ge oss människor utanför 
graffitikulturen en bild om hur en graffitimålare tänker och ser på sig själva. Det kan 
samtidigt bli något fruktbart för en framtida forskning om hur man ska utforma 
klotteråtgärder. 
 
5. Teoretisk referensram 
 
Med hänsyn till syfte och frågeställning om hur graffitimålare skapar sig själva, meningen 
med målandet och hur de förhåller sig till det lagliga och olagliga målandet, så valde vi att 
använda diskursanalys som teoretisk referensram. Teorin försöker förklara hur människor 
skapar mening och förståelse om sin verklighet. Vi är inte ute efter att ge någon absolut 
sanning, utan vill hitta och förstå diskurserna kring graffitin. Diskursanalys handlar om att 
undersöka förgivet tagna värderingar och normer som finns i människors vardagliga liv. 
  I det här avsnittet presenteras först socialkonstruktionismen som ligger till grund för 
Foucaults diskursteorier. Därefter kommer en redogörelse för vilken diskursanalys vi kommer 
att använda, det vill säga diskurspsykologi. Dock kallar Edley (2001) det för kritisk 
diskurspsykologi medan Burr (2003) och Winter Jörgensen och Philipps (2000) använder 
diskurspsykologi. Det är den senare definitionen som vi kommer att använda oss av i 
uppsatsen. 
 
5.1 Socialkonstruktionism 
Diskursanalysen växte fram ur socialkonstruktionismen som har en strukturalistisk och post-
strukturalistisk språkfilosofi och anser att människor konstruerar världen med hjälp av språket 
(Winter Jörgensen & Phillips, 2000:97). Socialkonstruktionism är en av sociologins 
grundteorier och bygger på anti-essentialism där inget är på förhand givet och att människor 
inte är determinerade varelser som är oföränderliga (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:12).  
Istället är det språket som gör att människor förstår sin värld. Den kunskap människor 
producerar i det vardagliga livet sker genom att de interagerar och kommunicerar med 
varandra. 
  Den socialkonstruktionistiska ansatsen ställer sig kritisk till att människor tar sig själva och 
världen förgivet. Människor delar in världen i olika kategorier utan att reflektera över det. 
Socialkonstruktionism är motsatsen till ansatser som empirism eller positivism. Båda dessa 
teorier beskriver att det enda som existerar är det som vi människor upplever existerar. Men 
enligt socialkonstruktionismen kan verkligheten inte förklaras genom att man objektivt 
observerar världen och därefter skapar olika strukturer inom den. Socialkonstruktionismen vill 
istället se bortom det förutbestämda. 
  Eftersom världen är socialt konstruerad så finns ingen absolut sanning i det människor säger 
eller skriver, det är bara konstruktioner av ”verkligheten”. Sanningen för person A behöver 
inte vara sanning för person B. Detta leder till att konstruktioner bildar olika mönster av 
handlingar, där vissa mönster kan vara socialt accepterade och andra inte. Trots att människor 
har en egen verklighet utifrån sitt perspektiv som skiljer sig från andra individers perspektiv 
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finns det samtidigt en fortlöpande överensstämmelse mellan människor. Det gör att de ändå 
skapar en gemensam uppfattning om hur världen fungerar och kan förstå den på samma sätt. 
Deras delade kunskaper bygger på common sense. Common sense är en kunskap om det 
självklara, det vill säga de normala rutinerna som ingår i det vardagliga livet (Berger & 
Luckmann, 1979). Handlingar som blir socialt rådande avgör hur människor bör se och tycka 
om saker och ting. Vad som blir mer socialt accepterat eller inte styrs av olika maktrelationer 
inom varje kultur.  
  Enligt Burr finns det fyra principer för att kunna se socialkonstruktionistiskt på världen: 
 
1. Att vara kritisk mot common-sense och kategorier som skapas och finns i samhället. Det 
finns ingen objektiv sanning och världen speglas av människors sätt att kategorisera den, 
exempelvis kön, klass och etnicitet (Burr, 2003:3). 
2. Världen är föränderlig. Historien och kulturer förändras över tid. I svenska hushåll på 50-
talets ansågs det naturligt att mannen förvärvsarbetade medan kvinnan var hemmafru (Burr, 
2003:4). 
3. Det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer som leder till människors 
förståelse av världen. I sociala interaktioner bildar människor gemensamma sanningar om vad 
som är sant och falskt, vilket upprätthålls av sociala processer, framför allt med hjälp av 
språket (Burr, 2003:4-5). 
4. Kunskap och sociala handlingar hör samman. Med en social världsbild medföljer naturliga 
handlingar och andra mindre lämpliga som leder till (konkreta) sociala konsekvenser. Till 
exempel ansåg kristendomen att människors onda handlingar kom från djävulen (Burr, 
2003:5).  
 
Genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till det människor tar förgivet blir det lättare att 
urskilja vad för typer av diskurser som råder i samhället och som människor lever efter. 
 
5.2 Vad är en diskurs? 
Det finns flera olika förklaringar och definitioner vad en diskurs är, men Winter Jörgensens 
och Phillips definition är att ”… en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)” [Winter Jörgensen & Phillips kursivering] (Winter Jörgensen & 
Phillips, 2000:7). Grundidén hos socialkonstruktionismen är att det inte finns någon sann 
”verklighet” och det samma gäller för diskurser. Diskurser är inte en beskrivning på 
verkligheten ”där ute”, utan en verklighet för den individ som talar om den. Genom diskurser 
blir sociala fenomen meningsfulla och förståeligt för människor som befinner sig inom en 
diskurs (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:104). Till exempel förstår det flesta svenska 
studenter innebörden av nollningstraditionen på universitet och högskolor. Men för en person 
som inte känner till diskursen om nollning har han eller hon svårt att förstå varför unga 
studenter i slutet av sommaren går omkring med stora skyltar runt halsen. Nollning är en 
praktik som används inom högskolevärlden. En praktik är ett normativt beteendemönster som 
är karakteristiska för vissa diskurser (Edley, 2001:191). En diskurs är en gemensam 
överenskommelse och skapas i relation till någon annan diskurs (Börjesson, 2003:20). För 
diskurser är inte självständiga och suveräna, utan utsätts för påtryckningar av andra 
kringliggande diskurser. Det råder alltid en diskursiv kamp mellan diskurserna. Den diskurs 
som når hegemoni anses som den ”rätta” (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:13). Exempelvis 
har diskursen om den vetenskapliga medicinen större makt och är mer ”sann” jämfört med 
naturmedicinen. Dagens sjukvård bygger på en vetenskaplig filosofi om bakterier och virus, 
medan naturläkaren utgår ifrån balanser i kroppen. Men bara för att en diskurs är ett 
”bestämt” sätt att tala och förstå världen på betyder det inte att diskurser inte är oföränderliga. 
Dessvärre har diskursteoretikerna inte utvecklat någon teori än om hur den mänskliga 
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inverkan påverkar diskurserna och förändringsprocessen (Burr, 2003:120). Främsta 
anledningen är att strukturalisten är begränsad till sitt studieobjekt, språkets struktur, och 
bortser från människors användande av språket i verkliga situationer. Det är då svårt att 
redogöra var språkstrukturen har sitt ursprung och vilka möjligheter som finns att förändra 
den (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:131). 
  Diskurser gör det möjligt att se världen ur ett särskilt perspektiv därför att diskursen skapar 
vår kunskap om den. När ett objekt får en sanningshalt är det diskursens makt och 
produktivitet som har skapat den sanningen. 
 
5.3 Foucault och diskurs 
Michael Foucault är en av förgrundsgestalterna som skapade diskursanalysen och 
diskursbegreppet. Han utvecklade teorin och begreppet genom sina arkeologiska och 
genealogiska studier (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:19). Foucault menade att en diskurs 
är en uppsättning betydelser, meningar, metaforer, representationer, bilder, berättelser och 
påståenden som tillsammans bildar en specifik tolkning av en händelse (objekt). Det finns 
flera olika sätt att se på saker och ting i världen, vilket innebär att det kan finnas flera olika 
diskurser för ett och samma objekt (Burr, 2003:64). Till exempel finns det fler diskurser om 
träning. En diskurs menar att träning är för att forma sin kropp efter ett visst kroppsideal, en 
annan diskurs menar att träning ger ökad hälsa och en tredje bygger på att träning förhindrar 
skador inom ett fysiskt krävande yrke. Varje diskurs påstår att dess perspektiv på objektet är 
sanningen jämfört med de andra diskurserna kring samma objekt (Burr, 2003:65). Man ska 
dock inte se att en individs syn på ett objekt är en privat åsikt. Det är snarare den kulturella 
diskursen som formar människors privata åsikter (Burr, 2003:66). Det är de rådande 
diskurserna som styr människors kunskap, tankegång och förståelse om världen. Men en 
diskurs kan endast få makt om det finns ett diskursivt motstånd: den diskursiva kampen 
mellan diskurserna (Burr, 2003:67). Med makt menar Foucault inte någon förtryckande makt 
som en person besitter. Makt inom en diskurs är något produktiv, det vill säga att den skapar 
kunskap och förändringar i samhället (Burr, 2003:69). Den makt som finns inom en diskurs 
styr och kontrollerar samhället och människorna, utan någon form av tvång. Istället kallar 
Foucault det för en disciplinär makt, den makt som människor följer frivilligt och som inte är 
styrd enligt stiftad lag (Burr, 2003:69). Exempelvis är modetrender en disciplinär makt, 
människor följer den frivilligt utan att någon auktoritär makt övervakar människorna. 
  Men diskurser är inte bara ett sätt att förstå världen, utan diskurser är också förbundna till 
institutionella och sociala praktiker, till exempel lagar, skolor, äktenskap och familj. Dessa 
praktiker har stor inverkan på människors liv och visar vad de kan och får göra, men också 
vad de inte får göra (Burr, 2003:75).  
 
5.4 Diskurspsykologi 
Diskurspsykologin är ett perspektiv inom diskursanalysen och fokuserar främst på att studera 
språket och interaktioner mellan människor. Men hur skiljer sig diskurspsykologin från 
Foucaults diskursteori och den traditionella psykologin? 
Foucaults diskursteori är utvecklad för studier av större samhälliga strukturer om 
maktrelationerna mellan diskurserna. Inom psykologin anser man att språket förmedlar 
människors inre mentala tillstånd och kognition, som känslor och attityder. (Edley, 2001:190). 
Diskurspsykologer förnekar inte att människor upplever och känner känslor, 
diskurspsykologer är bara ute efter att studera språket som används. Diskurspsykologer menar 
snarare att känslor är något människor gör istället för något som de har (Burr, 2003:17). 
Människors känslor skapas genom att människor sätter ord på känslor vilket ses som en aktiv 
handling. Till exempel kan ilska vara en aktiv handling genom att individen visar och berättar 
om att han eller hon är arg. 



19 
 

  Diskurspsykologi är mikroorienterad och studerar språket, sociala relationer och människors 
interaktioner. Det är i vardagssituationer som språket används för att skapa mening i 
interaktioner genom att språket används som ett performativt verktyg (Burr, 2003:126). 
Utsagor ses helt enkelt som handlingar. 
  När diskurspsykologen studerar människors interaktioner är de intresserade av hur individen 
använder diskurser för att framställa sig själv och världen, men också vad diskurserna får för 
konsekvenser (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:13–14). Teorin anser att hur människor 
talar är handlingsorienterat och styrt av en specifik kontext (Edley, 2001:190). När människor 
talar använder de ett ordförråd med historisk kontext, men framför allt kulturell. Inom en 
kultur konstrueras det olika sätt att prata om saker och ting (diskurs) som människor inom den 
kulturen rättar sig efter. Det är lätt trott att diskurspsykologin endast ser språket som något 
som styr människor, men som Barthes själv uttryckte sig är människan ”mästare och slav av 
språket” (hänvisat från Edley, 2001:190). Det innebär att människor inte bara skapas av 
språket utan skapar också sig själva med språket. För en socialkonstruktionist är diskurser 
något som sätter gränser eller används som medel för hur människor kan och ska säga, tänka 
eller göra i vissa situationer. Men samtidig förbjuder diskurser människor att göra något 
utanför diskursens gränser (jämför med Foucaults institutionella praktiker). Men för 
diskurspsykologer är en diskurs en kulturell resurs som en individ kan använda för att uppnå 
sina ändamål (Burr, 2003:63). Diskurspsykologin vill försöka fånga det paradoxala 
förhållandet mellan diskurs och den talande individen eftersom det finns olika diskurser att 
tillgå (Edley, 2001:190).  
Inom diskurspsykologin analyseras språket med hjälp av tre analytiska verktyg: 
tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektsposition. 
 
5.4.1 Tolkningsrepertoarer 
I diskursanalys studerar man hur text och tal är retoriskt strukturerade i en social interaktion 
och där ses diskurser som en språklig resurs. Genom att studera intervjuer kan man hitta 
underliggande diskurser som interaktionen vilar på. Samtidig underbygger diskurser den 
sociala verkligheten. Det var Potter och Wetherell som utvecklade diskursanalysen inom 
diskurspsykologin. Men istället för att använda begreppet diskurs utvecklade de begreppet 
tolkningsrepertoar för att betona mångsidigheten hos begreppet (Winter Jörgensen & Phillips, 
2000:112–113). En annan anledning var att diskurs ansågs vara för abstrakt (Winter Jörgensen 
& Phillips, 2000:115). Enligt Potter och Wetherell är en tolkningsrepertoar ett ”ordförråd eller 
ett register av begrepp och metaforer som används för att karaktärisera och bedöma 
handlingar och händelser” [uppsatsförf. översättning] (Potter & Wetherell, 1987:138). Det är 
helt enkelt olika sätt att prata om eller konstruera handlingar och objekt vilket bygger på 
människors common-sense (Edley, 2001:198).  
  En repertoar är en kulturellt delad resurs och består av en begränsad omfattning begrepp som 
används i olika former och grammatiska konstruktioner. Ofta är en repertoar uppbyggd kring 
en specifik metafor. Men en tolkande repertoar är också handlingsorienterad då människor 
kan använda dem för att giltigförklara beteenden och acceptera eller motstå en position i en 
interaktion (Burr, 2003:60). Men inom diskurspsykologin förutsätter man inte att repertoarer 
är fullständigt konsekventa med det fenomen det bygger på eller stämmer överens hos en 
bestämd grupp av individer (Potter & Wetherell, 1987:146). Det beror på att människor inte 
alltid använder samma tolkningsrepertoar vid samma tillfälle, utan varierar beroende på 
situation när människor utför olika typer av redogörelser. Människor väljer helt enkelt den 
repertoar som passar tillfället och deras ändamål. Det förväntas snarare att 
tolkningsrepertoarerna är inkonsekventa under interaktioner (Potter & Wetherell, 1987:156). 
  I diskurspsykologin är man inte ute efter att se om tolkningsrepertoarerna är sanna eller 
falska, snarare vad det är för sociala praktiker som skapar dessa ”sanningar” (Winter 
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Jörgensen & Phillips, 2000:116). Tolkningsrepertoar är det som socialpsykologer förr såg som 
attityder, övertygelser och attributioner. Men begreppet har utvecklats inom 
diskurspsykologin för att användas analytiskt (Potter & Wetherell, 1987:146).  
 
Skillnad mellan diskurs och tolkningsrepertoar 
Likheterna mellan begreppen är att båda studerar människors sätt att tala och förstå saker och 
ting i välden. Men begreppet diskurs används vid analyser av större samhälleliga 
konstruktioner, till exempel institutioner som rättsystem och den medicinska vetenskapen. Då 
studerar man vad diskurserna har för makt och effekt på människor (Edley, 2001:202). 
Tolkningsrepertoar betonar mer de mänskliga handlingarna och hur de används under 
interaktioner än påtvingade resurser (Burr, 2003:169). 
 
5.4.2 Ideologiska dilemman 
Det andra analytiska verktyget inom diskurspsykologin utvecklades av Billig och hans 
kollegor (1989) där de problematiserade den marxistiska uppfattningen om ideologi. De 
menar att ideologier oftast ses som en sammanhängande uppsättningar av normer och 
värderingar som ses som naturliga och oundvikliga i vissa sociala grupper (Edley, 2001:202). 
Problemet är att denna definition inte tar hänsyn till att människor är socialt tänkande 
individer. Ideologier ser människor som blinda bärare av traditioner och som de agerar efter 
och överför till kommande generation (Billig et al., 1989:2). 
  Istället delade Billig och hans kollegor upp ideologibegreppet i intellektuell och levd 
ideologi. Den intellektuella ideologin är den marxistiska definitionen. Enligt denna definition 
består ideologier av ett system av politiska, religiösa eller filosofiska idéer som är 
producerade av vetenskapsmän och filosofer. Den levda ideologin består av övertygelser, 
värderingar och praktiker i ett samhälle och skapar människors common-sense (Billig et al., 
1989:27). Men de levda ideologierna är inte enhetliga och är ofta inkonsekventa och 
motsägelsefulla, vilket leder till att människor inte får några direkta anvisningar om hur de ska 
tänka och agera. Diskrepansen mellan ideologerna kallas för ideologiska dilemman. 
Dilemman kan uppstå när den levda och den intellektuella ideologin ska anpassas till 
varandra, men dilemman kan även uppstå inom ideologierna (Billig et al., 1989:34). Men 
dessa dilemman skapar inte endast huvudbry, utan gör dem även till flexibla resurser i sociala 
interaktioner och i vår vardagsförståelse. På grund av att det råder oenigheter i vardagslivets 
common-sense kan det skapa grubblerier och tvister än självklara beslut över en handling 
(Edely, 2001:203). Men om inga motstridiga teman fanns skulle människor heller inte fundera 
eller diskutera över sin vardag. Utan dilemman skulle inte tankar uppstå alls (Billig et al., 
2001:2). 
  Syftet med att studera ideologiska dilemman är inte att se hur individen tänker och handlar 
vid svåra val. Det handlar snarare om att undersöka vilka sociala förutsättningar som skapar 
dilemman (Billig et al., 1989:9). Dilemman finns i alla sociala sammanhang. Dock kan 
innehållen skifta mellan person, kontext och tidsperiod på grund av de olika sociala och 
kulturella mönstren och normerna. Det är dem som ger dilemman dess utformning och 
innehåll. Varje kulturellt och ekonomiskt förhållande formar sina egna specifika dilemman 
(Billig et al., 1989:25). 
  När man analyserar ideologiska dilemman anser man inte att människor oreflekterat följer de 
ideologiska idéerna, snarare att de tänker själva. Men de är begränsade till ideologins 
tankesätt. Man bör inte se ideologier som något som hindrar människor att tänka, utan formar 
vad människor egentligen tänker och möjliggör tänkandet (Billig et al., 1989:27). 
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5.4.3 Subjektposition 
Louis Althusser (1971) utvecklade teorin om att ideologier skapar subjekt genom att ideologin 
interpellerar till individer. Ideologier skapar särskilda positionerar eller identiteter åt 
människor (1971:117). Interpellation innebär att individen blir tilltalad av ideologin och när 
individen uppmärksammar tilltalet blir individen till ett ideologiskt subjekt (Althusser, 
1971:118), eller med andra ord är interpellation den process då språket skapar en position 
eller en identitet för individen (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:22). 
  Inom diskurser finns det subjektpositioner som individer kan placera sig i. Till varje position 
finns särskilda förväntningar och föreställningar. Accepterar individen en särskild 
subjektposition blir han eller hon förbundna till ett system av rättigheter och skyldigheter 
(Burr, 2003:111). Till exempel har en socialist rättigheten att ha vissa politiska åsikter om 
välfärdsystemet och privatiseringen av sjukhus, men samtidigt är personen skyldig till att 
undvika att sympatisera med moderaternas partiprogram. 
  En subjektposition är inte helt självständigt utan är beroende av relationerna till andra 
diskurser. Subjektet är fragmenterat, det vill säga att en individ kan bli placerad på flera olika 
positioner av olika diskurser. Att bli positionerad flera gånger om i olika diskurser är något 
som sker relativt okomplicerat. Men när oförenliga diskurser vid samma tillfälle positionerar 
individen i olika positioner blir subjektet överdeterminerat och konflikt uppstår. Diskursteorin 
menar att subjektet alltid är överdeterminerat på grund av att diskurser är tillfälliga, det finns 
ingen logisk och uppenbar subjektposition för individer. Till exempel kan subjektet ”mamma” 
bli överdeterminerat när dagens västerländska kvinnor ska leva upp till flera olika 
förväntningar om hur den ”perfekta” mamman ska vara. En mamma ska ägna tid för sina 
barn, ha karriär, ta hand om hemmet, ha ett stort socialt nätverk samtidig som hon ska vara 
god hustru åt sin man. Alla dessa roller kan skapa konflikter hos kvinnor eftersom vissa roller 
inte helt enkelt inte anses förenliga. 
  De subjektpositioner som inte står i konflikt till andra positioner beror på att den hegemoni 
och makt som diskursen har producerat fram är den ”sanna” positionen inom den diskursiva 
kampen (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:49). 
  Subjektpositioner finns även i interaktioner. Positionerna skapar identiteter som blir 
relevanta under en konversation, skapta av individen själv eller av andra (Edley, 2001:210). 
Under en interaktion subjektspositioneras människor aktivt, både av sig själva och av andra. 
Problem kan uppstå om positionerna inte accepteras av respektive person. Till exempel kan en 
åtalad person se sig själv som oskyldig och medan åklagaren inte gör det (Burr, 2003:113). 
För att positionering ska bli möjlig är det en förutsättning att i varje socialt möte göra en 
definition av situationen. När deltagarna inser vad det är för typ av interaktion de medverkar i 
kan de bli medvetna om vilka subjektspositioner som är tillgängliga för dem och som de kan 
acceptera eller avstå (Burr, 2003:114). Den sociala interaktionen är ett maktspel som sällan 
blir synligt. Språket spelar en viktig roll som hjälper individen att bygga upp en identitet eller 
en position, både till sig själv och också andra (Burr, 2003:115). Men positioner inom en 
diskurs behöver inte ses som något påtvingat, det kan också ses som ett sätt att hjälpa 
individer att veta vilka de är (Burr, 2003:119). 
  En kritik som riktas mot diskursteorin är att den är för deterministisk och att människors 
handlingar enbart ses som biprodukter av diskurser. Men tvärtom så anser diskursteorin att 
människor kan skapa förändringar inom diskurser, till exempel omformning av identiteter och 
världsbilder (Burr, 2003:120). 

5.4.4 Identitet 
För en socialkonstruktionist är identitet något socialt konstruerat och inte något som är unikt 
eller någon inre egenskap hos individen. Det finns ett dialektikiskt förhållande mellan 
identitet och samhälle (Berger & Luckmann, 1979:201). Människor föds inte till individer i 



22 
 

samhället, utan de formar och formas till identiteter genom sociala processer, det vill säga i 
interaktioner. Enligt diskurspsykologin är identiteter flytande och förändras efter sociala 
sammanhang (Edley, 2001:192). Under interaktioner är identiteter något som framträder mer 
eller mindre eftersom de förhandlas, omkonstrueras och omformuleras flera gånger om och 
anpassas efter omständighet. Framför allt anpassas identiteter efter de diskurser som finns 
kulturellt tillgängliga för individerna. En och samma person har flera olika identiteter 
samtidigt, eftersom människor är ständigt omgärdade av olika diskurser. De olika 
identiteterna påverkas av diskursen och de sociala praktiker som ingår i diskursen. En 
identitet står inte helt isolerat, utan står alltid i relation till andra identiteter i de kringliggande 
diskurserna. Relationerna mellan identiteterna är beroende på diskursernas varierande 
konstruktioner, vilket i många fall kan skapa konflikter hos individen. I och med att 
människor blir positionerade inom diskurser kan individer antingen godta eller motstå de 
identiteter diskursen erbjuder. Det kan därför uppstå konflikter och motstånd när individen 
försöker ställa sig utanför den givna identiteten eftersom det inte går att stå utanför en diskurs 
(Burr, 2003:110). 
 
5.5 Kritik mot diskurspsykologin 
Den kritik vi har mot det diskursiva angreppssättet är att identitet inte är något teoretisk 
begrepp för teorin, men som ofta nämns. Det finns en otydlighet om begreppet identitet är 
synonymt till subjektposition. I diskursteorin hade det behövts en tydligare definition på vad 
som skiljer mellan begreppen identitet och subjektposition från varandra och vad som förenar 
dem.  
  Den andra kritiken vi har mot diskursteorin är att den grundar sig näst intill den nihilistiska 
filosofin. Enligt nihilismen saknar världen värden och att det inte finns någon objektivt grund 
för vare sig handling eller tanke (sv.wikipedia.org). Även om socialkonstruktionister menar 
att mening och handlingar skapas genom språk anser vi dock att detta är ett sätt för dem att 
undvika subjektpositionen nihilist. Vår uppsats är dock inte till för att kritisera den diskursiva 
teorin, men vi vill ändå använda den för att förhålla oss kritiskt till allt som sägs och görs av 
människor.  
 
6. Metod och tillvägagångssätt 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur undersökningen har gått tillväga och vilken analysmetod vi 
har använt oss av i vår undersökning. Vi har valt att använda oss av diskursanalys, både som 
teori och metod, då vi tror att det är en metod som kan vara lämplig för att undersöka hur 
graffitimålare pratar och konstruerar sig själva i graffitikulturen, men också hur de förhåller 
sig till graffitins motdiskurser. Vi kommer sedan att göra en redogörelse över den kvalitativa 
intervjun som datainsamlingsmetod samt för det urval vi gjort i undersökningen. Därefter 
följer en beskrivning hur vi gått tillväga under analysarbetet. 
 
6.1 Diskursanalys 
Diskursanalys är både teori och metod i ett. Det innebär att den teoretiska referensramen 
används lika mycket som analysmetod. Att använda diskurs som teori och fenomenologi som 
analysmetod skulle inte fungera, eftersom båda har olika syn på språket. Diskursanalysen ser 
språket som meningsskapande hos individen medan fenomenologin uppfattar språket som en 
reflektion av en djupare psykologisk livsvärld (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:121). 
Jämfört med andra analysmetoder ser diskursanalysen annorlunda på relationen mellan språk, 
mening och individers psykiska tillstånd. Enligt diskurspsykologin finns meningen i språket 
vilket gör att forskaren måste leta efter betydelser i texten. Om man jämför diskursanalysen 
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med hermeneutiken, anser hermeneutiken att meningen finns på ett djupare plan. Där tolkar 
man istället människornas utsagor och meningen bakom dem. 
  Diskursanalytikerns syfte blir att undersöka hur människorna konstruerar sin verklighet med 
hjälp av språket. De analytiska verktygen som används är tolkande repertoarer, ideologiska 
dilemman och subjektspositioner, vilka tidigare har redogjorts i teoriavsnittet.  
 
6.2 Kvalitativ intervjumetod 
Att använda intervjuer som metod för diskursanalyser är relativt ovanligt. Man utgår ofta från 
färdiga texter (Potter & Wetherell, 1987:163). I traditionella sociologiska studier försöker 
man hitta och mäta överensstämmelser i deltagarnas utsagor. Överensstämmelser bedöms som 
värdefull data och ses som bevis på att handlingar och övertygelser är koherenta. Konsekvens 
är också viktig för diskursanalytikern, men istället handlar det om att finna regelbundna 
mönster i hur språket används (Potter & Wetherell, 1987:164). Konsekventa svar kan tyda på 
att deltagarna använder sig av en begränsad uppsättning av förenliga diskurser eller 
tolkningsrepertoarer när de svarar på frågorna. Fördelen med intervjuer är att forskaren har 
möjligheten att kunna gå in djupare på vissa frågor genom att ställa följdfrågor jämfört med 
producerade texter i form av tidningsartiklar eller krönikor. 
  Den kvalitativa metodens främsta kännetecken är närheten mellan forskaren och 
forskningsobjektet, subjekt-subjekt-relationen (Holme & Solvang, 1997:92). Det innebär att 
forskaren strävar efter att skapa sig en förståelse genom att försöka sätta sig in i informantens 
situation och perspektiv. I det flesta fall studeras människors upplevelser eller känslor av 
saker och ting. Men vår undersökning har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och är inte 
ute efter att undersöka upplevelser. Istället är vi intresserade av hur människor konstruerar sin 
verklighet. Det huvudsakliga inom det diskursiva angreppssättet är att studera språkbruket i 
det insamlade materialet. Intervjuerna bör helst vara halv- eller ostrukturerade för att låta 
intervjupersonerna mer eller mindre själva kunna vara med och forma samtalet. Detta för att 
det ska likna ett vardagligt samtal. Det är då som diskurser blir synliga och mönster kan 
synliggöras (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:118).  
  Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer som innebär att vi utgår ifrån 
olika teman som har med graffitikulturen att göra. Dessa teman behöver inte tas i en viss 
ordning eller ha några exakta formuleringar (Winther Jörgensen & Phillips, 2001:118). På så 
sätt kan intervjuerna ses mer som en vardaglig interaktion. Informanterna får vara med och 
påverka sina förklaringar och redogörelser inom temat. Men det är ändå trots allt vi 
intervjuare som har den största makten i interaktionerna då det sker en utfrågning endast ifrån 
ett håll vilket inte brukar känneteckna det vardagliga samtalet (Kvale, 1997:26). Några av 
våra frågor kan anses vara ledande och ha tendenser att bara kunna besvaras med ja och nej. 
Detta ses inte som något problem, utan kan istället ses som en bekräftelse och att det är lättare 
att finna olika mönster (Kvale, 1997:46). 
 
6.3 Urval  
I undersökningen hade vi totalt åtta män i åldrarna 21-36 år som intervjuades. Alla har varit 
eller var fortfarande aktiva graffitimålare. Anledning till att det bara blev män och inga 
kvinnor beror på att kvinnliga graffitimålare är svåra att få tag på. 
  Urvalet av intervjupersoner var till en början en grupp av graffitimålare som hade börjat 
måla lagligt och som var medlemmar i en ideell förening. Denna förening är ett pågående 
projekt i en stad i mellersta delen av Sverige. Syftet med undersökningen är inte att göra ett 
representativ urval, det vill sig att få fram ett resultat som representerar för just graffitimålare 
(Eneroth, 1984:169). När det gäller socialkonstruktionism är det språket som är intressant för 
forskaren. Det som sägs är färdiga konstruktioner som är reproducerade i diskurser och därför 
försökte vi inte hitta så många olika kvaliteter möjligt hos graffitimålarna. Men när endast 
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fyra av cirka tio medlemmar i föreningen ställde upp på intervju fick vi ändra vår 
urvalsmetod. Istället hittade vi tre graffitimålare i vår bekantskapskrets och den sista fann vi 
genom en stor dagstidning. 
 
6.3 Tillvägagångssätt 
För att informanterna skulle känna sig bekväma under intervjusituationen anpassade vi oss till 
att utföra intervjuer där informanterna själva ville bli intervjuade. Några intervjuer gjordes i 
graffitiprojektets samlingslokal. Resten gjordes på caféer i storstäder, en per telefon och i en 
hembostad. Tiden för intervjuerna varierade mellan 45 minuter och 1,5 timme beroende på 
hur pratsamma informanterna var. 
 
6.3.1 Etiska principer 
Om forskning baseras på datamaterial från enskilda individer är det viktigt att forskaren följer 
de etiska principer som Vetenskapsrådet har arbetat fram. De forskningsetiska principerna har 
som avsikt att bland annat skydda deltagarna från att inte bli utsatta för oetiska ändamål 
(www.vr.se). 
  Innan vi startade varje intervju var vi noga med att tala om vilka vi var (att vi studerade på 
Mälardalens högskola) och säga vad för syfte vi hade med undersökningen. Vi informerade 
att deltagarna när som helst fick avbryta sin medverkan i undersökningen och att deras svar 
var konfidentiellt eftersom det endast var vi två (Maria och Maribe) som skulle hantera 
datamaterialet. Konfidentiellitet är till för att hålla informanterna anonyma. Då 
graffitimålning på offentlig plats är olagligt var vi vara extra noga med att poängtera syftet 
med vår undersökning. Att delta skulle inte innebära några risker för informanterna och att vi 
hade neutral ställning till olaglig graffiti. Detta för att bygga upp ett förtroende hos 
informanterna så att de skulle känna sig trygga under intervjun. 
 
6.3.2 Intervjuerna 
Intervjuerna utgick först från bakgrundsfrågor för att sedan följas av olika teman rörande 
identitet och om graffitikulturen. Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning med 
hjälp av en diktafon för att försäkra oss om att få med all information som informanterna gav 
oss. En annan anledning att använda diktafon var också att kunna hålla intervjun flytande som 
ett vanligt samtal. Flera av informanterna upplevde ljudupptagningen först som obehaglig och 
ville inte ställa upp på att spelas in. Vi förklarade diktafonens syfte med att vi inte skulle 
hinna anteckna tillräckligt snabbt, men att allt skulle raderas bort efter transkriberingen. Efter 
en bit in på intervjuerna glömdes dock diktafonen bort och intervjuerna flöt på utan större 
problem. 
 
6.3.3 Analys 
Varje intervju transkriberade vi, både det som sades av intervjuaren och informanten. Allt 
redogjordes ordagrant i talspråk, därför att det är just mönster i språket vi ska analysera. Men 
innan själva analysen gjorde vi en kodning av materialet. Det innebär inte att vi ska försöka 
finna något resultat, utan vi delar upp datamaterialet i hanterbara små delar som blir 
kategorier eller teman som är kopplade till forskningsfrågan (Potter & Wetherell, 1987:167). 
Då ska man helst försöka hitta nya teman som inte bara bekräftar den teoretiska 
referensramen utan även nya aspekter. För att hitta dessa kan man börja med att leta efter 
krispunkter i interaktionen, till exempel motsägelser eller konflikter mellan olika diskurser. 
Ett annat sätt är att hitta krispunkter i form av subjektsförskjutningar inom en diskurs där 
informanten byter pronomen, från ”jag” till ”vi” eller ”man” (Winther Jörgensen & Phillips 
2000:122). Efter att intervjumaterialet hade blivit behandlat tolkade vi och delade in de olika 
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påtagliga kategorierna vi hade hittat i tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och 
subjektpositioner. 
 
6.3.4 Forskarens roll i undersökningen 
Inom diskursanalysen handlar det inte om att tolka vad människor ”verkligen” menar när de 
uttalar sig om något eller att vi försöker hitta någon slags verklighet bakom diskursen. Vår 
roll blir därför inte att ta reda på om något är sant eller falskt. Istället går vi in och tar reda på 
vad som sägs för att på så vis se vilka mönster som finns i graffitimålarnas utsagor och vad 
dessa diskursers konsekvenser kan leda till socialt sett (Winther, Jörgensen & Phillips, 
2000:28). Forskaren har alltid en position eller perspektiv i förhållande till det som ska 
undersökas och ibland kan det bli svårt att undersöka diskurser som forskaren själv har en 
åsikt om eller står nära. Det är därför viktigt att forskaren visar reflexivitet, det vill säga att 
klargöra hur han eller hon står i förhållande till de diskurser som undersöks. Detta för att 
forskaren ska vara medveten hur han eller hon är med och påverkar den diskursiva 
produktionen av den sociala världen och vilka konsekvenser det kan leda till (Winther 
Jörgensen & Wetherell 2000:29). Socialkonstruktionister och diskurspsykologer är medvetna 
om att deras forskning är diskursiva konstruktioner, det vill säga en av många versioner av 
fenomenet de studerar. De blir på så sätt också delaktiga i den diskursiva kampen mellan 
diskurserna. Den diskursiva forskningen producerar kunskap, men reflexiviteten gör forskaren 
medveten om att hans eller hennes forskning kan bidra till att behålla eller ifrågasätta 
maktrelationer i samhället (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:111) 
 
6.3.5 Validitet  
Inom den kvalitativa undersökningen finns det inte liknande metoder som fastställer 
undersökningens validitet som i kvantitativa undersökningar. Men enligt Potter och Wetherell 
kan man fastställa validiteten hos en diskursanalys genom att titta på sammanhanget av de 
analytiska påståendena (1987:170). En analys bör låta läsarna se hur diskursen hänger 
samman och vad strukturer inom diskursen har för funktioner och effekter. Om det finns 
slutsatser som inte stämmer in i redogörelsen är risken att hela undersökningen inte ses som 
trovärdig. Ett annat sätt att kontrollera validiteten är att se på fruktbarheten i analysen, där nya 
förklaringar på ett fenomen har framlagts (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000:123). För att 
underlätta för läsaren hur forskaren har analyserat och resonerat kring sina slutsatser är det 
viktigt med genomskinlighet, det vill säga att läsaren kan hänga med i varje steg forskaren har 
tagit under analysens gång, till exempel att redovisa exempel på empiriskt material och 
noggranna redogörelser av analyser. 
 
7. Resultat 
 
Under den här delen kommer vi att presentera vad vi har kommit fram till i vår analys av 
intervjuerna med våra informanter. Det vi har kommit fram till är vilka tolkningsrepertoarer 
graffitimålarna använder när de talar om sig själva, graffitin och det lagliga och olagliga 
målandet. Därefter följer vilka subjektpositioner informanterna placerar sig i eller försöker 
undvika inom tolkningsrepertoarena. Till sist redovisar vi de ideologiska dilemman som har 
uppstått i deras tolkningsrepertoarer och mellan subjektpositionerna.  
 
7.1 Teman och tolkningsrepertoarer  
Tolkningsrepertoar är olika sätt om tala om något och under analysens gång fann vi fyra stora 
teman som våra informanter talade om: den heliga konstformen, att göra reklam för sig själv, 
samhället gör oss kriminella och på rätt sida av lagen. Inom dessa fyra teman framgår det 
vilka tolkningsrepertoarer vi fann i intervjuerna. I dem kan man utläsa hur graffitimålarna 



26 
 

talar om sin konst, sig själva och deras syn på laglighet och olagligheten på olika sätt. Detta 
kunde utläsas dels genom frågornas utformning och informanternas resonemang kring 
frågorna.  
 
7.1.1 Den heliga konstformen 
Inom detta tema konstrueras graffitimålarens intresse för konstformen. En graffitimålare 
behöver ett intresse för graffititekniken, motiven som målas och en beundran till dem som 
utövar graffiti. Graffitimålare konstruerar sig själv genom att göra jämförelser med sig själva 
och andra konstnärer. Dessutom urskiljer graffitimålarna sig från övriga samhället genom att 
hävda att folk inte förstår dem, deras konst eller deras behov av att få uttrycka sig.  Ett annat 
viktigt ämne för en målare är kunna veta skillnaden mellan vad som räknas som graffiti och 
klotter och hur de förhåller sig till saneringen av deras verk.   
 
Introduktionen till graffitin 
Här konstrueras målarens begynnande intresse för graffiti. Ett intresse för graffiti konstrueras 
genom att målarna skapar en stark beundran till genren. Att tycka att graffiti är ”coolt” och 
häftigt, konstrueras med hjälp av en eller flera förebilder.  
 

”Jo… X, en erkänd gangster från ort F visade bilder på graffiti typ […] han satt och kopierade det på 
ett ljusbord och så stod typ jag och Y, eller vilka det nu var, och tittade på typ och sa ’va fan är det är 
för något?’ och tyckte det var svinfräckt.” ( Fredrik) 

 
Det begynnande intresset skapas genom att framställa graffiti som något häftigt. Den erkända 
gangster som målar motivet ses som förebild av informanten. Det finns en allmän 
samhällsbild av att en gangster är någon farlig och som gör olagliga saker. Farligheten och 
mystiken kring gangstern konstrueras som ett intresse hos informanten som kopplar samman 
”coolheten” med gangstern till graffitin.  
 

”Definitivt alla såna gamla graffitiböcker och graffitifilmer, typ Style wars och alla de här filmerna 
liksom. Det var väl kanske de största, vad ska man säga, avtryckaren som gjorde att man kom igång.” 
(Henrik) 

 
Hos denna informant konstrueras hans intresse med hjälp av böcker och filmer. Att någon har 
gjort böcker och filmer om graffitimålare framställs som ett tecken på att det som 
graffitimålare gör är något som är uppseendeväckande. Böckerna och filmerna skapar en bild 
om livet som graffitimålare vilket kan tilltala ”rätt” sorts människor. Det som filmerna och 
böckerna konstruerar är unga män som trotsar sina föräldrar och lagen för att göra det som 
kändes ”rätt” för dem. Filmen konstruerar också en bild om att ungdomar behöver en frihet 
för att utvecklas till självständiga individer. Informantens intresse bildas genom att böckerna 
och filmerna tilltalar informanten om att han också kan vara lika fri och häftig om han börjar 
måla graffiti.  
 

”Ja, min bror höll på att måla och sen tyckte jag det såg otroligt snyggt ut, alla färgerna, så jag fastnade 
direkt.” ( Per) 

 
Informantens intresse skapas genom att han framställer brodern och färgerna som de största 
påtryckarna. Att säga att han fastnade direkt bygger på en föreställning om att ett intresse ska 
vara som ”kärlek vid första ögonblicket”. Ett intresse ska vara något som ger en omedelbar 
välvilja och lust för att något ska vara tilltalande. 
 
  Det gemensamma för dessa konstruktioner är att informanternas intresse skapas genom att 
framställa en beundran för kulturen och de som utövar graffitin. Förebilder är konstruktioner 
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som bygger på samhälleliga idéer om att förebilder är idealen och något man bör eftersträva 
själv. Informanternas förebilder bygger på föreställningar om att graffitimålare är fria, 
kreativa och modiga att trotsa mot lagar och konventioner med sitt målande. Att våga gå emot 
strömmen värderas i den västerländska kulturen som en positiv egenskap. Det anses vara 
individuell och inte göra det andra säger till en, att gå sin egen väg blir ett bevis på 
självständighet. 
 
Konstnärligt intresse 
Det framställs som viktigt att en graffitimålare har ett konstärligt intresse, men också att ha en 
vilja till att utveckla sig inom konstformen. Utveckling innebär att en målare kan få 
uppmärksamhet från andra målare och därmed hålla sig kvar i graffitikulturen. De målare som 
kan hantera tekniken, färgburkar och skapa något estetiskt framställs som duktiga målare. 
Men de målare som inte utvecklas och bara gör tags framställs inte som tillräckligt duktiga 
och ses inte heller kunna hålla sig kvar inom graffitikulturen. 
 

”Det utkristalliserades ofta att de som inte hade någon större talang gick runt och tagade i typ ett eller 
två år, sen blev det inte så mycket mer med det liksom.” (Henrik). 

 
Precis som i det ”vanliga” samhället skapas det värderingar inom graffitikulturen om vad som 
anses vara snyggt och fult med en målning eller en tag. I samma veva skapas en värdering om 
målarens fallenhet för estetik. Här konstrueras en graffitimålare som sämre målare om han 
eller hon inte har utvecklat sitt målande inom en viss tidsram. Dåliga graffitimålare framställs 
som talanglösa. ”Duktiga” målare skapas genom att framställa dem som drivna personer som 
utvecklar sitt målande. Föreställningen om vem som är duktig och vem som är dålig är av 
samma konstruktion som används allmänt i samhället. Det skapas värderingar och normer för 
vad som ska räknas som skicklighet och att vara talanglös. Samma värderingar använder 
graffitimålarna när de konstruerar duktiga och sämre målare. 
 

”Jag tror att det är alldeles för många som målar för att någon annan målar, man målar för att Olle som 
är coolast i klassen målar och så hakar man på honom.” (Anders) 

 
Här framställs att en graffitimålare behöver ha ett eget intresse för att måla. Vilja och intresset 
för att måla graffiti framställs som en viktig del i identiteten som graffitimålare. Individualitet 
är att göra något för sin egen skull, vilket värderas som något positivt hos informanten.  I 
dagens moderna samhälle finns föreställningar om att individer som fogar sig för mycket efter 
andra anses vara osäkra och rädda att hamna utanför. Självständighet och individualitet för en 
graffitimålare framställs som viktigt. Det anses som ett bevisa att han eller hon vågar ställa sig 
utanför den stora massan och bryta normer. Detta för att deras livsstil konstrueras som att 
graffitimålare ”ska” bryta mot samhällets normer. 
 
  Det konstnärliga intresset hos målarna konstrueras genom deras föreställningar om att 
intresse för graffiti är något som finns inneboende hos individen. Talang och eget intresse 
framställs som viktigt för en graffitimålare för att han eller hon ska kunna utveckla sig inom 
konstformen. Informanter framställer också hur sämre graffitimålare är, de saknar talang, kan 
inte utvecklas och målar inte för sin egen skull, utan för att andra gör det.   
 
Konstnär eller graffitimålare 
Graffitimålarna urskiljer sig ifrån ”vanliga” konstnärer genom att jämföra sina handlingar och 
inställningar med de traditionella konstnärerna. Skillnaden mellan dem och traditionella 
konstnärer skapar graffitimålarna genom att tala om sig själva som mer driftiga och aktiva. De 
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framställer också att graffiti är en friare konstform genom att säga att traditionella konstnärer 
har normer och regler att följa. 
 

”Konstnärer hänger ofta ut det [konst] på något galleri eller skapar sig ett namn där, skaffar sig privata 
kunder. Medan graffitin är ju liksom någonting som man gör för sig själv och andra målare i första 
hand. Sen så naturligtvis, om folk uppskattar det så är det en bonus, men det är ju inte det som är målet 
riktigt.” (Henrik) 

 
”Vanliga” konstnärer framställs som affärstänkande personer som vill göra sig kända för att 
kunna sälja tavlor. Det finns en samhällelig föreställning om att konstnärer måste vara 
etablerad inom konstmarknaden och anpassa sig efter kunders beställningar för att få något 
sålt. Samma föreställning använder informanten när han konstruerar ”vanliga” konstnärer. I 
jämförelse med dem framställer informanten graffitimålare som att de målar för sin egen 
skull. Detta bygger på föreställningar inom graffitikulturen om att målare inte säljer sin konst. 
Konstruktionen om att graffitimålare målar för sig själva och andra målare bygger på 
föreställningen inom graffitikulturen om att målare bör undvika att bli en sell-out. Fenomenet 
sell-out skapas genom att en graffitimålare som säljer sin konst, det vill säga sin ”själ”. En 
sell-out framställs som en målare utan självständighet, han eller hon har fallit offer för den 
samhälleliga normen om social anpassning och lever inte som en graffitimålare ”ska göra”. 
Föreställningar om sell-out är ett sätt för graffitimålarna att behålla sin subkultur för sig 
själva. 
 

”Vi är ju graffitimålare, är ju ute på nätterna och springer ute på spår och typ tunnlar och sånt och 
målar.” (Fredrik) 

 
I citatet ovan konstrueras graffitimålare som lagbrytare genom att de vistas och målar på 
platser där inte är tillåtet. Men graffitimålare framställs också som aktiva och fysiska personer 
som bokstavligen förflyttar på sig när de ska skapa sina målningar jämfört med ”vanliga” 
konstnärer. Det innebär att han eller hon behöver vara smidig och vara vid god hälsa för att 
kunna vara uppe på nätterna och springa på farliga platser, men också att en målare behöver 
ha en snabb reaktionsförmåga för att inte riskera att bli upptäckt. En ”vanlig” konstnär 
framställs som laglydig och någon som inte behöver anpassa sitt skapande efter tiden på 
dygnet eller vistas på specifika platser.  
 

”En graffitimålare gör något revolutionärt och tar tag i sin konst i egna händer. […] Konstnärer gör 
konst som är från konstnärens inre. Graffiti handlar om estetik och handlar inte om att framhäva sig 
själv.” (Kalle) 

 
Även i detta citat konstrueras graffitimålare som mer dynamiska jämfört med vanliga 
konstnärer. Graffitimålare framställs som att de skapar nytänkande målningar som inte följer 
regler och normer som etablerade konstnärer följer. Det finns en idé hos graffitimålarna att 
deras konstforn inte är accepterad i samhället eftersom graffitimålarna anses vara kriminella. 
Målarna framställer det som en fördel att inte ha normer för sin konst för de blir på så sätt 
friare i sitt skapande. Målningarna sägs bli mer fritt utförda än ”vanliga” tavlor. Här framställs 
det även att graffitin har en färg- och form funktion. Denna konstruktion har sin grund i att 
graffiti oftast målas på ytor som anses tråkiga för målarna som exempelvis tomma och gråa 
betongväggar. Graffiti har, enligt denna informant, som syfte att piffa upp en tråkig miljö. Det 
finns dock ett påstående om att graffiti inte handlar om att framhäva sig själv, utan om estetik. 
Detta är en annorlunda konstruktion då normen för graffitimålarna är att skriva sitt namn och 
göra sig synlig och känd bland andra målare. 
 

”De simmar i en swimmingpool, medan vi simmar i sjön.” (Anders) 
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Precis som i citatet ovan framställs graffitimålare som mer fria och oberoende jämfört med 
”vanliga” konstnärer. Friheten skapas genom att informanten föreställer sig att graffitimålare 
inte har några gränser med sitt målande. Eftersom graffitikulturens bild av vanliga konstnärer 
är att de är bundna till konstvärldens normer och regler har dessa konstnärer också färdiga mål 
med sitt skapande. Graffitimålarna framställs istället ha stor oupptäckt mark att utforska när 
det gäller målandet och har ännu inte några ramar att följa. 
 

”Graffitimålare är här och nu.” (Anders)  
 
Graffitimålare framställs som att de gör sina verk för stunden. Målningen är till för 
ögonblicket och inte är skapt för att bli historiskt. Det grundar sig i att målarna är medvetna 
om att deras målningar riskerar att bli borttagna, och därför konstruerar informanten 
graffitimålarna som att de lever och målar för ögonblicket. Inom den västerländska kulturen 
finns föreställningen om att ”leva för stunden” som en eftersträvansvärd egenskap. Samma 
föreställning och värdering använder informanten när han konstruerar graffitimålarna. 
Graffitimålarna tar tillvara på ögonblicket för de vet att målningen när som helst kommer att 
vara borta eller att målaren kan åka fast. 
 
  Konstruktionen om vad en graffitimålare ”är” skapas genom att urskilja sig från de 
konventionella konstnärerna, både i praktiken och i konstformen. Skillnaden skapas genom att 
säga hur graffitimålarna är och har det jämfört med traditionella konstnärer. Graffitimålarna 
skapar föreställningar om att de är mer aktiva och fria och målar inte efter några uppsatta 
normer. De framställer sig själva som mer innovativa i sitt skapande, graffitimålare har inga 
måsten om att göra det ”rätta”. Graffitimålarna har också föreställningen om att de inte strävar 
efter att gå till historien, utan vara någon för stunden. När det gäller konstformen skiljer sig 
graffitin med att den inte är bunden till konstnormer, dels för att graffitin fortfarande inte är en 
accepterad konstform i samhället och dels för att den anses vara en ny teknik att skapa konst 
på. 
 
Graffiti och klotter 
Normen inom graffitikulturen är att målaren målar för att göra sig synlig för andra 
graffitimålare. Synligheten framställs som att man lämnar ett avtryck på en vägg, det vill säga 
med en målning eller tag. Därför finns det också en norm i kulturen för hur graffiti ska se ut.  
 

”För mig är den enda skillnaden om någon till exempel skriver ’kuk’ på en vägg. Det är klotter för 
mig, men om någon tagar eller du vet, någon skriver sitt namn [...] då är det graffiti allting tycker jag.” 
(Fredrik) 

 
Här framställs klotter som något betydelselöst för informanten. Det finns en föreställning hos 
graffitimålarna att deras kultur bygger på att en målare ska visa upp ett namn så att andra 
graffitimålare kan känna igen målarens namn. Klotter framställs som något meningslöst när 
informanten inte kan se vem avsändaren är. Skillnaden mellan klotter och graffiti konstrueras 
genom att konstruera en mening och syfte med graffiti som klotter inte har. 
  

”Klotter är sånt för att få uppmärksamhet, det är mer kvantitet än kvalitet […] Det tråkiga är att 
klottrare får oss graffitimålare att framstå i dålig dager.” (Kalle) 

I citatet ovan konstrueras klotter på ett annat sätt. Klotter sägs istället vara något som ska 
väcka uppmärksamhet. Här konstrueras skillnaden mellan klotter och graffiti genom att kalla 
klotter för kvantitet istället för kvalitet. Klotter framställs som hafsverk vilket kan göras i 
mängder. Klotter framställs också som något negativt. Den negativa framställningen skapas 
genom att informanten anser att klotter förstör medan graffiti handlar om att göra något fint. 
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Informanten har en föreställning om att allmänheten inte kan se skillnad på ”riktig” graffiti 
och klotter och därför ser graffiti som klotter också. Informanten framställer att klottrare 
förstör graffitimålarnas anseende hos allmänheten. Han konstruerar att klottrarna ger graffitin 
en negativ stämpel, som att graffitimålare gör meningslösa målningar.  
 

”Klotter är signaturer, tags, men jag ser dem som lika värdefulla.” (Kim) 
 
Informanten framställer tags och signaturer som klotter, men säger samtidigt att de är 
värdefulla. Denna konstruktion bygger på en föreställning i graffitikulturen om att tags är 
något som ingår i graffitimålning. En norm inom graffitikulturen är att en målare börjar sin 
graffitikarriär med att skriva tags för att sedan avancera till målningar. Det skapar en 
föreställning hos informanten att tags ska ses som lika betydelsefulla som målningar. 
 

”Det fanns ju mängder med folk som bara höll på och bara taga liksom, och gjorde det överallt utan 
någon form av konsekvenstänkande eller någonting. Det fanns ju naturligtvis, det finns ju rötägg i 
varje genre.” (Henrik) 

 
Klottrare konstrueras som individer som inte har någon mening bakom sina handlingar när de 
skriver sina tags. Denna föreställning bygger på samma föreställning som samhället har om 
graffitimålarna själva, det vill säga ”det meningslösa klottrandet”. ”Klottrarna”, enligt 
samhället och informanterna, framställs också som att de inte heller gör någon större 
ansträngning med att försöka utveckla sig inom graffitimålandet. Samtidigt som informanten 
konstruerar klottrare konstrueras också bilden av en ”riktig” graffitimålare. En graffitimålare 
har en mening med sitt målande och gör det för att utveckla sig i tekniken och öva upp sin 
skicklighet. 
 

”Graffiti är ju en gratis konst som ska förgylla” (Kim) 
 
Graffiti framställs som en dekorativ detalj som ska sätta färg i människors omgivning och 
som inte kan köpas för pengar. Den samhälleliga bilden är att ”vanlig” konst är något som kan 
köpas och finnas i privatägo. Men här framställer informanten graffiti som offentliga 
konstverk som inte kan säljas eftersom den sitter ute i offentligheten. 
 
  Det finns olika föreställningar bland informanterna om vad som ska klassas som graffiti och 
klotter. Men den rådande konstruktionen är att klotter framställs som något negativt och inte 
fyller någon funktion för vare sig graffitimålaren eller allmänheten. I konstrast till klotter 
konstrueras graffiti som något mer genomtänkt målande, vilket framställer graffitimålare som 
bättre och duktigare inom tekniken än målare som bara gör tags. Graffitimålarna använder 
samma konstruktion av klotter som ”samhället” gör när ”vanligt” folk talar om graffiti. Det är 
något obegripligt, förfulande och något som förstör. 
 
Saneringen av målningarna 
Den allmänna bilden om sanering i graffitikulturen är att den framställs som ett hot mot 
målarna och deras graffitimålningar.  Målarnas verk konstrueras som en del av dem själva för 
att göra dem och deras konst synliga för andra målare. Men när deras målningar tas bort 
försvinner även målaren. Men det finns skilda konstruktioner av saneringens betydelse inom 
kulturen. 
 

”Det är en naturlig del av det liksom. Att det på något sätt är det som jag uppskattar också. Att det hela 
tiden blir föränderligt. Gör man en målning som ska sitta uppe i hundra år, då tröttnar ju folk på den.” 
(Henrik) 
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Saneringen av målningar ses som något naturligt inom graffitikulturen. Naturligheten 
konstrueras genom att informanten är medveten om att graffiti är förbjudet och målningar tas 
bort när de är målade på offentliga väggar där målningar inte är önskade. Men istället för 
skapa en negativ inställning, konstrueras en positiv hållning till saneringar. Sanering framstås 
istället som något som hjälper till med att låta nya målningar få komma upp på väggarna så att 
det på så sätt blir förnyelser och förändringar på väggarna. Föreställningen om att förändring 
är något bra grundar sig i den allmänna uppfattningen om att förändring tyder på utveckling. 
När något förblir som det alltid har varit ses det som traditionellt, trögt och tråkigt, medan det 
föränderliga är tecken på utveckling och eventuellt förbättring. 
 

”Vissa vill att det ska vara kvar jättelänge […]. Men alla är med på spelreglerna, gör du något olagligt 
kan det vara borta på en sekund.” (Anders) 

 
Även här konstrueras saneringen som en självklar företeelse som graffitimålare är med om när 
de målar olagligt. Informantens inställning om sanering bygger på föreställningen om att det 
finns en maktkamp mellan graffitimålarna och de som inte vill ha den. Det maktförhållande 
som råder mellan graffitimålarna och allmänheten konstrueras som spelregler och som 
graffitimålarna bör vara medvetna om. 
 

”Vi ville att våra målningar skulle sitta uppe jättelänge och vi blev besvikna när de blev borttagna efter 
två dagar.” (Kalle) 

 
Här framställs sanering istället som något negativt. Informanten konstruerar sina målningar 
som något vackert och för värdefullt för att tas bort. Besvikelsen han talar om skapas genom 
samhällets allmänna föreställning om privat egendom. Även inom graffitikulturen finns en 
konstruktion om vad som ses som ”mitt och ditt”. Att sanera bort målningen ser informanten 
som en hänsynslös handling. Saneringen ses som att man inte respekterar vad som är ”mitt 
och ditt”. Här används samma föreställning om egendomstänk som i övriga samhället. 
Besvikelsen är en konstruerad känsla som ska infalla när något inte har gått som planerat och 
besvikelsen upplevs då hans förväntningar inte blev som han hade tänkt sig. Informanten 
använder samma föreställning om besvikelse när det gäller deras sanerade målningar. Dock 
använder informanten inte samma hänsyn när han målar olovligt på en vägg som inte är 
”hans”. 
 
  Saneringen ses som ett naturligt inslag i graffitikulturen. Men den konstrueras antingen som 
något negativt eller positivt. Sanering framställs som negativ när den kränker målarnas 
egendomar. Graffitimålare ser sina verk som värdefulla och när de blir borttagna är det ett 
tecken på att dessa eller målaren inte är uppskattad. Sanering som något positivt handlar om 
att den främjar för utveckling och förnyelse inom graffitikonsten.  
 
Målar för andra graffitimålare (samhället förstår oss inte) 
Det finns en inställning hos graffitimålarna om att deras målningar först och främst är till för 
andra graffitimålare eftersom allmänheten inte anses förstå dem och deras målningar.  
 

”Nej, jag vill helst bara visa till målare, de förstår det [målningarna] på ett helt annat sätt. Normala 
människor de kanske inte ens fattar. De kanske bara kollar på målningen och flinar lite och ’ja, den ser 
väl helt okey ut’. Sen går han bara. Men en målare kan stanna till och kolla.” (Per) 

 
Här skapas en tydlig distinktion mellan ”normala” människor och graffitimålare. Skillnaden 
bygger på en föreställning hos informanten om att allmänheten inte förstår sig på 
graffitikonsten utan allmänheten ser graffiti som meningslöst klotter. Denna föreställning om 
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att något inte kan förstås av utomstående används också av andra människor som skapar andra 
typer av konst. Det finns en föreställning hos kreativa och skapande människor om att ett verk 
bara kan bedömas och förstås av någon som är kunnig inom samma område. Andra 
graffitimålare konstrueras som de enda med förståelse och kunskap för graffitikonsten. De vet 
hur man ska se och värdera en väggmålning. Det leder till att informanten väljer att endast 
visa sina verk för andra målare för att få den ”rätta” kritiken. 
 

”Vad allmänheten har tyckt och sådär, det har jag nästan alltid struntat i för det har liksom inte varit 
väsentligt. Utan, om man målar så målar man ju för att någon som vet vad det handlar om och vet hur 
svårt det faktiskt kan vara att måla. Att de uppskattar det man har gjort är värt mycket, mycket mer än 
något annat liksom.” (Henrik) 

 
Allmänheten framställs av informanten som okunniga kritiker till graffitimålningar, medan 
andra graffitimålare framställs som experter. Den samhälleliga bilden av ”experter” är att de 
har befogenheter att uttala sig inom ett visst område och deras bedömningar framställs som de 
mest ”sanna” och ”korrekta”. Därför anses andra målares bedömningar som mer värdefulla 
för informanten. 
 

”Ja, vanligt folk tycker det inte är så roligt kanske. Inte sådana silvergrejer i alla fall. Om jag gör en 
jätteseriös målning med 20 färger i, du vet, som verkligen lyser, då kan ju vanligt folk också typ säga 
’fan va fint det var’. Men i många fall är det ju lätta snabba kromgrejer som jag kan tycka är svincoola, 
stora sådana som kanske ser lite… om man inte gillar det, så ser det jävligt illa ut antagligen.” 
(Fredrik) 

 
Konstruktionen om ”vanligt” folks tyckande om graffiti bygger på informantens föreställning 
om att allmänheten inte uppskattar all typ av graffiti, sådan graffiti de inte förstår meningen 
med. Vanligt folk framställs som att de istället uppskattar färgsprakande och genomarbetade 
motiv. Föreställningar och normer om vad som är fint och fult finns både hos ”vanliga” 
människor och hos graffitimålarna. Vad som bedöms som fint och fult konstrueras efter 
kulturella normer. Men här framställer informanten att både graffitimålare och allmänheten 
använder samma norm för vackert när de bedömer en avancerad målning. 
 

”För ofta är det ju så att allmänheten är ju, de tänker så jävla bakvänt liksom. Att de kan uppskatta ett 
motiv till dess att de får veta att det är olagligt, då avskyr de det!” (Henrik) 

 
Informanten framställer ”vanliga” människor som normdrivna och som inte vågar tänka 
annorlunda än vad den stora massan eller vad lagen säger. Inom graffitikulturen konstrueras 
allmänheten som att de emot graffiti. Därför klassas graffiti som fult av allmänheten när 
målningar är olagligt gjorda, eftersom den rådande normen i samhället är att man inte ska 
acceptera något som är emot lagen. Informanten skapar en bild om att graffitimålare ser sig 
själva som banbrytare som vågar gå utanför ramarna och vara annorlunda än vad 
samhällsnormen säger.  
 
  Det finns flera olika konstruktioner om hur ”vanliga” och ”normala” människor framställs 
som kritiker till graffitikonsten. En konstruktion är att allmänheten inte förstår sig på graffiti 
alls och en annan konstruktion är att folk kan uppskatta en viss typ av graffiti. Men en 
gemensam föreställning som informanterna har om ”allmänheten” är att alla utanför 
graffitikulturen inte har samma förståelse för graffitin som andra målare. Informanterna 
konstruerar andra graffitimålare som bättre kritiker eftersom de kan kulturen och vet hur det 
är att göra en målning.  
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7.1.2 Att göra reklam för sig själv 
Ett av graffitikulturens viktigaste syfte är att målaren ska göra sig synlig, i den bemärkelsen 
genom sina signaturer och målningar. Att göra sig synlig inför andra målare innebär att få sina 
målningar och signaturer sedda och uppmärksammade vilket kan leda till beröm och 
bekräftelse. Genom att få uppmärksamhet och vara sedda framställs det som en bekräftelse 
om att vara en graffitimålare. Uppmärksamheten graffitimålare söker är inte endast från andra 
målare, vid vissa tillfällen också från samhället. 
 
Uppmärksamhet och synlighet 
En naturlig inställning hos graffitimålare är att de strävar efter att göra sig så synliga som 
möjligt för andra graffitimålare. Synligheten ingår i graffitikulturen för att målaren ska kunna 
göra sig berömd bland andra målare. Att göra sig synlig är ett sätt att få uppmärksamhet och 
bekräftelse som målare. Det finns en bild inom graffitikulturen om att den målare som lyckas 
synas mest är den som får mest uppmärksamhet och ses som känd. 
 

”Tanken är ju att visa upp sig, att skapa sig ett namn liksom. Det är mer eller mindre ett varumärke.” 
(Henrik) 

 
Det finns en föreställning om att en graffitimålare inte är ”någon” förrän andra målare har fått 
syn på honom. Och då handlar det om att få upp sin signatur eller tag på flera synliga ställen. 
Liknelsen med varumärke och signaturen framställs som att en målares signatur har samma 
betydelse som produktnamnet har för produkten ute på marknaden. Den måste synas, sticka ut 
och helst vara igenkänd för att folk ska få upp ögonen och köpa den, annars försvinner den ur 
produktionen. Samma gäller för en målare, ”syns du inte så finns du inte”. Det gäller då för en 
graffitimålare att få upp sitt namn så alla kan se och känna igen det och veta vem målaren är. 
 

”Det känns som att målningen är alltid en del av mig.” (Kim) 
 
En föreställning inom konstnärsvärlden är att det som görs och skapas alltid är en bit av 
individen som har skapat den. Denna föreställning bygger på att människors handlingar ses 
som något konsekvent med självet och identiteten. Likaså ses en målning som en handling 
som är enhetligt med informanten.  Konstruktionen om att målningen är en bit av målaren 
grundar sig i föreställningen om att målandet är något som kommer från och ur dem: ur deras 
huvud och sättet att använda sprayburken. Eftersom ingen annan kan göra exakt samma verk 
på precis samma sätt som informanten ses varje verk som något unikt. 
 

”Jag kan bli imponerad när jag åker på spårvagnen, man ser ju det, de som har taggat mycket nu för 
tiden och så. ’Oh shit! Fan, hur har de hunnit med det här?’ liksom. De har varit i ort B, sen har de 
varit i ort F, du vet, att de står överallt.” (Fredrik) 

 
Inom graffitikulturen anses det vara en bedrift med att lyckas få upp sitt namn/signatur/tag på 
flera olika ställen och platser. Den föreställningen bygger på att graffitimålarna är medvetna 
om att det krävs tid och ork att göra sig igenkänd genom att måla tags. Men det blir också en 
bedrift, eftersom att målaren riskerar att bli upptäckt när han och hon målar så mycket. En 
graffitimålare som vill bli känd skriver sitt namn på så många platser som möjligt. Hårt arbete 
ses som imponerande för det speglar målarens ambition att göra sig synlig för andra målare. 
 

”Man var alltid nöjd när man märkte att någon sa ’va hårt ni körde på där’ och sa ’ fan vilken bra 
målning du gjorde.” (Fredrik) 

 
Här framställer informanten att beröm är något som en graffitimålare får när andra målare 
uppskattar det han har gjort. Beröm konstrueras som något värdefullt för graffitimålaren. 
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Värdet i berömmen byggs på föreställningen om att det är bara de duktiga personerna som får 
beröm. Beröm framställs som en bekräftelse på att informanten har gjort något bra samt att 
han betraktas som en graffitimålare. Att vara en duktig målare framställs också som något 
önskvärt inom kulturen. 
 

”Många tävlar ju om vem som målar på farligaste ställena och så. Så då är de tuffa killar om de gör en 
målning mitt på torget.” (Per) 

 
I graffitikulturen finns en föreställning om att målare som vågar utsätta sig för svåra och 
riskabla situationer är ”tuffa” och får därmed mest uppmärksamhet från andra målare. 
Föreställningen om hur man är ”tuff” målare bygger på samma bild som samhället har om 
manlighetsidealet. För att ”vara” en man behöver han visa upp vissa sidor av sig själv eller 
utföra vissa praktiker som ingår i manlighetsnormen och därmed vinna respekt från andra 
män. En graffitimålare målar på farliga ställen för att leva upp till manlighetsnormen och på 
så sätt bli bekräftad som man och som ”tuff” målare. Det i sin tur leder till att en tuff målare 
mest blir uppmärksammad och beundrad av andra graffitimålare. 
 

”Man blir arg om man har gjort en målning som man har gjort på ett schyst ställe och så tar någon bort 
det.” (Johan) 

 
Det centrala i graffitikulturen är att synas för andra målare. Synligheten konstruerar även 
målarnas sätt att tänka och reagera när deras målningar blir borttvättade. Det finns en 
konstruktion om att målningarna är en del av graffitimålarna själva och när målningarna tas 
bort försvinner både synligheten och en bit av dem. Att få sin målning borttagen från en vägg 
framställs som kränkande för graffitimålaren, men också en hänsynslös handling mot privat 
egendom. Att få sin målning sanerad framställs som ett försök att osynliggöra målaren som 
person, vilket är tvärt emot syftet med deras kultur. 
 
  Viljan att ha uppmärksamhet och synlighet skapas genom föreställningen ”syns du så finns 
du”. Synligheten med målningar och tags ses som ett mål hos graffitimålarna eftersom det ger 
dem beröm och uppskattning från andra målare. Beröm och uppskattning framställs som en 
bekräftelse på att de är graffitimålare. Denna konstruktion om synlighet är något som också 
används i det moderna västerländska samhället. I dag framställs det som att synlighet gör att 
individen sticker ut från mängden och på så sätt kan få andras uppmärksamhet. Med 
synligheten och uppmärksamheten skapas även en föreställning om tillhörighet, och 
tillhörighet innebär också att vara någon. 
 
Bilden av kvinnliga målare 
Informanterna påstod att det inte fanns något manlighetsideal för graffitimålare, men 
manlighetsnormen kom fram när de talade om kvinnliga graffitimålare. De kvinnliga målarna 
framställs som mer udda i beteendet jämfört med de manliga målarna. 
 

”De tjejer som jag kände som jag har målat, eller fortfarande målar faktiskt, har ju alltid varit lite mer, 
vad ska man säga, så här pojkflickor.” (Henrik) 

 
Den allmänna samhällsbilden om manligt och kvinnligt används även inom graffitikulturen. 
Här konstrueras de kvinnliga målarna som ”pojkflickor” eftersom dessa kvinnor inte deltar i 
”vanliga” kvinnliga aktiviteter. Föreställningen om kvinnor som deltar i mansdominerade 
aktiviteter framställs som mer manliga än kvinnliga eller konstiga. Det leder till att 
konstruktionen av att kvinnorna som inte har gjort ett ”naturligt” val, som att göra mer 
feminina aktiviteter, därför är annorlunda kvinnor och annorlunda graffitimålare. 
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”Det finns ju sådana gangsterbrudar från ort F som håller på med alla möjliga dårgrejer som kanske tog 
en burk och skrev sitt namn ibland liksom, som hängde med på sjuka grejer.” (Fredrik) 

 
Här konstrueras kvinnliga målare som ”värre” graffitimålare jämfört med den normativa 
kvinnan i samhället och den normativa graffitimålaren. De kvinnliga målarna ses som 
gangsterbrudar för att de inte följer det kvinnliga beteendemönstret när de istället uppträder 
precis som de manliga målarna. När de kvinnliga målarna gör samma saker och handlingar 
som de manliga graffitimålarna, anses de kvinnliga målarnas handlingar vara ”dårgrejer”. 
Skillnaden mellan kvinnor och män som målar graffiti skapas genom att de manliga målarna 
ser sina egna beteenden som normativa, medan kvinnornas handlingar ses som udda och 
konstiga. 
 

”Jag vet ingen i stad E nu. Förut klottrade de bara, de där unga tjejerna. Jag har ju tänkt också, på 
varför de…hur mådde de egentligen socialt?” (Daniel) 

 
De kvinnliga målare konstrueras som individer med inre problem. Varför manliga målare 
målar ifrågasätts inte, eftersom manliga målare är normen för graffitimålare. När kvinnor 
målar graffiti anses det vara något fel på dem därför graffitimålning inte ”ingår” i kvinnors 
sätt att vara. Det finns en allmän föreställning om att ”andra” människors beteenden har en 
psykologisk orsaksförklaring, medan det egna beteendet är normalt och alltid 
situationsbundet.  
 
  Även graffitikulturen genomsyras av den samhälleliga konstruktionen av manligt och 
kvinnligt. Konstruktionen av kvinnliga målare har samma skildring hos många av 
informanterna: hon ses som en udda graffitimålare. Även om hon anammar samma beteende 
och gör samma handlingar som de manliga målarna framställs hennes beteende som något 
psykologiskt felaktigt. Genom att framställa kvinnliga målare som annorlunda jämfört med de 
manliga målarna konstruerar informanterna samtidigt en norm om graffitimålare. Normen är 
att en graffitimålare är en man och deras beteenden är helt ”normala” om de används av andra 
män. Denna norm är enhetlig med de manliga normerna som också finns ute i samhället. 
 
Behovet att få uttrycka sig med målandet 
Att måla graffiti ses som en nödvändighet hos målarna. Det framställs som något en målare 
behöver göra för att överleva själsmässigt. Målandet jämställs med yttrandefriheten och 
behovet att göra sig hörd i samhället. 
 

”Det fanns mycket ondska i det där. Det var mycket människor, demoner och mycket blod i mina 
målningar som jag hade upplevt när jag flydde från mitt hemland. [...] det kändes bättre för på den 
tiden gick jag inte till någon sån här psykolog eller kurator som man snackade med, man gjorde dom 
där målningarna ute istället.” (Daniel) 

 
Behovet att måla framställs som en slags terapiform och en nödvändighet för att kunna 
hantera och bearbeta minnen. I samhället finns en föreställning om att människor som har 
varit med om något svårt, behöver terapi för läka sig själva och sitt mentala tillstånd. Samma 
konstruktion använder denna informant när han förklarar sitt behov med att måla; han 
framställer att han fick en mycket bättre mental hälsa av att måla när han inte hade någon att 
prata med om sina traumatiska upplevelser.  
 

”Jag kommer ihåg en målning jag gjorde en gång, en snubbe som stod och pissade på ett hakkors. […] 
Det område som jag var uppväxt i så var det väldigt stora motsättningar mellan invandrargrupper och 
stor grupp av nynazister.” (Henrik) 
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Här konstrueras målandet som ett behov att få ut sin politiska åsikt. Det finns en samhällelig 
föreställning om att människor i en demokrati har rätt att uttrycka sina åsikter. Den 
demokratiska uppbyggnaden i ett land grundar sig i en yttrandefrihet. Den allmänna bilden av 
nazister är att de inte främjar ett demokratiskt samhälle med mångfald. Och därför konstruerar 
informanten att det finns ett behov att uttala sig om att han inte accepterar nazisternas 
ideologi. 
 

”Det är ju som att sluta andas. Någonstans att inte kunna uttrycka sig...” (Anders) 
 
Behovet att få uttrycka sig framställs som naturligt och nödvändigt. En föreställning är att om 
en målare inte får måla och uttrycka sig kan det uppstå något destruktivt för individen och 
dennes själ. Det bygger på en samhällsbild om att människor som lever under odemokratiska 
förhållanden och inte har rätt att uttrycka sig leder till nedbrytande av människans sätt att 
tänka och vara. 
 
  Behovet att få uttrycka sig konstrueras som ett måste för graffitimålarna. Att uttrycka sig 
genom målningar uppfattas som deras naturliga sätt att hantera det som de kallar för deras inre 
tankar och känslor och på så sätt framställs det som att de mår bättre av att få måla. Denna 
konstruktion bygger på samhällets idé om att människor då och då behöver rensa själen med 
att få utlopp för det de bär inom sig. Människor som inte får utlopp för inre känslor framställs 
som tickande bomber och därför ses det som en nödvändighet att få tala ut när det finns ett 
behov. 
 
Uppmärksamheten från samhället 
Graffitimålarna framställer sitt målande som ett sätt att synas för andra målare, men också 
som en politisk röst i samhället. 
 

”Det finns så otroligt mycket väggar som är konstruerade av staten i form av viadukter och tunnlar och 
allting sånt där som är till för allmänheten. Det är ju ändå någonting som svenska folket har varit med 
och betalat för… så man kan protestera mot att vi målar på någonting som vi själva inte har fått vara 
med och besluta om.” (Henrik) 

 
Här konstrueras en graffitimålning som en samhällelig protest. Att måla graffiti på allmänna 
väggar framställs som en nödvändig handling mot att samhället inte lyssnar på vad den 
enskilde individen tycker och tänker. Den enskilda individen konstrueras som en förtryckt 
medborgare av staten, eftersom han eller hon inte får vara med och bestämma i samhället. 
Alla offentliga byggnader framställs som något informanten är medägare till genom en bild 
om att offentliga byggnader finansieras med skattemedel. Det skapar föreställningar hos 
informanten om att han har rätt att få använda fasaderna till att måla på, men också som ett 
forum där han kan ventilera sina åsikter. 
 

”Vi ville ut med en estetik och protestera mot att man bodde i en ful stad.” (Kalle) 
 
Informanten konstruerar graffiti som något vackert och framställer att det är till för att göra 
omgivningen finare. Hans föreställning om samhället är att de bygger fula byggnader utan att 
tillfråga om vad medborgarna själva tycker. Det framställs att måla graffiti är att göra sin röst 
hörd i samhället om att han inte accepterar att inte få vara med och bestämma. 
 
  Det råder likartade föreställningar hos båda informanterna om att samhället ignorerar de 
enskilda människornas röster. Att inte få sin röst hörd, konstrueras som ett slags förtryck. 
Staten framställs som att den designar och bygger offentliga miljöer som informanterna inte 
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själva får vara med och påverka. Graffitimålarna framställer sina målningar som en protest 
mot förtrycket för att målarna inte accepterar att bli ignorerade som samhällsmedlemmar med 
åsikter. Alla offentliga byggnader framställs som skattefinansierade och det ger målarna en 
bild om att de har rätt att använda väggarna och fasaderna till sina målningar. 
 
7.1.3 Samhället gör oss kriminella 
Inom detta tema framställer informanterna att det är samhället som gör graffitimålare 
kriminella. Graffitimålarna framställer sina handlingar med att måla olagligt som harmlösa i 
jämförelse med andra brott. Den kriminella stämplingen gör att målarna också försöker att 
bevara sin subkultur för sig själva genom att göra sig osynliga för allmänheten. Osynligheten 
är också för att behålla äktheten i kulturen och för att minimera risken att bli avslöjad och 
anmäld.  
 
Graffiti som olaglig handling 
Att måla olagligt framställs av informanterna något som samhället tvingar graffitiintresserade 
personer att göra eftersom det inte är lagligt att måla på andras fasader. Informanterna 
framställer samhället som ansvariga för att de målar olagligt eftersom det inte erbjuds några 
andra alternativ.  
 

”Grejen var ju den att där det inte var okej att måla var det kul att måla. Det var ju det som var hela 
grejen.” (Anders) 

 
Att måla olagligt konstrueras som något roligt och spännande. Denna konstruktion har sin 
grund från en idé om att det är den ”förbjudna frukten som smakar bäst”. Det är en risk att gå 
utanför normer eftersom normbrytare anses vara annorlunda och kan ibland också stötas ut av 
gemenskapen. Allmänheten har konstruerat graffiti som ett brott. Informanten konstruerar 
upplevelsen om att det är roligt att måla olagligt konstrueras genom att det ses som en 
utmaning att inte bli upptäckt. Att göra något i hemlighet skapar en känsla om att vara unik 
och inte vara som alla andra.  
 

”Det fanns ju inga lagliga ställen, så man var ju tvungen att köra olagligt.” (Per) 
 
Här framställs samhället som ansvarig för informantens olagliga handlande. När det inte finns 
några lagliga alternativ konstruerar informanten att graffitimålarna blir tvingade att måla 
olagligt. De har inget annat val än att bryta mot lagen om de vill måla graffiti. Samhället 
konstrueras som ansvariga med den föreställningen om att Sverige är ett välfärdssamhälle 
som tar hand om sina medborgare. Ett välfärdssamhälle tar ansvar för människor genom att 
reglera deras handlingar med hjälp av lagar. Men här framställer informanten att samhällets 
lagar och regler istället får målarna att agera tvärtemot lagar och regler. 
 

”Det tråkiga är också att man hamnar i opposition mot dem som inte gillar graffiti och det är all 
befolkning som är 40 plus.” (Kalle) 

 
Här framställs en bild om att graffitimålare inte är önskade i samhället, speciellt av den större 
delen av befolkningen. Denna föreställning bygger på att den äldre generationen inte förstår 
sig på ungdomar, eftersom normer och regler förändras med generationerna. Därför 
konstrueras föreställningen om att äldre inte förstår vad som är meningen med graffiti 
eftersom graffitikultren tillhör den yngre generationen. Men oförståelsen bygger också på en 
bild om att den äldre generationen också har den formella makten i samhället och kan stifta 
lagar och därmed förbjuda graffiti.  
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”Men det här med att höja straffen och peta bort dem längre bort från samhället… […] De som åker dit 
mår ju bara ännu sämre.” (Kim) 

 
Här framställs graffitimålarna som offer för samhällets förtyck. Samhället konstrueras som 
motståndare och de försöker stöta ut graffitimålarna från samhällets gemenskap genom att 
skärpa lagarna mot graffitimålarna och deras konst. Informanten använder en idé om att 
människor är sociala varelser och trivs bäst när de får vara delaktiga i en gemenskap. Genom 
denna idé konstrueras en föreställning om att graffitimålarna inte är välkomna i samhället och 
på så sätt mår sämre på grund av utstötningen. Att inte kunna få vara med i en gemenskap 
konstrueras som en känsla av utanförskap vilket anses vara en negativ känsla och något 
destruktivt för människor. Det finns en föreställning om att människor trivs bäst i ”flock”. 
 

”Råna banker liksom, det är olagligt i mina ögon.” (Fredrik) 
 
Här framställer informanten en gradskillnad mellan graffiti och andra brott. Denna 
konstruktion är ett sätt att tona ner den brottsliga stämpeln graffitimålare har i samhället och 
på så sätt framställa sig själv som ”mindre” kriminell. Den allmänna bilden om kriminella är 
att de begår våldsbrott mot andra individer. Eftersom graffitimålare inte angriper en enskild 
person med sina målningar ser de inte sig själva som kriminella i jämförelse med andra brott.  
 
  Informanterna konstruerar samhället som ansvariga för att graffitimålarna är kriminella 
genom att samhället inte tillåter graffiti. De ser sig själva ha blivit ofrivilliga syndabockar som 
har fallit offer för samhällets lagar. Ett sätt att undvika att se sig själv som kriminell är att 
konstruera andra handlingar som mer kriminella än deras egna. 
 
Spänning 
Spänningsmomentet anses vara en viktig del i målandet, framför allt när det gäller det olagliga 
målandet. Spänningen konstrueras genom föreställningar om risker och fara. Att utsätta sig 
för risker och fara innebär att måla på farliga platser där det är stor risk att bli påkommen eller 
att få skador. 
  

”Ja, vissa tycker ju om den där spänningen och vissa tycker ju om att måla lagligt, man skulle ju inte 
kunna måla mitt på torget, nej det är för riskabelt enligt mig.” (Johan) 

 
Här framställer informanten att spänning är något som är riskabelt, synonymt med farligt. Att 
måla på torget anses som en farlig plats. Det bygger på en föreställning hos graffitimålarna att 
där är det störst chans att åka fast eftersom torget är en samlingsplats för människor. Torget 
blir på detta sätt en farlig plats för en graffitimålare. Denna informants konstruktion om torget 
som riskabelt ställe att måla på grundar sig i hans föreställning om vilka konsekvenser som 
kan uppstå om han åker fast. Att åka fast jämställs med skuld och skam. Skuld för att ha gjort 
något olagligt och skam för att inte kunna leva upp till målarnas mål, att undgå att åka fast. 
 

”Då är det liksom ingen match.” (Per) 
 
Informanten framställer spänningen som det centrala med att måla graffiti. Här konstrueras 
spänning som en utmaning för en målare. Utmaningen är att utsätta sig för risker med att bli 
påkommen, men att samtidigt inte åka fast. Utmaningen med att måla olagligt ses som en 
match, vilket går ut på att se vad målaren klarar av. En match är en konstruktion och något 
måste genomgås för att nå sitt mål. Spänningen med att måla olagligt anses vara en naturlig 
del och utan spänning finns det ingen utmaning för målaren.  
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”Det var mycket när man var yngre man kände själv ’jävlar jag klarade mig’. Det var mycket kickar 
också, mycket som man inte tänkt på, speciellt då man gör det. Det pratas ju mycket om kickar, men 
för mig har det inte varit, till största delen har det inte varit det. Det har bara vart koncentration på att 
få se väggen efteråt och inte att ha ögon i ryggen.” (Kim) 

 
En annorlunda konstruktion av spänningen är något som upplevs i efterhand. Här framställs 
spänning som en känsla om att ha lyckats undgå att bli upptäckt. Att inte åka fast blir också ett 
bevis på att man har klarat en utmaning och är skicklig på att inte bli påkommen. Samtidigt 
konstrueras spänning som något som yngre målare upplever mer och söker oftare än äldre 
målare. Det bygger på en idé om att äldre målare är mognare, hellre målar för målandets egen 
skull än för spänningen eller att de inte lägre behöver visa sig tuffa inför andra. Att säga att 
spänningen är något sekundärt och att koncentrationen är viktigare är ett sätt att undvika att 
framställa sig själv som frivilligt kriminell. 
 

”Adrenalinet tror jag att det var när man var yngre. Man växer ifrån. Det kan bli skadestånd och sånt 
där.” (Daniel) 

 
Här konstrueras spänning som något som upplevs i samband med adrenalinflödet i kroppen, 
att spänning är något som kan framkallas kemiskt. Även här framställs spänning som något 
som yngre personer söker. En samhällelig föreställning är att yngre personer framställs som 
orädda och våghalsiga på grund av att de ofta är omedvetna om vilka konsekvenser det kan 
bli. De tänker sällan på följderna och vågar därför utsätta sig för risker. Att framställa att 
spänning är något som man växer ifrån bygger på bilden av vuxenrollen. Den allmänna bilden 
av vuxenrollen innebär att individen ska kunna stå för sina handlingar. Böter och skadestånd 
framställs som straff om en vuxen person inte tar sitt ansvar och bryter mot lagen. 
  
  Det finns flera olika föreställningar om hur spänning skapas och upplevs. Spänning 
framställs både som något viktigt för målandet och något som söks av yngre. Men det 
gemensamma för föreställningen om spänningen är att den konstrueras som en upplevelse och 
känsla för graffitimålarna. Och den känslan anses vara ett naturligt inslag i det olagliga 
målandet och upplevs som positivt eller negativt för målarna beroende på hur de ser på 
konsekvenserna av att åka fast. 
 
Att bevara sin subkultur 
Graffitimålarna anser att deras kultur inte är avsedd för att allmänheten ska få insyn i den. 
Graffitimålarna talar inte med utomstående om att de målar. Dels är det ett sätt att försäkra sig 
om att inte bli angiven och dels för att skapa en social gemenskap som få utvalda människor 
ingår i. Det handlar om att bevara graffitin som subkultur. 
 

”Det är kanske inte så att jag skyltar med det till kreti och pleti som jag har träffat i två minuter. Det 
finns ju ingen anledning till att säga det heller, då blir det bara skrytsamt på något sätt.” (Henrik) 

 
Informanten konstruerar sig själv som en blygsam graffitimålare som inte pratar med nya 
människor om att han målar graffiti. Blygsamheten över att var målare bygger på en 
föreställning om att alla som inte målar graffiti är emot graffitimålning och stämplar 
graffitimålare som kriminella. Blygsamheten blir också ett sätt att undgå att bli stämplad som 
kriminell, men det är också ett sätt att inte bli angiven. 
  

”När man började såg man ju extremt mycket upp till de bättre och äldre. Men det var ju så svårt att få 
tag på dem, man visste ju inte var de fanns.” (Kim) 
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Även i denna konstruktion framställs graffitimålare som skygga individer som inte visar sig 
för vem som helst. Skyggheten bygger på en föreställning om att graffitimålare är rädda för 
att bli upptäckta och angivna. De gör sig osynliga genom att måla på nätterna när de flesta 
människor sover för att minska riskerna med att bli påkomna. Genom att göra sig osynliga 
skapas en bild om att graffitimålare vill vara för sig själva och inte beblanda sig med det 
övriga samhället vilket också reproducerar samma föreställning hos de nya målarna. 
 

”Man gör graffiti för att visa upp sig för andra graffitimålare, så att den konsten är inte, eller den typen 
av urban verksamhet, är liksom inte gjord för att alla ska ha tillgång till den, eller kritisera eller tycka 
bu eller bä.” (Henrik) 

 
Graffiti framställs som att det endast är till för dem som utövar den och inte för allmänheten. 
Samma inställning används även av andra subgrupper i samhället, till exempel mc-gäng och 
frimurarsällskap. Att säga att graffitin inte är gjord för att alla ska ha tillgång till den bygger 
på idén om att kulturen får ett högre värde när få personer ingår i gemenskapen. 
Graffitimålarna skapar en känsla om att vara speciella jämfört med andra i samhället. Detta 
bildar en föreställning om att graffitimålare värnar om sin kultur och är måna om att dess 
normer och praktiker stannar där den hör ”hemma”. Deras kultur ska hållas fri från det 
rådande samhällets normer och värderingar. 
 
  Graffitimålarna konstruerar sig och sin kultur som något unikt och värdefullt jämfört med 
den rådande kulturen i samhället. Målarna vill helst behålla kulturen för sig själva. Framför 
allt försöker de bevara sin kultur från allmänhetens normer och värderingar genom att göra sig 
osynliga inför andra som inte målar. Osynligheten skapas genom att måla ute på nätterna och 
inte tala högt om vad de gör inför nya människor. Men att hålla sig osynlig handlar inte bara 
om att ta tillvara på kulturen, utan också att undvika att få en stämpel som kriminell eller att 
åka fast. 
 
Åtgärder mot olaglig graffiti 
Det finns en föreställning bland graffitimålarna om att det inte finns någon samhällsåtgärd 
som kan stoppa dem från att begå olagliga målningar. De ser deras behov av att måla olagligt 
som en drift som inte kan förhindras att komma ut. 
 

”Olaglig graffiti är en sak, en annan sak är om du vill komma åt de här personerna. Personerna kan du 
ju alltid komma åt, men att kunna hålla på med olaglig graffiti och kunna uttrycka sig på ett sätt som 
inte står inom det lagliga kommer alltid att finnas.” (Anders) 

 
Här framställs graffitin som ett naturligt sätt att få uttrycka sig. Den ses som en naturlig drift 
hos människan och som inte kan regleras genom lagar. Naturligheten med att få lufta sina inre 
känslor och tankar bygger på konstruktionen om att människor mår bra av att få tala ut, men 
också för att det är en del av människors kultur att föra vidare sina tankar i skrift. Informanten 
framställer en skillnad mellan individ och handling genom att konstruera behovet att få 
uttrycka sig som svårfångat och flyktigt medan människan framställs som något man kan 
stoppa fysiskt. 
 

”Det kommer att växa mer, som en blomma. Det kommer att komma mer klottrare, komma 
trettonåringar.” (Daniel) 

 
Den olagliga graffitin framställs svårstoppad. Så länge det finns människor kommer den 
olagliga graffitin finnas kvar eftersom det ses som något som finns naturligt i människor. 
Naturligheten om att ungdomar klottrar bygger på konstruktioner om att människor har ett 
språk. Språket är ett kommunikationssätt att förmedla saker mellan människor. Ungdomar 
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framställs här som individer som ständigt vill prova och tänja på gränser, och den olagliga 
graffitin är en sätt att testa gränsen. Denna bild grundar sig i att tonåringar är i en period 
mellan barn och vuxen och testar sig fram tills de hittar en stabil roll i vuxenlivet. 
 

”Jag hävdar ju att det här, när de fixar sådana här [graffiti]skolor är jag inte för det heller. Därför jag 
hävdar, hur de ordnar dem är det så här att det är kulturarbetare och konstnärer som åker omkring och 
släpar och kostar pengar och bryr sig inte ett skit och tänker att ’nu ska vi minsann fixa något så 
ungdomarna har något att göra, vi fixar en graffitiskola’. Och sen fixar de fel lärare och ingen koll vad 
det handlar om. Någonstans blir det i slutändan fel, ett litet kaos av det här till slut. Vissa tycker inte 
det är häftigt, vissa håller sig inte innanför det som det verkligen handlar om. Och det är så typiskt 
Sverige, då sabbar man någonstans för hela grejen.” (Anders)  

 
Den ”äkta” graffitin är något som inte kan återskapas genom att ordna förebyggande åtgärder 
som graffitiskolor. Åtgärder som graffitiskolor konstrueras som något negativt och något som 
förstör det genuina i graffitikulturen. Arrangörer och lärare framställs som okunniga och som 
inte vet vad graffitikulturen innebär. Informanten framställer att det är ”äktheten” i graffitin 
som lockar ungdomar till att hellre måla olagligt än på lagligt sätt. Denna konstruktion bygger 
på en samhällelig bild om att människor inte blir tilltalade eller intresserade när det inte är ”på 
riktigt”. När saker och ting är på ”låtsas” tappar det värde och människor letar istället efter 
den ”äkta” varan. 
 

”Folk har ju hållit på med den typen av skapande sen… alltså, det är ju bara att dra det tillbaka, 
paralleller till hällristningar och allting. Folk har alltid haft ett behov att bekräfta sig i form av måleri 
eller kladda eller på något sätt på allmänna ytor.” (Henrik) 

 
Naturligheten till graffitimålarnas behov till att uttrycka sig grundar sig på föreställningar om 
att människan genom historien har lämnat efterlämningar i form av symboler och skrifter på 
olika platser. Att lämna spår efter sig anses vara ett sätt att visa att individen finns och har 
varit där. Genom att jämföra hällristningar med graffiti legitimerar informanten 
graffitimålarnas beteende med att måla på offentliga fasader, eftersom människor genom 
tiderna har lämnat signum efter sig. 
 
  Sättet att tala om åtgärder mot graffiti innehåller konstruktioner om tillräckligt effektiva 
metoder. Det sägs att behovet att få måla kommer alltid att finnas hos människan i alla tider. 
Det finns inget som kan stoppa människor att använda skriftspråket. Åtgärderna framställs 
istället som ett hot mot graffitins ”äkthet” eftersom kulturen inte kan läras ut genom den 
lagliga vägen. Men utan ”äktheten” i den lagliga graffitin framställs det hos informanterna 
som att det inte går att locka ungdomar till att börja måla lagligt.  
 
7.1.4 På rätt sida av lagen 
Normen för en graffitimålare är en yngre man. Den föreställningen finns både i samhället och 
hos graffitimålarna själva. Bilden av att det bara är unga män som sysslar med kriminella 
verksamheter bygger på föreställningen om ungdomen.  Förr eller senare kommer unga 
människor att växa upp, lämna sitt oansvariga beteende och börja ta ansvar för sina 
handlingar. Med nya roller kommer även nya åsikter om det lagliga och olagliga målandet.  
Avtagandet med det olagliga målandet 
Samhällets föreställning om att vuxenrollen påverkar också graffitimålarna. Konstruktionen 
av en vuxen person framställs som att det är någon som måste ta ansvar för sina handlingar. 
När en graffitimålare hamnar i vuxenpositionen framställs konsekvenserna för det olagliga 
målandet som allvarligare än när de var yngre.  
 

”Har blivit för gammal och har två barn, så jag vill inte ha några skulder och så.” (Per) 
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Anledningen att sluta med att måla olaglig graffiti konstrueras med hjälp av den allmänna 
bilden om hur en vuxen person ska vara. Normen för att vara vuxen är att individen tar ansvar 
för sina handlingar och kan försörja sig själv. Citatet ovan konstrueras efter vuxennormen 
som finns i samhället, då informanten säger att han inte vill ha några skulder. Att inte dra på 
sig skulder är en konstruerad praktik som ingår i bilden som en vuxen person. Skulder 
framställs vara ett straff för dem som inte sköter sig. Är individen ansvarsfull och följer 
rådande lagar och regler bestraffas inte han eller hon. För att försörja sig och sin familj är 
skulder onödiga utgifter som kan undvikas genom att inte måla olagligt. Informanten 
framställer sig även som för gammal att måla olaglig graffiti. Den bilden grundar sig i att det 
främst är unga graffitimålare som utövar det olagliga målandet och ses som ett ungdomsbus. 
Ungdomsbus är något som inte passar in för en vuxen att göra. 
 

”Jag åkte fast. […] Graffitin var ingen livsstil jag levde. Vi hann bara göra ett par stora målningar. 
Man kan säga att när vi åkte fast så dödades revolten i sin linda. Det var ingen dröm som slogs i 
spillror direkt” (Kalle) 

 
Här framställs konsekvensen med att åka fast som ett motgift mot hans uppror mot samhället 
och ett sätt att börja ta sitt ansvar som vuxen. Samtidigt framställer informanten sig själv som 
nybörjare när straffet kom, vilket framställs som att han inte hade anammat livsstilen än. 
Genom att framställa sig som ”färsk” graffitimålare så undviker informanten att konstruera 
sig som en dålig graffitimålare som inte kan leva upp till den livsstil som målare, det vill säga 
att strunta i andra och gå sin egen väg än att kuva sig för samhällsmakten. 
 

”Det är en livsstil liksom, det är ofta ingenting man bara gör för att det är coolt och så slutar man med 
det för man plötsligt ska blir vuxen och skaffa barn och sådär.” (Henrik) 

 
Här konstrueras graffitin som en livsstil som en målare behöver leva upp till när han eller hon 
väl har gett sig in den kulturen. Att bli vuxen och skaffa barn anses inte vara tillräckliga skäl 
för att lägga ner sitt olagliga målande. Informanten skapar en bild om att graffitimålare måste 
vara konsekvent med sitt handlande. Det räcker inte med att måla för att det är coolt, utan 
graffitikulturen ska även genomsyra det övriga livet även om man får eller har familj. 
 
  Anledningar att sluta måla olaglig graffiti konstrueras genom att informanterna framställer 
sig själv i olika roller som inte är enhetligt med graffitimålarens roll. Graffiti, vuxenrollen och 
familjelivet framställs som svåra att kombinera tillsammans. Därför skapas en bild om att vara 
för gammal för att hålla på med olagligt målande. En annan konstruktion om att sluta måla 
olagligt skapas genom att tala om konsekvensen med att åka fast. Att bli påkommen med att 
göra något olagligt ses som ett motgift till att vilja fortsätta med den olagliga graffitin. Men 
det används också en motsatt konstruktion. Graffiti är inget man slutar med, det är en livsstil 
man lever. Att ta på sig en vuxenroll och bli förälder anses inte vara tillräckliga skäl för att ge 
upp sitt intresse och sluta med graffiti. 
 
Att måla lagligt 
Graffitimålandet anses främst handla om att måla olagligt, det framställs som det ”riktiga” 
sättet att måla. När en målare målar lagligt framställs det som att göra något seriöst och det 
innebär också att måla mer noggrant samtidigt som målaren kan vara avslappnad.  
 

”Det är väl schyst om man kan göra det. Då kan man ju verkligen gå in för det mycket också ju. Stå 
länge liksom och vara mer avslappnad helt enkelt.” (Fredrik) 
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Att måla på en laglig vägg framställs som mer avslappnat jämfört med att måla olagligt. Det 
ger en föreställning om att det finns tid till att fördjupa sig i målningen och jobba ingående 
med motivet. Möjligheten med att måla på lagliga väggar konstrueras som att det blir bra 
målningar och inga hafsverk. Den konstruktionen bygger på en samhällelig föreställning om 
att ett arbete eller hantverk anses vara av bättre kvalitet när utövaren får tid till att utföra det.  
 

”Men det lockade inte. […] Då gjorde det inte ju inte det. Som sagt, då när man började, ville man göra 
snabba grejer. Och skulle man måla lagligt kunde man lika gärna fixa 20 burkar och göra seriösa grejer 
liksom. Jag har alltid tyckt att det varit roligare att göra snabba silvergrejer.” (Fredrik) 

 
Dock finns också en föreställning om att lagliga väggar är tråkiga eftersom grundidén med 
graffiti är det olagliga målandet. När olagligheten inte finns med ger det inte någon utmaning 
för informanten. Det olagliga målandet framställs istället som roligare eftersom det då ingår 
ett spänningsmoment och en utmaning. Bilden hos informanten om att det är roligare att måla 
olagligt har sin grund i den allmänna föreställningen om att det är roligare när något inte är 
tillåtet. Han har också en föreställning om att när man målar på lagliga väggar är det ett måste 
att göra en avancerad målning med många färger. Dock anses det vara roligare att måla på 
kort tid, för att det är en större utmaning. 
 

”Jag tror att det bara är bra, för det som händer är att det är ett sätt att öppna dörrarna. De målare som 
målar där, de som är duktiga, de får en chans att visa upp sig. Det kanske gör att de får öppningar till 
att göra lagliga väggar eller vara med på någonting annat någonstans.” (Anders) 

 
Här framställs lagliga väggar som ett positivt alternativ för dem som inte vill måla olagligt. 
Den positiva inställningen skapas genom en bild om att duktiga målare får möjlighet att visa 
upp sin skicklighet för en större publik. Skicklighet och ambition är något som värderas högt 
och leder till framgång. Här framställer informanten att genom lagliga väggar kan graffiti bli 
accepterad i samhället och på så sätt få bort den kriminella stämpeln på målarna. 
 

”Det är väl schyst att det finns. På ett sätt kan jag tycka att det är skönt, eller det kan ju vara bra för 
dem som faktiskt vill utvecklas, som kanske är nybörjare. Att kunna få slippa känna någon form av 
nervositet att bli upptäckt och få ta den tiden på sig som de behöver och utvecklas. Så på så sätt tycker 
jag att det är helt okej. Men personligen så kan jag inte säga att jag uppskattar lagliga väggar så himla 
mycket.” (Henrik) 

 
Lagliga väggar konstrueras av informanten som något som kan användas av nya målare som 
vill utveckla sig inom konstformen. Främst handlar det om att nybörjare får möjlighet att öva 
på tekniken i lugn och ro utan att åka fast. Föreställningen om att det behövs tid för att 
utveckla sig inom målandet grundar sig i samma föreställning som finns i samhället, idén om 
lärandet. Lärandet anses vara en process där övning ger färdighet och som sker över tid. 
Samma föreställning använder informanten när han ser fördelen med lagliga väggar för 
nybörjare. Dock framställer informanten lagliga väggar som något negativt för honom. Denna 
inställning grundar sig i att idén med graffiti är att måla olagligt. Dels för att det är spännande, 
men också för att det ger utmaning, speciellt för erfarna målare. På de olagliga väggarna kan 
de se hur bra de är med sin snabbhet, teknik och den konstnärliga biten. Informanten 
positionerar sig som en erfaren målare genom att säga att han inte uppskattar att måla lagligt. 
Detta för att det inte blir enhetligt med rollen som duktig målare som behöver utmaningar. 
 
  Det finns skilda konstruktioner av lagliga väggar. Antingen konstrueras det som något 
positivt eller negativt. Lagliga väggar anses vara bra, speciellt för målare som vill utveckla sig 
inom konsten och för nybörjare. De lagliga väggarna skapar också föreställningar om att det 
är där som en graffitimålare kan jobba mer med motivet och målningarna blir mer 
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genomarbetade, det vill säga göra målningar med kvalitet. Men lagliga väggar framställs 
också som något negativt, då de ses som tråkiga eftersom lagliga väggar inte ger samma 
utmaning och spänning för rutinerade målare som olagliga väggar ger. 
 
7.2 Subjektpositioner 
Inom tolkningsrepertoarer finns olika subjektpositioner som individer kan placera sig i. Det 
innebär att individer kan ta ställning för vad han eller hon tycker om något, eller framställa sig 
själv på ett visst sätt i repertoaren. Att placera sig i en position är också ett sätt att försöka 
undvika visa positioner. Inom subjektpositioner ingår vissa praktiker om vad man ska och kan 
säga samt göra för att vara enhetlig med positionen 
De mest framträdande positionerna som hittades i informanternas tolkningsrepertoarer var 
positionerna graffitimålare, offer, vuxenrollen, man (motsatsen till kvinna) och ungdom. 
Genom att ställa sig inom dessa positioner legitimerar informanterna sina uttalanden och 
handlingar. Men det kan även ses som att de positionerar sig för att undvika andra positioner. 
 
7.2.1 Graffitimålare 
Denna position är främst framträdande i tolkningsrepertoaren konstnär eller graffitimålare, att 
bevara sin subkultur och åtgärder mot graffiti. 
 
I repertoaren konstnär eller graffitimålare erbjuds informanterna positionerna konstnär eller 
graffitimålare. Genom att positionera sig som graffitimålare talar informanterna om att de är 
friare i sin kreativitet och inte har någon ambition med att sälja sin konst. Dessa uttalanden är 
en del av positionen som förväntas av en graffitimålare att säga. Det finns föreställningar hos 
graffitimålarna om att de är annorlunda och bättre jämfört med traditionella konstnärer. Att 
inte uttala dessa påståenden är inte enhetligt med positionen som graffitimålare, 
informanterna är tvungna att säga dessa påståenden. Informanterna undviker att positionera 
sig som konstnär genom att kalla sig själv för ”vi” och konstnärer för ”de” för att vara 
konsekvent med rollen och handlingarna.  
 
Positionen graffitimålare använder informanterna också i tolkningsrepertoaren att bevara sin 
subkultur. Där använder informanter uttalanden om att graffitin inte är till för allmänheten och 
att målare inte heller pratar med nya människor om att de målar graffiti. Att positionera sig 
som en graffitimålare i denna repertoar är att undvika att framställa sig som kriminell. Det 
förväntas inte att en graffitimålare frivilligt erkänner att hans eller hennes handlingar är 
kriminella. Det ingår i graffitimålarepositionen att ha en inställning om att utesluta 
allmänheten från deras subkultur. Det är också en tillhörande praktik, det vill säga att hålla 
tyst om att de målar. 
 
I tolkningsrepertoaren åtgärder mot graffiti blir subjektpostionen graffitimålare tydlig när 
informanterna uttalar sig om att det olagliga målandet inte går att stoppa. En graffitimålare 
förväntas försvara den kultur och livsstil han eller hon har anammat. Att inte stå för graffitins 
kultur och målarnas ideologi anses som motstridigt från andra graffitimålare. 

7.2.2 Offer  
Positionen offer finns i tolkningsrepertoarerna uppmärksamheten från samhället och 
samhället gör oss kriminella. 
 
I tolkningsrepertoaren uppmärksamhet från samhället placerar sig informanterna som 
förtryckta samhällsmedborgare. Denna subjektposition konstrueras när de framställer att 
staten och samhället beslutar saker och ting utan att den enskilda individen får göra sin röst 
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hörd. Informanterna intar en position om att de inte får delta i beslut. Genom att anta 
offerpositionen framställer informanterna också samhället som förtryckare som inte tar 
hänsyn till graffitimålares åsikter. Informanterna framställer sitt målande som en protest mot 
att inte få vara delaktiga i beslut som tas. Inom subjektpositionen offer ingår praktiken att 
protestera och att framställa motståndaren som ondskefull. Framställningen av sig själva som 
offer innebär att deras handlingar är befogade för att kämpa mot förtrycket och om en större 
frihet. 
 
Offerpositionen finns även i repertoaren samhället gör oss kriminella. Där finns även en andra 
position att välja på, positionen som kriminell. Informanterna antar sig offerrollen för att 
undvika att framställa sig som kriminell. Det gör informanterna genom att framställa 
samhället som ansvariga för att de stämplar graffitimålarna som kriminella, bland annat 
genom att stifta att lagar och regler. Detta är något som samhället har skapat vilket i tvingar 
målarna att måla olagligt. I offerpositionen förväntas det att offret ser sig själv som oskyldigt 
och att det är omständigheterna runt omkring honom eller henne som påverkar hans eller 
hennes handlingar.  
 
7.2.3 Man 
Subjektpositionen man (motsatsen till kvinna) finns genomgående i alla tolkningsrepertoarer. 
Men den blir mest framträdande när informanterna konstruerar bilden av kvinnliga målare. 
Inom denna tolkningsrepertoar finns det två positioner, man eller kvinna och informanterna 
subjektpositionerar sig som man. Samhällets bild om mannen är att han är normen i samhället 
och likaså framställer informanterna sig själva när de konstruerar den kvinnliga målaren. De 
framställer den kvinnliga målaren som annorlunda i jämförelse med andra manliga 
graffitimålare och den normativa kvinnan. I denna mansposition förväntas det att informanten 
framställa sig själv som normal och att manliga praktiker som används och görs av män är 
naturliga beteenden. Men om kvinnor gör och använder samma praktiker tvingas 
informanterna i manspositionen att se dessa kvinnor som konstiga och udda med inneboende 
problem. Kvinnornas beteenden framställs som värre, men informanternas egna beteenden ses 
som ”typiska”. 
 
7.2.4 Vuxen 
I tolkningsrepertoaren avtagandet med det olagliga målandet skapar informanterna 
subjektpositionen vuxen och som de placerar sig i. I denna position talar informanten bland 
annat om att bli för gammal för att måla olaglig graffiti och om ett ansvar för sin familj. Detta 
gör informanten för att inom positionen vuxen förväntas det att individen tar ansvar för sina 
handlingar för att han eller hon ska anses som mogen. I denna position är det inte förenligt att 
tala om hur kul det är att måla olaglig graffiti eftersom det inte passar in i vuxenpositionen. 
All ungdomlig aktivitet tillhör ungdomspositionen. 
 
7.2.5 Ungdom 
Denna position användes främst i tolkningsrepertoaren spänning som informanterna använder 
sig av när de talar om upplevelsen om att måla olagligt. Tolkningsrepertoaren om spänning 
erbjuder två positioner, ungdom och kriminell. Informanterna placerar sig i 
ungdomspositionen för att undvika att framställa sig själva som kriminella.  Den samhälleliga 
bilden av ungdomar är att de är orädda och vill testa gränser innan de tar klivet in i 
vuxenrollen. Det framställs som att det tillhör ungdomsåren att söka efter spänning. När 
informanterna placerar sig i positionen ungdom framställer de att spänning var något de sökte 
förr i tiden när de var yngre. Genom att säga att spänningsmomentet var viktigt som ung ger 
det en bild om att måla olaglig graffiti är ungdomsbus. På så sätt undviker informanterna att 
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konstruera sig själva som kriminella, men ger samtidigt en bild om att de nu har ”blivit” 
vuxna.  
 
7.3 Ideologiska dilemman 
När människor konstruerar sin verklighet kan det ibland uppstå motsägelser mellan deras 
praktiker och konstruktioner de skapar. Detta gör att det kan uppstå ideologiska dilemman. 
Under analysens gång kunde vi finna tre stycken ideologiska dilemman som graffitimålarna 
skapar: graffitimålaren som fri och oberoende, men ändå bunden till normer; spänningen med 
graffiti, men ofrivilligt kriminell; och en vilja till större acceptans i samhället, men bevarar 
subkulturen för sig själva. 
 
7.3.1 Graffitimålaren som fri och oberoende, men ändå bunden till normer  
I temat den heliga konstformen finns det motstridigheter mellan konstruktionen om den fria 
och oberoende graffitimålaren och vad graffiti handlar om. Graffitimålarna framställer sig 
som fria och oberoende från normer jämfört med de traditionella konstnärerna. Vanliga 
konstnärer är fångade i normer och regler för hur deras konst ska se ut. Istället ser 
graffitimålarna sig själva som oberoende av regler, de har fria tyglar inom sin konstform och 
kan skapa utan att behöva följa regler. Bilden graffitimålarna använder för att framställa 
traditionella konstnärer bygger på föreställningen om att konstnärer måste anpassa sig till 
köparnas krav. Detta för att konstnärer ska göra det möjligt att få sin konst såld. Men att sälja 
sin konst och anpassa den är inte en ambition för graffitimålaren. De målar inte för någon 
annan än för sig själva och andra målare. Men samtidig som graffitimålarna framställer sig 
själva som fria i sin konstform har de definitioner på vad som är och inte är graffiti. Det som 
inte klassas som graffiti anses istället vara klotter. För att vara graffiti behöver målningen och 
målarna följa normer och regler som finns inom kulturen. Dessa framställningar om att 
graffiti är en fri konstform, men att det ändå finns normer för vad som ska ses som graffiti, 
bildar ett ideologiskt dilemma eftersom dessa konstruktioner säger emot varandra. 
 
7.3.2 Spänningen med graffiti, men ofrivilligt kriminell  
I temat samhället gör oss kriminella finns det ett ideologiskt dilemma mellan konstruktionen 
om att vara ofrivillig kriminell, men ändå behöver graffitimålarna olagligheten för att få 
spänning med sitt målande. När graffitimålarna konstruerar spänningen i det olagliga 
målandet, framställer informanterna det som ett av det viktigaste inslaget i målandet. Den 
spänningen uppstår främst genom att göra något olaglig i kombination av att undvika med att 
åka fast. Spänningen gör det roligare att måla eftersom det ger en adrenalinkick och ett sätt att 
träna upp sin skicklighet och snabbhet. Spänning ger målarna utmaningar och samtidigt ger 
det målarna en chans att visa upp för varandra om vem som är tuffast. Tuffheten bygger på att 
målarna utsätter sig för större risker för att bevisa vem som är modigast. I samma veva säger 
målarna att de är ofrivilligt kriminella. Samhället skapar lagar och straff för olaglig 
graffitimålning. Målarna framställer att samhället gör det omöjligt för dem att måla utan att 
bli stämplade som brottslingar. Graffitimålarna framställer att deras handlingar inte är lika 
kriminella som andra brott, men straffas ändå. Här uppstår ett ideologiskt dilemma mellan 
konstruktionerna. Å ena sidan är olagligheten en nödvändighet för spänningen, men målarna 
vill heller inte bli klassade som kriminella i samhället. Målarna framställer laglig målning 
som tråkigt och målar hellre olagligt, men samtidigt säger de att det inte finns lagliga 
alternativ för dem. Dessa konstruktioner blir ett ideologiskt dilemma eftersom de förhåller sig 
olika lagarna. Lagarna blir som två sidor av samma mynt, en nödvändighet för 
spänningsmomentet, men en negativ konsekvens om en målare åker fast. 
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7.3.3 En större acceptans i samhället, men bevarar subkulturen för sig själva 
Det tredje ideologiska dilemmat finns mellan konstruktionerna om att bevara sin subkultur 
och protesten mot samhället. En inställning hos graffitimålarna är att samhället borde visa en 
större acceptans för graffitimålarna och deras målande. Målarna framställer att graffiti är 
deras sätt att uttrycka sig. Denna konstruktion bygger på föreställningen om yttrandefriheten 
som råder i ett demokratiskt samhälle. Graffitimålarna säger att de vill att allmänheten ska 
förstå att de inte målar för att förstöra och vandalisera, utan folk borde inse att det handlar om 
att målarna vill sätta färg på sin omgivning. På samma gång som målarna vill ha större 
acceptans för graffitin som konstform i samhället gör målarna också sig osynliga för 
samhället. De säger att allmänheten inte förstår graffiti och graffitimålarna. Därför behåller de 
sin subkultur för sig själva genom att säga att de främst målar för andra målare. Andra målare 
är de enda som förstår sig på graffitin. De säger också att de målar på nätterna för det är då de 
syns som minst och inte heller talar högt om att de målar med risk för att bli angivna till 
polisen. Målarna vill att samhället förstår deras handlingar, men gör sig samtidigt osynliga för 
allmänheten vilket blir ett ideologiskt dilemma. 
 
7.4 Sammanfattning av resultatet 
I resultatet av vår analys av informanternas intervjuer har vi funnit fyra teman som 
graffitimålare använder för att skapa sig själva: den heliga konstformen, att göra reklam för 
sig själv, samhället gör oss kriminella samt på rätt sida av lagen. I dessa teman fanns det 
tolkningsrepertoarer, subjektpositioner och ideologiska dilemman. 
 
Den heliga konstformen 
I tolkningsrepertoaren den heliga konstformen framgår det att det begynnande intresset för 
graffitin ska vara något av en wow-upplevelse för graffitimålaren, något som väcks med hjälp 
av en förebild informanterna ser upp till. En graffitimålare behöver ha ett konstintresse för att 
måla graffiti. Det ska finnas en naturlig fallenhet för estetik och en drivkraft för att kunna 
utveckla sig inom konstformen. Men trots det konstnärliga intresset framställer inte 
informanterna sig som konstnärer, utan som graffitimålare. Informanterna ser traditionella 
konstnärer som låsta i normer och regler, medan graffitimålarna själva är innovativa och är 
friare i sin kreativitet. Det bygger på en föreställning om att graffiti inte är en accepterad 
konstart i samhället och därför inte har fått tydliga normer att följa. Känslan av frihet inom 
konstformen konstruerar målarna genom att skapa en bild om att graffitimålare inte är ute 
efter att sälja sin konst och inte heller beroende av att anpassa sina målningar till köparna. 
  I samhället finns också en bild om vad som klassas som klotter. Samma föreställning 
använder målarna när de framställer vad klotter och graffiti är för dem. De ser klotter som 
något meningslöst, något som förfular och förstör. För informanterna är graffiti något som ska 
förmedla ett budskap till andra graffitimålare. Inställningen till sanering av deras målningar är 
något som ses som en naturlig del i graffitikulturen. Men den konstrueras antingen som 
negativ eller positiv. Sanering som en positiv företeelse innebär att det främjar målarnas 
utveckling inom graffitikonsten, medan den negativa framställningen handlar om att målaren 
talar om en kränkning av egendom och identitet. Men det graffitimålarna först och främst 
målar för är andra målare. Detta för att de har föreställningen om att graffitimålare är de enda 
som kan konsten och kulturen och därför har befogenhet att uttala sig om andras verk. 
Samhället framställs som okunniga och kan därför inte uppskatta graffiti på samma sätt. 
 
Att göra reklam för sig själv 
I tolkningsrepertoaren att göra reklam för sig själv framställer informanten vikten av att få 
uppmärksamhet och göra sig synlig för andra graffitimålare. Genom att göra tags och 
målningar förkroppsligar målarna en identitet som andra kan se och genom den 
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uppmärksamheten blir målarna bekräftade om att vara någon och tillhöra en gemenskap. Även 
om informanterna nekade till att det finns ett manlighetsideal i graffitikulturen dök den ändå 
upp när informanterna konstruerade de kvinnliga målarna. De framställer sig själva som 
normen, men att kvinnliga målare är udda och konstiga eftersom de inte ”gör” som kvinnor 
”ska” vara. Informanterna skapar en bild om att graffitimålare har ett naturligt behov att få 
uttrycka sig genom målandet. Naturligheten bygger på konstruktionen om att yttrandefrihet är 
en rättighet i en demokrati. Men en annan konstruktion till behovet är att det är ett sätt att få 
utlopp för tankar och känslor de bär på. Trots att informanterna har framställt allmänheten 
som okunniga vad det gäller graffiti, målar de också för att få uppmärksamhet från samhället. 
Målningarna framställs som en protest mot att samhället inte lyssnar till den enskilda 
individen. Informanterna talar om att de blir förbisedda och inte får delta och vara med och 
bestämma i samhället och protesterar genom att måla på offentliga väggar. 
 
Samhället gör oss kriminella 
Inom tolkningsrepertoaren samhället gör oss kriminella konstruerar informanterna sig som 
offer för samhällets lagar mot graffiti. De anser att samhället är ansvariga för att 
graffitimålarna är kriminella eftersom samhället inte ger målarna något lagligt alternativ. Men 
trots att informanterna inte vill framställas som brottslingar säger de att olagligheten är en 
nödvändighet för att målandet ska vara spännande, roligt och utmanande för dem. 
Olagligheten gör att målarna får utmaningar och därmed kan utveckla sitt målande och sin 
skicklighet. Men spänningen gör det möjligt för målarna att bevisa för varandra om vem som 
är tuffast och därmed visa upp en manlighetsbild. Även om spänning är en del av målandet 
framställs den inte alltid som det primära, utan att det är något de själva kan välja på. En 
viktig inställning hos målarna är att försöka att bevara sin subkulturs äkthet genom att utesluta 
allmänheten från att få insyn i kulturen och om graffitimålarna. Detta är ett sätt för att dels 
undvika att bli stämplad som kriminell och dels för att stärka deras identitet som 
graffitimålare. Graffitimålarnas behov till att få uttrycka sig med att måla ses som en 
inneboende drift hos människan som gör att det inte finns några effektiva åtgärder för att 
stoppa det olagliga målandet. 
 
På rätt sida av lagen 
Den sista tolkningsrepertoaren rätt sida av lagen handlar om hur graffitimålarna förhåller sig 
till lagligheten. De konstruerar en föreställning om att avtagande med den olagliga graffitin 
handlar om att bli vuxen och det är nödvändigt för dem att ta ansvar för sina handlingar och 
familj. Den olagliga målningen framställs som ungdomsbus vilket man gör som yngre. 
Informanterna framställer den lagliga målningen som något positivt för nybörjare inom 
graffitimålning eftersom nybörjare kan behöva träna på tekniken innan de kan börja måla på 
de olagliga väggarna. Samtidig ses den lagliga målningen som ett sätt för målare att undvika 
att bli sedda som kriminella och istället kan visa upp sin skicklighet. Dock framställs det 
lagliga målandet som tråkigt eftersom det inte kan återskapa samma spänning och utmaning 
som att måla på olagliga väggar, vilket en erfaren målare vill ha för att kunna utveckla sig. 
 
Subjektpositioner 
De subjektpositioner som finns i tolkningsrepertoarerna är graffitimålare, offer, man, vuxen 
och ungdom. I dessa positioner placerar sig informanterna i när de konstruerar och skapar sig 
själva i de olika tolkningsrepertoarerna.  
  Subjektpositionen graffitimålare talar informanterna om sig själva som graffitimålare genom 
att framställa sig som innovativa och att de har större frihet i sin kreativitet jämfört med 
traditionella konstnärer. När de är graffitimålare känner informanterna också sig som tvungna 
att hålla tyst för andra människor om vad de gör. Detta för att undvika att subjektpositionera 
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sig själva som kriminella. Att anta positionen graffitimålare innebär också att de måste stå för 
sina handlingar, vilket är ett sätt att legitimera sin identitet. Positionen som offer placerar sig 
informanterna i när de framställer samhället som motståndare till graffiti och graffitimålarna. 
De talar om att samhället beslutar om saker som graffitimålare inte får vara med och påverka 
eller bestämma om. Framför allt gäller det när de talar om samhällets syn på den olagliga 
graffitin. Informanterna ser sig själva som förtryckta och utstötta av samhället. När 
informanterna konstruerar de kvinnliga målarna placerar de sig som man (motsatsen till 
kvinna). Det är för att berättiga sina egna handlanden och beteenden som normala, medan 
kvinnornas är annorlunda eftersom kvinnliga målare inte ”gör” vanliga kvinnliga ”saker”. 
  De två sista positionerna är vuxen och ungdom. I subjektpositionen som vuxen måste 
informanten framställa sig själv som ”för gammal” för att måla olaglig graffiti eftersom det 
ingår i positionen som vuxen. Då tar man ansvar för sina handlingar. Därmed måste 
informanten säga att spänning är något som de sökte som yngre, eftersom det inte är enhetligt 
med ansvartagandet en vuxen ska göra. Att subjektpositionera sig som ungdom är ett sätt att 
undvika positionera sig som kriminell. Samhällsbilden av ungdomar är att de testar gränser 
och det ses som ”naturligt” att ungdomar ibland bryter mot lagar innan de tar klivet in i 
vuxenrollen. Därför kan informanterna istället kalla de kriminella gärningarna för 
ungdomsbus för att de placerar sig i ungdomspositionen och på så sätt undvika att stämpla sig 
själva som kriminella. 
 
Ideologiska dilemman 
De tre ideologiska dilemman som vi hittade i analysarbetet var: graffitimålaren som fri och 
oberoende, men ändå bunden till normer; spänningen med graffiti, men ofrivilligt kriminell; 
samt en större acceptans, men bevarar subkulturen för sig själva. 
  Graffitimålaren som fri och oberoende, men ändå bunden till normer är att informanterna 
konstruerar sig själva som fria i sin kreativitet, men säger samtidigt att det finns normer för 
vad som är graffiti. De framställer att traditionella konstnärer är styrda av regler när de skapar 
sin konst, men att graffitimålare inte har några normer att följa. Dock säger informanterna att 
det finns skillnad mellan klotter och graffiti. Dilemmat om spänningen med graffiti, men 
ofrivilligt kriminell är två oförenliga konstruktioner. Detta ses som motstridigheter när 
målarna framställer att den olagliga målningen bidrar till spänning, vilket ses som viktig del i 
målandet, men att informanterna samtidigt tycker att deras handlingar inte borde ses som 
något kriminellt. Det sista ideologiska dilemmat är ”en större acceptans, men bevarar 
subkulturen för sig själva”. Konstruktionerna blir oförenliga när informanterna vill att 
samhället ska förstå att målare inte är ute för att vandalisera, utan graffiti är deras sätt att 
uttrycka sig. Men samtidigt vill målarna inte tala öppet för andra människor att de målar. Dels 
är det för att bevara sin äkthet i kulturen och dels för att undvika att bli stämplad som 
kriminell. 
 
8. Diskussion 
 
I det här avsnittet kommer vi att presentera hur vi har besvarat uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Sedan följer en redogörelse för hur resultatet sammanfaller med tidigare 
forskning, fyllde i luckor eller motsade andra resultat. Sedan relaterar vi resultatet med den 
teoretiska referensramen vi använde för att se om teorin hjälpte oss att besvara syftet och 
frågeställningar. Till sist har vi en allmän diskussion om hur vi hade kunnat göra annorlunda 
och vad vårt resultat kan bidra med till vidare forskning. 
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8.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med undersökningen var att se hur graffitimålare konstruerar sin identitet genom 
språket. Dessutom ville vi veta hur graffitimålare skapar mening med sitt målande och hur de 
förhåller sig till det lagliga och olagliga målandet. Anledningen till att frågan dök upp var att 
vi fick funderingar kring de dubbla budskapen som finns i samhället om graffitin. Å ena sidan 
finns lagar och bestämmelser som definierar graffiti som skadegörelse, men på andra håll i 
landet anordnar kommuner lagliga väggar. Detta väckte intresse att undersöka vidare i saken. 
 
Resultatet visar att graffitimålare konstruerar sin identitet som målare genom att se sig själva 
som individer med ett konstnärligt intresse för graffitikonsten. Dock är ett intresse för 
konstformen inte det enda nödvändiga, utan en målare behöver också en vilja och drivkraft till 
att vilja utveckla sig i sitt målande, i teknik och skicklighet. Med sinne för graffitikonsten, 
färg och form framställer de sig också som mer kreativa och innovativa i sitt skapande jämfört 
med de traditionella konstnärerna. Detta på grund av att skolade konstnärer framställs som 
bundna till normer och regler för att kunna få sin konst såld. Graffitimålare anser sig vara 
friare i sitt skapande för att en målares ambitioner är inte att göra sig ett namn hos en bredare 
massa och få sin konst såld. En målares mål är att bli bäst inom graffitimålandet, göra sig 
synlig och få uppmärksamhet från andra målare. Att bli uppmärksammad av sina egna är att 
bli bekräftad som målare och att få känna av att han eller hon är någon, samt att få känna en 
tillhörighet. Graffitimålarna målar endast för andra målare eftersom andra målare anses vara 
de enda som förstår konsten. Det innebär att de också har rättigheter att få uttala sig om 
andras målningar. Allmänheten anses inte ha någon aning om vad graffiti handlar om och 
spelar därför ingen större roll som kritiker. Genom att utesluta allmänheten från 
graffitikulturen är det ett sätt att förstärka och bevara sin kultur och identitet som 
graffitimålare. Det gör målarna genom att inte visa sig synliga för allmänheten, att måla på 
nätterna och att inte tala om för nya människor att de målar. Men att gömma sig är också ett 
sätt att undgå att bli stämplad som kriminell och åka fast, samt att hålla ute samhällets normer 
och regler för att de inte ska påverka graffitikulturen. 
  Vid frågan om det finns ett manlighetsideal hos graffitimålarna fick vi oftast svaret nej. Men 
när graffitimålarna talar om kvinnliga målare konstruerar informanterna kvinnorna som udda 
och i samma stund framställer de sig själva som normen för graffitimålare. Informanterna 
skapar sig själva som män i jämförelse med de kvinnliga målarna. Informanternas 
konstruktion av en graffitimålare är en man som målar, om kvinnor gör det anses de som 
okvinnliga och med inre problem. En motsägelse är dock att graffitimålarna ser sitt målande 
som en nödvändighet för att ventilera det som de har inom sig, som inte anses vara lika udda 
och konstiga som de kvinnliga målarnas problem. 
 
Frågeställningen om hur graffitimålarna skapar mening med sitt målande bygger framför allt 
på att det är en praktik som de använder för att kunna skapa identiteten graffitimålare. Genom 
den praktiken kan målarna legitimera sitt handlande. Att måla blir ett medel för dem att uppnå 
att bli känd och berömmelse bland andra målare, eftersom synlighet anses vara en viktig del i 
att ”bli någon” inom kulturen. Den mening målandet får för en graffitimålare är att få 
bekräftelse av andra och att tillhöra en gemenskap. Detta leder till att målaren försöker att 
utveckla sig i målandet genom teknik och skicklighet, för att det kan leda till ännu mer 
uppmärksamhet hos andra målare. Graffitimålandet innebär att målarna också har kriterier för 
vad som anses vara graffiti och klotter. Precis som hos ”vanliga” människor framställs klotter 
som något meningslöst och förfulande. Hos målarna är fenomenet klotter något som inte 
förmedlar något och inte visar upp vem som står bakom det skrivna. Meningen med att skriva 
sin tag eller göra en målning visar att det finns något att förmedla till andra målare. Men tags 
och målningar fyller inte bara funktionen att visa upp målaren, utan anses också vara en 
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färgprydnad på en tråkig vägg och en protest mot samhällets förtryck mot den enskilde 
individen. De målar för att protestera mot att samhället inte lyssnar till dem. Det beslutas i en 
mängd frågor utan att ta hänsyn till graffitimålarna i samhället, och för att visa att 
informanterna inte accepterar den form av behandling målar de för att göra sin röst hörd. Det 
leder till att graffitimålarna ser sitt målande som ett behov, en naturlig drift att få uttrycka det 
de känner inom sig. För vissa är målandet en terapi, medan andra ser det som ett sätt att 
uttrycka sig. Den nödvändighet de känner med målandet grundar sig i en samhällsbild om att 
människor behöver ha någon eller något att dela sina innersta känslor med för att själen ska 
må bra. Deras behov anses vara så starkt att graffitimålarna inte tror att den olagliga graffitin 
går att stoppa med åtgärder. Behovet kommer alltid att finnas hos människor. 
  Ett naturligt inslag i en graffitimålares vardag är saneringen av deras målningar. Dock 
framställs den både som positiv och negativ. Sanering som en positiv upplevelse innebär att 
målaren ser sanering som nytta och möjlighet att nya målningar kan ta plats på de tvättade 
väggarna. På så sätt blir det en föränderlig miljö med nya flöden av målningar. Den negativa 
inställningen till saneringen grundar sig i att det är en förolämpning mot graffitimålaren som 
individ. Dels är det en kränkning om att vara oönskad, att inte få synas. Dels är det en 
hänsynslöshet genom att inte respektera målarnas egendom, något tas ifrån dem olovligen. 
Detta för oss till den sista frågeställningen om målarnas relation till det lagliga och olagliga 
målandet. 
   
  Målarnas förhållande till det lagliga och olagliga målandet beror helt på hur informanterna 
positionerar sig. När det gäller det olagliga målandet framställer de sig själva som offer för 
samhällets attityder och lagar. Det har stiftats lagar om att graffiti är straffbart. Informanterna 
framställer att människor genom historien alltid har haft ett behov av att få bekräfta sig genom 
skrift. Trots att målarna anser att samhället stämplar dem som kriminella och inte ger dem 
några lagliga alternativ, tycker informanterna att det viktiga inslaget i målandet är spänningen. 
Spänningen är något som upplevs när de målar olagligt. Spänningen ger målarna utmaningar, 
men det är även ett manlighetstecken. Om en graffitimålare vågar måla på mer riskfyllda 
plaster anses han vara en tuff målare.  
  Hur målarna förhåller sig till den lagliga målningen skiftar beroende på vilket liv 
informanterna lever. Har informanten familj och barn, finns bilden om att en vuxen person tar 
ansvar för sina handlingar och det blir den främsta anledningen till att sluta måla olaglig 
graffiti. Men de informanter som inte har familj anser att man inte kan växa ifrån graffitin, det 
är en livsstil och vuxenrollen eller barn är inget hinder för att fortsätta leva den livsstilen. Hur 
det lagliga målandet ska användas finns det skilda åsikter om. Målarna framställer lagliga 
väggar som ett bra alternativ för nybörjare som är ute efter att lära sig tekniken eller de målare 
som vill göra avancerade målningar. Men vissa av informanterna själva är inte intresserade att 
måla lagligt. De anser att det inte ger samma utmaning. Deras inställning är att testa sin 
skicklighet och snabbhet, vilket bara kan upplevas på olagliga väggar.  
 
När graffitimålarna talar om sig själva placerar de sig i olika subjektpositioner i 
tolkningsrepertoarerna. De subjektpositioner vi fann var graffitimålare, offer, man, vuxen och 
ungdom. Graffitimålarna använder dessa positioner för att berättiga uttalanden och handlingar 
de gör. Men ibland kan dessa positioner ses som påtvingande för att undvika andra positioner. 
Bland annat antar graffitimålarna offerpositionen när de framställer samhället som ansvariga 
för att graffitimålare är brottsliga. Det gör att graffitimålarna känner sig utstötta från 
samhället, men att de heller inte har något val än att måla olagligt. 
 
När det gäller de ideologiska dilemman uppstår de när konstruktioner i tolkningsrepertoarerna 
motsäger varandra. De tre ideologiska dilemman vi fann i analysen var graffitimålaren som fri 
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och oberoende, men ändå bundna till normer; spänningen med graffitin, men ofrivilligt 
kriminell; och en större acceptans i samhället, men bevarar kulturen för sig själva. Att de är 
ideologiska dilemman är för att deras handlingar inte stämmer överens med deras värderingar. 
Till exempel vill de inte bli sedda som kriminella och brottslingar, men samtidigt värderar 
graffitimålarna spänningen att måla olagligt som en av de viktigaste faktorerna i 
graffitikulturen.  
 
8.2 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenterar vi hur den tidigare forskningen sammanfaller med vårt resultat 
om graffitimålarnas identitetsskapande, innebörden med målandet och hur de förhåller sig till 
den lagliga och olagliga målningen. 
 
I Lucca och Pachecos forskning (1986) framkommer det att barn har ett behov att få uttrycka 
sina funderingar, intressen och bekymmer. Ett sätt att få uttryck för detta är att det klottras på 
väggar. Barns klotter handlar om självidentitet, förbjudna ord som inte bör uttryckas, negativa 
åsikter om andra eller religion och politik. Även inom graffitikulturen är självidentiteten 
betydelsefull. Det är viktigt att få vara någon och identiteten byggs upp genom att målare 
strävar efter uppmärksamhet och respekt från andra målare. Den uppskattning och erkännande 
som betyder mest för graffitimålarna är den de får från andra målare eftersom informanten 
menar att samhället inte förstår sig på graffitikulturen. Anledning till att målarna inte tycker 
att vanligt folk förstår dem kan ha samma förklaring som ges i studien gjord av Adams och 
Winter (1997). Graffiti är ett anti-språk, ett kommunikationsmedel som bara används av 
graffitimålare. Anti-språket kan vara ett sätt att tolka att graffitimålaren medvetet bygger upp 
ett avståndstagande till samhället.  
  Macdonalds etnologiska studie (2001) menar att graffitimålare bygger upp två identiteter 
både som graffitimålare och en ”vanlig” identitet. Detta var inte något som informanterna i 
vår undersökning har framfört, de ser graffitin som en livsstil som man lever. En möjlighet 
kan vara att vi främst var ute efter att se hur graffitimålare framställer sig själva som 
graffitimålare och därmed belystes inte ämnet om andra identiteter. Men samtidigt bekräftar 
våra informanter också Macdonalds resonemang. Genom att de hemlighåller deras 
graffitiidentitet med att inte prata vitt och brett för okända människor om vad de håller på 
med, för att minska risken att åka fast. Macdonalds studie visar att målare som väljer att måla 
lagligt anser att de kan utveckla sin konstform, till skillnad från målare som målar olagligt 
eftersom de är bundna till normer för hur graffiti ska se ut för att vara äkta. Dock visar vår 
undersökning att graffitimålarna känner sig fria i sin kreativitet och inte hade några ramar att 
följa. Men skulle vår undersökning försöka belysa skillnader mellan de lagliga och olagliga 
målarnas inställning till vad den äkta graffitin består av skulle vi kanske ha fått samma 
resultat som Macdonald. Macdonals studie visar vidare att graffitin är ett sätt att bekräfta 
mäns manlighet. Även om våra informanter nekade till att det finns en manlighetsnorm i 
graffitikulturen, framkom normen att en graffitimålare är en man. Enligt Macdonald visas 
manligheten upp genom att bland annat utsätta sig för risker och fara för att måla en målning. 
  Sundells forskning (2002) menar att klottrare ska ses som ungdomar som börjat en 
asocialkaraktär och inte har ambitioner att bli konstnärer. Detta både motbevisas och bekräftas 
av våra informanter. Vår undersökning visar att våra informanter har ett genuint intresse för 
graffitikonsten, genom att de talar om att de vill kunna utveckla sig själva och sin teknik inom 
målandet. Detta talar emot Sundells resultat om att ungdomar som målar inte vill bli 
konstnärer, men Sundell definierar heller inte vad som menas med konstnär i studien. Dock 
framgår det av informanterna att det finns grupper i graffitikulturen som endast är ute efter 
uppmärksamhet, spänning och att förstöra. Detta är också något som Shannon (2003) har 
kommit fram till i sin doktorsavhandling. De målare som inte har konstintresset har en kort 
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karriär inom graffiti och slutar sedan, medan de med intresse fördjupar sig i målandet. 
Shannons forskning säger också att de flesta slutar måla olagligt vid 20-årsåldern eftersom det 
är då målarna växer ifrån det olagliga målandet. Även det här resultatet är något som bekräftar 
vårt resultat. Då våra informanter var relativt gamla 21-36 år så framställde de flesta att det 
var något som de växte ifrån på grund av att åldern, vilket innebär nya värderingar och 
livsstil. Informanterna menar att de slutar måla olagligt för att de har fått familj och har jobb 
att sköta. Det finns ingen tid att springa ute på nätterna och de försöker undvika straff.  
För de flesta människorna är graffitimålning och klotter en meningslös vandalisering. 
Johnssons (2001) och Löfholms (2002) studier visar dock motsatsen. Graffitimålare målar för 
det konstärliga intresset, spänningen och uppmärksamheten. Detta stämmer väl med det vi 
vårt resultat. Informanternas inställning till målandet är att de inte bara målar för att det är 
roligt, det är också ett behov av att få utlopp för sina känslor, att utveckla sitt skapande och att 
få göra sin politiska röst hörd i samhället. Även Halseys och Youngs (2006) 
forskningsresultat visar att graffitimålare inte är ute efter att vandalisera. Målarna ser 
landskapet och sin omgivning som potentiella dukar att måla på. Våra informanter uttalade att 
de känner sig förbisedda av samhället eftersom de flesta människor inte kan uppskatta 
graffitimålarnas konstform. Informanterna protesterar mot de fula betongkonstruktionerna 
genom att måla graffiti för att förgylla sådant som de anser är grått och trist. Men istället 
motarbetas graffitimålarna och samhället framställer målarnas konst som fult och förstörande, 
genom att stifta lagar mot graffiti och sanera väggar från målningar. 
  I Lachmanns (1988) studie skriver han att sanering kan vara en effektiv åtgärd mot olaglig 
graffiti eftersom det hindrar målarna att kommunicera med varandra. Men enligt några av 
våra informanter råder det skilda åsikter om sanering som åtgärd. Antingen känner målaren en 
aggression när verket tas bort. Ilskan bottnar i att den tid som lagts ner och att målaren inte 
längre är synlig för andra målare. Eller så accepterar målaren att saneringen är en del av 
graffitikulturens spelregler. Målar de något olagligt så kan det vara borta nästa dag. En annan 
inställning till saneringen är att det ger en positiv effekt då det främjar för att nya målare kan 
måla på väggen. Hollaris (2003) utvärdering om klotteråtgärder visar att det är svårt att veta 
vilka åtgärder som är effektiva mot det olagliga målandet. Vårt resultat visar att det råder 
delade meningar om åtgärdsprogram, men en sak har informanterna gemensamt, de tror inte 
att det går att stoppa graffitin eftersom deras behov att få uttrycka sig är för stort. En annan 
anledning till varför olaglig graffiti är svår att stoppa kan bero på att graffitins viktigaste 
faktor är just spänningen med det olagliga målandet som inte kan återskapas med lagliga 
väggar. Denna inställning är något som yngre målare har menar informanterna. Men 
spänningsmomentet är något som målarna sedan växer ifrån. Det finns dock målare som anser 
att det är skönt att kunna få måla lagligt då de får möjlighet att få tid på sig att göra en riktigt 
bra målning utan att riskera att åka fast.  
 
Efter att vi hade gjort klart vår analys upptäckte vi en lucka i den tidigare forskningen, 
speciellt i den svenska forskningen om graffitimålare. Vi har inte sett att någon har undersökt 
eller har problematiserat kring åtgärder mot klotter/graffiti ur målarnas egna perspektiv. Detta 
var något som vi inte kunde besvara ingående med vårt resultat eftersom vårt syfte inte var att 
undersöka graffitimålarnas syn på åtgärder. Men vi hittade i analysen att behovet att få 
uttrycka sig genom målandet oftast är så starkt att informanterna inte tror att det går att få bukt 
med att stoppa den olagliga graffitin. 
   
8.3 Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenterar vi hur den teoretiska referensramen har besvarat vårt syfte och 
frågeställningar om graffitimålarnas identitetsskapande, meningen med målandet och deras 
förhållningssätt till det lagliga och olagliga målandet. 
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Med hjälp av det diskursteoretiska eller socialkonstruktionistiska angreppssättet på våra 
frågeställningar synliggör diskursteorin sociala konstruktioner och bakomliggande 
tolkningsrepertoarer som informanterna använder för att skapa identiteten graffitimålare, 
meningen med deras målande och förhållande till lagligt och olagligt målande. Det vi framför 
allt kunnat se är att identiteten graffitimålare kretsar kring det konstnärliga intresset, viljan att 
utveckla sig i tekniken, att få uppmärksamhet från andra målare och det lagliga och olagliga 
målandet. Med dessa tolkningsrepertoarer kan vi utläsa att dessa repertoarer bygger på större 
diskursiva föreställningar. Dessa föreställningar finns även hos andra grupper i samhället, till 
exempel att det krävs praktiker för att kunna framställa sig med en viss identitet. En mc-
knutte behöver vissa attribut för att andra mc-knuttar och ibland allmänheten, kan kalla 
honom för mc-knutte. Det kallas för subjektpositioner i diskurspsykologin. När informanterna 
talar om sig själva som graffitimålare använder de bestämda praktiker som ingår i 
graffitirollen. Graffitimålarna konstruerar sig själva genom att hitta skillnader mellan sig 
själva och andra. Framför allt urskiljer informanterna sig med att jämföra sig med traditionella 
konstnärer och allmänheten. Skillnaderna mellan graffitimålare och vanliga konstnärer bygger 
på föreställningar om att graffitimålare ser sig själva som banbrytare som vågar bryta normer 
och som inte anpassar sin konst till någon annan än de själva. Detta för att graffitimålare inte 
har ambitioner att bli erkänd bland allmänheten eller att sälja sin konst. En annan diskurs som 
synliggjordes i intervjuerna är graffitimålarnas förhållande till det lagliga och olagliga 
målandet. Enligt informanterna anser de att det olagliga målandet är mer utmanande än det 
lagliga målandet. De tyckte därför att det är roligare att måla på olagliga väggar än på lagliga 
väggar. Denna inställning bygger på konstruktionen om spänning. Spänning är något som 
upplevs när man gör något som man inte får göra eller har kontroll över. Att måla olagligt ger 
ett spänningsmoment då målare inte kan vara säkra på att undgå att bli upptäckt och därmed 
åka fast. Spänning kan antingen ses som något positivt eller negativt, men för graffitimålarna 
är det en nödvändighet för det ger inte bara en adrenalinkick, utan även utmaning. Det innebär 
att målaren måste hinna måla snabbt för att inte bli upptäckt, men samtidigt inte kan slarva 
med tekniken. Spänning blir därmed konstruerad som en viktig beståndsdel för graffitimålare, 
dels för att det utvecklar dem till bättre, snabbare och skickligare målare, men också för att 
det ger upplevelser som inte lagliga väggar kan ersätta. 
  
Vi kunde även med hjälp av teorin hitta konstruktioner om hur målarna skapar mening med 
sitt målande. Genomgående i tolkningsrepertoararena kunde vi se att de konstruerade sitt 
målande som en praktik för att förstärka sin identitet som graffitimålare, men målandet är 
också konstruerat som ett inre behov för målarna. Målandet blev en terapiform där 
informanterna kunde få utlopp för känslor och tankar, eller att göra sin röst hörd ute i 
samhället. Graffitimålarna konstruerar samhället som förtryckare eftersom att den enskilda 
individen inte får vara med och bestämma i samhället. Målandet har också en funktion som 
kommunikationsmedel till andra målare. Att måla målningar eller skriva tags visar att det 
finns en målare bakom motivet som är ute efter uppmärksamhet och synlighet från andra 
graffitimålare. Beröm och uppskattning från andra målare innebär att informanten är 
bekräftad som graffitimålare, men också känslan av att få vara ”någon” och känna tillhörighet. 
 
Genom subjektpositionera kan vi se hur informanterna uttalar sig om något och varför de 
säger så. När informanterna placerar sig själva i olika subjektpositioner i 
tolkningsrepertoarerna medföljer det rättigheter och skyldigheter som informanten kan 
använda när denne talar om något. Till exempel subjektpositionerar de flesta informanterna 
sig som oskyldiga till det olagliga målandet genom att anklaga samhället som ansvariga 
eftersom det är förbjudet med graffiti. I positionen som offer finns rättigheterna att kunna 
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framställa andra som ansvariga för vad individen gör, vilket försvarar graffitimålarens 
olagliga målande. I positionen vuxen använder informanterna uttalanden som att ha blivit för 
gamla att måla olagligt. Dessa uttalanden är enhetligt med rollen som vuxen, men 
motsägelsefullt i subjektpositionen ungdom. Subjektpositionen vuxen använder informanterna 
för att berättiga varför de har slutat måla olagligt. Denna position visar också att det finns en 
större diskurs som formar vuxenpositionen. Samhällets bild av en vuxen är att han eller hon 
tar ansvar för sina handlingar, det ingår med andra ord att en vuxen inte ska bryta mot lagar, 
eftersom en vuxen är medveten om att det är straffbart att bryta mot lagar.  
 
Till sist kan det diskursiva angreppssättet se vilka ideologiska dilemman som kan dyka upp 
när graffitimålarna konstruerar sin identitet och sina praktiker. Framför allt har graffitimålare 
värderingar som inte passar in med deras handlingar. Det ideologiska dilemmat som 
graffitimålarna har är att de inte vill bli sedda som brottslingar, men ändå säger de att 
spänningen är viktigt för deras målande. Med diskursanalys kan vi se vilka sociala 
förutsättningar som skapar dessa dilemman. Konstruktionen om att inte vilja bli stämplade 
som kriminella bygger på samhällsbilden om den asociala individen. Individer som inte kan 
anpassa sig efter normer och regler blir uteslutna från gemenskapen. Det finns föreställningar 
om att människan är en social varelse som behöver andra människor för att må bra och kunna 
känna sig som ”någon”. Den andra konstruktionen om spänning är att det är ett viktigt 
element i graffitimålningen. Detta grundar sig i målarnas inställning om att spänning ger dem 
utmaningar som främjar deras skicklighet och snabbhet. Spänning kan göra en graffitimålare 
till en bättre målare. Dessa sociala förutsättningar skapar ideologiska dilemman hos 
graffitimålarna. Dock är dilemman inte något som graffitimålarna bekymrar sig om, utan de 
använder de olika konstruktionerna för skilda syften och ändamål. 
 
8.4 Allmän diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att avsluta vår uppsats med att reflektera över vad vi hade 
kunnat göra annorlunda med undersökningen och till sist presenteras vad vår uppsats kan 
bidra med till framtida forskning kring graffitimålare och deras kultur. 
 
8.4.1 Reflexivitet  
Innan vi började med uppsatsen hade vi en föreställning att graffiti och klotter är pojkstreck 
som tillhör tonårsperioden, vilket sedan avtar när målarna blir äldre. Dock visade det sig att 
denna föreställning bara var en förenkling av ”verkligheten” och egentligen var mer komplex 
än vad vi trodde. Efter att resultatet var klart hade vi fått en annorlunda bild av graffitin, 
kulturen och målarna. Numera har vi förståelse för graffitimålarnas behov och mening med 
deras målande. Vi ser graffitimålandet som en praktik, att de vill känna en social tillhörighet 
med en unik och speciell identitet som inte är tillgänglig för den ”stora massan”. Men 
samtidigt som vi har en fått större förståelse för graffitimålarnas handlande kan vi ändå inte 
acceptera den förstörelse och de ekonomiska skador deras målningar och klotter kostar 
samhället. Målandets funktion för målarna kan bland annat vara en protest mot samhället, 
men att vi människor som står utanför graffitikulturen inte kan se vad graffitin och klottret 
innebär. Detta kan leda till att deras protester blir kontraproduktiv, det vill säga att ”vanliga” 
människor blir mer emot graffitin ju mer det målas. 
  Under uppsatsens gång märkte vi att det fanns vissa saker som vi hade velat göra 
annorlunda, speciellt när vi gjorde våra intervjuer. Vi hade gärna velat intervjua yngre målare 
för att få ett bredare perspektiv på hur graffitimålare konstruerar sig själva, deras mening med 
målandet och hur de förhåller sig till det lagliga och olagliga målandet. Våra informanter 
befann sig i åldrarna 21-36 år, och vi tycker att det skulle vara intressant att höra hur 15-
åringa graffitimålare talar om sig själva, sitt målande och om lagligheten och olagligheten 
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med graffitin. Detta var dock en omöjlighet eftersom vi själva inte känner till några yngre 
graffitimålare eller hade möjlighet att få tag på några. Precis som resultatet visar är 
graffitimålare inte några personer som skyltar med att de målar olaglig graffiti.  
  När vi senare analyserade alla våra intervjuer märkte vi att intervjuguiden inte skulle ha så 
många specifika frågor, utan ha mer öppna frågor där vi skulle kunna får djupare svar och få 
möjligheten att ställa följdfrågor. Vi upptäckte under analysarbetet att vi som intervjuare 
påverkade våra respondenters sätt att tala. Bland annat märkte vi att personer som vi kände 
personligen talade mycket i jag-form, medan informanter som vi inte kände alls talade mycket 
i man-form. Detta kan vara intervjupersonernas sätt att undvika subjektpositionen som 
kriminell, speciellt när de talar med okända personer om något olagligt de har gjort. En tydlig 
subjektplacering som vi påverkade informanterna med var frågan om vad som var skillnaden 
mellan en traditionell konstnär och en graffitimålare. Där erbjöd vi endast dessa två 
positioner. Men det var inte bara hur vi kände informanterna som påverkade deras sätt att 
prata om sig själva, utan vi märkte också att de använde samma ord när vi frågade något. Till 
exempel när vi frågade om skillnaden mellan graffiti och klotter. En spontan uppfattning kan 
vara att man inte tror att graffitimålare använder begreppet klotter. Men för informanterna 
finns det skillnad, precis som att det finns skillnader mellan genrer inom konstvärlden. Men 
den största tanken som slog oss under hela uppsatsen var om vi som forskare är med och 
förstärker eller försvagar diskusen om graffiti som konstform eller skadegörelse? Eftersom vi 
skriver den här uppsatsen reproducerar vi olika former av diskurser kring graffitimålare. Men 
vårt syfte är inte att typifiera eller stämpla graffitimålare som det här eller det där, utan vårt 
syfte är att försöka få en större förståelse på hur graffitimålare ser på sig själva.  
 
8.4.2 Förslag till framtida forskningsfrågor 
Genom arbetet med uppsatsen väcktes nya frågor om graffitimålare, men som vi själva inte 
kunde besvara med vårt resultat. Våra nya frågor kan istället användas till framtida forskning 
om graffitimålare och deras kultur. Framför allt tror vi att mer forskning kring målandets 
betydelse skulle kunna bidra, inte bara till ökad förståelse för graffitimålarna och kulturen, 
utan se vilka behov som behövs tillfredsställas och ta hänsyn till när man ska skapar åtgärder 
mot den olagliga graffitin. En annan fråga som dök upp hos oss var bland annat att det finns 
luckor i forskningsområdet när det gäller föräldraperspektivet. Hur ser föräldrarna på sina 
barns olagliga målande och vilka konstruktioner använder de när de framställer sig själva och 
sina barn?  En annan intressant fråga är att graffitin behöver en motdiskurs för att kunna 
existera. Vad skulle hända om samhället legaliserade graffitin? Hur skulle graffitimålarna 
ställa sig till ett sådant beslut, eftersom resultatet visar att deras kultur går ut på att måla 
olagligt? 
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9. Sammanfattning 
 
Idag finns det människor som tycker att graffiti är en konstform som ungdomar använder för 
att få utlopp för sin kreativa förmåga, och andra människor som menar att graffiti bara handlar 
om vandalism. Graffitin kostar samhället stora summor pengar genom sanering av det 
olagliga klottrandet. Det sker arbete från flera olika håll med att finna effektiva åtgärder för 
att få bort eller minska klottret. Vårt syfte med uppsatsen är att försöka se hur graffitimålarna 
själva konstruerar sin verklighet, hur de skapar mening med sitt målande och hur de själva 
ställer sig till det olagliga och lagliga målandet. Vi utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv och använder den både som teori och analysmetod. I vår undersökning intervjuade 
vi graffitimålare från olika håll i landet. Resultaten visar fyra teman med olika 
tolkningsrepertoarer som graffitimålare använder för att konstruera sig själva: den heliga 
konstformen, att göra reklam för sig själv, samhället gör oss kriminella och på rätt sida av 
lagen. Graffitimålare konstruerar sig en roll som konstnärligt intresserad rebell som har 
friheten att skapa fritt och samtidigt stå utanför de samhälleliga normerna. Men med 
rebellrollen antar graffitimålaren samtidigt en roll som offer för samhälleligt förtryck, 
eftersom samhället stämplar dem som kriminella. 
 
Sökord: graffitimålare, identitet, diskurspsykologi 
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11. Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
BAKGRUND 
1. Ålder 
2. Familjeförhållande 
3. Fritidssysselsättning 
4. Skola/arbete eller annat 
5. När började du/ni måla? 
6. Hur kom det sig att du/ni började måla? 
 
KONST OCH UTTRYCK 
7. Varför målar du och vad innebär det för dig? (fokus) 
8. Förberedelser (hur lång tid det brukar ta) 
9. Verktyg, förebilder, inspiration?  
10. Hur får ni tag på färg? 
11. Vad målar du/ni? (motiv) 
12. När målar du/ni? 
13. Var målar du/ni? 
14. Var målar du/ni inte? 
15. Har du/ni något budskap? (vilket) 
16. Vad är skillnaden mellan en graffitimålare och en accepterad konstnär (med utbildning 
och/eller som får betalt för sin konst) 
17. Vad är skillnaden mellan klotter och graffiti för dig/er? 
18. Hur kom det sig att du/ni fortsatte måla? 
19. Vilka positiva och negativa sidor finns det med målandet? 
20. Hur kommer det sig att du slutade? 
 
UPPMÄRKSAMHET 
21. Hur viktigt är det för dig/er att andra människor ser det du/ni har målat? (både 
allmänheten och andra graffitimålare) 
22. Är det någon skillnad på vems uppmärksamhet du/ni får? 
23. Upplever du/ni någon skillnad i uppmärksamhet mellan olaglig och laglig målning? 
(vilka) 
 
SPÄNNING OCH FARA 
24. Förutom målandet, vad lockar dig/er till graffitikulturen? 
25. Hur stor betydelse har spänningen i ditt/ert målande? (måla på farliga ställen, risken att 
åka fast) 
26. Hur upplever du/ni riskerna/farorna när du målar olagligt? 
(på farliga och uppseendeväckande platser där risken för olyckor är stor) 
27. Vad är viktigast, måla eller spänningen? (varför) 
28. Vad händer med spänningen när du/ni målar på lagliga väggar? 
(kan man hitta den på något annat sätt?) 
 
MANLIGHETEN 
29. Känner du/ni några tjejer som målar graffiti? 
30. Varför tror du/ni att det är så få tjejer som målar? 
31. Kan en tjej bli lika duktig och respekterad som en kille inom graffitikulturen? 
32. Varför tror du/ni att de flesta är killar som målar? 
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33. Hur länge tror du/ni att du/ni kommer att hålla på med graffiti? (finns det någon övre 
åldersgräns) 
34. Vad är manlighet för dig/er? 
35. Vad är det för manlighetsideal inom graffitikulturen? 
 
GÄNG  
36. Finns det graffitigäng? 
37. Vad har du för relation/er till dem?  
38. Umgås du/ni även när ni inte målar? (med andra gäng och ditt eget) 
39. Hur får man respekt inom graffitikulturen? 
40. Hur viktigt är det att få respekt? 
41. Vad vill du/ni ha respekt för? 
42. Upplever du/ni någon rangordning inom graffitigänget? 
 
INDIVIDUALITET/IDENTITET 
44. Vilka är det som målar graffiti? 
45. Är du en graffitimålare eller graffitiklottrare? 
46. Har du vänner som inte målar graffiti? 
47. Hur länge tror du/ni kommer att hålla på med graffiti? 
48. Skulle du kunna klara dig utan graffitimålandet? 
49. Pratar du/ni med andra kompisar (som inte målar) om du/ni målar graffiti? 
50. Finns det någon övre åldersgräns då det inte är okej att vara graffitimålare? 
 
KRIMINALITET  
51. Vad tycker du/ni om att måla lagligt/olagligt? 
52. Vad är skillnaderna? 
53. Vad tycker du/ni om lagliga väggar? 
54. Känner du/ni att du/ni har fått tillräcklig information om vilka konsekvenser man får av att 
måla olagligt? 
55. Finns det åtgärder som kan minska eller förebygga olaglig graffiti och klotter? 
56. Vilka åtgärder tror du/ni behövs för att minska/få bort det olagliga klottret och graffitin? 
57. Vad skulle få dig/er att sluta med att måla olaglig graffiti? 
 
ANDRA MÄNNISKORS ÅSIKTER OCH OMDÖMEN 
58. Hur tror du/ni omgivningen ser på ditt/ert målande? 
(familj, andra graffitimålare, partner, kompis som inte målar, polisen och andra vuxna) 
 59. Vet dina föräldrar om att du/ni målar? 
60. Vad tycker de om det (det lagliga och olagliga)?  
61. Vad tror du att de skulle säga om de fick veta?  
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12. Bilaga 2 
 
 
Information om informanterna 
 
Kim - 22 år. Har sambo och ett barn. Har målat graffiti sen han var tolv år, har så gott som 
slutat måla. Studerar på komvux. 
 
Daniel - 27 år. Bor med mamma, pappa och två syskon. Har målat graffiti i sen han var nio år. 
Är idag arbetslös. 
 
Johan - 21 år. Bor tillsammans med mamma och pappa och tre syskon. Han har målat graffiti 
sen han var 15 år. Är idag arbetslös. Målar idag endast på lagliga väggar. 
 
Per - 28 år. Sambo och har två barn. Har ett arbete. Han började måla graffiti vid 12-13års 
ålder. Målar inte lika mycket idag på grund av tidsbrist. 
 
Henrik - 28 år. Har en flickvän. Arbetar som grafisk formgivare. Han började måla graffiti 
när han var 12 år. Målar sporadiskt. 
 
Kalle - 25 år. Studerar design på akademisk nivå. 
 
Anders - 36 år. Sambo och har två katter. Började måla när han var 12-13år. Arbetar idag 
som art director. Målar fortfarande graffiti. 
 
Fredrik - 28 år. Singel. Började måla vid 12-13års ålder. Arbetslös. Målar inte längre. 
 
 
 
 
 
 


