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Graffiti – kontextualitet, platsbundenhet och innehåll 
1. Inledning 
Motivering  

Att åka tunnelbana eller att gå i stadens rum innebär garanterat ett möte med 

graffikonsten. Det är i stadens offentlighet som graffitin hör hemma och det är i 

stadens offentlighet som graffitin hade sitt ursprung när det begavs sig i 1970-talets 

New York.1 Att synas och bli sedd är en stor del av graffitirörelsens strategi och 

kanske kan det förklara varför graffitimålare så många gånger väljer att placera sina 

verk på så synliga platser som möjligt. Att måla på tåg eller längs med tågrälsens 

tunnlar kan förklaras på just detta sätt, men kan man tänka likadant kring graffitin 

som figurerar innanför konstinstitutionernas väggar? Jag har valt att i denna uppsats 

skriva om graffiti och dess relation till de olika rummen som den återfinns i. Vilket 

även leder till att denna uppsats tar upp dess relation till vad som oftast kallas 

högkultur.2 Jag vill veta mer om graffitin, och jag vill framförallt arbeta på ett sätt 

som främjar en utveckling i diskussionen om relationen mellan konstbegreppet och 

graffitikulturen.   

 

Syfte 

Jag har valt att skriva om graffitikonst ur en konstvetenskaplig synvinkel eftersom jag 

själv vill få svar på frågan om graffitikonstens innehåll förändras när den byter 

kontext. Mer ingående leder syftet till en diskussion kring graffitikonstens relation till 

de olika sammanhangen som den kan återfinnas i, exemplifierat i min text i form av 

gaturummet och gallerirummet. Min tes är att graffitikonsten fungerar på ett likartat 

sätt som platsspecifik konst, det vill säga att graffitikonstens innebörd och dess 

innehåll är bundet till dess rumsliga position. Omsatt i denna text skulle det innebära 

att graffitikonsten har separata innehåll mellan sin position i gaturummet och i 

gallerirummet.  
 Alltså är min frågeställning: Hur förändras graffitikonstens innehåll vid 

ett byte av kontext?  

 

                                            
1 Cecilia Andersson, Rådjur och Raketer, Diss. HLS Förlag, 2006, s. 29.  
2 Se t.ex. Greenbergs definition av ”hög” och ”låg” kultur i ”Avantgarde and Kitsch”.  
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Metod och teori 

Genom att undersöka hur graffitin uppträder i de olika rummen kan man komma 

närmre en slutsats om vikten av kontexten i betydelsebildningen för ett konstverk. 

Således kommer jag att försöka ge exempel på graffitikonst i dessa två skilda miljöer, 

det vill säga ett graffitiverk som återfinns ute i det allmänna gaturummet och ett 

graffitiverk som återfinns inne i ett gallerirum. Jag har valt att disponerad denna 

uppsats i två huvuddelar. 

Den första delen består av en undersökning av hur gaturummet och 

graffitikonsten samspelar.  Jag utgår i min diskussion från ett graffitiverk som är 

skapat och placerat i det offentliga gaturummet – detta för att nå fram till en slutsats 

kring hur dess placering påverkar betydelsebildningen. Jag kommer även att mer 

ingående skriva om hur platsspecifik konst och graffitikonst kan jämföras med 

varandra. Platsspecifik konst eller site specific kan överblickande beskrivas som ”inte 

avsedda för att flyttas, säljas eller byta miljö”.3  Den amerikanska konstnären Robert 

Smithson är ett gott exempel på en konstnär som arbetade inom den platsspecifika 

traditionen, och jag kommer att använda mig av hans konstverk Spiral Jetty (se. Fig 

1.) i en jämförande analys med graffitin. Jämförelsen mellan graffiti och platsspecifik 

konst är i min mening befogad att ha med i denna uppsats då jag anser det fördelaktigt 

att teoretiskt knyta an till graffitirörelsen och även sätta den i sammanhang med andra 

konströrelser.   

 Den andra delen kretsar kring hur den vita kuben och en institutionell 

konstsyn påverkar det utställda objektet, och i mitt bruk av analysen; det utställda 

graffitiverket. En analys av graffitikonstnären Seens utställning på Galleri Jonas 

Kleerup kommer att fungera som ett jämförande exempel med graffitiverket som 

figurerar i uppsatsens första del.4  Via en jämförande analys mellan dessa hoppas jag 

kunna besvara uppsatsens frågeställning. Alltså medelst att se om det finns någon 

skillnad mellan verket som är upptaget i den institutionella konstsfären och det som 

befinner sig i gatumiljö hoppas jag besvara frågor kring graffitins platsspecifika 

egenskaper. 

 Jag kommer huvudsakligen i denna uppsats att anlägga en teoretisk 

anknytning till det jag undersöker, alltså kommer min bevisbörda företrädesvis 

                                            
3 Sven-Olov Wallenstein, Bildstrider, AlfabetaAnamma, 2001, s. 235. 
4 Seen på Galleri Jonas Kleerup 11/09 - 11/10 2009, Stockholm.  
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förankras i teori kring estetik och konst. Jag har valt att inte använda mig av en 

kvantitativ metod för denna uppsats, detta eftersom jag inte tycker det är relevant för 

det som jag vill undersöka, då termerna kontext, rum, platsbundenhet och innehåll 

som är nyckelord i uppsatsen bäst förankras teoretiskt och i en mer abstrakt 

beskrivning och form.   

 De teorier som framförallt används i uppsatsen är etnologen Mary 

Douglas tankar om hur man kan påvisa den kulturella betingelsen inför placering av 

objekt i olika sammanhang. Hennes verk Renhet och Fara kommer att användas i 

detta moment.5 Anledningen till varför jag har valt att använda Douglas är eftersom 

jag anser det relevant att tillämpa teori kring både till känslomässiga aspekter kring 

placering och hur man kan använda dessa i ett kulturellt system. Andra tillämpade 

teorier är George Dickies tankar om en institutionell konstteori i vilket ett gemensamt 

system för konstvärlden dikterar över objekts konststatus.6 Men även Brian 

O’Dohertys verk Inside the White Cube är viktig för analysen, detta eftersom 

teorierna kring gallerirummets är essentiell för det utställda objektets 

betydelsebildning. 7 

 

Presentation av materialet 

Utgångspunkten för detta arbete är två graffitiverk som figurerar i två skilda miljöer. 

Således är det dessa två dokumentärt fotograferade företeelser som står i fokus. Den 

första bilden som figurerar i uppsatsen är tagen av mig, föreställandes ett graffitiverk 

funnet under St:Eriksbron i centrala Stockholm. Den andra bilden är från Galleri 

Jonas Kleerups pressbilder och är en snapshot av visningslokalen med Seens 

utställning. Utgångspunkten kretsar kring två valda eftersom jag anser att de på ett bra 

sätt illustrerar skillnaden mellan de två verken och dess placering. Att jag bara har 

tagit en av dem bidrar också på ett plan till en diskussion kring de olika verkens 

tillgänglighet – det ena var om lite avsides, ändå fullt tillgängligt för mig som 

intresserad att hitta och dokumentera. Medans fotografiet från Seens utställning är 

taget av galleriet själv och fungerar som en strategisk bild – en reklambild om man så 

vill, vilket säger något om sättet Seens verk används och regleras av galleriet självt.  

 

                                            
5 Mary Douglas, Renhet och fara, Bokförlaget Nya Doxa, 2004. 
6 George Dickie, Introduction to Aesthetics, Oxford University Press, 1997. 
7 Brian O’Doherty, Inside the White Cube, University of California Press, 1999. 
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Avgränsning  

Det finns många aspekter som är viktiga att ta i beräkning kring graffitikonstens 

betydelsebyggande element, exempelvis hur graffitikonstens rent estetiska uttryck har 

för betydelse för uppfattningen eller hur denna konsts betydelse hänger ihop med hip-

hop kulturen i stort. Men dessa är inte centrala för frågeställningen och kommer 

därför inte att tas i beräkning. Det bör även tilläggas att jag i denna uppsats skriver om 

graffiti och inte streetart. Detta är viktigt att påpeka då dessa i stort är 

sammankopplade och hör ihop finns det ändå en viktig skillnad mellan de två. 

Graffitin består enbart av uttrycket av att måla på vägg eller duk – streetart är bredare 

och kan innebära ett användande av många fler medier.8 

 

Forskningsöversikt 

På senare tid har det framkommit mycket intressant material kring graffitins historia 

och dess uttryck inom litteraturen. Däremot är det fortfarande ganska tunt inom den 

konstvetenskapliga diskursen. Det finns ett par nyckelverk såsom Henry Chalfants 

och James Prigoffs bok Spraycan Art som gavs ut redan 1987 och som i stort har varit 

stilbildande för hur man skriver om graffitikonst. Spraycan Art är en samling av både 

berättelser om enskilda writers det vill säga graffitikonstnärer, graffitins terminologi 

och en summarisk historik över graffitins historik. Men vad Spraycan Art till största 

del består av är fotografier av graffitiverk. Detta är något som är enande för 

graffitikonstböcker i stort och innebär problem för någon som vill skriva en teoretiskt 

förankrad text på samma ämne. Ytterligare nyckelverk inom den svenska akademiska 

disciplinen, med en mer teoretisk anknytning är Staffan Jacobssons doktorsavhandling 

Den spraymålade bilden, som den första i sitt slag i Sverige på början av 1990-talet 

genom en kvantitativ undersökning kartlade graffitin inom den konstvetenskapliga 

och etnologiska diskursen. Andra viktiga verk är Cecilia Anderssons avhandling 

Rådjur och Raketer, som även hon via en konstvetenskaplig och etnologisk diskurs 

undersöker hur den konstnärliga produktionen ser ut i det offentliga rummet.  

 

 

 

                                            
8 Cedar Lewisohn, Street Art, Tate Publishing 2008, s. 15. 
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2. Throw up i det offentliga rummet 
 

 
 

Demon Thez, APF GAP Crew, 2009, betong och sprayfärg, under St:Eriksbron i 

Stockholm.  

 

En ”throw up” är ett alias eller namn som snabbt kastas upp (eng. throw up) på en yta 

med ett lager färg och konturlinjer.9 Det ska gå snabbt men innehålla mer detaljer än 

exempelvis en ”tag” som är utformad på så sätt att namnet ska kunna skrivas på bara 

några sekunder. Tagsen värderas snarare utifrån mängden tags än det estetiska värdet 

och är de tecken som är absolut vanligast att stöta på som betraktare.  

 Redan nu i det inledande stycket stöter jag som författare till denna text 

på svårigheter i användandet av graffiti överfört i text. Jag skrev exempelvis ”tagsen” 

i beskrivning av flera tags, i ett försök att böja det högst lediga engelska lånordet, till 

ett svenskt ord. Resultatet, kanske vi alla kan vara överens om, är långt ifrån 

                                            
9 Henry Chalfant & James Prigoff, Spraycan Art, Thames and Hudson, 1987, s. 12 
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tillfredställande, men trots detta måste jag acceptera krocken mellan en kultur som är 

så högst inofficiell och skrivandet av en vetenskaplig uppsats. På samma gång är 

denna första sammanstötning ett bevis och även en anledning till motivering för den 

här uppsatsens existens.  

Det är svårt när två fält rasar in i varandra; det är svårt att via ett 

konstvetenskapligt användande av de egna diskursiva verktygen beskriva ett 

graffitiverk, ett graffitiverk som har sina egna termer, verktyg och system för 

värdering. Men det är även otroligt intressant. I beskrivningen av bilden av den redan 

nämnda throw up målningen var det tydligt att det var svårt att anlägga en sedvanlig 

beskrivning innehållandes, i ordningen: Konstnär, titel, år, material, placering. Det 

mesta i beskrivningen förblev okänt när jag använde mig av denna specifika 

beskrivning av verket. Utan sockel eller ram och position inom konstfältet fungerar 

inte den konstvetenskapliga beskrivningen på verk som är utanför fältet. Det finns det 

mycket inkorporerat i verket som både bygger upp det estetiska uttrycket liksom 

avslöjar dess identitet. Men de gör det på graffitins egna premisser och inom den egna 

samfälldheten. 

 Graffitin och konsten har många gånger mött varandra, så till den grad 

att man idag traditionellt kallar graffiti för graffitikonst,10 men är detta möte helt 

oproblematiskt? Min mening är att problematiken sträcker sig längre än till 

terminologi och har sin kulmination i mötet mellan graffiti och konstinstitutionen.  

  

Den förste Writern  

Traditionellt sett talar man om graffiti som lika gammal som människan själv; detta 

innebär att man kategoriserar exempelvis grottmålningar som graffiti, likaså 

inskriptioner på husväggar och andra liknande företeelser.11 Men denna sorts graffiti 

är utan ett enhetlig estetiskt uttryck och kan därför egentligen inte jämföras med vad 

vi idag anser karaktäriserar graffiti. Vår moderna graffitikultur kan avgränsas till ett 

födelseår, födelseplats och faktiskt nästan upphovsman; 1967, New York, 

Cornbread.12  

 Cornbread tillhörde en av de första som i New York började skriva sitt 

namn med stilistiska bokstäver på husväggar, något som i sig självt inte låter särskilt 

                                            
10 Eleanor Heartney, Art & Today, Phaidon, 2008. 
11 Staffan Jacobson, Den Spraymålade Bilden, Diss. Aerosol Art Archives, 1996, s. 9. 
12 Jacobson, s. 24.  
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nyskapande men ändå skiljde sig från allt annat; det var i ett rent estetiskt syfte. 

Tidigare sorts gänggraffiti hade funnits i New York och andra städer men de 

inskriptionerna hade syftet att avgränsa de olika territorierna. Cornbreads graffiti var 

någonting i sig självt; den hade ingen funktion förutom att just existera som ett 

uttryck. 13 Cedar Lewinsohn, författare till boken Street Art som gavs ut i samband 

med Tate Moderns utställning med samma namn, menar att en majoritet av 

graffitiutövare inte själva vill kalla sig konstnärer och betraktar inte graffitin som en 

del av en konventionell konstklassificering. Vilket i kan leda till en första slutsats att 

graffitirörelsen i stort inte handlar om mycket mer än att kludda på väggar, men kan 

också leda till en andra slutsats, i vilket Lewinsohn menar att man kan se vandalism 

som ett kreativtverktyg, och därmed betrakta graffitirörelsen som en kreativ rörelse 

men på andra premisser än konventionell konst. 

 

Gaturummet 

Cecilia Andersson använder termen ”symboliskt motstånd” i beskrivningen av 

graffitikonstens mål och mening. 14 Hon menar att graffitikonsten i stort ifrågasätter 

stadens utseende och rummens funktioner. Jag håller med Andersson om att graffitins 

närvaro i gaturummet onekligen ställer frågor kring vem som ska få ha tillgång till 

utformningen av det gemensamma utrymmet. Men min invändning mot Anderssons 

begrepp är att jag anser graffitins motstånd, att via färg och bilder styra över 

gaturummets utseende är mer handgripligt än det är symboliskt. Det är att tvinga 

andra att röra sig i det rummet som graffitin har skapat. Ett symboliskt motstånd i min 

mening tar sig uttryck i mer andra representationer såsom exempelvis en 

demonstration medan graffitin är mer konkret i sitt uttryck. Samtidigt innebär 

graffitins ”handgripliga” motstånd att den många gånger kategoriseras efter vissa mer 

särskiljande drag, såsom dess stora spridning över världens städer och dess många 

gånger illegala karaktär. Inte sällan hänvisas graffitin till att enbart vara liktydigt med 

skadegörelse.15 Men min invändning mot en sådan direkt kategorisering är att graffitin 

är så pass effektiv i sin spriding att det inte längre räcker med att se den som vanlig 

skadegörelse. Är det fortfarande skadegörelse om den är utbredd över de flesta stora 

                                            
13 Lewisohn, s. 19. 
14 Andersson, s. 72. 
15 Se Dave Shannon, Graffiti och annan kriminalitet: kriminella karriärer bland Stockholms 
graffitimålare, Särtryck, Stockholms universitet, 1104-9170 ; 69 
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städerna i västvärlden och unisont delar uttryck? Sammantaget vill jag via dessa 

exempel påvisa att graffitins plats i gaturummet ställer frågor både om dess 

konstnärliga särart liksom dess politiska agenda, och att mötet mellan graffiti och 

husvägg inte är helt oproblematiskt – men inte heller helt ogenomtänkt. 

 Gaturummet, den offentliga platsen, agoran, kan ses som ett centrum för 

staden. 16 Nyckelord såsom allmän, öppen, demokratisk, kan anges i beskrivningen av 

den offentliga stadsbilden. Det är utrymmet som alla delar på samma villkor. Men är 

det samma sak som utrymmet som vi alla bestämmer över? Wallenstein skriver att det 

offentliga rummet inte längre existerar på samma villkor som det gjort tidigare. Idag 

har det moderna offentliga rummet finns fler trösklar än förut; det finns så pass många 

små skillnader mellan de olika konceptuella rummen att en handling i ett rum inte 

nödvändigtvis har samma innebörd i ett annat.17 I min mening, kan konfliken 

exemplifieras i jämförelsen mellan en kommunalt uppbackad utsmyckning av 

exempelvis ett torg, och en av graffitikonstnären utsmyckat elskåp på samma torg. De 

har olika uttryck men de är placerade i samma offentlighet – den ena är allmänt 

accepterad och uppskattad och den andra har ett mer splittrat stöd hos invånarna. 

Således kommer dessa två uttryck att värderas olika eftersom de fungerar på olika sätt 

i det offentliga rummet. Graffitin i det offentliga rummet är lika vanligt 

förekommande som tillåtna utsmyckningar, men den är allmänt sätt inte accepterad. 

Vilket leder till frågan: varför är det så?  

Motsatsparet kommunalt uppbackad utsmyckning kontra graffiti på ett 

elskåp ställer således en viktig fråga om det finns vissa estetiska uttryck som är mer 

eller mindre lämpliga att placeras i offentligheten eller om det är det socialt 

överenskomna värdet i uttrycket som styr uppfattningen. Det är en lätt sak att på 

förhand döma graffitin som skadegörelse då den är spontant ursprungen från en 

enskild medborgare; den är alltså inte sanktionerad eller på förhand speciellt vald som 

utsmyckning. Därför kan man se den såsom inte rättfärdigad att få existera i den 

allmänna gemenskapen; det vill säga det är inte en enskild person som får bestämma 

över gaturummets utseende.18 Vilket även i förlängningen leder till att graffitikonsten 

inte är accepterad i gaturummet, även fast den är det i andra sammanhang och andra 

                                            
16 ”Agora´, torget i antika grekiska städer, den centrala platsen för allt offentligt liv, såsom 
handel och rättskipning, möten och ritualer.” http://www.ne.se, utskrift gjord 19/11/08. 
17 Wallenstein, Bildstrider, s. 227 
18 Arthur Danto, After the end of Art, Princeton University Press, 1997, s. 182 
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rum. Etnologen Mary Douglas skriver i sin bok Renhet och Fara om det relativa sätt i 

vilket vi avgör ett objekts värde och hur vi anger vad som är lämpigt vart.  

 

  ”… mat är inte i sig självt smutsig, men det är stötande att lämna 

hushållsredskap i sovrummet eller matrester på kläderna … vårt beteende 

rörande orenande utgör en reaktion som fördömer varje föremål eller 

förställning med benägenhet att förvilla eller emotsäga våra invanda 

klassificeringar”.19 

 

Utifrån detta exempel är det möjligt att härleda en negativ reaktion gentemot en 

företeelse utifrån invanda föreställningar lämplighet; mat är inte i sig självt orent men 

blir det om maten återkommer i fel sammanhang, samma tes kan överföras till graffiti 

och de olika sammanhang den kan återfinnas i. Graffiti är inte i sig självt stötande 

eller orent, men uppfattas generellt sätt som det i vissa sammanhang, exempelvis i det 

offentliga rummet. Det är i det offentliga rummet som graffitin ges negativa 

egenskaper; den förorenar och förfular och måste förbyggas och tas bort. Medans 

graffiti placerad i ett gallerirum inte upplevs som oren utan fungerar bra ihop med 

våra föreställningar om vad som är tillåtet att placera i galleriets specifika rum. Alltså 

kan man hävda att graffiti som estetiskt uttryck; att de rent estetiska nämnarna 

tillhörandes graffitikonsten inte är stötande utan har ett neutralt värde.  

Ett ytterligare exempel på svårigheten att benämna vissa uttryck som 

mer eller mindre lämpliga i olika sammanhang är förekomsten av handstickad 

gatubaserad konst. I Stockholm finns gruppen Stickkontakt, som genom sina 

graffitor20, stickar in saker såsom lyktstolpar, elskåp, handtag och liknande saker i 

gaturummet. Min observation kring detta fenomen är att de allra flesta inte har 

någonting emot dess förekomst i gaturummet. Även fast det är en handling som i 

största mån är identisk med graffitin, uppfattas den inte som stötande eller ens som 

skadegörelse. Medans stora summor pengar går åt varje år till sanering och 

förebyggande åtgärder för graffiti i Stockholm verkar det inte vara någon som 

reagerat negativt på knitty graffiti, som fenomenet kallas. Anledningen till detta kan 

enligt min mening bero på stickningens klart feminina associationer. Att sticka är 

                                            
19 Douglas, s. 56. 
20 Graffitor syftar på de utövande konstnärerna. Begreppet är hämtat från Stickkontakts egna 
hemsida: http://stickkontakt.blogspot.com. Utskrift gjord 13/12-09. 
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husligt, varmt, mjukt och framförallt vänligt. Det konnoterade egenskaperna vi ger åt 

stickad graffiti bidrar till att skydda dess förekomst i gaturummet. Douglas skriver i 

sin bok Renhet och Fara även om de kulturella system i vilket vi gemensamt inordnar 

och förstår kulturella tecken. Hon menar att det tillhörandes varje kultur finns ett 

system som medvetet eller omedvetet kontrollerar och styr våra uppfattningar. Detta 

är relevant för den presenterade diskussionen kring graffitiverkets placering i den 

offentliga miljön. 

 

Kulturmiljön tillhandahåller i förväg vissa grundläggande kategorier – ett 

positivt system i vilket föreställningar och kategorier prydligt kan 

inordnas. Framförallt äger kulturen auktoritet, eftersom varje enskild 

individ förmås att instämma till följd av andras instämmanden. … den 

rådande kulturens kategorisystem utgör däremot offentliga angelägenheter 

som inte så lätt låter sig ändras. Ändå kan kategorierna inte förbli 

opåverkade av krav som reses av avvikande former. Varje 

klassificeringssystem måste ge upphov till anomalier.  21 

 

Graffitin är en anomali i det givna klassificeringssystemet – det är ett brott mot det 

accepterade. Utifrån Douglas citat kan vi även förstå att dess status som anomali är 

någonting helt naturligt och nödvändigt, det är en del av kulturmiljön. Och kan också 

härledas till relationen mellan fin och ful konst, det vill säga finns det konst som 

definieras som ett fint och gott uttryck, exempelvis konst som hör hemma på gallerier, 

kommer det även finnas ett behov av konst som definieras som motsatsen.22 Om den 

fina, höga och konceptuella konsten finns måste även den fula, låga och grova 

konsten finnas.  Således kan graffitins status som en illegitim och otillåten verksamhet 

förstås utifrån ett gemensamt system. Eller med andra ord: Graffitin är en lagbunden 

rubbning i gaturbilden. Dess existens bekräftar andra uttrycks existens och status.   

 Sammanfattningsvis kan graffitikonsten alltså innehålla mer än vad en 

första kategorisering tillåter den att vara – graffitikonsten kan inte sammanfattas att 

enbart innebära vandalisering utan mål och mening. Det är dess placering i det 

offentliga rummet som bidrar till att uttrycket som sådant förstås vara en avsiktlig 

                                            
21 Douglas, s. 60.  
22 Tim Cresswell, Night Discourse, i Nicholas Fyfe (red) Images of the street. Planning, 
identity and control in public space, Routledge, 1998. 
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skadegörelse. I det offentliga rummet är en åverkan sprungen ur en enskild 

medborgare inte tillåten och detta kan förklaras utifrån vårt kulturella 

värderingssystem. Att graffitin existerar är ett resultat av detta; det är en motreaktion. 

En anomali; ett nödvändigt uttryck i systemet. Det är därför dess placering i 

gaturummet är så oerhört central. Jag vill hävda att det är i det konceptuella rummet 

som offentligheten kan tolkas vara som graffitin får en djupare innebörd och vidare 

innehåll. Det är inte längre bara ett estetiskt uttryck, det är en rörelse som får effekter 

av sin specifika placering. Det är i gaturummet som graffitin är illegal, det är här den 

stör ordningen och det är här som frågorna om utseendet av vårt gemensamma rum 

ifrågasätts och sätts på prov.  

 

Platsspecifik konst 

Den platsspecifika konsten kan i enkelhet sammanfattas som konst bunden till en 

plats; den kan inte flyttas utan att den förlorar sin mening. Den platsspecifika konstens 

möte med sin omgivning innebär att platsens uttryck och utseende förändras men 

inkorporeras samtidigt i verkets betydelse. På samma sätt fungerar det även omvänt – 

den platsspecifika konsten skapas av platsens egenhet. Sammanfattningsvis kan man 

förklara den platsspecifika konsten som en metod att omstrukturera platsens 

konceptuella innebörd och samtidigt med hjälp av platsen skapa konst som är bunden 

till platsen. Konsten och platsen är bundna till varandra eftersom dess betydelse inte 

går att separera; det har skapats en negativ plats; en konstruerad verklighet.  

Robert Smithsons konstverk Spiral Jetty från 1970 är placerad i Great 

Salt Lake i Utah, U.S.A., materialet är sten, jord, salt, salt kristaller och vatten. Alltså 

är konstverket uppbyggt av material hämtat från platsen – vilket innebär att verket som 

skapats är oskiljbart från platsen där den återfinns i. Verkets specifika egenskaper 

innebär även att den inte kan hanteras som ett traditionellt verk; det kan inte säljas 

eller ställas ut. Det kan alltså inte medverka i konstscenens sedvanliga 

utställningstradition och inte heller värderas därefter.  I och med den platsspecifika 

konsten måste de parametrar som man vanligt vis använder sig av i förståelsen av 

konsten justeras; vi kan inte som betraktare möta konsten på samma sätt – vi kan inte 

överblicka den eller förstå den utifrån dess placering på konstfältet.  

Gaturummet är graffitins ursprungliga scen. Det är här som majoriteten 

av alla verk återfinns, anledningen till detta är bland annat att majoriteten av 
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graffitikonstnärer inte är etablerade inom konstfältet och representeras således inte 

däri. Men den främsta anledning är att graffitikonsten är ett motstånd som har sin 

förankring i gaturummet då dess förekomst i gaturummet ställer viktiga frågor om 

utseendet på våra gemensamma ytor i staden – diskussionen kring gaturummets 

utformning är en viktig hörnsten i graffitikonstens innehåll och betydelse. Men dess 

förekomst i gaturummet är även en viktig del i hur graffitin kan anses vara en rörelse i 

egen mening, och särskiljd som konst som existerar utanför en institutionell 

gemenskap. Vilket leder till frågan: Vad är ett graffitiverk som inte återfinns i 

gaturummet?  Jag kan till en början besvara denna fråga genom mitt påstående: Det är 

ett verk som är ofullständigt; det saknar viktiga betydelsebyggande element.  

 Jag anser den platsspecifika konsten vara lik graffitikonsten eftersom 

bägge hämtar mycket mening från sin rumsliga placering. Således är ett betraktarmöte 

med graffiti mer problematisk och ser annorlunda ut än med konst som kan avgränsas 

med hjälp av en ram eller sockel och som i sin helhet kan placeras i ett gallerirum utan 

att verkets innebörd störs av placeringen. Graffitikonsten kan inte placeras i ett 

gallerirum utan att dess innehåll störs. Om en ”throw up” förflyttas från gaturummet 

till gallerirummet – från en vägg till en canvas, byter den rum. Därför kan man 

argumentera för att innehållet i viss mån förskjuts då man inte kan anta att graffitin har 

samma innebörd och fungerar på samma sätt i det nya sammanhanget i gallerirummet. 

Eftersom graffitikonsten liksom den platsspecifika konsten har en sådan stark relation 

till sin ursprungliga belägenhet är det i min mening rättfärdigat att hävda att ett 

graffitikonstverk placerat i ett gallerirum är väsensskiljt från det som finns i 

gaturummet.  
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3. Seen på Galleri Jonas Kleerup 
 

 
 
I fotografiet ovan återfinns graffitikonstnären Seens (riktigt namn Ricard Mirando) 

utställning på Galleri Jonas Kleerup i Stockholm.23 Utställningen består i stort av 

graffitikonst på duk. Min huvudfråga gällande denna utställning, och andra liknande 

utställningar av graffitikonst är vad som egentligen ställs ut. Vidare anser jag det 

finnas en konflikt mellan ett för den etablerade konstvärlden skapat graffitikonstverk 

och ett för gatan skapat graffitikonstverk. De rent estetiska nämnarna har inte 

förändrats – uttrycket är densamma; samma ”wildstyle” bokstäver och explosivt 

användande av färg och form.24 Men är det samma sorts konst som återfinns i de två 

olika rummen? Delar Seens målningar och den gatubaserade graffitikonstnärens 

throw-up samma plattform och är de en del av samma rörelse? Räcker det att 

konstatera att den ena är etablerad och den andra inte som en förklaring på 

problematiken? 

                                            
 
24 Wildstyle syftar på en ”ornamenterad och svårläst bokstavsdesign” definition hämtat från 
Jacobsson, s. 224. 
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Den vita kuben 

 

... aesthetics are turned into commerce – the gallery space is expensive. 

What it contains is, without initiation, well-nigh incomprehensible – art is 

difficult. Exclusive audience, rare objects difficult to comprehend – here we 

have a social, financial, and intellectual snobbery which models (and its 

worst parodies) our system of limited production, our models of assigning 

value, our social habits at large. Never was a space, designed to 

accommodate the prejudices and enhance the self-image of the upper middle 

class, so efficiently codified. 25 

 

Brian O’Dohertys citat öppnar för en viktig diskussion gällande gallerirummets 

specifika egenskaper och dess inverkan på det utställda objektet. För att kunna 

besvara frågan huruvida Seens graffitiverk skiljer sig från de i gaturummet 

exponerade verket, måste gallerirummets påverkan på det utställda objektet 

presenteras och diskuteras.   

O’Doherty menar att gallerirummet avgränsar sig själv och det utställda 

objektet i mening för att inte störa upplevelsen av konsten: ”The ideal gallery 

subtracts from the artwork all cues that interfere with the fact it is art”.26 Inneburet att 

man kan se på ett gallerirum som lika fyllt av aura som exempelvis ett kyrkorum. En 

skapad meningsfullhet som har som uppgift att upplyfta och inrama konsten. Detta är 

intressant eftersom gallerirummets vita väggar kan som första automatiska 

kategorisering misstas vara helt neutrala och befriade från laddad innebörd men som 

verklighet är närmast elektriska laddade av implikationer. Den vita kuben skapar 

autonoma konstverk som, för att använda Wallensteins formulering, ”… är ett resultat 

av min sublimering, av att jag idealiserar mig till ett rent betraktande subjekt”.27 Han 

menar att gallerirummet, liksom användandet av sockel eller ram, avgränsar objektet 

och placerar den i ett annat rum än betraktarens egen kropp; det befinner sig i ett 

                                            
25 O’Doherty, s. 76. 
26 O’Doherty, s. 14 
27 Wallenstein, s. 233 
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irreellt rum.28 På samma sätt förstärks denna begreppsmässiga rumslighet av 

exempelvis förbudet att vidröra ett utställt konstverk och i min mening på samma sätt 

kutymen i vilket du förväntas agera i gallerirummet; försiktigt och lågmält som 

Wallenstein skriver om det utställda objektet: ”… är transcendent i förhållande till 

min kropps rum, det är objekt för kontemplation och inte för handling, det är något 

privat och inte föremål för en kollektiv konsumtion, det är singulärt och inte utbytbart. 

På samma sätt som dess upphovsman är ett unikt subjekt, bör det konsumeras av ett 

motsvarande unikt subjekt i en speciell optisk och fysisk situation”.29  

 

Konstkanonisering 

Frågan om hur stor del av gallerirummet som egentligen utgör ett verks 

betydelsebildning kan också ställas och knytas an till en kritisk skärskådning av ett 

verks värderingsprocess. Förlängt till påståendet: Detta är konst, detta är kvalitativt 

eftersom det måste vara det för att få figurera i gallerirummet. Som i motsatt mening 

kan se ut så här: Detta blir konst, och blir kvalitativt eftersom det återfinns i 

gallerirummet. Kanoniseringens effekter på ett utställt konstobjekt måste tas med i 

beräkningen om man kritiskt ska särskåda hur ett verk uppfattas och värderas. Hur ska 

man annars kunna förklara förekomsten av världens mest kända tavla Mona Lisa av 

Leonardo Da Vinci? Det finns inget direkt i bildytan eller i Da Vincis framställning 

som kan förklara varför just denna tavla tillhör en av vår tids mest omhuldade och 

beundrade konstverk. Det är vacker och intressant men det finns andra tavlor av Da 

Vinci som är mist lika vackra och intressanta ur ett bildtolknings perspektiv. 

Förklaringen till varför hundra tusentals människor köar och vallfärdar till Louvren i 

Paris för att se Mona Lisa i sin egen flygel är eftersom hon har en egen flygel och en 

sådan oerhört uppburen plats inom konstsammanhang. Vi förstår att Mona Lisa är ett 

fantastiskt konstverk eftersom allt runt omkring tavlan signalerar det.30 Det är 

kontexten i vilken vi finner henne som gör att vi förstår och anser henne vara just bäst 

i världen. Däremot är enligt min mening det inget direkt negativt i detta; jag vill hävda 

att det är en del i hur ett konstfält etablerar sig och även det som i stort gör en 

konstscen möjlig. Det är närmast helt omöjligt att fälla dom över ett konstverk enbart 

                                            
28 Wallenstein, s. 233 
29 Wallenstein, s. 234 
30 Läs vidare i Donald Sassoon, Mona Lisa, Bokförlaget Forum, 2001. 
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på basis av dess estetiska nämnare, och en överenskommen värderingsmekanism är på 

ett sätt nödvändigt för att tillåta fältet som sådant förbli enhetligt.  

 Utvecklat kan detta bidra till en förståelse av vad det är man som 

betraktare verkligt uppfattar och tror sig förstå kring ett verk – betydelsebildningen är 

ytterst och om inte helt styrt av kontexten som verket återfinns i. Resultatet av en 

förståelse av hur kontextuella rubbningar påverkar ett verks betydelsebildning är en 

del i förståelsen för hur ett graffitiverks innehåll förskjuts vid ett byte av rum. Detta 

faktum är relevant i mötet med gatukonsten – vi läser in och skapar mening i mötet 

med konsten i gatumiljö och ger den ytterligare egenskaper än den rent estetiska 

upplevelsen. Exempelvis kan vi, som tidigare presenterat, reflektera över dess illegala 

natur och dess exponerade plats i den allmänna gemenskapen. På samma sätt påverkar 

det förståelsen av Seens graffitiutställning, genom dess placering i ett gallerirum 

förstår vi att det i första hand är konst som vi möter; konst som är kvalitativt bekräftad 

av konstfältet som sådant. Men som i min mening även begränsat av samma 

anledning. Och på samma sätt väsensskiljt från den gatubaserade graffitikonsten.  

 

 ”There are many differences between making legal and illegal graffiti. 

These elements are conceputal, stylistic and time based. When the illegal 

element is gone, so is the adrenaline rush of illegality; all that is left is the 

adrenaline rush of creativity. This is when the graffiti really has to be 

looked at purely as art”.31 

 

Ett märkligt undantag som bekräftar regeln är förekomsten av en av vår tids mest 

uppmärksammade konstnärer Banksy som målar illegalt men vars konst ändå är säljs 

för miljonbelopp.  Det dubbeltydiga i fenomenet kring Banksy är att hans upphöjda 

status i konstsammanhang överbygger den illegala aspekten av hans verksamhet. När 

Banksy målar en vägg, säljs samma vägg på auktion. Den tvättas inte bort utan ramas 

in och görs till ett konstobjekt.32 Detta exempel påvisar ytterligare 

värderingsmekanismen arbiträra funktion. Vilket leder vidare till mitt påstående att 

graffitikonsten består av fler betydelsebyggande element än de rent estetiska 

                                            
31 Lewinsohn, s. 45. 
32 Läs vidare om ett Banksy verk som såldes för 2,5 miljoner kr på Ebay: 
http://smp.se/noje_o_kultur/kultur/graffiti-klipp-for-husagare(431646).gm utskrift gjord 
20/12-09. 
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nämnarna. Det vill säga att ”wildstyle” bokstäver och sprayfärg är viktiga element för 

vad som bygger upp graffitis specifika egenskaper men att det finns andra mer 

abstrakta delar som är minst lika viktiga för betydelsebyggandet. 

 Som tidigare presenterats i texten var den första graffitikonsten placerad 

i gaturummet. Detta är ett faktum som inte bör underskattas. Att graffitin är 

hemmahörandes i gaturummet är alltså ett påstående som får stöd i hur dess 

ursprungsuttryck såg ut.  Det kan diskuteras huruvida hur mycket ett uttryck har 

möjlighet att utvecklas innan det inte längre har kontakt med sitt ursprungliga uttryck.  

 

 ”Graffiti is most associated with spray paint as a medium, but very rarely 

is this medium the subject of the graffiti. For graffiti writing to function as 

graffiti writing it has to adhere to certain rules. One or two of these rules 

can be broken, but if they are completely dismantled, it becomes harder to 

read the images as graffiti.” 33 

 

Alla uttryck och kulturer utvecklas och förändras i sitt uttryck, men gör detta innanför 

sina i egna gränser och inom sitt eget uttryck. Vilket innebär att graffitin kan få 

möjlighet att förändrats från dess ursprungsuttryck, men kan inte ändras så pass 

mycket att den inte längre ryms inom sitt eget system och innanför sitt regelverk för 

bedömning och igenkänning. Jag vill via dessa exempel hävda att Seens utställning på 

Galleri Jonas Kleerup saknar viktiga egenskaper tillhörandes graffitikonsten. George 

Dickie skriver i sin bok Introduction To Aesthetics ”A work of art is an artifact of a 

kind created to be presented to an artworld public”.34 Vilket i detta fall skulle innebära 

att Seens konstverk är skapat för enkom konstvärlden; formatet är anpassat för att 

kunna manövreras på ett sätt som följer en institutionell hantering – graffitin är på 

duk, den kan säljas och kan framförallt förflyttas fritt. Det är ett objekt som följer 

reglerna istället för att vara en anomali eller som den gatubaserade graffitikonstnären 

Blek le Rat anser om utställda graffitiverk: ”we’re looking at the shadow of the real 

thing”.35  

 

 

                                            
33 Lewisohn, s 107. 
34 Dickie, s. 92 
35 Graffitikonstnären Blek le Rat citerad i Lewinsohn, s. 127 
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Non-Sites  

 

”Like the ready-made, the key to the Non-site is the concept of 

displacement, how the meaning of an object is changed by removal to 

another site. But unilke the ready-made, the Non-site retains a connection 

to it’s orginal site (through the negative impression it leaves as well as the 

documentation that accompanies it), thereby setting up a dialouge about 

context, removal and recombination that echoes the very termes of the 

collecting archiving project that underlies the museum itself.” 36 

 

Svårigheten och själva kärnan i den platsspecifika konsten kan förenklat beskrivas 

som konflikten mellan plats och icke-plats. Men den största frågan kvarstår: hur kan 

något vara en icke-plats? En icke-plats, ett negativt rum, kan med mina egna ord 

förklaras som att försöka skapa en representation av en plats. Utvecklat är en icke-

plats ett resultat av att försöka konkretisera en plats – problemet är att en plats är 

bunden till sitt läge och kan inte förflyttas, därför blir representationen i sig självt 

imitativ, mimetisk, icke-konkret. Det skapas en icke-plats. Likheten mellan den 

platsspecifika konsten och graffitikonsten är att de båda har en stark koppling till dess 

rumsliga placering. Således kan det diskuteras huruvida ett utställt graffitiverk i 

egentlig mening är en skapad icke-plats. Att ställa ut och kurera graffitikonst är 

snårigt och i min mening egentligen en verksamhet som i sig själv är omöjligt. Att 

skapa graffitikonst i ett format som kan ställas ut och som förväntas fungera som ett 

konstobjekt är att skapa en avbild av graffiti. Det går inte att ställa ut en plats; och 

även om du förflyttar hela platsen till ett avgränsat rum eller om du tar dig till den 

specifika platsen och på något sätt lyckas avgränsa den har det ändå skapats en icke-

plats. Detta på samma sätt som att ett fotografi alltid kommer att vara en 

representation av någonting annat är vad den är. Det slutgiltiga resultatet av Seens 

utställning på Galleri Jonas Kleerup är alltså, enlig min analys, att utställningen består 

av representationen av graffiti och inte graffitikonsten i sin helhet. Låt vara att jag har 

dragit min analys gällande graffitins platsspecifika egenskaper till en yttersta gräns 

men jag vill sammanfatta min slutsats i att på samma sätt som en utställning av Spiral 

                                            
36Brian Wallis, Survey; Jefferey Kastner (red), Land and environmental Art,  Phaidon, 
1998, s. 31. 
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Jetty enkom kan bestå utav fotografier av verket kan även en graffitiutställning enkom 

bestå utav bilder som ser ut som graffiti. Vilket innebär att jag kan svara på min 

frågeställning hur graffitikonstens innehåll förändras vid ett byte av kontext med att i 

enlighet med min teori hävda att graffitikonstens innehåll är bundet till gaturummet 

och försvinner vid bytet till gallerirum. Det utställda graffitiverket är neutralt och är 

en estetisk komposition utan vidare innehåll. 

 

4. Sammanfattning 
Vår tids moderna graffiti är sprungen ur behovet att få uttrycka sig på sina egna 

villkor; med sina egna verktyg och för en egen publik. Således kan graffitirörelsen 

även ses som en motmakt eller som ett motstånd till det konventionella sätt i vilket 

konst förväntas agera och fungera gentemot givna konstinstitutioner.  

 Det kan hävdas att graffitins figurerar specifikt i gaturummet eftersom 

det är i det offentliga rummet som graffitin kan användas som ett verktyg för att 

ifrågasätta normer kring utseendet på våra gemensamma utrymmen men det är också 

här som den fungerar som en anomali gentemot givna klassificeringssystemet; 

graffitin uppfattas som otrevlig och stötande när den återfinns i offentligheten. Detta 

beror enkom på dess placering och det faktum att enskilda medborgare inte utan 

tillåtelse får utforma vårt gemensamma utrymme eller konstnärligt använda staden 

som underlag. Detta kan förklaras i hur vi uppfattar och betingar sakers rätta plats i ett 

givet system i vilket vi inordnar våra varseblivningar; graffiti i gaturummet är 

stötande; graffiti i gallerirummet är tillåtet. Eftersom graffitin syftar till att fungera 

som motstånd mot det tillåtna uppfattar jag således detta förhållande som bevis för att 

gaturummet är den plats där graffitin hör hemma och den plats där den måste finnas i 

mening för att få något innehåll som rörelse och konstuttryck. 

 Detta leder till diskussionen huruvida man kan likna graffitirörelsen med 

den plattspecifika konsten, som med bland annat Robert Smithson som 

förgrundsgestalt skapade verk som motarbetade en utställningsverksamhet i den 

meningen att det är omöjligt att flytta det platsspecifika verket från sin geografiska 

belägenhet. Min mening är att graffitikonsten fungerar på ett likartat sätt då ett byte av 

rum och kontext skulle innebära att graffitin tappar kontakt med den miljö som i mötet 

med graffiti skapar dess innehåll. 
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 Frågeställningen leder således vidare till frågan vad som händer med ett 

utställt graffitiverk. För att undersöka detta måste gallerirummets specifika egenskaper 

och dess påverkan på det utställda objektet undersökas och diskuteras. Gallerirummet 

eller den vita kuben påverkar objektet på så sätt att den avgränsar från alla andra 

element som skulle kunna störa upplevelsen och förståelsen av objektet som sådant. 

Vilket i förlängningen innebär att konstobjektet som sådant placeras i ett sammanhang 

som förmedlar till betraktaren en känsla av upphöjdhet och framförallt en idé om 

objektets kvalité och kulturella värde. Effekten av att placera ett graffitiverk i ett 

gallerirum är att det avgränsas från sin naturliga miljö och görs om till att 

huvudsakligen vara ett värdefullt objekt. Alla andra konnotationer som i gaturummet 

kommer till liv förloras när verket blir kvalitativt bekräftat av samma kulturella 

värderingsmekanism som stämplar graffitin som olämplig i gaturummet.  

 Det kan även diskuteras huruvida det utställda graffitiverkets format 

bidrar till att skilja det ifrån graffitin som figurerar i gaturummet. Ett graffitiverk på 

canvas är i ett format som tillåter en hantering som underlättar för både utställning, 

förflyttning och även för en försäljning av verket. Någonting som det gatubaserade 

konstverket i regel inte gör med tanke på att dess belägenhet omöjliggör en 

förflyttning eller försäljning av verket (med undantag för Banksys konstverk som 

faktiskt ibland lyfts bort tillsammans med husväggen). Att skapa ett graffitiverk i ett 

format för att underlätta för det att fungera i en institutionaliserad konstvärld är inte att 

agera motstånd till samma.  

 Slutsatsen och svaret på frågeställningen hur ett graffitiverk förändras 

vid ett byte av kontext är således att graffitin är känslig för förändring av kontext 

eftersom den hämtar innehåll från sin omgivning och hur den reagerar och fungerar i 

den specifika kontexten som den befinner sig i. Omställningen för ett gatubaserat 

graffitiverk till ett graffitiverk som visas på galleri innebär att verkets platsspecifika 

egenskaper elimineras och förlorar på grund av detta kontakten med sitt 

ursprungsuttryck. Resultatet är enligt min tes att det utställda graffitiverket är en bild 

av ett graffitiverk snarare än ett graffitiverk i sig självt. 
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Bilaga 1. 

 

 
 

Fig. 1. Sprial Jetty, Robert Smithson, U.S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 


