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Abstrakt 
 
Titel på engelska: Graffiti	  culture	  and	  identity. 
 
Examensarbetes frågeställning lyder;  

Vilken funktion fyller graffitikulturen för dess utövare? 

Identitets skapande genom graffiti. 

 

Frågeställningen som behandlas har sin bakgrund i min nyfikenhet på de pojkar intresserade av 

graffiti jag stött på inom skolan där jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

vårterminen 2010. Jag ville undersöka funktionerna som fylls hos graffitikulturens utövare för att 

finna förståelse för de studenter jag mötte då så gott som alla studenter av manligt kön hade en 

relation till graffitins estetiska uttryck. Jag som kommer att möta dess elever behöver känna till vad 

graffiti är och vad det är för något som driver utövarna. Jag ansåg jag det relevant att skapa ett 

underlag till oss bildpedagoger i detta avseende. Jag har även själv ett långvarigt förhållande till 

graffitikulturen. Så denna skrift fyller även en funktion för mig, som självförståelse. 

 

Examensarbetets gestaltande del är en fortsättning på denna uppsats del där jag valt att titta närmare 

på närliggande homosociala arenor som bär likheter med graffitikulturen som jag undersöker i 

uppsatsen och kommer fram till som slutsats. Gestaltningen utgör  en egentillverkad bok med bilder 

vilka illustrerar dessa olika homosociala gemenskaper, boken skildrar bland annat militärförband, 

mc-gäng, fotbollslag, jägare, konstföreningar och scouter alla homosociala grupper där likande 

hierarkiska världen gäller. Inom dessa kulturer liksom inom graffitikulturen är handling som räknas, 

därför valde jag att skapa min gestaltning för hand, att göra den själv.   

 

I resultatdiskussionen framkommer dels ämnets mångfacetterade natur där det är tydligt att 

funktionen graffitikulturen fyller för dess manlige utövare är vid och består av många delar. Detta 

resultat bidrar till reflektioner kring hur man som pedagog kan arbeta med gruppen studenter som är 

nyfikna på graffitikulturen som fenomen eller tillhör dess utövare. Utövandet är inte meningslöst 

utan fyller i högsta grad funktioner för individen. Vad detta är för funktioner kan skilja sig från 

individ till individ och i tid. 

 

Nyckelord: homosocial, graffitikultur, manlig identitet 

 



 

3 

 
 

Innehållsförteckning 
 

 

Abstrakt	  ........................................................................................................................................................	  2	  

Innehållsförteckning	  ................................................................................................................................	  3	  
1.	   Inledning	  ..............................................................................................................................................	  4	  
1.1Bakgrund	  ...........................................................................................................................................................	  4	  
1.2	  Syfte	  ...................................................................................................................................................................	  5	  
1.3	  Frågeställning	  .................................................................................................................................................	  6	  
1.4	  Urval	  och	  avgränsning	  .................................................................................................................................	  6	  
1.5	  Empiriskt	  material	  och	  datainsamling	  ..................................................................................................	  6	  
1.6	  Metod	  och	  tillvägagångssätt	  ......................................................................................................................	  6	  
1.7	  Teori	  och	  tolkningsram	  ...............................................................................................................................	  7	  
1.8	  Tidigare	  forskning	  ........................................................................................................................................	  8	  

2.	  Bearbetning	  och	  analys	  ....................................................................................................................	  10	  
2.1	  Förståelse	  för	  materialet	  .........................................................................................................................	  11	  
2.2	  Initiering	  .......................................................................................................................................................	  11	  
2.3	  Drivkrafter	  ...................................................................................................................................................	  13	  
2.4	  Identitetskapande	  ......................................................................................................................................	  15	  
2.5	  Hierarkier	  .....................................................................................................................................................	  17	  

3.	  Tolkning	  och	  resultat	  ........................................................................................................................	  17	  

4.	  Slutdiskussion	  .....................................................................................................................................	  19	  
5.	  Gestaltning	  ...........................................................................................................................................	  21	  

6.	  Källförteckning	  ...................................................................................................................................	  23	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

4 

 

1. Inledning 
 
Min uppsats kan beskrivas som ett utforskande av graffitikulturens strukturer samt hur dessa 

strukturer används av graffitiutövaren som ett sätt att markera, utforska och skapa sin identitet, 

d.v.s. vilka funktioner graffitikulturen fyller för utövaren. I uppsatsens fokus finns ovan nämnda 

strukturs huvuddrag som består av värderings -och belöningssystem samt hierarkiska ordning. 

 

Genom min egen roll som utövare inom graffitikulturen har jag reflekterat kring vilken funktion 

min ”hobby” fyllt i mitt eget liv samt hur detta hänger samman med mitt eget identitetsskapande. 

Genom åren inom graffitivärlden har den lett till komplikationer, utförsbackar och rättsliga 

repressalier, trots detta har jag aldrig övervägt att byta hobby. 

 Jag har försökt förstå detta utifrån antagandet att jag skapat en stor del av min identitet som man 

inom denna kultur, därför har det varit naturligt för mig att titta närmare på ämnet genom att 

intervjua unga män med en liknande relation till graffitin och dess kultur. 

 

Idén till uppsatsen har även sin bakgrund i att jag under min verksamhetsförlagda utbildning 

upptäckte att så gott som alla pojkar i de gymnasieklasser jag praktiserade i hade en relation till 

graffiti. 

 

Graffitikulturens utövare består nästan uteslutande av män och är i detta avseende en homogen 

subkultur. Dessa män har dock vitt skilda bakgrunder och kommer från olika samhällsskikt, 

bostadsområden och etniska tillhörigheter. 

 

1.1Bakgrund 
 

Ordet Graffiti kommer från graffitio som är italienskans ord för ”inskrift eller teckning som risats 

på en mur eller e.d” 1 Den moderna graffitin föddes i Philadelphia USA i slutet av 50- och början av 

60- talet.2 Att skriva sitt namn på väggen var inget nytt, det hade gäng gjort över hela USA sedan 

länge. Även runt godstågstrafiken fanns det en subkultur där människor skrev sina signaturer, ofta 

ihop med en bild, denna sed härstammar från tiden runt inbördeskriget.3 Det som skiljer den 

moderna graffitin från dessa tidigare former är att den är inte bunden geografiskt, tidigare 

                                                
1 Bonniers ordbok.1988:186. 
2 Gastman, Roger och Neelon, Caleb, (2010), The History Of American Graffiti, New York: HarperCollins 
Books s.48. 
3 Ibid.34. 
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inordnades dessa skrivna ord  inom gängens territorer eller godstågens tågvagnar. CORNBREAD 

som av många anses vara förfader till den moderna graffitin började skriva sitt smeknamn (tag) 

1965 i Philadelphia. I början skrev han i sitt närområde på samma väggar som gängen men ganska 

snabbt avancerade han och utvidgade sitt territorium, snart fanns hans namn att se runtom i hela 

staden. Den graffiti som CORNBREAD utförde kallas för tags, denna definition betyder att hans 

signatur utförs med en spritpenna eller sprayburk. För CORNBREAD och de graffitimålare som 

kom efter honom var huvudsyftet att synas.4  För att synas så mycket som möjligt skapades olika 

former  av graffiti. Förutom tagsen så kan man göra en s.k. Pice (uttalas piece) , ordet är en 

förkortning av ”masterpiece” och detta sätt att skriva på föddes i New York  i början av 70 talet.5 

Picen är namnet (tagen) förstorat, fyllt med färg och ofta med konturer, detta för att göra namnet 

större och mer synligt.  Picen utvecklades snabbt och förvandlades inom några år från att ha varit en 

stor tag med konturer till att bli full av färger, ha tredimensionella effekter, skuggor,  scenerier med 

figurer som ackompanjerar namnet. Picen utvecklas under sjuttiotalet och växer även i storlek, det 

blir allt vanligare att den ibland täcker hela sidan av två tunnelbanevagnar. Att göra dessa stora och 

intrikata pices är ett mycket tidskrävande arbete och födde en mot reaktion där man istället för att 

göra en stor och uppseendeväckande målning gjorde massor med små. För att hinna göra 

målningarna så snabbt som möjligt skaffade många utövare ett kort två-bokstävers namn eller 

använde sig av förkortningar.  Throwup som denna snabba form av målning med kortare namn 

kallas görs så fort som möjligt, ofta med endast två färger, där utövaren börjar med att applicera 

ifyllingsfärgen snabbt och tunt för att sedan måla den enkla konturen.       

 

Sedan 70-talet har graffitikulturen spridit sig över världen och finns idag inom alla moderna 

samhällen. Till Sverige kom kulturen i mitten av 1980-talet genom dokumentärfilmen Style wars, 

spelfilmen Beat street samt boken Subway art. 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva graffitikulturens drivkrafter, strukturer och funktion 

hos/för utövaren. 

 

Syftet med uppsatsen är också att skapa ett underlag till och en förståelse för de av graffiti 

intresserade pojkar jag genom min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mött inom 

gymnasieskolans estetiska program.  

                                                
4 Castelman, Craig, (1982), Getting Up, Subway Graffiti in New York, Cambridge: MIT Press, s.19. 
5 Gastman och Neelon, (2010), s.71. 
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Praktiskt taget alla de elever av manligt kön som deltog i den estetiska gymnasiets program där jag 

praktiserade, tecknade eller skissade vid något tillfälle på bilder som kan betecknas/tolkas inom 

ramen för graffiti. Min tro är att som ung man idag så är graffiti en av de uttrycksformer som man 

kommer i kontakt med och som man har lättats att komma att associera sig med. Vi studenter vid 

Konstfacks lärarutbildning kommer att undervisa dessa individer och då så är förståelse för dem och 

den subkultur de ger uttryck för viktig. Jag hoppas att denna uppsats skall kunna skapa denna 

förståelse.  

 

1.3 Frågeställning 
Vilken funktion fyller graffitikulturen för dess utövare? 

 

1.4 Urval och avgränsning 
Jag har valt att avgränsa graffitikulturen på så vis att jag med ordet menar: dess utövare, betraktare, 

konsumenter av samt kulturens strukturer (d.v.s. hierarkier, belönings -och värderingssystem).  

 

I mitt urval av informanter har jag uteslutande använt mig av manliga utövare verksamma på 

Södermalm i Stockholm i åldrarna 19-24 år, som varit aktiva/produktiva graffitiutövare mellan två 

till sex år. Individerna för urvalet var helt enkelt de graffitiutövare jag fick tag på och som jag inte 

kände sedan tidigare. Undersökningsmaterialet baserar sig på djupintervjuer med tre av dessa 

informanter, kontakten med dessa har möjliggjorts genom vänners bekanta (jag hade inte träffat 

någon av dem innan respektive intervju). Samt minnesanteckningar från samtal med ytterligare två 

informanter. 

 

1.5 Empiriskt material och datainsamling 
Det empiriska material i uppsatsen består av tre djupintervjuer samt minnesanteckningar från samtal 

med ytterligare två informanter.  

 

1.6 Metod och tillvägagångssätt 
I uppsatsen används kvalitativ undersökningsmetod, där jag genom djupintervjuer och 

minnesanteckningar närmat mig de teman som undersökts. Intervjuerna har spelats in på MP3 och 

sedan transkriberats, därefter har materialet gåtts igenom för att finna de teman som är centrala och 

framträdande i texten. 

 

Under arbetets gång har undersökningen utvecklats och frågeställningar har skiftat något från olika 

tidpunkter i bearbetningen. Detta då materialet växte ju fler uppgiftslämnare jag betade av, deras 

kommentarer och berättelser ligger till grund för den slutgiltiga frågeställningen och uppsatsens 
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resultat del.  Mitt sätt att sortera materialet och ta fasta på de kommentarer som var mest 

framträdande och /eller mest förekommande har också varierat, under den första sorteringen lät jag 

texten vara löpande med infogade citat som förklarades vart eftersom. I denna senare varianten har 

jag strukturerat upp tydligare områden och rubriker där jag samlat citat som hänger ihop för att 

illustrera de inledande kommentarerna jag gjort under varje delrubrik. Mitt val av detta slutliga 

tillvägagångssätt beror på att den första versionen med citat i löpande text blev oöverskådlig och 

kändes något ”rörig” eftersom jag blev angelägen om att förklara minsta detalj för att inte förbigå 

något, men det resulterade i att jag besvarade långt fler frågeställningar än uppsatsens. Jag har nu 

nöjt mig med att snäva in frågeställningen för att göra uppsatsen begriplig och lättförståelig. 

 

 
1.7 Teori och tolkningsram 
Min uppsats ligger inom forskningsområdet för s.k. cultural studies, det är ett forskningsperspektiv 

som är tvärvetenskapligt. Ett utmärkande drag för cultural studies är teoretisk och metodisk 

mångfald. Cultural studies undersöker de betydelsebärande praktikerna och synliggör kulturella 

konstruktioner.6 Cultural studies har sitt ursprung i Birmingham skolan, Birminghamskolan 

undersökte s.k. ”lågkultur” och undersökningarna handlade om ”vanliga” människor och deras 

vardagspraktiker samt unga människors deltagande i skapandet av livsformer och uttryck. Fokus låg 

på populärkultur och subkulturer. Ofta analyseras de politiska och kulturella kontexter som finns i 

dessa. Sedan tematiseras maktutövning och motstånd mot makten, skolans verksamhet kan kallas 

för kritiska studier av samhälle och kultur.7 

 

I synen på den identitet som är central i uppsatsen och kunskapssyn så återfinns 

socialkonstruktionismen som teori. Socialkonstruktionismen menar att den sociala världen med 

människan inkluderat är en produkt av sociala processer.  Detta ger att det inte finns en given 

identitet utan att identiteten är under omvandling i en ständig process.8  Kunskapen ses som något 

som är socialt/ kulturellt konstruerat. Synen på kultur är mycket bred inom denna teori, Vi är alla 

med i ett flertal olika kulturer som inte är bundna av gränser eller tid.9 

 

I min definition av könsidentitet bygger uppsatsen på Ervin Goffmans teorier om det iscensatta 

jaget. Ervin Goffman var en amerikansk professor i antropologi och  sociologi. Hans teori om det 

                                                
6 Andersson, Cecilia, (2006), Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 
offentliga rummet, Stockholm: HLS Förlag, s.66. 
7 Ibid.s.66. 
8 Burr, Vivien, ( 1995), Socal constructionism. East Susex: Routledge, s.5. 
9 Ibid.s.4. 
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iscensatta jaget menar att ”Könstillhörigheten och dess iscensättningar tenderar att uppfattas som 

något ”naturligt”, medan de i själva verket ständigt skapas och upprätthålls genom våra 

framträdanden och uppföranden.”10 

 

Begreppet visuell kommunikation innebär att bilder är mer än ett expressivt, estetiskt utryck.  
Begreppet menar att bilder är bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser. Detta betyder att 
bilder kommunicerar på många olika nivåer och mer än vad som kan vara synligt vid första 
anblicken.11 En bild kan läsas av på många olika sätt beroende på att den är mångtydig och att den 
visuella kommunikationen är komplex. Detta beror på att bilden är öppen i sin karaktär. Förståelsen 
av en bild är beroende av hur man närmar sig bilden, avhängigt tillfället samt de specifika 
omständigheterna av tidigare erfarenheter kring liknade bilder.12 Graffitikulturen beskrivs i 
uppsatsen efter professorn i genusvetenskap Hillevi Ganetz benämning av Kultur som ”/..../ 
historiskt bestämda särskilda sätt att leva som bygger på gemensamma kunskaper, värderingar, 
erfarenheter och tankemönster samt en samling praktiker genom vilka mening produceras och 
utväxlas inom en grupp.”13  
 
Visual culture studies är ytterligare en utgångspunkt. Denna ingång studiet av mänskliga visuella 
erfarenheter och uttryck samt hur det är att se och bli sedd.14 Eftersom graffiti i högsta grad är en 
visuell kultur så är detta. Ingången menar att det visuella är bärare av kunskaper. Kunskaper som 
jag undersöker i denna uppsats.15 
  
 
 
 
1.8 Tidigare forskning 
 
Graffiti är idag en världsomspännande ungdomskultur och det skrivs varje år ett antal uppsatser i 
ämnet. Jag ska nu ge en kortfattad redogörelse för hur det ser ut på fältet. Jag har använt mig av 
litteraturen nedan som ett sätt att finna fakta i ämnet graffiti samt ett sätt att ge stöd åt de teorier 
som framkommit i denna uppsats under arbetets gång. 
 

Cecilia Andersson undersöker i sin doktorsavhandling Rådjur och raketer, 2006 hur streetart, där 

graffiti ingår, fungerar som en bildskapande praktik i det offentliga rummet, en praktik som unga 

                                                
10  Eriksson och Göthlund, (2004), Möten med bilder, Lund; Studentlitteratur, s.46. 
11 Ibid.s.20. 
12 Ibid.s.22. 
13 Ganetz,Hillevi, (2004), Nutida etnografi, Kulturforskaren som fönstershoppare? Erfarenheter från ett 
kulturforskningsprojekt. s.60. 
14 Mitchell, WTJ, (2005 ), What do pictures want? University of Chicago Press.s.5 och s.6. 
15 Eriksson och Göthlund, (2004), S.20. 
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använder sig av för att skapa mening och motstånd.16 Gatukonsten kan enligt Andersson dels ses 

som en form av motstånd eller kreativ motkraft, dels som en estetisk läroprocess där själva 

gestaltningen blir en kunskapsform.17  

 

På Stockholms universitet har kriminologiska institutionen bedrivit ett flerårigt forskningsprojekt 

rörande graffiti med Storstockholms Lokaltrafik som huvudfinansiär. Projektet har resulterat i två 

publiceringar; Swedish Graffiti- A Criminological Perspective av David Shannon  samt Michael 

Johnsons Inblick i en ungdomskultur – Samtal med graffitimålare Båda studierna fokuserar på den 

svenska graffitins sociala struktur och funktion. Shannon drar slutsatser utifrån ett omfattande 

kvantitativt material och konstaterar att graffitimålarna utgör en heterogen grupp med en viss 

överrepresentation av individer från familjer av låg social status. Han undersöker två diametralt 

motsatta synsätt på graffiti. Dels ett ”positivt” där graffiti är en kultur som får ungdomar att 

utveckla kreativitet samt dels en ”negativ” där kulturen är en inkörsport till kriminalitet och 

drogmissbruk. Sammantaget ger Shannons resultat inte stöd till att något av synsätten 

(positiv/negativ) är övervägande, utan istället parallell existerar. Shannon och Johnsons 

undersökningar behandlar främst den kvantitativa sidan av graffitikulturens natur och bidrar med att 

täcka fältets behov av ”hårddata” som exempelvis fakta kring kulturens sammansättning av 

individer.  

 

Staffan Jacobsons doktorsavhandling Den spraymålade bilden – graffitimåleriet som bildform, 

konströrelse och läroprocess18) är dock ett portalverk för svensk graffitiforskning oavsett disciplin. 

Jacobson har etablerat begreppet ttp- graffiti för att skilja ut den form av graffiti som vi idag oftast 

syftar på när vi använder ordet, från traditionell graffiti – ett flertusenårigt fenomen som till 

exempel finns dokumenterat i Pompeji. 

Jacobsons slutsatser är bland annat att ttp-graffiti vanligtvis beskrivs som meningslös förstörelse, 

men istället bör betraktas som en meningsfull företeelse. Som undertiteln antyder menar Jacobson 

Att ttp-graffiti fungerar som såväl bildform likväl som konströrelse och läroprocess, nedan 

illustreras denna tes genom Jacobsons figur 1: 

 

                                                
16 Anderson, (2006),s.173. 

17 Ibid.s.161. 

 17 Jacobson,Staffan, (1996), Den spraymålade bilden, Lund, Aerosol Art Archives. 

 
. 
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Craig Castleman genomförde under åren i skiftet mellan 70- och 80-tal en sociologisk studie om 

graffiti och graffitimålare i New Yorks tunnelbana. Studien resulterade i avhandlingen Getting Up19. 

Det är förmodligen det första vetenskapliga arbete som gjorts om modern (ttp)-graffiti och 

innehåller ett mycket intressant källmaterial. Boken har haft ett stort inflytande inte bara på senare 

forskning utan även på graffitikulturen i stort inklusive dess utövare. Castleman drar inga 

sammanfattande slutsatser utifrån sitt material även om han längs vägen gör ett stort antal 

spännande och klarsynta iakttagelser gällande graffitiutövarnas motiv och drivkrafter. Han lämnar 

istället tolkning och analys till läsaren. Castleman beskriver tydligt graffitins olika former med 

betoning på dess värderingssystem och hierarkier. 

 

Nancy Macdonalds bok The graffiti subculture20 bygger på en fältstudie genomförd bland 

graffitimålare i London och New York där författaren 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. Enlig Macdonald är graffitin ett sätt att bygga upp och 

bekräfta  det Macdonald kallar ”utövarnas manlighet”. Ju större ”riskfaktor” och ”manliga” 

ansträngningar utövarna utsatte sig för, desto mer respekt fick de från andra målare. Ett av syftena 

med att utöva graffiti är således att få bekräftelse från andra män. Maskulinitetsprocessen fullbordas 

genom att få gillande och respekt från andra målare och ju högre upp i hierarkin du kommer, desto 

mer ”manlig” betraktas du som målare. Macdonalds syn på graffitin som en arena för skapandet av 

maskulin identitet har bidragit till möjligheten att titta på uppsatsens material på ett medvetet sätt 

kring genus och identitet. 

 

2. Bearbetning och analys 
Jag har låtit intervjuerna visa vilka teman som är centrala för mitt syfte, det vill säga: de 

intervjufrågor som informanterna valt att uppehålla sig särskilt vid, samt utveckla och intressera sig 

för har blivit fokus för bearbetning och analys. Det som analyseras i denna uppsats handlar om 

informanternas identitetsskapande inom graffitikulturen genom tre områden, dessa är värderings -

och belöningssystem samt hierarkier. Detta utgör grunden för min uppsats som faller inom ramen 

för forskningsområdet cultural studies där undersökandet av ungdoms och populärkultur står i 

centrum.  

 

                                                
19 Castleman, Craig, (1983), Getting up, Cambridge: MIT Press.  
20 Macdonald ,Nancy, (2001),The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and Identity in London and New 
York. Palgrave. 
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Underrubriker till dessa tre ovan nämnda fokusområden är; initiering, drivkrafter, 

identitetsskapande och hierarkier. 

 

 
 
2.1 Förståelse för materialet 
Mitt val av metod för tolkning av data har bidragit till att undersökningen gradvis har skiftat i 

frågeställning under datainsamlandet, allt eftersom nya data tillkom och gav ytterligare djup till 

undersökningen. Ett exempel på detta är min snäva ingång i ämnet graffiti och identitet där jag ville 

utröna varför och hur en utövare valde plats för sina tags och hur detta påverkade deras identitet. 

Denna nyfikenhet öppnade för det resultat som idag utgör uppsatsen, det vill säga; verkligheten jag 

stötte på under intervjuerna och i transkriberingen gav mig svar på min första frågeställning men för 

att finna djupare förståelse för identitetsbyggandet hos informanterna blev jag tvungen att bredda 

min frågeställning och därigenom göra materialet rättvisa i fråga om centrala teman och den 

kunskap som framkom genom informanternas livserfarenheter. 

 
Min egen förförståelse av det insamlade datamaterialet gav mig uppslag till min bredare 

frågeställning Vilken funktion fyller graffitikulturen för dess manlige utövare?, eftersom jag länge 

intresserat mig för hur mäns till synes olika arenor för gemenskap (tex; idrottslag, kompisgäng, 

styrelserum, jaktlag, kriminella gäng, etc.) liknar varandra mycket i fråga om uppbyggnad och 

struktur. Eftersom jag själv länge varit en aktör inom graffitikulturen har jag även en gedigen 

förförståelse för denna och det har varit mellan dessa två intresseområden kopplingen för detta 

arbete uppstod. 

 
Nedan följer en redovisning av de centrala teman som framkommit i undersökningen. 

 
2.2 Initiering 
I graffitikarriärens början är det viktigt för utövaren att ”komma upp” och skapa sig ett  namn. För 

detta krävs  ihärdighet och stor produktivitet. Nykomlingen börjar lokalt men utökar sitt territorium 

för att få mer erkännande och berömmelse inte bara i den lokala kulturen utan även för ett 

erkännande utanför bostadsområdet. Detta görs helst på natten eller kvällen då det är lite folk i 

rörelse, detta för att bli lämnad ifred under utövandet.  Macdonald beskriver i sin bok hur de som 

utövar graffiti går igenom en i graffittikulturen standardiserad kariärstege; alla kommer in i 

graffitikulturen som ett okänt namn s.a.s. utan historia. Sedan påbörjar arbetet för att skapa sig ett 

namn inom graffitikulturen samt att  arbeta sig upp i den hierarkiska stegen. Dessa steg liknar 

Macdonald vid en karriärbana med standardiserade steg av aktivitet.  Stegen definierar 
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graffitimålarens utveckling och position inom gruppens hierarki.21 Således fyller graffitin 

funktionen av en ny mening och strävan hos utövaren. Ytterligare funktioner som informanterna 

uppger att graffitimålandet ger är att få uppmärksamhet för det man utfört, d.v.s. målningen eller 

tagen.  

 
Informant S: Sen jag var 13-14.  Jag anser nog inte riktigt att jag ....att jag höll på med graffitit 
innan 15. Innan var det mer nåt, det var mer att gå runt o inte riktigt veta vad man gör som sen 
blev graffiti på riktigt liksom. 
Intervjuare: Vad var det du inte visste vad du gjorde? 
Informant S: Va gå runt och klottra för något uppmärksamhets behov. 

 
Informant M: Det var egentligen för att göra något, för, för kicken, tror jag.  Man hade inget namn 
man hade ingenting. Jag vet inte riktigt,, men,,, o så gick det längre och längre och så till slut får 
man man det. 
 

Informant V: vi visste inget alls hur vi skulle göra. jag gjorde mina första tre målningar med 
needelcap  
 

Informant S: Aah det tror jag. nämen då när vi var mindre så utmanade vi varandra mer såhära..... 
ehh... att göra konstiga saker ... det var för att vi inte hade något att göra så gjorde vi diverse,  
diverse olika saker. Det var egentligen för att göra något, för, för kicken, tror jag 

 

  

Citaten ovan visar hur karriären inom graffitikulturen tar sin  början i det att utövaren kommer på 

samt skriver ett namn/signatur, en så kallad Tag. Gemensamt för informanterna var att deras första 

steg mot att tillhöra graffitikulturen som en utövare tar sin början i tidiga tonåren.  

Informanten ger uttryck för den egna medvetenheten kring sin okunskap vad det gäller att skriva en 

tag, trots detta har informanten fortsatt förkovra sig i konsten att behärska tekniken. Citaten kan 

tolkas som ett uttryck för att denna situation var man upplever sig börja med ”två tomma händer” 

innehåller en lockelse i sig. Paralleller kan här dras till den gängse bilden av någon som ”jobbar sig 

upp från golvet” för att slutligen nå toppen. Drömmen om en framtid som en aktör att räkna med 

inom kulturen kräver hårt arbete där utövaren har en chans att mäta/visa sin driv -och 

handlingskraft, detta som ett sätt att göra karriär på graffitiscenen genom sitt handlande. Genom sin 

handlingskraft får individen belöningar i form av uppskattning.  Informanten uppger även att de fick 

en kick, att utsätta sig för ”faror” -som att göra något olagligt upplevs som en positiv utmaning. 

Informanten uppger att han konkurrerar med sina vänner om vem som vågar vad/mest. Detta är ett 

något som bekräftas av andra studier kring graffitikulturen, att göra en pice eller en tag på ett farligt 

ställe ger högre status än om den görs på ett ofarligt.22  

                                                
21 Ibid.s.63. 
22 Ibid.s.84. 
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Informant V: Det e ju självklart för att det är mycket folk (som rör sig) där. Annars så utöver det så 
finns det mer creddiga ställen... ju större risk faktor, där e det tuffare att tagga.           
 
Intervjuaren: ja för jag tänker sen... om jag utgår från mig, vad jag sett så har ni picat en hel del. 
Så att först höll ni på och taga och sen pica ni en hel del eller? 
Informant S: Öh ja. Ja det började vi med.. det var  samma  år. I början så så skrev  (taggade) man 
mest sen börja man att experimentera med att måla och sånt. 
 
Informant V: Vi kom på nya ord till allting som vi senare när vi kom i kontakt med som var i vår 
ålder som höll på med samma sak, så var det ingen som förstod oss. för vi hade hållt oss ganska 
avskilt, vi hållt oss i ett eget hörn så här. Vi hade ungefär samma ord men alla var fel. det var 
secondery outlines och ord på engelska som vi hade slagit upp och ALLT var FEL. 
 
Intrevjuare: hur kom det sig att du började med det liksom? 
Informant S: Ooööh jag vet inte det , man ville inte... Vi var ett gäng som var väldigt intresserade 
av att sitta och rita istället för att spela fotboll, det var väldigt starka indelningar i skolan så man 
hamnade i mellan någon sorts olika killgäng 
 
 

Ovan beskrivs hur mysteriet att s.a.s. ”få till” en snygg tag eller respekterad målning här ger 

utövaren en chans att skapa något eget, fritt eller fullt av markörer från tidigare erfarenheter och 

sociala markörer. En arena att bygga upp eller tillföra nya delar av sin identitet där din tidigare 

historia inte räknas. En informant nämner även hur han ”valt bort” andra homosociala kulturer så 

som fotbollsgemenskapen till förmån för graffitin.   

 

 

2.3 Drivkrafter 
Det finns tydliga drivkrafter bakom utövandet, det handlar delvis om att mäta sig med andra unga 

män, både vänner och okända. Andra framträdande funktioner som graffitikulturen tillgodoser hos 

utövaren handlar om längtan efter att ingå i en homosocial gemenskap som passar den egna 

självbilden samt att skapa nya delar av sin identitet. 

 
Informant S: Det e själva tanken med att det är mer män än kvinnor, att få..... det är något som män 
vill tillhöra. Det e liksom en väldigt stark kompiskrets som e som ett brödraskap som man vill tillhöra, 
med människor som ställer upp för en, och om dom inte skulle göra det så är dom inte med.    
Det e det som e själva grundprincipen. 
 
Informant V: Jag känner inte att jag får göra ett intryck nån (annan)stans i huvudtaget egentligen. 
och därför har det blivit sätt som jag ... att klotter är ett sätt att utrycka sig [... ](att) sprayburkar tar 
över det offentliga rummet, och göra sin promenadväg till skolan mer personlig, eller nått sånt dära. 
 
Informant M: ... jag gör det för mitt alterego. 
 
Informant S: ...men det e en fantastisk känsla att, av att se någonting som man har.. har gjort liksom. 
som förgyller ens promenad någonstans. Mina föräldrar frågande varför jag inte höll på med fotboll, 
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varför jag kom hem med färg på kläderna. Jag tyckte det var mycket bättre att tillhöra något som... 
som....som jag kände på mig kunde leda fram till någonting. 
 
 

En informant ovan uppger att han gör det för sitt ”alterego”. En funktion hos graffitikulturen är att 

den tillåter deltagaren att skaffa sig en ny identitet parallell med den utanför kulturen.  I denna nya 

identitet befrias individen från klass, etnicitet och fysik då det inom graffitikulturens hierarki endast 

räknas vad du gör och bortses från vem du i övrigt är. 23 

Att få göra ett intryck, påverka sin omgivning är ytterligare en funktion som graffitin erbjuder. Med 

kulturens liberala inställning till ägandet av det offentliga rummet ger graffitikulturen möjligheter 

att påverka dess utformning.  

 

Att få tillhöra en grupp män, ett brödraskap som ställer upp, som ger tillhörighet och mening är 

ytterligare en funktion som graffitikulturen fyller i utövarens liv. Att vara med om prövningar 

tillsammans skapar en förstärkt känsla av gemenskap och svetsar samman gruppens medlemmar. 

Det kan tänkas gälla på två olika nivåer inom kulturen, dels inom den lilla gruppen/crewet dels 

inom kulturen som sådan. Känslan av att så att säga höra ihop med andra för utövaren obekanta 

graffitimålare kan vara lockande när det upplevs som en åtråvärd värld att vara invigd i, alla med 

samma gemensamma strävan samt en gemensam ”fiende”. 

 

Informanterna nedan nämner att utövandet ger utrymme till att skapa en rofylld stund där 

aktiviteten bidrar till ett inre lugn. Även känslan av att ha uppnått eller presterat något med sitt 

målande bidrar till känslan av frid. 

 
Informant V: Att gå runt och skriva... gör jag helst själv. 
 
Informant M: Jag tror man kommer in i en sinnesro också, [...]det blir som en sorts meditation 
också, när [...] jag blir väldigt lugn när jag har, när jag är ute (och) går och lyssnar på musik och 
jag blir lugn av att göra det och så blir jag lugn av att titta på det sen, det e på något sätt avklarat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
23 Ibid.s.192-193. 
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2.4 Identitetskapande 
Graffitiutövarna skapar sin identitet genom att spegla varandra inom den gängse hierarkin, 

reflektioner kring sina egna och andras skilda sidor av jaget uppkom hos informanterna. Att ingå i 

ett ”crew” samt i graffitikulturen i stort tillsammans med andra utövare fyller här funktionen av att 

ge dessa utövare tillhörighet och en känsla av sammanhang. 

 
Informant S: Det skulle ju va kul att experimentera lite med det hära med rykte. För det är många 
man ser ute som folk börjar prata om, man har ju ändå träffat många inom kulturen som är sånahär 
som drar tags i förbifarten, enbart i korsningar så att det ska synas. och på stora ställen som man 
har hört om hur många gånger dom åker fast, och dom har man ju en stark bild av trots att det inte 
stämmer  när man känner vissa av dem. Då e det världens gullepojkar, mammas pojkar fast dom 
har ett extremt hävdelsebehov. 

 
Informant V: Men hur sånt där byggs upp och hur folk ser på en själv, för man kan ju skapa och 
vrida den bilden lite hur man vill. Beroende på vem man skriver med och hur man skriver kan man 
lite bestämma hur ryktet skall gå. 
 
Informant M: Javisst javisst, det blir det absolut. eller om man är ute, om,saker som man vill 
poängtera det som en club man varit på, för att, jag vet inte, det blir lite en ägargrej [...] den här 
hierarkin inom kulturen, inom den här subkulturen e att, det blir lite som en såhär film såhär med 
privat skolor, där dom äldre slår dom yngre. Trots att vi inte ville så, så har man ju blivit uppläxad 
av folk som tror att dom vet mer bara för att dom hållit på längre 
 
Informant S: [...] i det (crew) vi tillhör så är det det att man e med och gör saker tillsammans, allt 
från resor till [...] och ingen ska hamna utanför. alla e inte alltid med men. om någon ska gå ut och 
måla så frågar man den andre om den ska med.. och.. och att alla ska känna sig välkomna. vi gör 
mycket saker tillsammans. 
 

 

Det är viktigt för utövaren att bygga myten om sig själv på rätt sätt, de egna misslyckandena 

riskerar att ge en ”felaktig” signal om kapacitet och kunnande hos den som skrivit tagen. 

Informanterna nedan påvisar vikten av att välja och lyckas med att förmedla hur man tolkas och 

uppfattas av andra inom kulturen. Utövarnas kommentarer vittnar om en stor medvetenhet kring 

sättet de skriver sina tags på samt var de sitter,  allt för att skapa känslan av att ”rätt” identitet 

markeras hos utövaren och betraktaren. 

 
Informant M: För man kan ju också må väldigt dåligt om man gör något väldigt fult som får sitta 
väldigt länge. 
 
Informant S: [...] han vill ju typ efterlikna PPP (hård, knarkkille), det ska vara x istället för ringar, 
det ska vara osymetriskt, han vill ha den där stilen av berusning, trots att han inte e berusad. och 
det är också ett stilval. Om du tittar på hans tag så ska det mer se ut som eh eh dom e galna. Om vi 
skulle sätta våra tags bredvid varandra så skulle verkligen mina tags framstå som gulliga anser jag. 
Jämfört med hans, trots att han i bakhuvudet kanske inte har reflekterat över att dom ska se elaka 
ut.  
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Informant V: Dom flesta tagsen som jag gör vill jag ska se.. jag vill att dom ska ha ett uttryck när 
man tittar på dem. Jag vill för det första att det ska synas vad det står och för det andra vill jag att 
den ska ha en känsla liksom som, många av mina tags gör jag med färg som jag har blandat själv. 
och med sko kräm så att dom ska ha ett gulligt uttryck[...] 
Intervjuaren: varför ett gulligt utryck? 
Informant V: Jag vet inte.. det kanske e min stil på något sätt, jag vill också döda den hära, den här 
grejen  
 av att man ska vara cool, coola tags. 
 
Informant S: Jag gillar istället att gå ner på små ställen o.. där det kommer att sitta  under en längre 
tid där det egentligen [...] där folk affischerar såna här stora ytor som egentligen borde tillhöra alla. 
jag anser att jag kan göra min lilla del där då.  Jag vill att, oavsett, alla har rätt till det offentliga 
rummet. 
 
Informant M: Det e jävligt intressant att man sänder ut så mycket egentligen [...] jag vill att det 
man gör ska man lägga tid på och därför så vill jag att ett medvetet öga ska se skillnad på någon 
som har skrivit länge tid som jag har gjort och någon som är nybörjare. 
 
 

 

Det framgår tydligt att informanterna uppfattar sin delaktighet inom graffitikulturen som ett sätt att 

bygga upp bilden av sig själva som man. Att göra farliga saker ger mer respekt och farligt i detta 

sammanhang betyder olagligt, ju mer respekt du får desto mer manlighet ackumuleras till din 

identitet. Den olagliga  handlingen inom graffitikulturen kan således ses som en medveten handling 

för utövaren och fyller här en viktig funktion för densamme.24 Utövarna visar i citaten nedan en 

medvetenhet kring hur kulturen fyller funktionen av att erbjuda en arena för att skapa en manlig 

identitet.  

 
Informant T: Den innehåller väl ganska mycket risktagande och sen skulle inte.... det sägs väl att 
tjejer utvecklas tidigare och att tjejer tidigare kan se saker ur ett bredare perspektiv, vilket jag inte 
tror att jag, jag ångrar inte något av det som jag gjort men jag trodde inte heller när jag började 
klottra när jag var tretton, så trodde jag inte att jag vid femton års ålder skulle sitta i en 
rättegångssal. Det e därför som jag tror att kvinnor tar avstånd på ett annat sätt.  
 
informant V: Vi var ett ganska starkt killgäng, ett grabbgäng på tre killar som som skapade vårt 
egna lilla språk.  
 
Informant S: [...] det hör ju till allt. Det e själva tanken med att det mer män än kvinnor, att få..... 
det är något som män vill tillhöra. Det e liksom en väldigt stark kompiskrets som blir så hära... 
som e som ett brödraskap som man vill tillhöra, med människor som ställer upp för en, och om 
dom inte skulle göra det så är dom inte med.    

 
 

 

                                                
24 Ibid.s.96-97. 
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2.5 Hierarkier 
Informanterna ger i citaten nedan uttryck för att de upplever en dubbel känsla kring kulturens 

hierarkier. Samtidigt som graffitikulturens system fyller en funktion när de använder sig av denna 

hierarkiska strukturs tydlighet för att ta sig framåt och uppåt inom den, så återfinns en känsla av 

sorg/ledsamhet när de blivit trampade på eller ringaktade på grund av sin position. 

 
Informant T: Ja det e lite tråkigt [...]  folk som tror, som är större anser att dom har rätt att, att, köra 
över en, vilket jag tycker i och för sig rent målningsmässigt är helt okej om nån kör över en om det 
e en snyggare grej kanske. Men att man ska skriva över folk bara för rent bekräftelsebehov, bara 
för att man är större än en är ganska onödigt, fast sen så börjar man[...] nu när man blivit äldre, då 
kan man se att den ny generationen föds liksom, och då kan man göra så. Men det e inte så himla 
schyst. 
 
Informant D: Visa att man vet sin plats men ändå... alltså. Att jag kanske skulle kunna få vara med 
i deras crew i framtiden eller nånting sånt, i så fall måste man ha en kompisrelation så att man sen 
blir inbjuden eller nåt sånt. 
 
Intervjuaren: Är det viktigt att känna folk? 
Informant S: för vissa... (det är) kreddigt liksom, för vissa. Liksom jag känner  han och han. Det 
ultimata e väl att jag har målat med han och han. 
 
Informant M: Javisst javisst, det blir det absolut. Eller om man är ute, om,saker som man vill 
poängtera det som en club man varit på, för att, jag vet inte, det blir lite en ägargrej [...] den här 
hierarkin inom kulturen, inom den här subkulturen e att, det blir lite som en såhär film såhär med 
privat skolor, där dom äldre slår dom yngre. Trots att vi inte ville så, så har man ju blivit uppläxad 
av folk som tror att dom vet mer bara för att dom hållit på längre 
 
 

3. Tolkning och resultat 
Graffitikulturen är en hierarkiskt ordnad kultur, där man samtidigt som man skapar sitt namn skapar 

sig en identitet. Identitetens plats i hierarkin kan påverkas genom på vilken plats man, hur man och  

tillsammans med vem man väljer att skriva sitt namn. Denna tydlighet i kulturens hierarkiska 

mekanismer fyller en funktion av ordning och tydlighet. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att de funktioner som jag funnit att graffitikulturen fyller är: Den 

uppmärksamhet man får inom kulturen som belöning för hårt arbete. En känsla av lärande och 

framsteg, detta gäller både inom tekniska och konstnärliga bitar det vill säga utveckling. Detta 

blir extra tydligt i och med klättringen i karriärstegen ju mer och bra man gör.  Graffitikulturen 

erbjuder möjligheter att få  kickar. Att kunna klara av utmaningar och kontrollera farliga 

situationer samt att få bestämma själv och därmed ta eget ansvar. Skapandet av en ny identitet, 

ett alterego som individen kan påverka genom sina handlingar. Detta alterego är fritt från 

utövarens gängse sociala plats i samhället, borträknat det biologiska könet. Identiteten som 
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skapas uppfattas som manlig och olagligheten som omger utövandet är en förutsättning för detta. 

Denna manliga olagliga värld med stark hierarkisk struktur skapar en känsla av samanhang, en 

gemenskap som i sin tur skapar mening.   
 

 

Det mest slående resultatet i denna uppsats är hur både motiven och funktionen hos graffitiutövarna 

är så mångfacetterade och åtskilda. Utövarna hämtar det de behöver ur kulturen och detta skiljer sig 

från person till person samt över tid, det är en rik och varierad källa av positiv och kanske negativ 

förstärkning för dess manliga utövare. En källa att hämta både kraft/självkänsla och 

identitetsskapande byggmaterial från. Det visade sig således att motiven, drivkrafterna och 

belöningarna är komplexa fenomen utan något svart/vitt eller enkelt svar.  

 

Resultatet väcker i mig vissa frågor kring hur handling och manlighet kan hänga ihop, det finns för 

mig en parallell till Simone De Beauvoirs berömda uttalande "Man föds inte till kvinna, man blir 

det. "På samma sätt behöver kanske mannen skapas genom handlingar som anses ”manliga”, det 

vill säga välja en homosocial gemenskap att ingå i där handlingarna utgör ett sorts skelett att hänga 

upp sin identitet kring. Dessa ”manliga” handlingar kretsar kring att göra saker som betraktas som 

farliga och det är här viktigt att andra män ser eller får vetskap om det man gjort. Ett exempel på 

detta inom ramen för just graffitikulturen handlar om hur en av informanterna hänvisar till 

tågmålning som det absolut högst rankade inom kulturen. Jag tolkar det som att detta uttalande 

baserar sig på att det är den svåraste/farligaste platsen att måla på. Det finns även andra traditionella 

manliga värden som graffitikulturen värderar i sin hierarki. Några av dem är stil, kontinuitet, mod, 

kontroll, kunskap, moral och handlingskraft. Att synas med sitt namn på gator och torg kräver 

många av dessa. Det verkar som om små detaljer inom ramen för subkulturen( detaljer som för en 

utomstående kanske inte går att urskilja), markerar plats i hierarkin samt särskiljer individernas 

identitet som starka betydelsebärande markörer. Här blir det även intressant att tillföra samhällets 

reaktioner på det graffitiutövaren skapar. Mycket av graffitikulturens attraktion för utövaren ligger 

just i olagligheten, detta tolkat utifrån informanternas berättelser om hierarkin inom kulturen där 

farlighet i sig är liktydigt med olaglighet. I kontext med samhällets lösning att för närvarande totalt 

förbjuda och förneka graffitins uttrycksform blir denna aspekt extra intressant eftersom dessa 

repressalier ökar attraktionen av ”farlighet” för utövaren. Sammantaget skapas således ett sorts 

”moment 22” där ökad bevakning och ökad sanering bidrar till att fler utövare med behov av att 

skapa sig en manlig identitet genom att klättra på den hierarkiska stegen inom ramen för 

graffitikulturen dras till den. Samtidigt finns något motsägelsefullt i denna slutsats, om lockelsen 

för utövarna delvis handlar om dess olaglighet kan man fråga sig vad alternativen skulle vara och 
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hur starka behoven av att utföra en olaglig handling är för utövaren. Enligt Macdonald kan den 

kriminella/farliga aspekten ingå som en del i den moderna manlighetsriten, detta menar författarna 

beror på avsaknaden av andra alternativ.25 Ur det perspektiv att den olagliga aspekten i 

graffitiutövandet så att säga ”ingår” i kulturen blir det för mig svårt att hitta en annan ”olaglig 

handling” som kan likställas med graffitin med avseende på ofarlighet.  

Uppsatsens resultat har även påvisat vilken stor betydelse graffitin har/har haft för utövaren. 

Slående är hur många olika funktioner graffitin fyller eller kan fylla för de invigda, det är 

spännande att fungera över det mått av kreativitet som kommer till uttryck i fråga om att till 

exempel. hitta en ”hobby” som känns meningsfull, få tillgång till en vänskapskrets där man känner 

sig accepterad och respekterad, samt att bygga upp en manlig identitet i ett samhälle där tydliga 

ritualer och ceremonier blir allt mer sällsynta. Jag tror att denna mångfacettering är anledningen till 

att graffitin mellan raderna i intervjuerna framträder som beroendeframkallande för utövarna. Jag 

funderar även på hur dessa (för utövaren) viktiga funktioner är av stor betydelse när någon vill söka 

förstå graffitikulturen som helhet, både ur mitt eget perspektiv med en positiv förförståelse samt ur 

andra perspektiv som t.ex. det kriminologiska. När de belöningar eller positiva erfarenheter som 

upplevs av graffitiutövaren är så starka som de beskrivs av informanterna, skapar det hos mig en 

större förståelse för styrkan i de incitament som driver denna subkulturs utövare. För att så att säga 

avstå från allt detta behövs en mycket meningsfull ersättning. 

 

4. Slutdiskussion 
Vidare tankegångar kring detta är de likheter graffitikulturen verkar ha med just andra homosociala 

gemenskaper, det skulle vara intressant att forska vidare kring dessa arenor samt hur deras 

strukturer sammanfaller eller skiljer sig åt. I den gestaltning som ingår som deluppgift i detta arbete 

undersöker jag vidare denna frågeställning på ett visuellt plan. 

 

 

Vidare reflektioner handlar även om likheter med andra sätt att ta plats och synas i det postmoderna, 

individualistiska samhället av idag. Jag kan själv uppleva att de visuella uttrycken svämmar över, 

att alla ytor som kan säljas som en reklamplats är upptagna av ibland vackra men ibland också fula 

bilder/texter. Underhållningsprogrammen på teve handlar mer än någonsin om att låta individer 

delas in i hierarkier och marknadsföra sig själva efter bästa förmåga, tävla om prestige och ära. Jag 

kan tycka att det finns stora likheter med den subkultur jag valt att undersöka, samtidigt som den är 

den mediala bildens totala motsats i mångt och mycket. För vidare forskning vore det intressant att 

                                                
25 Ibid.s.101. 
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titta närmare på hur dessa kulturer följs åt (sedan slutet av 60-talet), samt vad som gör att de ofta 

uppfattas/utmålas som så diametralt olika. Jag tycker mig här se att det i båda lägren handlar om 

just identitetsbyggande, belöningssystem och ett behov av att skapa mening i sitt liv. 

 

En annan reflektion som uppkommit under arbetets gång är funderingar kring ämnet subkultur, jag 

funderar dels kring vad som definierar subkulturer men kanske framför allt vilka behov som 

tillfredsställs genom att ingå i en subkultur. En frågeställning skulle kunna vara om det är så att 

unga män är mer benägna att ingå i dessa än unga kvinnor, eller om det är så att kvinnors 

homosociala gemenskaper inte etiketteras som subkulturer och därför förblir något ”osynliga”. 

 

Jag tycker att uppsatsens resultat har gett en djupare förståelse för den grupp elever som är 

attraherad av graffitikulturen och vill uttrycka sig genom att teckna eller måla graffiti, eftersom det 

för dessa ungdomar kan vara en del av att forma sin identitet på väg in i vuxenvärlden skulle det 

vara intressant att titta vidare på hur dessa ungdomars skissande/tecknande bemöts av 

bildpedagoger ute i skolorna. De funktioner som graffitiutövandet fyller för dess utövare skulle 

kunna vara något skolan bättre kan tillgodose, tillexempel det grundläggande behovet av att få 

uppmärksamhet och känna sig sedd, att som elev få möjlighet att ta eget ansvar för och vara 

medskapare i upplägget av undervisningen samt kring de uppgifter som ges i skolan. Samtidigt är 

det viktigt att uppmärksamma graffiti som en positiv ingång eller möjlighet att attrahera och visa 

vägen in i estetik, konst och vidare kreativitet för den grupp unga män som inte själva skulle 

definiera sig som ”konstnärligt intresserade” eller ”duktiga” på grundskolans bildlektioner. Att 

dessa individer istället ser andra unga män ägna sig åt graffiti och bli nyfikna på kulturen samt 

därigenom våga ägna sig åt en kreativ och i mitt tycke estetisk syssla är viktigt att komma ihåg.   

 

Något som uppsatsens resultat även visar är att graffitins lockelse för vissa individer helt ligger på 

de plan som tillexempel kan definieras som uppmärksamhet av vissa personer, spänning och 

hierarkisk strävan. Det blir här viktigt att komma ihåg att graffitikulturen inte enbart ska ses som en 

estetisk subkultur, den visuella kommunikationen, specifikt inom kulturen mellan varandra är för en 

del utövare själva poängen. Därför är det av vikt att erkänna detta och stötta dem i deras personliga 

utveckling i sin strävan att förkovra sig inom graffitins bildvärld, historik, och område i stort. D.v.s. 

att erbjuda ett bildskapande som passar dem och inte förledas att tro att samma ungdomar per 

definition även ska attraheras av andra estetiska tekniker så som till exempel oljemålning och 

akvarell, även om dessa självklart ingår i undervisningen och kan ses som ett erbjudande om ett 

annat estetiskt sätt att uttrycka sig. Graffitiintresset ska/kan så att säga inte ”omvandlas” till en mer 

ofarlig konstform eftersom intresset för att skapa då (för vissa utövare) helt tappar sin poäng. Att ta 
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graffitikulturen på allvar i klassrummet genom att föra in den i ett konsthistoriskt och 

konstteoretiskt sammanhang ger möjlighet att öppna upp för samtal kring konstformens laddning i 

samhället i stort. Detta kan för utövarna bidra till att hos dem skapa en känsla av gemenskap med 

samtiden och av att ingå i ett större sammanhang, vilket också har visat sig vara en viktig funktion 

som graffitin fyller för dess utövare.  

 

5. Gestaltning 
Examensarbetets gestaltningsdel undersöker andra homosociala kulturer som precis som 

graffitikulturen är uppbyggda kring män för män. Dessa kulturer är alla arenor där utövarna i den 

ingår i hierarkier och belöningssystem, de använder sig av dessa för att rangordna och skapa sin 

manlighet sinsemellan. Inom graffitikulturen finns det en välkänd bildgenre där man ställer sig 

tillsammans i grupp framför sitt målade tåg eller vägg. Man dokumenterar vilka som var med vad 

de lyckades med. Jag valde att se detta bildskapande som ett tecken på identitetsskapande. Då 

handlingen och vilka som var med om den är viktiga delar i det skapandet av identitet i 

graffitikulturen. 

Denna form att bildskapande och dokumenterande är inte unik för graffiti kulturen. Jag valde att 

titta på denna form av manligt identitets skapande i bilder och skapa två verk av det. 

Gestaltningsdelen har två verk, en handgjord bok där diverse olika homosociala kulturer finns 

representerade, kulturer från vitt skilda delar av världen som har tillsynes olika framtoningar. Boken 

innehåller värderingsgrundande ord som framkommit i den undersökande delen av min uppsats. 

Detta är ord som är starka värderingsord i alla kulturer som uppfinningsrikedom och originalitet. 

Den ger ett tillfälle att visuellt jämföra dessa olika kulturer och min tanke är att bilderna ska väcka 

frågor, fantasier och nyfikenhet kring manlighet samt likheter och olikheter kulturerna emellan. 

Väcka tankar om hur manlighet precis som kvinnlighet skapas och vad detta kan ha för negativa 

och positiva konsekvenser. 

Det andra verket är en reproduktion av ett fotografi föreställande en specifik utvald homosocial 

grupp, ett australiensiskt specialförband verksamt i Borneos djungel som är uppställda inför 

kameran och nu framför oss i förstorat format. Bilden är 5m x 2,4m stor. I detta verk kan man får en 

närmare blick på en manlig kultur. Jag har valt att göra dem larger than life just för att vi ska 

komma riktigt nära dem och känna oss lite små. Graffitikulturen avbildar sig ofta med diverse 

masker och inte sällan i hotfulla poser. Att vara hård och beredd att ta till våld är en del av 

manligheten som belönas i vissa kretsar. Inom det militära är det definitivt så. Delar av 

graffitikulturen gör detsamma, men eftersom graffitikulturen är illegal och utövarna identifierar sig 

med det illegala finns det en romantiserad bild av denna hårdhet eller utanförskap. Jag ville att detta 
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stora vek som står i kontrast till den lilla boken skulle komplettera varandra. Där den lilla kan man 

titta i och reflektera över medan den stora bilden skulle vara mer en upplevelse av manlig kultur. 

Jag har valt att genomföra båda projekten på omständliga men noggranna sätt. Omständligt på så 

vis att boken är handbunden hemma med hjälp av såg och andra inte för ändamålet gjorda verktyg 

och material. Den stora bilden är hoplimmad för hand av A3 papper. Jag har valt dessa tidsödande 

tekniker med tanke på att handling och hårt arbete är sådant som premieras i manliga kulturer. I min 

undersökning har jag fått fram att identiteteten inom graffitikulturen skapas av dom handlingar du 

gör inom kulturen. Att man handfast skapar sin identitet genom handling. Hårt arbete och 

hantverksskicklighet premieras. Detta har jag ta till vara i min gestaltning. Inom graffitikulturen har 

varje bild ett värde som deltagare i kulturen vet hur de skall värdesätta genom att veta vad som 

krävs för att skapa just den bilden. Att personen var ute på natten på tågparet för att göra sin bild. 

Bilden är handlingen och den är fylld av betydelser som skapa identitet. Jag ville att det skulle 

finnas spår av handlingen i mina verk för denna orsak. Jag kunde ha lämnat in boken till ett tryckeri 

eller skrivit ut bilden på stort papper men jag valde detta mindre perfekta sätt för att lämna spår av 

mänsklig hand, av handlingen, av tiden och energin som krävts för att göra dessa gestaltningar 

synligt för en konstafackskultur.  
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