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Inledning 

 

En återkommande debatt i pressen är huruvida gatukonst/spontankonst, såsom graffiti, är en 

konstform som bidrar till stadsrummet eller är klotter och ska behandlas som ett olaga tillbud på 

stadsrummet. Debatten behandlar ofta graffiti och sträcker sig alltifrån tillåtande av lagliga väggar 

för graffitikonstnärer till en uppfattning att graffitiutövare är grovt kriminella och att en 

nolltolerans ska hållas gentemot graffiti. De olika partipolitiska organisationerna förhåller sig olika 

till frågan, och det gör också debattörerna på våra stora svenska dagstidningar; åsikterna går isär. 

Jag finner denna schism intressant och vill i detta arbete djupare undersöka de olika åsikterna och 

bakgrunden till dessa. Genom att titta på olika infallsvinklar från olika ämnesområden såsom 

arkitektur, sociologi, kulturgeografi, dagspress med flera vill jag få fram en mer sammansatt bild 

än den som ibland upplevs i mediedebatten. Jag vill också se vad konsten i sig kan ha för 

inflytande i samanhanget. 

 För att genomföra denna undersökning kommer jag att börja med att titta på hur stadsbilden 

har förändrats sedan sjuttiotalet och framåt och vad detta har medfört i hur vi använder oss av 

det offentliga utrymmet i staden. Jag vill se till de bakomliggande samhällsstrukturella faktorerna 

för att se om det finns ett samband till hur vi betraktar och behandlar spontankonst i 

stadsrummet idag. Jag kommer också att titta på de politiska strömningarna som på olika vis 

påverkar debatten och som ligger till grund för den officiella hållningen till spontankonst i 

stadsrummet.  

 Jag kommer vidare att undersöka skillnaden mellan offentlig konst, som tar en legal plats i det 

offentliga utrymmet, och inofficiell offentlig konst, såsom spontankonst, för att se var skillnaden 

ligger i förhållningssättet till de båda.  

 

Detta arbete är till största delen en litteraturstudie. Jag anser det viktigt att den litteratur och det 

material som jag läser är nutida, då jag har en uppfattning att frågan kring spontankonst i 

stadsrummet ändras i samma takt som samhällsklimatet ändras. Jag vill också veta vad som ligger 

till grund för det förhållningssätt vi har till spontankonst idag. 

 Min frågeställning kommer att vara: Hur kan man förstå gatukonstens och spontankonstens 

roll, och debatten om den? 
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Stadens senmoderna utveckling  

 

Den strukturella förändring som skett på senare år i vårt förhållande till industrin, har även 

medfört många förändringar i stadsmiljön. Sen många av de, för de västeuropeiska städerna, så 

viktiga industrierna sedan sjuttiotalet har lagt ner eller flyttat, har dessa städer varit tvungna att 

finna nya vägar till inkomster: den ekonomiska tillväxten ligger nu snarare i områden som turism 

och service än i produktion av varor.1  

 Det har blivit viktigt för städer att både profilera sig för att kunna locka till sig turister, 

företagare och investerare och att hålla stadsmiljön ren från ”oordning” för att bibehålla en 

attraktivitet för de nyttjare och yttre betraktare som blivit grunden för många städers ekonomi.  

Ur demokratisk synvinkel är det därför intressant att fråga sig vem denna betraktare är: är det 

stadens egna invånare eller är det en inresande, utomstående betraktare som förväntas bidra med 

sina pengar?  

 

Under industrialismen var en av intentionerna med stadsmiljön och det offentliga utrymmet att 

det skulle vara en tydlig scen för meningsskiljaktigheter, politisk diskussion och en plats där olika 

åsikter kunde uttryckas.2 Detta var möjligtvis en idealisering av en verklighet som kanske såg 

annorlunda ut, men intentionen under 1900-talets demokratiska projekt var att åsikter faktiskt 

skulle få finnas och också höras. Chatarina Thörn skriver: 

 

Länge har det offentliga rummet definierats utifrån tre fundament: en 

plats för kommers, skådespel och nöjen samt en (politisk) mötesplats. 

Som mötesplats fungerar det offentliga rummet både som en plats där 

främlingar möts, en plats för skillnader och en plats för politiska möten 

och demonstrationer. Stadens offentliga rum blir på så sätt en plats där 

samhällets konflikter och ojämlikheter gestaltas.3 

 

I dagens Sverige talas det som kontrast istället mycket om att bygga en trygg stad och staden som 

demokratisk arena har minskat i betydelse. Catarina Thörn talar om detta fenomen som en 

”rädslans stadsplanering”.4 Hon menar att stadsplaneringen genom hela sin historia har bekämpat 

rädsla för saker som uppkommer i stadslivet såsom våld, hemlöshet, smuts, invandrare och 

                                                 
1 Thörn, Catharina (2006) 
2 Thörn, Catharina (2006); Phillips, Patricia (1989/2004) 
3 Thörn, Catharina (2006) 
4 Thörn, Catharina (2006) 
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sjukdomar, och att denna rädsla har fått styra i hur man anlagt hus, parker, gångstråk och vägar i 

staden. När trångboddhet och smala gator ledde till spridning av sjukdomar försökte man bygga 

bort det genom att bredda gatorna och öka avstånden mellan husen, när flera av Sveriges stora 

städer fortfarande var byggda i trä och led av häftiga bränder började man bygga stenhus, osv.  

Även idag är detta sätt att tänka centralt i byggandet av staden även om stadsplanerarna inte talar 

om detta som en bortbyggning av rädsla utan istället talar om byggandet av en trygg stad.  

 Boverket kom 1998 med rapporten Brott, bebyggelse och planering som blev tongivande i hur 

staden kan planeras för att motverka brott och skapa trygghet. Strategin går ut på att kartlägga 

brott i olika områden och sen planera bebyggelsen så att det dels blir svårare att utföra brott och 

dels reducerar motiven till brott.5 Mats Franzén talar om denna typ av strategi som exkluderande 

och något som måste förstås i relation till välfärdsstatens tillbakadragande. 

 

Handlade det förr om att återskapa ordningen inklusivt genom att 

tillrättaföra den avvikande till ordningen, gäller det nu att avvärja hoten 

genom att avvisa, alternativt utvisa dem, en exklusiv strategi. Var det förr 

en fråga om att förstå problemen, gäller det nu att avvärja dem. Därför 

handlar det om riskhantering: att identifiera, klassificera och hantera 

grupper efter deras farlighetsnivå. Detta sker med hjälp av upprättandet 

av riskprofiler statistiskt och redistribueringen av faror- farliga personer 

och/eller beteenden- genom olika anstalter i rummet, framför allt 

konstruerandet av gränser och kontroll av dem.6  

 

En annan liknande strategi som används för att stävja oordning i stadsmiljön är 

nolltoleranspolitiken. Denna politik är vad New Yorks förra borgmästare Rudy Giuliani gjort sig 

känd för, och den handlar i stora drag om att skapa ordning i stadsmiljön genom att satsa på 

bekämpning av små brott såsom tjuvåkning i tunnelbanan, klotter och snattning. 

Nolltoleranspolitiken har spritt sig till flertalet stora amerikanska och europeiska städer. Även i 

Sverige har denna politik används i olika former av brottsbekämpning, som exempel infördes i 

Stockholm 1994 nolltolerans mot graffiti.7 

 Risken med en nolltoleranspolitik är att marginaliserade och redan utsatta stadsbor blir 

kriminaliserade. Det som händer när utsatta grupper såsom hemlösa, tiggare, graffitimålare och 

ungdomsgäng kriminaliseras är att kommersiella brukare och politiken får ett giltigt skäl att 

                                                 
5 Birgersson, Tommy (1998) 
6 Mats Franzén, citerad i Thörn, Catharina (2006) 
7 Barenthin Lindblad, Tobias (2009) 
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förflytta dessa grupper från den stadsmiljö som de vill bibehålla ren och snygg för turister, 

företagare och ekonomiska investerare.  

 

Att denna utvecklingstendens sker enbart i syftet att öka tryggheten kan ifrågasättas när man ser 

att den i stor utsträckning gynnar ekonomiska intressen, men det är också möjligt att ifrågasätta 

om den här sortens politik verkligen ger en tryggare stad. Det är fullt möjligt att staden känns mer 

hotfull när ordningen ska upprätthållas till varje pris, och då inte enbart för de mest utsatta. Alla 

stadens invånare kan till sist bli lidande av en stark normerande struktur, där utrymmet för 

normalitet blir mycket smalt. Dels för att det för alla finns en viss risk att falla ur den norm som 

är uppbyggd, och detta utan att utföra brott, men också för att ett diverserat och dynamiskt 

samhällsliv skapar möten och utbyten med och mellan människor som aldrig annars skulle 

uppstå.  

 Att människan valt att organisera sig i städer och lever i en stadsmiljö bygger rimligtvis på en 

kollektiv tanke, att människor kan leva tillsammans och hjälpa varandra för att underlätta livet. 

Detta är en god grund för ett demokratiskt styre av staden, och i det demokratiska Sverige så är 

makthavarna i städerna också folkvalda. Men dessa makthavare är också i sin tur beroende av 

andra än sin valkår. När en stads ekonomiska tillväxt blir beroende av företag, så som vi kan se ha 

hänt under postindustrialismen, får de ekonomiska makthavarna allt större inflytande i formandet 

av stadsrummet. Något som skulle kunna vara ett exempel på detta är de många inomhuscentrum 

och gallerior som har växt fram i städerna. Dessa platser fungerar som en sorts halv-offentlig 

plats där betalande konsumenter premieras och marginaliserade stadsbor såsom hemlösa eller 

drogberoende blir utestängda. Kanske är det så att beslutet att omforma delar av stadsrummet till 

ett semioffentligt rum, shoppingcentrum och dylikt, inte alls har sitt ursprung hos de folkvalda 

politikerna eller invånarna själva utan i första hand blir en tvingande omständighet i trycket från 

ekonomiska intressen.  

 

 

Exemplet JCDecaux 

 

JCDecaux är ett franskt mediebolag som är etablerat i 46 länder och som i Sverige är ledande 

inom gatumöblering. En av deras marknadsstrategier är att tillhandahålla bland annat bänkar, 

papperskorgar, toaletter och väderskydd såsom busskurer för det offentliga rummet. Deras 

affärsplan är att erbjuda helhetslösningar för kommuner och städer, där JCDecaux tar hand om 

all gatumöblering i stadens utomhusmiljö samt under hela avtalsperioden sköta underhållet. 



 7 

Kommunen eller staden behöver inte betala något för denna tjänst utan den finansieras istället 

helt genom reklam. Ofta har möblerna som JCDecaux tillhandahåller reklam och annonsplatser 

inbyggda och i andra fall får JCDecaux tillstånd att sätta upp reklampelare. Staden kan alltså lägga 

bort allt ansvar för den offentliga möbleringen på entreprenad och dessutom utan att behöva 

betala.  

 Här uppstår dock en inte helt okomplicerad situation. Staden ger bort en stor del av makten 

över det offentliga utrymmet till ett vinstdrivande företag. Här sker en överflyttning av makten 

för den offentliga möbleringen och en del av stadens utseende till ett företag och utrymmet för 

invånarna i staden att genom sina folkvalda politiker påverka stadens utseende minskar. De avtal 

som skrivs mellan JCDecaux och enskilda kommuner och städer sträcker sig dessutom ofta långt 

längre än en mandatperiod.  

 Avtalet tecknas förvisso av folkvalda och är i den meningen demokratisk, men det som säljs av 

staden är den demokratiska makten över utformningen. 

 

 

Konst i stadsrummet 

 

Traditionellt har offentlig konst placerats i stadsrummet av orsaker som att höja det estetiska 

värdet av platsen, för memoria; såsom monument över krigsförbrytelser/erövringar, eller för att 

introducera konst i det dagliga livet.  Sedan 1980-talet har offentlig konst även blivit ett medel för 

en lindring eller lättnad av sociala, ekonomiska och strukturella problem i en process av urban 

nybildning. Detta i ett försök att förnya förfallna urbana miljöer och förändra en negativ bild av 

staden eller en stadsdel.8 

 

Oavsett syftet med den offentliga konsten finns det begränsningar i dess utformning, 

begränsningar som ofta styrs av uppdragsgivaren; staden; eller staden tillsammans med privata 

finansiärer. De krav som ofta ställs på offentlig konst är att den ska vara beständig, både till 

material och i sin frågeställning och sitt ställningstagande. Jag tror att detta har sitt ursprung i att 

man ser den offentliga konsten som lika monumental som arkitektur, den ska finnas där för 

oöverskådlig framtid och då vill man inte satsa på något som man kanske inte kan stå för om 

några år. Man kan också spekulera i att politiska makthavare inte är så intresserade av att skapa 

konflikter om saker, såsom offentlig utsmyckning, som inte berör deras kärnämnen men som kan 

påverka bilden av dem själva och kanske till och med valutgången.  

                                                 
8 Hall, Tim (2003/2004) 



 8 

 Dessa begränsningar skapar ett problem för konstformen. Det gör att den offentliga konsten 

inte innehar samma problematiserande styrka som andra konstformer. Vilket den skulle kunna 

ha. Den skulle kunna bidra till att skapa ett mer dynamiskt stadsrum där olika åsikter och 

kontroverser fick synas. 

 

Particia Phillips talar om vikten att också ha mer temporära konstinstallationer i stadsrummet och 

att våga vara kontroversiell eller ställa frågor med den offentliga konsten.  

 

[A] public art that truly explores the rich symbiotic topography of civic, 

social, and cultural forces can take place anywhere- and for any length of 

time. It would not have to conform to such formal parameters, for it 

would not find its meaning through its situation in a forum, but would 

create the forum for the poignant and potent dialogue between public 

ideals and private impulses, between obligation and desire, between 

being of a community and solitude. Wherever we might find that art, we 

would be inspired to extend its discourse into the variety of public and 

private domains we enter. 9 

 

Man kan då fråga sig ifall det är möjligt att få en dynamisk stad om man inte tillåter det 

temporära. I dagens stad så står ofta andra utövare än de som verkar inom den offentliga konsten 

för det temporära i stadens utsmyckning. Som exempel kan vi här räkna in all form av spontan-

konst som uppstår i staden såsom graffiti, affischer, kakel, textil graffiti, teckningar, 

väggmålningar osv. Det finns många konstnärer som besmyckar staden inofficiellt, utan att verka 

inom de för den offentliga konsten utsatta ramarna.  

 Denna besmyckning får däremot oftast ett annat bemötande från officiellt håll och får inte lov 

att stanna kvar utan blir benämnd som skräp eller klotter och blir borttagen eller nermonterad av 

stadsanställda städare. 

 

Konstnärer som arbetar med denna typ av inofficiell offentlig konst kan uttrycka sig mer fritt då 

de inte behöver ta hänsyn till en uppdragsgivare eller stadens makthavare. De får, eller tar sig, 

friheten att tala direkt till stadens invånare utan att ta hänsyn till stadsfullmäktiges relation till 

kommersiella intressen. De har också möjlighet att snabbt kommentera en politisk eller social 

händelse i staden och behöver inte ta hänsyn till att deras bidrag till platsen ska finnas att skådas i 

generationer efter dem.  

                                                 
9 Phillips, Patricia (1989/2004) 
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 Catarina Thörn talar om att stadens offentliga rum, dess byggnader, monument, gator kan 

förstås som en berättelse om staden. En berättelse som inbegriper stadens historia, kollektiva 

minnen och politiska och ekonomiska maktrelationer.10 Kanske skulle dessa tillfälliga konstverk, 

om de skulle få vara kvar tills de blev ersatta av annan spontan-konst eller blev nermonterat av 

stadens egna invånare, kunna bli en del av staden, stadens historia och dess berättelse. 

 

Utövarna av denna typ av inofficiell offentlig konst blir genom nolltoleranspolitiken 

kriminaliserade. Att smycka och besmycka staden utan godkännande från den demokratiska 

makten ses som ett lagbrott.  

 

I samband med kriminaliseringsdebatten kring graffiti har frågan också 

rests om vem som tar sig rätten att dekorera och utforma våra offentliga 

platser. Aktörer med stora ekonomiska resurser ges utrymme, medan 

”fria konstnärer” exkluderas.11 

 

För att tydliggöra diskussionen kring ämnet finner jag det viktigt att skilja på spontankonst, där 

till exempel graffiti kan ingå, och klotter. Spontankonst uppförs i det offentliga utrymmet med en 

konstnärlig intention medan klotter uppförs utan konstnärlig intension. Göran Christensen, chef 

för Malmö konstmuseum, definierar klotter som ett uttryck för förstörelselusta och graffiti som 

en konstform.12 Denna definition på graffiti delas inte av alla. Brottförebyggande rådet menar att 

graffiti är sådant som uppförs lagligt, det som uppförs olagligt i stadsrummet är klotter, vare sig 

det har konstnärlig intention eller inte.13 I uppförandet av regler och lagar kring graffiti och 

klotter har makten använt sig av brottsförebyggande rådets graffitibegrepp. 

 

I brottförebyggande rådets idéskrift nr 13 kan vi läsa om myndigheternas definition av klotter: 

”bild eller ristning som olovligen anbringats på plats eller föremål”.14 Med en vid definition av 

’bild eller ristning’ skulle detta innefatta alla de spontankonstformer som jag tidigare nämnt. Trots 

detta handlar den allmänna debatten om spontankonst i stadsrummet oftast om graffiti. Då 

behandlas graffiti som ett fenomen, som både kan utföras lagligt och olagligt. Denna debatt följer 

alltså inte brottförebyggande rådets benämning av graffiti som lagligt utförande, och klotter som 

olagligt utförande av samma fenomen. Denna begreppsförvirring blir extra tydlig hos 

                                                 
10 Thörn, Catharina (2006) 
11 Listerborn, Carina (2007)  
12 Johansson, Karin (2006) 
13 Hollari, Solveig (2005) 
14 Hollari, Solveig (2005) 
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motståndarna till graffiti som tillsammans med myndigheter och beslutsfattare, såsom Lena 

Adelsohn Liljeroth, inte gör någon skillnad utåt på olika typer av olagligt spontankonstutövande, 

men när de talar om riskerna med klotter så är det nästan alltid graffiti som nämns. Detta gör att 

debatten kring en möjlighet till friare besmyckning av staden stagnerar i en debatt kring huruvida 

graffiti är dåligt eller ej. 

 

De argument som används i debatten mot graffiti är bland annat att saneringen kostar mycket 

pengar och att det förstör allmän egendom, att det skapar en otrygg stadsmiljö och det faktum att 

det är en kriminell verksamhet kan skapa problem för utövarna.15 Kulturminister Lena Adelsohn 

Liljeroth menar att graffiti är en inkörsport till grövre kriminalitet och vill ha hårda tag mot 

graffitikulturen. I en motion till riksdagen skriver hon bland annat att hon vill ha ”större resurser 

till polisens jakt på klottrare”16, en motion i nolltoleranspolitikens anda. Men det finns också 

kritiska röster till dessa argument. Magnus Ljunge, Projektledare på Borås Museum kritiserar i en 

artikel i Borås Tidning argumenten mot graffiti. Han menar att det inte finns några belägg för att 

invånarna i staden skulle känna sig mer otrygga i en miljö med graffiti, att de undersökningar som 

bland annat brottsförebyggande rådet presenterat är amerikanska undersökningar som gjordes i 

Bronx på sjuttiotalet, och att det inte finns några undersökningar som tyder på att områden med 

mycket graffiti är högre belastade av kriminalitet än andra utan snarare tvärt om: att stora delar av 

samhället upplever en positiv känsla i mötet med graffiti.17 Han skriver vidare att 

brottförebyggande rådets hållning ofta ligger till grund för skapandet av klotterpolicys i landets 

kommuner och därmed inte är vetenskapligt underbyggda.18 När Ljunge avfärdat de argument 

som makthavarna använder sig av för att upprätthålla nolltoleransen mot spontankonst i staden 

är det egentligen bara två argument som kvarstår: det estetiska och makten över staden.   

  

[I] grund och botten handlar det om estetik och en maktdiskurs där 

kontrollen av det offentliga rummet är kopplad till ett värdesystem av 

kapitalistisk natur, oavsett om detta värde ligger i vunna marknadsandelar 

genom reklam eller ett ökat kulturkapital genererat av en skulptur…19 

 

Att staden i demokratisk ordning vill bestämma över stadens estetiska utformning är en sak, men 

detta är som sagt inte nivån som argumenteringen förs, istället har vi sett i exemplet JCDeacaux 

                                                 
15 Hollari, Solveig (2005) 
16 Johansson, Karin (2006) 
17 Ljunge, Magnus (2008) 
18 Ljunge, Magnus (2008) 
19

 Ljunge, Magnus (2008) 
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att detta är en makt som staden redan släpper ifrån sig. Huruvida graffiti och annan spontankonst 

är ful, eller att de flesta tycker det, är ingenting vi vet något om. Dessutom, om det nu skulle vara 

så att stadens makthavare ställer sig mot spontankonstutövande på grund av estetiska skäl, så kan 

man undra varför inte reklam blir bedömd på samma grunder? På samma vis som det faktiskt tas 

ett estetiskt beslut när staden ”klotter”-sanerar så borde det också tas ett estetiskt beslut när det 

ges tillstånd till reklam. 

 

 

Kön och makt i spontankonsten 

 

Det verkar inte som om all spontan-konst behandlas på samma vis av stadens makthavare. 

Graffiti ses som en grov lagöverträdelse, medan stickgraffiti, affischering eller kakling på offentlig 

plats inte verkar tas på samma allvar och man kan då fråga sig vad detta beror på. Jag vill jämföra 

graffiti- och stickgraffitirörelsen som båda hävdar sig vara undergroundrörelser för att påvisa 

skillnaderna i stadens hantering av olika spontankonstformer.  

 

Graffitiutövandet kan ses som ett manligt utövande; de flesta som utövar denna konstform är 

män, det är på ett sätt ett aggressivt utövande då det delvis strider mot lagen men också i dess 

uttryck och tradition. Graffitin kom till Sverige på 1980-talet och hade sitt stora genombrott 1984 

när SVT visade dokumentären ”Style wars” som handlar om graffitirörelsen i New York, en 

undergroundrörelse som speglar fattigdom och uppror. Målningarna innehöll ofta starka slagord 

tillsammans med ett kraftfullt och expressivt formspråk. Som jag tidigare har nämnt så uppfattar 

stadens makthavare graffitin som ett hot mot makten och ordningen i staden.  

 Stickgraffitirörelsen kan i sin tur ses som ett kvinnligt utövande; de flesta som utövar denna 

konstform är kvinnor och stickgraffitins uttryckssätt och estetik kan också ses som kvinnlig då 

den är mjuk och ombonande. Grundaren till stickgraffitirörelsen kommer från Huston, och 

startade 2005 med att sticka runt lyktstolpar, cykelställ och andra existerande föremål i staden. 

Trenden spred sig snabbt till Sverige och den svenska rörelsens motsvarighet växte fram genom 

bland annat nätverket Stickkontakt. De utövar ett traditionellt kvinnligt hantverk, och använder 

sig av en mjuk, ombonande och fredlig estetik. Själva talar de om sin rörelse som en 

undergroundrörelse där en kvinnlig estetik tar plats och belägrar utrymme i staden. De vill genom 

sina aktioner skapa en varierad stadsbild som belyser andra värden än de kommersiella och ytliga 

värdena som vi ställs inför bland annat genom reklam i stadsrummet. Stickgraffitin går dock 

obemärkt förbi i den officiella klotterdiskussionen, det ses inte som ett problem som skapar 
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otrygghet eller leder in i grövre brottslighet trots att det på samma vis som graffiti utför olagliga 

tillbud på stadsrummet.  

 

Den officiella behandlingen av dessa två spontankonstuttryck: graffiti och stickgraffiti är i detta 

en direkt spegling av könsstrukturen i en patriarkal maktstruktur, där män tas på större allvar och 

också ses som ett större hot vare sig det handlar om brott eller politik. Här negligeras istället det 

kvinnliga uttryckssättets potential till samhällsförändring och uppror.  

 Det görs alltså en inofficiell differentiering i vad som är tillåtet i staden och vad som inte är 

tillåtet, och man skulle kunna påstå att ”klotter”-saneringen på ett vis är en politisk eller kulturell 

rensning av stadsrummet där element som går emot ideologiska eller kommersiella krafter tas 

bort. Det blir tydligt att stadens makthavare visar genom sin inofficiella differentiering bland 

spontankonstformerna att det som hotar makten blir förbjudet och det som inte hotar makten 

inte heller tas på allvar trots att det enligt deras egen definition är olagligt.  

 

 

Spontankonst som kulturell motrörelse 

 

I linje med synen på kampen mot graffiti som en fråga om makt skulle man kunna se 

spontankonst som en motrörelse som på allvar vågar och tar sig rätten att ifrågasätta vem som 

äger staden.  

 Som jag talade om i det förra kapitlet så är det viktigt för makthavarna att hålla ett strikt och 

tilltalande estetiskt ideal i staden på grund av stadens ekonomiska intressen. Detta utvecklar sig 

till en kamp om det offentliga utrymmet och dess estetik och de privata finansiärerna får inte bara 

kontroll över de offentliga utsmyckningarna utan lyckas härigenom också kontrollera de icke 

offentliga utsmyckningarna genom deras behov till att hålla staden attraktiv för konsumenter. 

Spontankonsten blir genom detta ett sätt att underifrån ifrågasätta rätten att sälja ut delar av det 

offentliga utrymmet. Att hävda att förutsatt att det offentliga utrymmet faktiskt tillhör det 

allmänna, att medborgarna tillsammans äger rätten till staden, har man också rätt att utnyttja 

denna rätt. 
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Diskussion 

 

Som jag tidigare nämnt så använder sig de politiska makthavarna ofta av begreppet ”att bygga en 

trygg stad”. De vill genom att klottersanera, städa och röja bort otrevliga inslag i staden, såsom 

hemlösa, göra staden trygg för dess övriga invånare. Som Mats Franzén talade om så är detta en 

exkluderande strategi, en strategi där man inte ser till problemet och försöker lösa det utan ser 

istället ett problem och försöker undanröja det. Mats Franzén talar om detta som välfärdsstatens 

tillbakagång och det kan sättas i relation till Catarina Thörns uppfattning om stadens utveckling 

från industristad till turist och servicestad. Den enskilda invånarens värde för staden har 

förskjutits från att ha ett bestämt värde till att sprida ut sig på en gradskala, där de som skapar 

’problem’ i staden såsom hemlösa, graffitikonstnärer, drogmissbrukare med flera, har ett 

minusvärde medan de som konsumerar och använder stadens turist- och servicenäring har ett 

plusvärde. När politikerna sätter samman underlag för byggandet av en trygg stad handlar det om 

att bygga en trygg stad för dem som har plusvärde och då eliminera de som har minusvärde då de 

ses som skapare av ’otrygghet’.  

 Boverket skriver i sin rapport ”brott, bebyggelse och planering” att det inte finns en 

standardlösning när det gäller att minska brott eller minska otryggheten i ett område utan att varje 

plats måste analyseras utifrån sin bebyggelse och sin brottlighet för att man ska kunna bygga bort 

brottsligheten i området.20 I detta arbete tas brottstatistik fram för det enskilda området och 

används som underlag. Men denna typ av brottsfokuserande strategi kan i värsta fall inte bara 

vara eliminerande utan kan också skapa otrygghet. Thomas Hylland Eriksen talar om att känslan 

av otrygghet ökar när riskmedvetenheten kring brott ökar: trots att statistiken visar att 

brottligheten inte ökar i samhället så ökar otryggheten och rädslan för brott.21  

 

En alternativ strategi för att skapa trygghet kan vara att istället för att arbeta med exkluderande 

metoder, där man bekämpar ett hot eller ett problem, arbeta med inkluderande metoder där man 

skapar delaktighet och en tillåtande miljö. Detta är vanligt förekommande inom andra områden, 

till exempel barnomsorgen. Där menar man att för att skapa trygghet hos barn, behöver miljön 

vara tillåtande. I en för starkt normerande struktur blir barnen osäkra och vågar inte lita till sig 

själva.  

 Om detta skulle gå att applicera på stadsplanering och stadsutveckling skulle man kunna säga 

att en tillåtande stadsmiljö i sig kan skapa trygghet. Ofta infinner sig trygghet i situationer som för 

                                                 
20 Birgersson, Tommy (1998) 
21 Carling, Maria (2007) 
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en själv är välkända. Som exempel känner sig ofta människor mer trygga när de rör sig i miljöer 

som för dem är kända och där de är aktiva och delaktiga i platsen såsom hemmet, arbetet eller sitt 

närområde i kontrast till ett okänt område som exempel en främmande stad eller en ny stadsdel. 

 

Om stadens politiska makthavare skulle använda sig av en mer tillåtande strategi i skapandet av 

en trygg stad skulle kanske iden om det offentliga utrymmet som en mötesplats och en plats för 

diskussion kunna förverkligas. Det skulle kunna ge en möjlighet till ett mer dynamiskt stadsrum 

där fler uttryckssätt fick plats att synas, där även bildlig kommunikation kan vara en del.  

 Tänkbart är att förhållningssättet till spontankonst i stadsrummet då skulle förändras och inte 

ses på som ett problem utan som en tillgång och ett bevis på delaktighet i det offentliga 

utrymmet. Kanske skulle konstformen då kunna få en helt annan status och utvecklingspotential. 

Den skulle kunna vara en del av stadslivet där diskussion om både sociala och politiska händelser 

men också en konstnärlig frihet kunde uttryckas. Man skulle då kunna se på staden som ett öppet 

galleri där alla har tillträde och också åsiktsfrihet. Där skulle betraktaren kunna lämna en egen 

kommentar eller ett eget avtryck direkt på plats för att visa sin uppskattning för verket eller för 

att ifrågasätta det.  

 Tänkbart är att konsten då inte skulle bli beroende av de stora konstinstitutionerna på samma 

vis som den är idag då konstscenen skulle ges tillfälle att vidgas ut i stadsrummet. En möjlig 

bieffekt av en sådan vidgning är att intresset för konst också skulle öka då konsten skulle bli mer 

lättillgänglig även för de invånare som inte initialt har ett konstintresse eller en ’konstutbildning’. 

 

 

Smyckekonst som potential till förändring 

 

Inom smyckekonsten finns en potential att ifrågasätta de normer som finns kring offentlig konst 

och spontankonst i stadsrummet, då den utan att utföra olagliga tillbud på stadsrummet kan vara 

en del av det. Konstformen verkar i gränslandet mellan det privata och det offentliga då verken 

bärs på kroppen och skulle kunna användas som ett redskap i diskussionen kring utsmyckning av 

stadsrummet. Denna diskussion skulle också kunna intensifieras ytterligare om det verk som bars 

på kroppen ifrågasatte just relationen mellan staden, dess offentliga utrymmen och den mänskliga 

kroppen, dess invånare. 
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Smyckekonsten har i sin form en stark koppling till spontankonstens frågeställning kring 

användandet av stadsrummet. Många nutida smyckekonstnärer arbetar med kroppen inte bara 

som bärare utan också som grund där kroppens relation till yttervärlden ifrågasätts i verket. 

Frågeställningen kring hur kroppen används och var den används är i denna kontext mycket 

relevant och skulle lätt kunna översättas till frågeställningen kring spontankonst i stadsrummet, 

dels för att de redan använder sig av liknande frågeställningar men man skulle också kunna ta 

diskussionen vidare och prata om stadsrummet som en kropp som får ta samma symboliska 

värde som den mänskliga kroppen innehar. Då kan vi finna att smyckekonsten respektive 

spontankonsten sällan handlar om ett rent besmyckande av kroppen respektive staden. Istället 

handlar de båda om ett ifrågasättande av kroppens plats i det offentliga, om stadens och kroppen 

förgänglighet och förändring, och om de normer som styr den.  

 

 

Avslutning 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att debatten om spontankonst är större än vad den först kan 

verka, att faktorer som makt och demokratisk kontroll över det offentliga utrymmet formar och 

förtäcks i den offentliga debatten. Dessutom skulle man kunna säga att konst skulle kunna fylla 

en mer positiv och trygghetsskapande roll i staden genom sin möjlighet till skapandet av 

delaktighet med sina invånare. Smyckekonsten har här en speciell roll då den kan fungera på ett 

lagligt men ändå utmanande vis i det offentliga utrymmet.  

 Strävandet efter trygghet i staden, som idag snarare kan ses som en exkludering, skulle med 

andra metoder kunna vara mer öppen och inkluderande, men hur man bör utforma staden och 

samhället för att uppnå detta är något som måste utforskas vidare.   

 

Med tanke på uppgiftens längd var frågeställningen och området möjligen lite för stort för att 

betydelsen och omfattningen skulle vara möjlig att täcka. Mycket av resonemanget och 

slutsatserna i texten är mer spekulativa än vetenskapligt säkerhetsställda, men det kan ändå visa 

på andra möjliga synsätt och områdets komplexitet. Generellt kan man säga att den bredd jag har 

beskrivit skulle behöva fördjupas ytterligare.  
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The art and the city 
Hanna Lundborg 
 
 
 

Abstract 
 
This essay is investigating the view upon art in the public space, and its focus is the unofficial 
public art: such as street art, and how the debate and the argumentation of whether it should or 
shouldn’t take place in the public space appears.  
 The development of the city structure since the seventies and forward has changed the way we 
use the public space. This essay argue that before this period, during the democratisation of the 
city, the public space was aimed to be used as a venue, a place for differences and political 
discussion and in the development of the late modern society this is not longer current. Instead 
both the political and economical leaders of the city are pleading an environment that’s clean and 
safe. Their political strategies to make the city clean and safe could be looked upon as an 
excluding strategy where weak and already exposed citizens becomes felonies such as homeless, 
drug addicts and also street artists.  
 This makes the discussion about the being of street art in the city very vibrant and many 
people look upon street art as a true art form while others see it as a crime.  
 This essay is questioning the argumentation that the political and economical leaders are using, 
and applying a theory that safety may be able to occur with other methods that are not excluding 
people from the city but instead including them in their environment. If the street art where to be 
acknowledged as an true art form, and be included in the city as one among other ways to 
express your self in the public space, this could also change the common interest for art in 
general. And as one possible effect of this could also be that the art community would change 
from being dependent on the big art institutions and galleries and be freer and get another 
possibility to grow.    
 Jewellery art has a unique opportunity to reflect on the subject of unofficial public art in the 
city since it constantly is trespassing the borders of private and public when it is connected to and 
worn by a body.  
 
 
  
 


