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1. Inledning

Jag tycker att graffitin behandlas med stor okunskap i massmedia, att de sällan sätter konsten i 

fokus utan inriktar sig istället på de fördomar som finns om graffitimålare. Det är sällan 

graffitimålare som målar i kommunala projekt, utan i de fallen där graffitimålare får arbeta i 

samarbete med kommuner och landssting är det en konstnär med graffitibakgrund som får måla 

med sprayfärg. Jag läser till bildlärare för högstadiet och gymnasieåldern och har under min praktik 

träffat unga graffitimålare i en av Växjö stads högstadieskolor, vilka har varit del av den gruppen av 

människor som 'alltid ställer till det på skolan'. Jag tror att den negativa bilden som graffiti får i 

massmedia, litteratur, dagstidningar och musik kan påverka graffitimålare till en negativ social 

utveckling. Jag har i min bakgrund som bildlärare läst om sociologi, som beskriver hur människan 

påverkas av intryck, det är också intrycken som påverkar hur en person väljer att skapa en bild av 

sig själv eller andra.  Jag har länge varit intresserad av graffiti, då som TTP-formen som innebär 

Tags, graffitimålarsignaturen, Throw-ups, hastigt skapad graffiti  och Pieces, fulländade 

graffitimålningar - den sorts graffiti som kommer från den amerikanska hiphopkulturen.

Graffitin kom till Sverige 1984 med Chalfants bok och hans film. Den fick först grogrund i storstäderna, 

och spred sig efter ett par tre år ut på landsbygden. Den svenska graffitin håller hög klass internationellt, 

och har gått sin egen väg. Stilen blir alltmer komplicerad, medan en del andra länder har tagit et kliv 

tillbaka (?) till ”straight letters”. (Jacobson 1990, 27)

Graffiti har funnits i Sverige sedan början av 1980-talet, då i den Amerikanska formen som en del 

av Hiphoprörelsen. En av de mest betydande anledningarna till att graffitin kom till Sverige var 

Henry Chalfants dokumentärfilm Style Wars som visades i Sverige television år 1984 

(Jacobson,1990,12). Style Wars beskrev problematiken kring graffiti, en kultur som uppstod i 

socialgrupp tre i New York där territorialitet, snatterier och misshandel var vardagsmat. Jag tror att 

detta skapade en dålig start för svensk graffiti. Jag talade med en vän som var med i graffitins tidiga 

historia i början på åttiotalet i Södertälje som beskrev en territorialitet som jag inte känner igen från 

dagens graffitimålare, att man som Hovsjö-graffitimålare inte kunde måla i Fittja utan att få stryk. 

Jag kunde i sent 2000-tal åka världen runt och få hjälp av andra graffitimålare med sovplats, väggar, 

tåggårdar och sprayfärgsaffärer. I skolan har bildläraren ansvar att intressera elever inför moderna 
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konstformer, men sällan är graffiti just en av de konstformerna utan man brukar hoppa över den 

biten av samtida konsthistorian för att intressera eleverna för det mer rumsrena Street art, som i 

ännu större utsträckning har blivit accepterad som en legitim konstform i media, kanske för att den 

har ett budskap när graffitin är ren estetik vilket inte ligger i tiden. För ett par år sedan på 

Liljevalchs vårutställning skedde någonting nytt, en av Konstfackseleverna arbetade med graffiti i 

dess ursprungliga form genom att spraya ner ett pendeltåg i en videofilm. Kulturminister Lena 

Liljeroth reagerade starkt och sa i media att detta inte är konst, utan skadegörelse (Svantesson 

2010). När jag själv målade fick jag stöta på många fördomar och höjda ögonbryn framförallt från 

de vuxna jag mötte. Jag tror att den negativa bilden som graffitimålare får  läsa i sin egna 

facklitteratur kan påverka till en negativ social utveckling. Därför har jag att undersökt hur 

graffitimålaren utmålas i dennes egna medier.

1.1 Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur TTP-graffitin fungerar som en identitetsskapande process som skapar 

gemensamma nämnare hos graffitimålare. Trots en modern konstplanering där öppenhet är viktig, 

lämnas graffitimålares sociologi ett stort utrymme i debatten och jag vill utveckla diskussionen om 

gatugraffitin som en konstform utan att fastna i de klichéer om brottslighet som finns.

Media målar ofta upp en homogen bild av graffitimålare, därför är det viktigt att utveckla bilden av 

graffitimålare genom att se de som målar graffiti som individer som delar konstform och inte 

livsstil. 

1.2. Frågeställningar

Genomsnittssvensken spenderar sex timmar medier om dagen, såsom TV-tittande och 

tidningsläsande (Fagerström och Nilsson 2007,71). Detta gäller givetvis graffitimålare också. Om 

det stämmer är det inte förvånande att medierna påverkar graffitimålarens värderingar, normer och 

förhållningssätt om vad sker i samhället. Facklitteraturen innefattas av tidskrifter där graffitin 

dokumenteras av graffitimålare och därmed fokuserar på det personliga uttrycket i graffitin. Annan 

litteratur som beskriver graffiti för personer som inte målar graffiti är skriven på ett sätt som 

förminskar konstformens utrymme och framhäver livsstilen.

 Hur beskriver facklitteraturen graffitimålaren som person?
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 Hur beskriver annan litteratur om graffiti graffitimålaren som person?

1.3 Forskningsöversikt

Staffan Jacobson skrev 1996 avhandlingen Den spraymålade bilden: graffitimåleriet som bildform,  

konströrelse och läroprocess, vilket beskriver vad som kallas TTP-graffiti. I den boken har Jacobsen 

gjort enkätundersökningar med 45 svenska graffitimålare från aerosolskolan. Enkätundersökningen 

är unik i sitt slag då det sällan har samlats så många graffitimålare i en och samma undersökning. 

Resultatet är inte aktuell att spekulera i, det finns nya kanaler som kan dra till sig graffitimålare. 

Michael Johansson är verksam vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet har skrivit 

avhandlingen, Inblick i en ungdomskultur: Samtal med graffitimålare (2006). I denna avhandling 

diskuteras det som driver ungdomarna att fortsätta med graffiti trots att det är olagligt. 

Jacob Kimvall är verksam vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, har skrivit 

magisteravhandlingen på 15 hp Bortom Klichéerna: om graffiti och den samtida konstens gränser 

(2007). I den avhandlingen för han en diskussion om graffitin och om vad som är tillåtet i den 

samtida konstdebatten.

Maribe Agranosa Roco & Maria Ulff verksamma vid Högskola, institutionen för Samhälls- och 

beteendevetenskap har skrivit C-uppsatsen i sociologisk psykologi Rebeller eller offer? Sociala 

konstruktioner av graffitimålares identiteter (2006). I den uppsatsen fokuserar de på hur 

graffitimålare själva skapar sin verklighet och mening med graffitimålande.

1.4 Teoretiska utgångspunkter

Sociokulturell teori är en använd teori för samtiden och läses flitigt av lärarprogrammet, 

sociokulturell är på många punkter besläktade med utvecklingspsykologi . Den det är en accepterad 

teori trots att det finns viss kritik om att sociokulturell teori inte täcker generellt normativt.  Det 

finns viss kriminologisk teori, differentiell association som pekar på att gruppers påverkan kan få en 

person att begå ett brott (Gunnar Bergström, 2012,76).

Jenner, Håkan (2009,65)  Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Myndigheten 

för skolutveckling/Liber distr. Jenner beskriver i denna boken pygmalioneffekten. 
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Pygmalioneffekten är den effekt som uppstår när en person har förutfattade meningar som 

återspeglas omedvetet i personens agerande. Detta leder till att personerna som blir utsatta för 

pygmalioneffekten rättar sig efter de värdena som personen som är påverkad av pygmalioneffekten 

har. För att förtydliga mig så kan en lärare gå in i en klass som han fått höra är stökig, då väntar 

läraren sig att klassen kommer att vara stökig och därmed är extra sträng för att eleverna inte ska 

vara stökiga och detta leder till ett motsatt beteende. 

 

Roger Säljö är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör lärande och 

utveckling i ett sociokulturellt perspektiv.  När man läser om ämnet är det viktigt att förstå 

grundläggande begrepp inom ämnet. Appropriering är ett uttryck inom det sociokulturella 

perspektivet som används för att beskriva och förstå hur man tar till kunskap, appropriering är vårat 

verktyg för att förstå och tolka våran omvärld. Det upprepade språket leder till nya kunskaper, med 

hjälpa av dessa kunskaper kan nya kunskaper utvecklas.

Appropriering är en av det grundläggande begreppen inom sociologin. Appropriering handlar om att 

man aldrig är helt olärd inom något ämne, och att man alltid lär sig utifrån sina tidigare kunskaper. 

Appropriering är en viktig del för att förstå vad den proximala utvecklingszonen är. Säljö skriver 

(2010:191) att människan ständigt är under utveckling, att så fort han har nått ett kunskapsmål är 

han redo för nya kunskaper. Man behöver krypa för att lära sig gå, och när man har lärt sig gå kan 

man senare att lära sig springa och när man lärt sig springa kan man lära sig att springa snabbt. När 

det står om negativ social process så kommer det att påverka läsaren, läsaren blir inte en buse direkt 

men det kan påverka läsarens syn på busar och var gränsen går för att vara buse. Enligt 

approprieringens modell kan ingen människa blir kriminell utan att ha varit i kontakt med 

kriminalitet sedan tidigare. 

1.5. Disposition

Resultat: Här är kapitlet uppdelad i två delar för att skilja på hur författarna till litteraturen skildrar 

graffitimålare och hur graffitimålare beskriver sig själv för att bli lästa av andra graffitimålare.

Analys: Här presenteras bilden av graffitimålare genom sammanställda resultat av det empiriska 

materialet i utan vidare diskussion. Kapitlet är uppdelat i två delar där jag har skiljt på litteratur om 

grafffitimålare och litteratur till graffitimålare.

Summering: Här beskrivs kortfattat bilden av graffitimålare i litteratur till 
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Analys: Här analyseras resultatet med hjälp av de teorier presenterats i de teoretiska utgångspunkter. 

Diskussion: Här diskuterar jag och framhåller de brister som undersökningen har-

2. Metod

Tillvägagångssätt

För att få svar på frågeställningen om hur facklitteraturen och annan litteraturs bild av graffitimålare 

har information om graffitimålare samlats in, en uteslutande faktorer är att källorna ska vara skrivna 

på svenska från 1980-tal till samtiden.  Informationen har tagits från intervjuer från  facktidningar 

om graffiti, från intervjuer och författarnas beskrivningar i böcker om graffitimålare. 

Det viktigaste källan för studien är facklitteraturen, den formar åsikter och värderingar hos 

graffitimålare. Till denna insamling finns en butik för graffitimålare som har närmast monopol på 

den svenska graffitimarknaden och har topplistor på mest köpta mediala verk. Där hittades 

Underground Productions/UP som är den mest köpta tidningen av svenska graffitimålare. Detta har 

hjälpt mig att nå närmare den målgruppen som jag undersöker. I studien används en kvantitativ 

undersökning för att mäta informationen i de mediala verken genom att skriva referat, referaten har 

skrivits med tanke på det som beskriver en graffitimålares personlighet.

För att svara på hur facklitteraturens bild påverkar den unga utövarens beteendemönster analyseras 

referaten från tidningarna med hjälp av sociokulturell teori. 

Jag har själv målat graffiti länge och har en egen syn på graffitimålning som kanske inte stämmer 

överens med andra graffitimålares perspektiv, att jag går in med en syn att alla graffitimålare är 

olika och att det enda graffitimålare har gemensamt är att de formar bokstäver med sprayburkar. Det 

finns många som skulle säga att de har mer gemensamt, att de delar ett kulturarv som påverkar dem 

men jag har skrivit denna uppsats ur ett så objektivt perspektiv som möjligt, men att skriva helt 

objektivt är omöjligt av de kulturella intryckens skäl, jag är graffitimålare sedan tolv år.

2.1 Ordlista

I den här texten har jag att använt mig utav vissa ord som är självklara inom graffiti genom ett 

upprepat språkbruk av graffitimålare. Dessa ord kan vara svårt för gemene man varpå jag har samlat 

en liten ordlista som ska underlätta förståelse underläsningen.

Tags: En signatur, varje graffitimålare har en signatur som fungerar som ett pseudonym som hen 

skriver under målningar med och även använder för att skriva på väggar, men det kan också 
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användas som ett verb då man skriver sitt namn på någonting, att tagga något. 

Crew: Ett crew är en grupp personer som målar graffiti med samma tag, det är inte ett måste för en 

graffitimålare att vara med i ett crew men många graffitimålare är det. 

Burner: En burner är en graffitimålning som målats med omsorg, med särskild skicklighet under en 

längre tid. 

Bomba: Att upprepade gånger skriva sin signatur på ett och samma område.

2.2 Källor och källkritik

Många av de kulturella yttringar i studien kommer att vara skrivet från enskilda personers 

perspektiv på graffiti, det är inte alltid detta perspektiv stämmer med andra graffitimålares 

perspektiv, därför används helhetsintrycket av den sociala beskrivningen som ett referat . Att inte 

använda hela kulturyttringen är av utrymmes- och tidsskäl för denna uppsats. 

Litteraturen som används är den mest populära facklitteraturen om graffiti och har därför valt att 

fokusera på det som når mest läsare, facklitteratur som beskriver graffitimålarens kultur genom 

intervjuer och beskrivningar. I analysdelen av uppsatsen analyserat referaten med hjälp av 

socikulturell teorier med särskilt tyngd på regler som bildar och stänger ute människor från grupper 

genom upprepat språkbruk. 

2.4 Analysmodeller

 Referat har tagits ur både facklitteratur och den andra litteraturen genom att titta på vad 

graffitimålarna säger om deras omgivning,  intressen och drivkrafter. De intervjuade 

graffitimålarnas referat undersöks hur de förhåller sig till de sociologiska begreppen.

2.4.1. Utestängning

Sernhede (2007, 15) beskriver att alla tillhörigheter och gemenskaper konstruerar gränser för att 

definiera gruppen och utestänga de som inte har med gruppen att göra. När tillräckligt många 

graffitimålare beskriver att de stjäl, rackar sprayburkar kan det utvecklas till ett kanon där man 

utesluts ur gruppen graffitimålare för att personen i fråga inte stjäl sina burkar för graffitimålning. 

Det finns regler om vilka som blir accepterade i gruppen av graffitimålare.

2.4.2 Kultur

Berger (1999, 49) skriver att det mest centrala begreppet inom sociologisk teori är kultur. Kultur 
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kan förklaras som ett beteendemönster som man ärver socialt, detta sker genom inlärnings- och 

undervisningsprocesser i grupper. Gruppdynamiken med föregångare är viktigt att ta upp i 

sammanhanget med graffiti, det är en kultur som är stulen från en annan grupp och förvärvad 

genom media från ett annat land, och det fanns för lite information om graffitin som svenskarna, 

den nya gruppen kunde använda sig av för att skapa ett kanon av sociala mönster och traditioner. 

2.4.4 Anomi

Berger (1999, 123) skriver att anomi kommer från grekiskans laglöshet. Medlemmar från 

subkulturer följer vissa beteendemönster som ofta strider mot de beteendemönster som samhället 

innefattar. Berger beskriver att anomi är skapad av organisk solidaritet som är ett sammansatt 

system med kontraktmässiga relationer som folkvalda politiker, poliser och rättsväsende. När en 

organisk solidaritet uppstår kan människor glömma bort vad den stora massan tycker är rätt och fel. 

Många graffitimålare ställer sig utanför samhället vad det gäller det den stora massan tycker är rätt 

och fel genom sin laglöshet. 

2.4.5 Hjältar

Berger (1999, 110) Förespråkar  för många moderna berättelser en undersökning av Propp (1968) 

som hade undersökt att i folkhistorier finns två sorters hjältar, den drabbade som besegrar anti-

hjälten och den sökande som sänds iväg på ett uppdrag och får slåss mot anti-hjältar på väg till ett 

uppdrag. Graffitimålare skapar egna hjältar, mer erfarna och duktigare graffitimålare för att frigöra 

sig mentalt från de negativa konsekvenserna som graffiti innebär, likt den drabbade hjälten som 

besegrar antagonisten. 

2.4.6 Interpellation

Berger skriver (1999, 58) att interpellation är en process där kulturens representationer tvingar 

individen att acceptera de värden som förmedlas. Graffitin är i början från New Yorks 1980-tal, när 

den kom till Sverige adopterades den rakt av genom hiphopkulturen, graffitimålare kan påverkas att 

acceptera de värden som förmedlas.

2.4.7 Stereotypering

Berger (1999, 135) beskriver stereotypering som en bild av en kategori människor som en grupp 

delar och att ur ett logiskt perspektiv bygger den på en felaktig premiss. Detta är ett viktigt begrepp 
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att ha i åtanke för att litteraturen och annan media skapar generaliseringar med hjälp av sitt utbud av 

personer att beskriva i ett reportage. 

3. Empiri

3.1. Graffitimålare i litteraturen

Den tidigaste svenska boken som behandlar graffiti är Bengt Dagrins 'Världen är skiti! Leve 

graffiti!' utkommen 1980. Denna bok tar givetvis inte upp den svenska TTP-Graffitin utan mer i ett 

klotter-perspektiv. Citatet nedan, ur ett brev med intervjufrågor från författaren till Stockholms 

Länstrafik nedan kan beskriva de första stegen mot svensk TTP-graffiti.

Fråga 9: ”hur har utvecklingen varit på klotterfronten. En ständigt stigande eller dalande trend”?

Svar: Vi tror att klottrandet visat en ökande trend genom åren. Framförallt har det blivit grövre med hjälp av spritpennor 

och sprayfärger (Dahlin 1980,83)

Detta är det första som jag förstår beskriver en trend i svensk TTP-graffiti. Det finns ytterst få 

graffitimålningar som är gjorda före 1983, året då Chalfants dokumentärfilm visades på SVT och 

boken  Subwayart kom till svenska bibliotek.

Senare beskriver Dalin (1980, 85-90) för första gången på svenska den amerikanska graffitin, New 

Yorkgraffitin som han kallar den. Han beskriver ett hårt klotterkrig som de fredlösa TTP-

graffitimålarna befann sig under 1970-talet med New Yorks borgmästare John Lindsey med 

antiklotterlagar och hårda straff för graffitimålaren. TTP-graffitimålaren under New Yorks 1970-tal 

har en siffra vid namnet som ska beskriva var den bor, detta var mycket populärt i den tidiga 

svenska graffitin medan man sällan ser det i senare tid. TTP-graffitimålare arbetar i gäng för att lösa 

problemet med vakthållning. TTP-graffitimålaren beskrivs som en förtryckt ungdom utan fotfäste i 

tillvaron som målar för egotrippens skull, att se sitt namn överallt. 

Boken Graffiti – ett gäng Hip Hopare och deras konst av Per-Olof Sännås

Boken är en introduktion till hiphoprörelsen men framförallt Graffitin i Stockholm under sent 1980-
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tal till tidigt 1990-tal. Författaren ger flera bilder av graffitimålare, men trots det är det en homogen 

grupp som utmålas, invandrarkillen från förorten som också begår brott för att de som målare 

graffiti är spänningssökare. 

(1993,17-18) Spy beskrivs och beskriver sig själv som en ungdomsligist med invandrarbakgrund 

som stjäl plånböcker på nätterna. Genom boken får läsaren bekanta sig med de mest kända 

graffitimålarna från tiden då boken är skriven, vi får följa med Zip, Disey, Spy, Circle, Track och 

Loser under deras tonårstid som graffitimålare. Zip beskrivs som en person som skolkar i skolan för 

att klottra hela dagarna för att bli känd. 

Författaren (1993, 27) beskriver att många invandrarkillar är så kallade sökare, att de söker 

identiteter och grupper för att känna stöd och trygghet. 

(1993, 28) Graffitikulturen beskrivs som en Machokultur, och att graffitimålarna ofta är samma 

människor som samlas i Stockholms innerstad för att leta bråk. Detta förklaras med att innerstaden 

är lockande genom sin farlighet, spänning och äventyr. I kapitlet Mötesplatsen(1993,43) beskriver 

Spy metoden som han brukar använda för att råna turister på Gröna Lund och hur han tillsammans 

med flera andra killar nästan sparkade ihjäl två skinheads. 

(1993, 57) Sännås beskriver graffitikulturen som misstänksam mot tjejer som vill måla graffiti, även 

om de är mycket lika den manliga graffitimålaren, så misstänker väktare inte tjejer för att vara 

graffitimålare eftersom väktarna har en bild om hur graffitimålare ser ut- de ska se ut som ”du vet 

en snorunge med bakvänd keps och tuschpenna i högsta hugg” (Air 1993,57).

(1993, 72) Sännås berättar om Track, enligt författaren den enda Stockholmsgraffitimålare som 

kommer från de mer förnäma stadsdelarna. Uppväxten beskrivs även här som problematisk med en 

självvald hemlöshet, kriminalitet och en ständig längtan efter spänning, farlighet och äventyr. 

(1993,84) har Sännås intervjuat en fil. Dr Bertil Törestad som forskar i beteendevetenskap, han 

beskriver ungdomarnas drivkraft likt ungdomarnas egna svar på vad som driver dem. De söker 

stimulans, stress och utmaning för att de är missnöjda med sina situationer, och när de får måla 

graffiti får de också en identitet.

Jacobson, Staffan (1996). Den spraymålade bilden: graffitimåleriet som bildform, konströrelse och 

läroprocess. Diss. Lund : Univ. 

I Den spraymålade bilden beskriver Jacobson (1996,59) att en stor del av de europeiska 

graffitimålarna har invandrarbakgrund precis som fallet är i USA, men att medelklassungdomar har 

större inflytande i den europeiska graffitin än i USA. 

Jacobson (1996,61) har gjort en undersökning på vilka som målar graffiti genom en 
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enkätundersökning på Aerosolskolan i Uppsala, en sorts kulturskola för graffitimålare. I 

undersökningen fick han reda på att endast 55% hade Sverige som födelseland. 63% av eleverna i 

skolan hade föräldrar med yrken inom mellanskiktet och över och 37% hade föräldrar som arbetade 

inom produktionsindustrin, men hela 36% av graffitimålarna levde hos ena föräldern när 

riksgenomsnittet ligger på 19%. 87% av eleverna är studerande, 13% är förvärvsarbetare vilket kan 

förklaras med att de flesta eleverna är i högstadie- och gymnasieåldern. 62,5% av eleverna är 

intresserade av både graffiti och vanlig konst och 37.5% är endast intresserade av graffiti. 78% var 

inte tidigare straffade och 22% hade fått straff för ett lagbrott där straffen varit skyddstillsyn eller 

böter och av de straffade hade 56% blivit straffade i samband med olaglig graffitimålning. 

En summering av kapitlet visar på att medelgraffitimålaren är född utomlands, går i skolan, är 

intresserad av både konst och graffiti och är inte straffad och har föräldrar som arbetar i 

mellanskiktet eller över. 

Jacobson, Staffan (1990). Spraykonst: graffiti från tecken till bild. 1. uppl. Åhus: Kalejdoskop 

I Spraykonst har Jacobson använt sig av den danska juristen Anna Skyum- Nielsens Graffiti- en 

kriminologisk undersogelse som dragit följande slutsatser om vem som målar graffiti.

*Målarna är oftast pojkar 15-19 år

*Föräldrarna kommer från medelklassen och har ofta akademisk eller konstnärlig bakgrund

*Målarna är inte kriminellt belastade

*Ett övervägande antal lever i familjer med en förälder, oftast modern

*Målarna hör inte till den kategori som skär upp tågsäten eller vandaliserar, de är alltså inte 

”farliga” på något sätt Jacobson Staffan (1990, 71)

Jacobson (1990, 73) beskriver att det nästan enbart är pojkar för att flickor mer sällan är inblandade 

i kriminella aktiviteter och att graffitimålning är farligt och fysiskt tungt vilket kan avskrämma 

flickor. Han beskriver även att flickornas bilder är mjukare och ljusare. Invandrarinslaget är 

påtagligt inom graffiti för att graffiti är i grunden anti-rasistisk. De som målar är vilsna tonåringar 

som vill hävda sig, imponera och få en identitet i staden genom att söka spänning, social 

kompensation och ett utlopp för kreativiteten.

Fig. 1 Fotograf: André Håkansson med samtycke från personerna i bilden.
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Två unga människor som går på ett takräcke en varm sommarkväll, dessa spänningssökare riskerar 

att bli anomiska personer, enligt Jacobssons teorier. Det är spänningen som lockar många 

graffitimålare som upplever en katt- och råttalek i graffitins illegalitet.

3.2. Graffitimålare i facklitteraturen. 

TTP-graffitimålare om sig själv i intervjuer med Underground Productions

Underground productions. (2004 Nr 26). Stockholm: Malcolm Jacobson 

Kropp' beskrivs som en person som målar för att  det är roligt men att den sociala gemenskapen är 

mycket viktigt för motivationen. Tycker att crewet är viktigt för graffitin då det är unikt för graffiti. 

Han hämtar sin inspiration från omgivningen och andra graffitimålare (Jacobson 2004).

Crewet 'Cia' motiveras av det olagliga i graffitin, att det blir roligt med en katt och råtta-lek. Tycker 

att det är synd att graffiti har blivit för trendigt vilket leder till en ökad acceptans för graffiti, de 

beskriver att motståndet är den viktigaste motivationen (Jacobson 2004).

'Jeks' gjorde sin första graffitimålning år 1992, han drivs av att träffa andra graffitimålare och 
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vänner och skriver att han har ett behov av att utveckla sin stil för att nästa målning alltid ska vara 

bättre än den tidigare (Jacobson 2004).

'Hook' är vid tidpunkten en av Stockholms mest aktiva graffitimålare. Han blir inspirerad av 

målningar som han ser i staden. Han tycker att lusten är nödvändigt för att fortsätta måla graffiti och 

att lusten förknippas med nervositeten, ryktet och utmaningen. Samtidigt skriver han att han önskar 

att det vore färre nybörjare än dubbelt så många väktare.(Jacobson 2004).

'Kurir' och 'P nut' från 'Poor ugly bad boys' crew kan beskrivas som den sortens graffitimålare som 

inte gör snabba målningar på tåg utan välgjorda målningar längst pendeltågens linje i södra 

Stockholm. 'P nut' började 1992 och Kurir började måla 1995. 'Kurir' motiveras av egot, att ständigt 

utvecklas för att bli bättre medan 'P nut' fortsätter att måla TTP-graffiti för att när man målar TTP-

graffiti kan man ta upp plats på ett sätt som man inte kan göra hemma för att det blir för kladdigt.

(Jacobson 2004).

'Qiter' började måla graffiti 1996, han är vid tidpunkten en aktiv del av Göteborgs graffitiscen. Han 

blir influerad av andra graffitimålare men läser inte graffititidningar, han beskriver sig själv som 

konservativ vad det gäller graffiti både vad det gäller teknik och utförande. Han motiveras av att bli 

bättre och bättre med sin unika stil trotts att det tar mycket tid och kan orsaka juridiska problem. 

(Jacobson 2004).

'Rider' började måla 1993 i Uppsala. Han är den typen av graffitimålare som ofta målar välgjorda 

graffitimålningar på väggar. Han är konservativ vad det gäller inspirationen som han gärna hämtar 

från graffitins slutet av 1980-talet. När han var yngre så målade han för att synas men nu målar han 

mest för att det är roligt och för den sociala biten som det innebär att måla tillsammans med vänner. 

Han skriver att det är tidskrävande att måla graffiti och har man otur kan det kosta.(Jacobson 2004)

'Leon' och 'Marvel' från crewen 'NER' som startade 1995 med graffitimålare från Sverige och 

Danmark. 'Leon' beskriver att han inspirerar av kaos: öl, sång och kvinnor och säger att graffiti är 

ett lättsamt sätt att vare en buse. Han är konservativ mot graffitin på internet för att det lockar in fel 

personer till graffitimålare, att när han började var det bara socialt missanpassade människor medan 

de nya graffitimålarna som han tycker är nördar. 'Marvel' däremot känner att han inte är motiverad 

utan att han känner att det är ett måste att måla, för att han mår bra när han har målat. Han tycker att 

det dåliga med graffiti är att det ohälsosamt och att det kan förstöra möjligheter i livet. (Jacobson 

2004)

Underground productions. (2005 Nr 31). Stockholm: Jacob Kimvall 

 'Dne' kan ibland uppfattas som en hårdnackad bråkstake. Han är inte den typen som backar när ett 
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bråk uppstår, utan blir mer än gärna fysisk. Vid intervjutillfället har han precis smitit in på ett 

uteställe utan att betala, han tar sig upp på scenen och startar en dragkamp med discjockeyn om en 

musikskiva. Han vägrar släppa och det börjar kännas som om det kan urarta i våld, tills en 

ordningsvakt särar på dem. Dne är även hjärtlig och omtänksam. En person som tycker om politik 

och som plockar svamp på sin fritid. Han tycker om att just graffiti som konstform därför att han får 

aktivera hela kroppen vid utförandet. I intervjun visar han att han har en stulen boombox. Han 

beskrivs något som en kuf, då han sitter vid en tall och rostar majs. Numera lever han ihop med sin 

fru och har blivit mer restriktiv med tågmålandet. Han känner att han inte längre kan tänka bara på 

sig själv. Fruns åsikt att det inte är värt att åka fast för att ha målat tåg, tar han till sig. Själv tycker 

han att det är värt att sitta inne för det och han har för den delen inte målat sitt sista tåg. Han har 

redan fått en villkorlig dom bland annat för utförande av olaglig graffiti och  blev 

skadeståndsskyldig. Han ser graffiti som ett alternativ till svenssonlivet,  i graffiti blir människor 

självständig tänkande. Han är vänsterorienterad men inte knuten till något parti, han söker 

förändring (Jacobson 2005).

Underground productions. (2006 Nr 33). Stockholm: Jacob Kimvall 

'Ians' har en exklusiv livsstil med en  dyr bil, en 40 gigabytes ipod (som vid tillfället var väldigt 

stort) och 40 tv-kanaler på tvn. Han började måla som ung tonåring och kommer från en liten stad 

två timmar norr om Stockholm men flyttade till Stockholm för graffitins skull, att leva drömlivet 

som han beskriver som graffitimålande, festande och att bli full. Han fick ärva pengar när sin 

mormor gick bort och kunde då flytta till Stockholm för att starta ett eget företag. Han beskriver 

även sin graffitmålning som en hobby som han har, att visa spelar golf och att han målar graffiti. 

Han säger att han numera inte kommer hem från jobbet och börjar bomba direkt utan att det går i 

vågor när han målar- han har aldrig åkt fast för något grovt brott. Han tycker att graffiti är bra för 

människor för att det får de att utvecklas som person, tänkandet och synsätt. Ians säger att han är en 

irriterande person som alltid säger till andra graffitimålare var de ska sätta sina högdagrar.  Han 

skriver även att han har gått in i väggen, men att han är på väg tillbaka på (Sjöstrand 2006).

Michael, Allan, Anton, Descust och Frostis från RMCA. RMCA var en av de första graffiticrewen i 

Sverige, de gjorde inte så många graffitimålningar utan kommunicerade mest med tags. Med flit, 

talang och brist på respekt för tunnelbanans väktare byggde de snabbt upp ett rykte som kungar på 

tunnelbanelinje 10 och 11.  De var tonåringar då och har nu själva barn i tonåren. De skriver att de 

hade lärt sig att öppna låsta dörrar och därmed hade minst 25 tags i varje tunnelbanevagn på linje 10 

och 11 år 1987. De åkte aldrig fast för att de kände till tunnlarna bättre än personalen på Stockholms 

Länstrafik.'Top2' skriver att han brukade önska att det såg ut som i Bronx i Style Wars. När de fyllde 
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18 år slutade de måla graffiti för att de kunde gå till barer istället. Frostis skriver att han inte skulle 

bli arg på sitt barn om det började måla graffiti och de andra i gruppen håller inte med honom. När 

de var unga fick de ibland skriva autografer till andra ungdomar. De beskriver också att 'Top2' 

brukade göra mycket inbrott som ungdom, att han gjorde det för spänningen precis som han gjorde 

med graffitin. (Barenthin Lindblad 2006)

Underground productions. (2007 Nr 36). Stockholm: Jacob Kimvall 

2007(36)8-10. Assma beskrivs som ett energiknippe med många bollar i luften. Han har ett eget 

företag, där han lägger ner mycket av sin tid. Utöver det så både målar han och spelar in musik. Han 

gillar att ha det så, vilket innebär tidiga morgnar. Han offrar även kvällar och nätter för att måla.

Men han har varit nära att ge upp målandet. När han först bestämde sig för att starta eget företag var 

han fattig. Hade han åkt fast då var han rädd att inte klara av att betala böterna. Han träffade vid 

samma tidpunkt en tjej som han var tvungen att ge av sin tid till.

Han åker på bilresa för att måla lagligt. Hade det funnits en laglig vägg där han bor, hade han målat 

där.

UP. (2008 Nr 39). Stockholm: Jacob Kimvall 

'Ridler' från 'RGE'-crew är runt 25 år gammal från Hässelby och använder bekväma kläder vid 

intervjutillfället. Han ser trött ut för att hans jobb håller honom uppe på nätterna. Han skriver att han 

använder simpla bokstäver för att vanliga människor ska kunna prata om graffitin, att graffitin inte 

ska utesluta människor som inte är graffitimålare, men han vill inte att det ska kunna jämföras med 

streetart, båda gör klistermärken som de sätter upp men graffitimålare gör det för att sprida sitt 

namn. Han tycker att stressen som han upplever som graffitimålare är rolig, att han tycker att det är 

extra roligt när väktare har sett honom och han hinner göra färdigt målningen. Han tycker om att 

måla själv och säger att han gör det för sin egen skull. Han är mycket medveten om risken att åka 

fast och han planerar mycket noga innan han ska måla ett tåg. Han är mycket orolig över 

Stockholms utveckling vad det gäller övervakning, inte bara för graffitimålarna utan för samhällets 

skull (2008 Kimvall).

UP. (2009 Nr 41). Stockholm: Jacob Kimvall 

'Recks' från 'MDE'-crew har målat graffiti i över femton år. Han har precis gjort färdigt nattens 

andra målning och fick gömma sig för att inte åka fast så han får inte mycket sömn innan han ska 

till jobbet. Han skriver att han kommer från förorten och att hans vänner målade graffiti vid mitten 

av 1990-talet. När han var yngre och åkte fast för väktare brukade han få valen att de skulle invänta 
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polisen eller ett fysiskt straff med batongen, så ofta att det var ett stående skämt att de önskade att 

polisen skulle komma istället. Ibland får han dåligt samvete över sitt graffitimålande som när han 

var tonåring och åkte fast så att hans föräldrar fick hämta honom på polisstationen innan julafton. 

'Recks' beklagar över att samhället har hårdare straff för misshandel än skadegörelse, men tycker att 

det behöver vara olagligt för katt och råtta-lekens skull. Han har en familj och ett arbete som gör att 

han hellre målar olagligt för att det tar kortare tid att göra en tågmålning än att stå vid en lugn plats 

och måla hela dagen. Han har betalat av alla sina böter och tycker att det kan vara en dyr hobby, 

men samtidigt tar folk studielån för hundratusentals kronor eller åker motorkross för samma summa 

årligen, vilket gör graffiti till en billig hobby eftersom han bara åker fast ibland. Han tycker att det 

är roligt att så många olika människor målar graffiti och han får träffa människor som han aldrig 

hade träffat annars.  Han skriver att om han inte hade haft graffitin under sin uppväxt så hade han 

blivit kriminell (Barenthin Lindblad 2009).

UP. (2011 Nr 44). Stockholm: Jacob Kimvall

'Iron Mike' från '3D' och 'WR' crew har målat graffiti i fem år, han brukar mest måla på ställen som 

inte syns för att säkerhetsklimatet har blivit för varmt för Stockholm. Men han är glad att det finns 

aktiva tågmålare i Stockholm som gör snabba målningar trots det hårda klimatet. Han målar hellre 

ostört än att bli känd genom att måla på riskabla platser. Han reser gärna och har sett graffitiklimatet 

i Kina, Indonesien, Berlin, Malaysia, där det har varit ett bekvämare graffitiklimat och i Kina kunde 

han fråga om lov av fastighetsägaren som ofta betalade färg, mat och bostad under målningens 

tillkomst. Han försöker att förnya svensk graffiti genom att visa på att man kan måla annat än just 

sitt namn och har ofta politiska budskap i sina målningar som 'Support Wikileaks'. Han tycker att 

tagen är viktigare än graffitimålningen för att det är mer äkta då man inte kan gömma sig bakom 

många färger och effekter som man kan i burners. (Sjöstrand 2011)

'Catwalk' från 'Auto-K', 'Tony´s' och 'XX' är en liten kille som är stor i sin bombing. Han umgås inte 

med så många graffitimålare och ser sig inte sig själv som en typisk graffitimålare utan mer som en 

outsider vad det gäller graffitikulturen. Likt många andra graffitimålare drivs han av att 

experimentera med sin stil och metoder. Han beskriver graffitimålandet som ett beroende där han 

kan vakna mitt i natten och inte kunna sova förrän han har varit ute och bombat, han beskriver det 

som ett rus likt alkoholens där han förlorar kontrollen fast i en kontrollerad form. Hans graffiti läses 

som en aggressiv stil men han är inte aggressiv som person. Han skriver att han inte målar så 

mycket men att han ofta bombar själv på natten, han taggar hellre än målar för att han tycker att tags 
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är den mest visuellt attraherande formen av graffiti. Ännu en gång beskriver han graffiti som ett rus 

för att det är en verklighetsflykt där ingenting spelar roll utan det han gör just då, han skulle bli 

mycket uttråkad om han inte hade graffiti (Hallén 2011)

 'Mint' från 'KCN- K-line Connection' har målat graffiti i över 20 år. Han har länge målat burners 

men under sina tidigare år som graffitimålare var det mer smygande och adrenalin inblandat i hans 

graffitimålande. Han ser graffiti som en hobby där han träffar vänner för att måla burners och han 

säger att han har träffat personer som han aldrig hade träffat utan graffiti.  Han tycker inte att graffiti 

har några särskilda gränser men tycker själv om den mer klassiska graffitin som har regler och 

begränsningar om hur en målning ska se ut. Han skriver att alla graffitimålare blir påverkade av 

nolltoleransen, de som bombar blir sanerade direkt och  de som vill måla lagligt finner inga lagliga 

väggar i Stockholm. Han tycker också att graffitin som de vanliga människorna ser blir mer 

snabbgjorda och kladdigare av det rådande säkerhetsklimatet i Stockholm. (Sjöstrand 2012)

4. Resultat 

4.1. Graffitimålare i litteraturen

I den tidigaste svenska boken om graffitin beskrivs graffiti som ett problem när  Dalin (1980, 90) 

beskriver den amerikanska graffitikulturen för svenska läsare, han beskriver den amerikanska 

graffitimålaren som en person utan fotfäste i tillvaron som målar för att trigga sitt ego. 

Sännås (1993, 72) beskriver graffitimålarna som en homogen grupp där det är ungdomar med 

invandrarbakgrund som målar graffiti, är spänningssökare då de gärna gör andra brott för 

spänningens skull. Enskilda klottrare beskrivs som stökiga ungdomar i boken, de talar om 

misshandel, stölder och skolk. Det är sällan tjejer som målar graffiti. Graffitimålare söker stimulans, 

stress och utmaning för att de är uttråkade. 

Jacobson (1990, 73) Beskriver också att det sällan är flickor som är graffitimålare. De som målar är 

vilsna tonåringar som får en identitet i staden genom att söka spänning, social kompensation och få 

utlopp för kreativiteten.

Jacobson (1996, 58) beskriver författaren att ungdomar ofta har invandrarbakgrund och 

medelklassbakgrund. Medelgraffitimålaren beskrivs som född utomlands, går i skolan, är 

intresserad av både konst och graffiti och är inte straffad och har föräldrar som arbetar i 

mellanskiktet eller över. 
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4.2. Graffitimålare i facklitteraturen

Tidningarna beskriver att vid alla intervjuer utom 'Catwalk' som inte umgås med andra 

graffitimålare är den sociala gemenskapen graffitimålare emellan är mycket viktig för fortsättandet 

av att måla graffiti. 

Många tycker att spänningen, katt och råtta-leken med polis och väktare är rolig och ett måste för 

graffiti. Dessa personer är de som ofta bombar och målar tåg. De som inte bombar och målar tåg 

utan lagliga väggar och lugna väggar längst med kollektivtrafiken drivs oftast av ett estetiskt nöje 

och en lust att utveckla sitt eget målande. 

Graffitimålarna växer upp i eller nära en storstad utom 'Ians' som flyttade till en storstad för att måla 

graffiti.

Många graffitimålare är politiskt intresserade men sällan knytna till ett parti. Övervakning, 

nolltoleransen, yttrandefrihet och lagstiftningen är en aktuell fråga som de intervjuade uttalar sig i. 

Även om de som bombar och målar tåg tycker att det är viktigt att stressnivån hålls uppe med 

övervakning så är flera graffitimålare oroliga över var utvecklingen går.

Många graffitimålare, särskilt de som bombar och målar tåg brukar lugna ner sig när de blir äldre, 

de skaffar familj och arbete så att det blir mindre tid till att måla graffiti men de brukar aldrig lägga 

av helt, om man bortser från intervjun med 'RMCA' som alla slutade när de var 18 år gamla och 

kunde gå på krogen.

Flera graffitimålare beskriver sig själv som samhället skulle anse socialt missanpassade, de 

uttrycker sig själva i intervjuerna som bråkstakar, suputer och tjuvar. Andra graffitimålare beskriver 

sig själva som familjefäder som målar graffiti som en hobby. 

Jämförelsevis med litteraturen är det svårare att dra paralleller om vilka graffitimålarna är, det visar 

på att det på många sätt och vis inte är en homogen grupp som målar graffiti utan att det är flera 

olika sorters människor som finns men att det som skiljer de mest i personligheten är om de målar 

tåg och bombar eller målar på mindre riskabla ställen och lagliga väggar. 

5. Analys

5.1. Pygmalion

 Det som talar för pygmalioneffekten är att trots att flera olika personer som återspeglas i intervjuer och 

i skrifter så talar de om liknande upplevelser. Redan när Dalin beskriver den amerikanska graffitin för 

första gången i svensk litteratur så beskrivs Graffitimålaren som en ungdom utan fotfäste i den sociala 
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tillvaron och målar för att se sitt eget namn överallt, och detta sågs återkommande i flera olika böcker 

under över 32 års tid, Jacobson beskriver den unga 'Zip' som en värsting som utöver graffitin 

misshandlar, stjäl och rånar andra ungdomar. Många av intervjuerna beskriver graffitimålarna sig själva 

som dekadenter, tjuvar och människor som gärna slåss. De flesta bombare och tågmålare målar för 

spänningen och att se sitt eget namn, som också Zip gjorde i Jacobsons intervju år 1990. På den andra 

fronten med de graffitimålare som målar mest lagligt eller lugna väggar längst med lokaltrafiken 

beskrivs också en känsla av att utvecklas på ett sätt som man inte kan göra utan graffiti. 

Pygmalioneffekten är svår att se direkt nutid när ett ämne ska beskrivas utan syns när ett historiskt 

perspektiv appliceras på ämnet. Det är också svårt att se de exakta effekterna men någonting som har 

levt igenom hela kulturen är en anomisk syn på samhället, att se sig själv som en outsider i samhället.

5.2. Interpellation

Vad det gäller interpellationer inom graffitin så är resultatet för snävt för att kunna utläsa exakta 

fakta om de blir påverkade av facklitteraturen, många graffitimålare i undersökningen skriver att de 

blir påverkade av kompisar men också stilmässigt av andra graffitimålare, men ingen skriver var det 

blev inspirerade ifrån. Det är många av de äldre graffitimålarna som är började måla efter att ha sett 

filmen Style Wars och läst boken Subway Art. Resultatet visar också på att det finns flera olika 

sorters målare, och att den enda gediget gemensamma nämnaren är att de målar med sprayfärg. Det 

som talar för interpellationer är att graffiti är en lånad kultur som har förvärvats genom media, att 

begreppet att bomba har blivit så stort och påverkar svenska ungdomar till att sprida sitt namn 

genom att upprepade gånger skriva sina namn i staden. Tydliga paralleller kan dras till den 

anomiska bilden av sig själv som graffitimålare som många graffitimålare har uttryckt, men det är 

svårt att se om det är den anomiska personen som söker sig till graffitikulturen i sig med sin 

illegalitet som skapar anomiska människor. 

 'Spy' beskriver att han aldrig köper sprayburkar, han brukar alltid stjäla sprayfärg från 

bensinmackar, vilket han kallar för att Racka. Angående det upprepade språkbruket tror jag att 

många graffitimålare använder vissa ord som ska betyda olika saker, som att ordet racka innebär att 

man stjäl sprayburkar. Att det är ett begrepp som används av graffitimålare betyder att de får en 

kunskap om begreppets innebörd och kan knyta det till den egna gruppen, att det blir okej för en 

graffitimålare att stjäla sprayburkar inför varandra. Samma sak tror jag gäller ordet 'Rooftop' som 

många graffitimålare använder, att som människa inte ifrågasätta varför någon utsätter sig den 

fysisk risken att klättra upp för ett tak för att skriva sitt namn. Genomgående kan man se att 
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graffitimålare använder begrepp för vissa delar av kulturen vilket leder till en utestängningsprocess 

genom språket som exkluderar utestående, som i sin tur leder till en stereotypering av den egna 

gruppen.

5.3. Stereotypering

Berger beskriver en stereotypering som en bild av en grupp människor som byggs av några enskilda 

personers attribut. Författaren ser en tydlig stereotypering framförallt i hur bilden av en 

graffitimålare framställs i de tidiga böckerna där författarna genom det val av intervjupersoner där 

flera av graffitimålarna kunde beskrivas som en exalterad och spänningssökande invandrarungdom, 

om man jämför med litteraturen ter sig graffitimålaren som individer med egen syn på vad graffiti 

är och vad som driver dem att måla graffiti. Författaren ser även en mer färggrann bild på vem som 

är graffitimålare i intervjuerna, de är alla i alla olika åldrar, vissa har familj medan andra fortfarande 

hemma hos föräldrarna. En del har arbeten medan vissa fortfarande är i skolåldern, det är svårt att 

se vem som är graffitimålare genom en stereotyp då gruppen inte är homogen och inte heller märker 

ut sig med yttre attribut, många sympatiserar med hiphopkulturen men i intervjuerna kan man se att 

de är färre som sympatiserar med hiphopkulturen och det finns till och med de som inte 

sympatiserar med graffitikulturen. 

5.4. Utestängning 

Sernhede skriver att alla gemenskaper konstruerar gränser. Jacobsson (1990, 70) skriver att graffiti 

är i grunden anti-rasistisk. Inte under några av böckerna kunde jag se att en graffitimålare uttryckte 

sig rasistiskt eller på något sätt nedvärderande mot främmande kulturer utom skinnskallekulturen 

där en ung graffitimålare var med och sparkade ner två skinnskallar, därav skulle jag vilja säga att 

graffitimålare inte kan bli accepterade som rasister. I många av intervjuerna läser jag om hat eller 

hatkärlek mot väktare, de ter sig som naturlig fiende till graffitimålare då de är del av den juridiska 

processen som många graffitimålare fruktar, där av har jag svårt att se att en väktare kan bli 

betraktad som en i graffitimålargruppen.  'Mint'  beskriver att den klassiska graffitin har gränser på 

hur den ska se ut, det ska innehålla namn med estetik. 'Ridler' beskriver att Graffiti är inte street-art, 

detta genom att förstärka att både graffitimålare och street-artkonstnärer målar på klisterlappar som 

de sätter upp med olika motiv för att sätta upp det, en graffitikonstnär gör det för att få sin tag synlig 

medan street-artkonstnärer gör det för annan orsak. Utestängninsprocessen är inte av en fysisk 

karaktär, utan en mer personlig karaktär där åsikter, personlighet och estetiska val spelar stor roll för 

vilka som kan räknas som graffitimålare av graffitimålargruppen. 

22



5.5. Kultur

Berger beskriver (1999, 49) skriver att kultur kan förklaras med som ett beteendemönster som ärvs 

socialt i grupper. I de tidiga böckerna är graffitikulturen ung, och likt det som RMCA beskrev om 

stölder beskrevs också många av dessa ungdomar som värstingar. När graffitikulturen var ung var 

det viktigare med tags att synas och söka spänning. Jämför man med de senare graffitimålarna som 

'Iron Mike' som började måla 2006 så beskriver han graffiti som en social konstruktion där man 

målar för vännerna och för utvecklingens skull. De flesta graffitimålarna från intervjuerna visar att 

de har alla en sorts hatkärlek till säkerhetspolitiken vilket många andra i det svenska samhället inte 

har, att alla graffitimålare som har blivit intervjuade målar graffiti på andra ställen än legala väggar 

visar på att graffitimålaren är en klass som ställer sig utanför en av samhällets värderingar.

5.6 Anomi

Anomi: Berger (1999, 123) beskriver Anomi, medlemmar från subkulturer följer vissa 

beteendemönster som ofta strider mot de beteendemönster som samhället innefattar. Berger 

beskriver att Anomi är skapad av organisk solidaritet som är ett sammansatt system med 

kontraktmässiga relationer som folkvalda politiker, poliser och rättsväsende. När en organisk 

solidaritet uppstår kan människor glömma bort det kollektiva medvetandet om vad som är rätt och 

fel. Jag tror att många graffitimålare ställer sig utanför samhället vad det gäller det kollektiva 

medvetandet.  Dalin (1980, 85-90) beskriver ungdomar som inte har fotfäste i tillvaron. Att inte ha 

ett fotfäste i tillvaron är vad många skulle kalla för Anomi, dessa ungdomar som Dalin beskriver 

målar graffiti i New York gör uppror mot kontraktmässiga relationer när de nekar lagens mening om 

vandalisering när de gång på gång skriver sitt namn och detta ser borgmästaren som har fått sin 

kontraktmässiga relation ifrågasatt att reagera med ett krig mot klotter.  Sännås (1993,17,27-28,) 

beskriver flera gånger graffitimålare som ungdomsbrottslingar. I sina uttalanden om laglöshet gör 

dessa ungdomar uppror mot de kontraktmässiga relationerna när de gör uppror mot den rådande 

lagstiftningen och det kollektiva medvetandet som visar att skattebetalare inte vill betala pengar för 

sanering, det visas gång på gång i intervjuer att vissa graffitimålare,som crewet 'Cia,' motiveras av 

det olagliga momenten i graffiti.  

En del graffitimålare motiveras att måla graffiti för kickens skull, att de väljer att måla bevakade 

platser för att det är roligt att bli stressad. 

Fig. 2 Fotograf André Håkansson
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En del graffitimålare motiveras att måla graffiti för kickens skull, att de väljer att måla bevakade 

platser för att det är roligt att bli stressad. 

'Kropp' Hämtar inspiration från andra målare. Det skrivs sällan om de har en hjälte i fråga men 

någon som är tydligt är att många graffitimålare hämtar inspiration från varandra istället för att 

hämta inspiration från internationella graffitimålare.  'Qiter'  Blir inspirerad av andra målare men 

läser inte graffititidningar. Inom graffiti talar man ofta om att bajta som kommer från engelskans 

'bite' att ta en del av en annan graffitimålares estetiska uttryck, att stjäla andras estetiska uttryck är 

någonting som ses fult då man som graffitimålare ska ha en egen, unik stil och det kan vara därför 

Qiter skriver att han inte läser graffititidningar utan hämtar inspiration från andra graffitimålare i 

hans närhet. Det skrivs ingenting om att det behövs en hjälte för att behålla lusten för att måla.

6. Sammanfattning
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I den tidigare litteraturen visar det på att det var en mer homogen grupp, graffitin var ny i Sverige 

och det fanns väldigt få ställen att hämta sin inspiration för sin utveckling som graffitimålare så de 

gjorde vad som visades i Style Wars.  På senare tid har det blivit ett hårdare klimat framförallt i 

storstäderna där de flesta av intervjupersonerna i facklitteraturen bor, detta har lett till ett 

spänningssökande där stress är en viktig ingrediens för fortsättandet av graffitimålarna. Det finns 

graffitimålare som hellre målar på lugna väggar eller legala väggar.  Det finns inga yttre attribut för 

hur en graffitimålare ska se ut, de har gemensamma nämnare i estetiskt förhållningssätt. Graffiti är i 

grund och botten olaglig vilket leder till att graffitimålare blir anomiska. Det upprepade språkbruket 

gör det kanon för graffitimålare att begå brott relaterade till graffitin för att det är en del av 

gruppens kultur. Det är svårt att beskriva en stereotypisk graffitimålarna då det finns få egenskaper 

som kan knytas till gruppen utom den anomiska och antirasistiska tanken. Det behövs ingen hjälte 

för att behålla lusten att måla, graffitimålare drivs av lusten för utveckling och spänning. 

7. Diskussion 

När jag hade blivit klar med resultatet för litteraturen blev jag förvånad att det blev en så 

generaliserande bild på graffitimålare som en ungdom som söker spänning, jag kan inte själv känna 

igen den bilden då jag började måla graffiti i slutet på nittiotalet och det redan hade utvecklats från 

att vara en amerikansk hiphopkultur som det beskrivs till en egen kultur där den anomiska och 

estetiska processen spelar större roll än vad som tidigare har skrivits om ämnet. Staffan Jacobssons 

(1996) som gjorde den tidigaste undersökningen i graffiti målar upp en bild av en mycket homogen 

grupp vilket kan ha stämt överens med tidpunktens bild av graffiti, denna har ändrats mycket sedan 

boken kom ut och graffitin har skiljt sig från hiphopkulturen, och att undersökningen inte är aktuell 

vad det gäller ålder och sociala förhållanden då de senare intervjuerna visar på att det inte finns 

någon genomsnittlig graffitimålare.

Maribe Agranosa Roco & Maria Ulff (2006) skriver om hur målare målar för varandras skull, att bli 

bekräftad av den egna gruppen och att graffitimålare inte vill bli sedda som konstnärer i 

allmänhetens ögon för att de då har accepterad föreställningarna om konstnären som styrd av 

marknaden. I min undersökning visar graffitimålarna en anomisk bild, att de målar för varandra och 

att de inte bryr sig om vad lagar och normer säger om graffitimålning, att de målar för varandra kan 

stärka den anomiska identiteten då de förkastar det som inte är graffiti genom att utesluta den 

vanliga konsten. Vilket förhållande graffitimålarna har till den lagliga målningen beror på hur de 
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positionerar sig inom graffitin, i resultatet ser man tydligt att det finns  två sorters målare, bombare 

och de som lugnare väggar,  men de som är bombare är oftast unga och slutar med bombing och 

tågmålning när de skaffar familj som de blir tvungna att ta ansvar för sina handlingar och målar 

lagliga väggar. 

Bombaren är en viktig del av graffitin men det har också en negativ effekt för de som vill måla 

laglig graffiti då politiker kan använda bombarna som ett slagträ i den debatt där de säger att lagliga 

graffitiväggar drar till sig mer klotter, jag tycker att det ska skiljas på olaglig graffiti och laglig 

graffiti då det är två poler inom graffiti som drivs av antingen spänning eller utvecklandet av den 

egna estetiska produktionen. Bombing kan vara en termometer i det svenska samhället för att 

uppmärksamma den anomiska stämning som har skapats i det postmoderna samhället där styrande 

politiker skapar en ilska hos människor, bombing är en politisk handling i sig då det ifrågasätter det 

kollektiva medvetandet, att ifrågasätta det kollektiva medvetandet är viktigt för samhällets 

utveckling. Anomi brukar förklaras med att det har skett stora förändringar i samhället, jag skulle 

vilja se en forskning om vad som får dessa människor att bli anomiska personer och varför det blev 

så många som valde den anomiska livsstilen att måla graffiti på 1990-talet.

Min ambition var att diskutera TTP-graffitin ur med ett identitetsbegrepp vilket jag tycker att jag 

har lyckats belysa med resultatet som visar på att det är flera olika sorts personer som målar graffiti 

men framförallt att se hur graffitimålaren inte måste vara en buse som den tidigare litteraturen visar, 

den senare facklitteraturen visar visserligen på att det finns kriminella element hos vissa 

graffitimålare men det finns också graffitimålare vars ända brott är att måla graffiti. 

Jag har i skrivande stund inte påverkat debatten, debatten som jag främst vill påverka är att få 

människor som argumenterar för hårdare graffitiklimat kan se skillnaden på att det finns de som 

faktiskt bara vill måla för att synas överallt och att de finns de graffitimålare som vill utveckla sin 

estetiska process och då måste det finnas lagliga väggar i varje kommun för att alla människor ska 

få plats för sitt estetiska uttryck och då vill jag inte att de som lobbyerar för att det ska sprida graffiti 

ska kunna använda bombarna som argument för att neka de som vill måla laglig graffiti plats i 

staden. 

Det är mycket intressant varför många graffitimålare Sveriges 1980-1990-tal valde att beskriva sig 
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som buspojkar, det är sällan man tjänar någonting på att vara en person utan fotfäste i tillvaron men 

ändå valde de att berätta för författarna om hur elaka och dumma de kunde vara. Att de valde att 

beskriva sig på det viset ger en väldigt negativ bild på vad graffiti är och det sitter i väggarna i 

många diskussioner där framförallt polismyndigheten kan använda det som ett tecken på att en 

person tar droger för att den har klotterpennor i information som skickas ut till föräldrar.

I början på undersökningen där jag hade bestämt mig för att endast vända mig till litteraturen som 

ska locka unga människor som är intresserade av graffitikulturen varpå jag såg denna väldigt 

negativa bild, men samtidigt kunde jag se att ju längre fram i tiden jag kom klarnade bilden upp om 

en mer ickegeneraliserande bild där vem som helst kunde vara graffitimålare. Det har alltid funnits 

väldigt många människor som tycker att graffiti kan vara snyggt men att tagsen alltid är fula, vilket 

jag tycker är orättvist att dra en hel konstform över en kant, det finns en tagstil för varje 

graffitimålare och över tiotusentals taggare inte skulle passa någons syn på estetik tycker jag är 

mycket egendomligt.  Jag vill även säga att jag som graffitimålare som har målat sedan år 1999 

måste säga att graffitin har tagit större del i offentligheten framförallt när street-arten började 

komma igång ordentligt på 2000-talet och kom in i konsthallarna. När media accepterar bilden om 

att det finns konstnärer som agerar på gatan så öppnar det upp frågan om vem som är konstnär och 

vad konst är, men det är en helt annan uppsats.
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