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1. Inledning  

1.1 Ämnesval 

Graffiti ultimately wins out over proper art because it becomes a part of your city, it´s a tool; 

”I´ll meet you in that pub, you know, the one opposite that wall with a picture of a monkey holding a 

chainsaw”. I mean, how much more useful can a painting be than that?1 

 

Ovanstående citat kommer ifrån en bok utgiven av pseudonymen Banksy, som 

uppmärksammar skillnad mellan gatukonst och ”riktig konst”. Ett påstående som skapar 

reaktion och placerar Banksy i en så kallad outsiderroll i konsten, då han påstår att 

gatukonsten ”vinner” över den ”riktiga” konsten. 

 

Fenomenet Banksy har alltid intresserat mig. Vem är det? Vad vill han säga? Det 

spekuleras kring vem personen är och vissa påstår sig ha sett honom, men vem det 

verkligen är kan vi som utomstående inte säkerställa då han aldrig visat upp sig i 

offentliga sammanhang. När jag för ett par år sedan var i Los Angeles stötte jag på ett 

verk som jag var övertygad om var Banksys. Verket föreställde en lite annorlunda 

version av en oscarstatyett som var klädd i luva och hade händerna i fickorna. När jag 

sedan studerade andra verk av Banksy 

kändes det som att de hade något 

gemensamt, trots det faktum att motiven 

skiljde sig avsevärt åt verken emellan. Vad 

är det egentligen som skapar denna 

sammankoppling?  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Längs med Walk of the stars, Hollywood, Los 

Angeles, 2011. Foto: Tilda Mårtensson. 

                                                 
1 Banksy, Banging your Head Against a Brick Wall, (förlagsort saknas: Weapons of mass distraction 

2001), 1. 
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Det som undersöks i uppsatsen är vilka särdrag som går att utläsa som ”Banksyska”. I 

arbetet kommer jag ta upp och undersöka vilka faktorer som gör att det går att utläsa 

och se att ett verk är gjort av just Banksy, det vill säga vad han försöker förmedla med 

sin gatukonst och hur den tar form. Jag kommer även att titta på hur hans syn och 

relation/position till konstvärlden och den institutionella konstteorin ser ut.  

 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Ett syfte med mitt arbete är att se hur Banksys relation till den institutionella 

konstteorin/konstvärden ser ut. Jag har en förutfattad bild av Banksy som en outsider i 

konsten, då citatet i inledningen delvis har bidragit till detta. Ett andra syfte är att se vad 

som kan klassas som ett typiskt ”Banksy-verk” och vilka faktorer som skapar den 

”Banksyska” stilen.  

 

Vilken position intar ”Banksy” till den institutionella konstvärlden utifrån 

uttalande och gatukonstverk? Vilka särdrag är typiskt ”Banksyska”? 

 

 

 

1.3 Forskningsöversikt 

För att skaffa mig en överblick över forskningsområdet har jag läst avhandlingar, böcker 

och uppsatser som behandlat ämnet street art. Det som tas upp är främst skrivna utifrån 

konstvetenskapliga och pedagogiska aspekter. 

 

Staffan Jacobsson har skrivit avhandlingen Den spraymålade bilden från 1996, där han 

tittar närmare på graffitimåleriets bakgrund och uttryck.2 Jacobsson kommer i sin 

avhandling fram till att graffiti kan ses som konst och klassificerar det som en egen 

konstform.3 I sin avhandling är Jacobsson även kritisk till polisernas negativa syn på 

graffitimåleri och ifrågasätter deras konstkompetens.4 Peter Bengtsen är ytterligare en 

                                                 
2 Staffan Jacobsson, Den spraymålade bilden: graffitimåleriet som bildform konströrelse och 

läroprocess, Diss. Lunds universitet, (Lund: Aerosol Art Archives 1996). 
3 Ibid, 202-203. 
4 Jacobsson, Den spraymålade bilden, 197-198. 



  
 

5 

 

som har behandlat ämnet street art, men även Banksy. I uppsatsen Faile vs. Banksy 

jämför Bengtsen de två streetartkonstnärernas verk. Bengtsen undersöker även hur 

uttrycket förändras i konsten när deras konst visas på gallerier istället för på gatan.5 

 

Cecilia Andersson har i sin avhandling Rådjur och raketer behandlat ämnet street art 

och hur det fungerar som en ”informell estetisk läroprocess”.6 Hon fokuserar på 

gatukonstnärer i Stockholm och observerar hur och var gatukonsten fungerar och 

befinner sig i staden. Syftet med Anderssons avhandling är att se hur street art fungerar i 

det offentliga. Andersson menar på att även om graffiti/gatukonst räknas som något 

olagligt så är det ändå del av kulturen i en stad, samtidigt som street art också visas på 

institutioner i kulturvärlden.7 Andersson påpekar även att det finns gatukonstnärer som 

är skeptiska till att kalla sina verk för konst, eftersom de inte vill att deras verk ska 

förknippas med den institutionella konsten.8 

 

Jacob Kimvall är doktorand i konstvetenskap och gav ut boken Noll tolerans 2012. Han 

debatterar i boken kring ämnet graffiti och hur motståndet till graffitimålandet har sett ut 

i Stockholm.9  Genom att titta på statistik från Brottsförebyggande rådet, konstaterar 

Kimvall att städer utan nolltolerans mot graffiti ofta har lägre brottslighet än de städer 

som har infört nolltolerans mot graffitimåleri.10Ann Rundquist har i sitt examensarbete 

undersökt hur street art fungerar att ha med i bildundervisning, och har då bland annat 

undersökt vad eleverna anser om det.11 I sin uppsats läggs även ett visst fokus på 

Banksys gatukonst.12 

 

 

 

                                                 
5 Peter Bengtsen, Faile vs. Banksy: an investigation of the unsanctioned urban expression and its 

development in the transition from the street to the gallery, C-uppsats vid instutitionen för konst- och 

musikvetenskap, Lunds universitet 2006, 2. 
6 Cecilia Andersson, Rådjur och raketer: Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 

offentliga rummet, Diss. Stockholms universitet, (Stockholm: HLS förlag, 2006). 
7 Ibid, 171. 
8 Ibid, 155. 
9 Jacob Kimvall, Noll tolerans: Kampen mot graffiti, (Stockholm: Verbal förlag 2012). 
10 Ibid, 101. 
11  Ann Rundquist, Gymnasieungdomars uppfattningar av fenomenet Street Art: en grund för att jobba 

med Street Art i bildundervisningen, Examensarbete vid sociologiska institutionen, Göteborgs 

universitiet 2010.  
12   Rundquist, Gymnasieungdomars uppfattningar av fenomenet Street Art, 7. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna svara på min frågeställning gällande Banksys syn på konstvärlden/den 

institutionella konstteorin använder jag mig av teoretiker som förklarar begreppet 

”konstvärld” och vad som anses vara konst enligt den institutionella konstteorin. Jag har 

även använt mig av teorier som knyter an till outsiderrollen, som jag menar att Banksy 

försöker inta och på så vis distansera sig från konstvärlden. Teori som används kommer 

bland annat från filosofen Arthur Danto som myntat begreppet ”konstvärlden”. Någon 

som även tar upp ”konstvärlden” är George Dickie som i sin institutionella konstteori 

från 1971 använder sig av Dantos begrepp från ”The Artworld”.13 Howard Becker är 

ytterligare en teoretiker som behandlar ämnet, vars teori också kommer användas för att 

se hur begreppet konstvärld kan definieras. 

 

Danto menar att det som avgör om ett föremål är konst eller inte beror på om det finns 

en konstteori som kan motivera objektet.14 En konstteori är helt enkelt det som krävs för 

att man ska kunna identifiera något som konst och del av konstvärlden.15 Konstauran 

försvinner annars runt det specifika objektet, vilket då endast kopplas ihop till sin 

ursprungliga uppgift som objekt.16 Som jag förstår Danto måste man alltså ha en viss 

kunskap om konstvärlden för att kunna vara med i den, för att i sin tur kunna avgöra om 

något har konststatus eller inte. Danto syftar dock inte på någon specifik teori när han 

talar om konstteori utan talar snarare om dem i plural.17 

 

Enligt Dickie blir en artefakt konst när den blir utnämnd och får status som konst av 

konstvärlden, det vill säga när någon eller några från konstvärlden tilldelar ett verk 

status som konst.18   En uppgift som inte vem som helst kan utföra. Dickie menar på att 

konstvärlden är ett socialt system/institution som består av ett antal människor som har 

makten att utse konststatus.19 När en artefakt exempelvis visas i ett museum har verket 

fått statusen som konst eftersom någon då måste ha tilldelat artefakten konststatus.20 Jag 

                                                 
13   George Dickie, Aestethics: An Introduction, (Indianapolis: Pegasus 1971), 101. 
14 Arthur Danto, ”Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, red. Ingamaj Beck, et al, (Stockholm: 

skriftserien Kairos nr 1 Kungliga Konsthögskolan, Raster förlag 1996), 95, 110. Publicerad första 

gången 1964. 
15 Ibid, 110. 
16 Ibid. 
17  Ibid, 95. 
18 George Dickie, Aestethics: An Introduction, 101. 
19 Ibid, 102-103. 
20 Ibid, 102. 
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tolkar Dickie som att det finns flera konstvärldar och att ett museum eller ett galleri kan 

vara en konstinstitution. Var artefakten befinner sig avgör därmed om det kan ses som 

konst eller ej.21 Dickie menar på att vad som helst eller vilket objekt som helst kan bli 

konst.22  Samtidigt påpekar Dickie att konstnären själv kan utse sitt verk till konst.23 Det 

är något som konstnären kan göra såvida hen själv är en del av institutionen, enligt min 

tolkning av Dickie.  

 

Howard Becker har precis som ovanstående teoretiker behandlat begreppet konstvärld, 

fast i plural i Art Worlds.24 Han menar att en konstvärld består av en stor grupp 

människor som tillsammans bildar ett nätverk som deltar och samarbetar för att konsten 

ska kunna framställas.25 Alltså är exempelvis de som tillverkar konstnärsmaterial,26 de 

som kritiserar och publicerar konst medlemmar i konstvärlden.27 Det är de som arbetar 

kring konsten, för att synliggöra den, som är en del av en konstvärld. Becker talar om 

konstvärldar i plural och syftar därmed till att det finns många, både gamla som 

försvinner och nya som uppkommer.28 

 

Konstprofessorn Hans Hayden har skrivit boken Modernismen som institution som gavs 

ut år 2006. Boken behandlar bland annat ämnet avantgarde och beskriver det som en 

helt vanlig och naturlig konstform som även den har institutionaliserats.29 Hayden 

menar på att det ”marginalfenomen” som avantgardet tidigare har varit inte längre 

stämmer.30 Han talar även om hur man började tala om avantgardistiska konstnärer och 

deras utanförskap i konsten samtidigt som deras konst var institutionaliserad.31 

Outsiderrollen beskrivs även av Peter Cornell i en utställningskatalog från Moderna 

Museet i Stockholm, som menar att den kommer ifrån modernismen som 

konstnärsroll.32 Cornell menar på att outsiderrollen kan te sig olika och delar in 

                                                 
21  Dickie, Aestethics: An Introduction, 103. 
22 Ibid, 105. 
23 Ibid, 103. 
24  Howard S. Becker, Art worlds, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1982). 
25  Ibid, 1, 300. 
26  Ibid, 70. 
27  Ibid, 2. 
28  Ibid, 300. 
29  Hans Hayden, Modernismen som institution: Om etableringen av ett estetiskt och historiskt paradigm, 

(Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2006), 134. 
30 Ibid. 
31 Ibid, 142-143. 
32 Peter Cornell, ”Rollhäfte: Konstnärsrollen I focus”, i Utopi och verklighet – Svensk modernism 1900-

1960, red. Cecilia Widenheim i samarbete med Eva Rudberg, (Stockholm: Moderna Museet, Norstedts 

förlag 2000), 28. 
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outsidern i olika kategorier med hipstern och beatniken som exempel och påpekar att 

rollen även faller in i facket för avantgarde.33  

 

 

 

1.5 Metod och urval 

Jag har undersökt ett stort urval av Banksys gatuverk från ett antal böcker, där jag 

försöker hitta återkommande och typiska motiv/faktorer. Urvalet består av bilder från ett 

antal böcker som innehåller mycket verk, vilka påstås vara gjorda av Banksy. Vilka 

böcker det är presenteras senare under rubriken ”Källor och källkritik”. Jag kommer att 

räkna igenom fotografierna i böckerna för att skapa en uppfattning om mest 

förekommande karaktärer/motiv. Vissa böcker som inkluderas i arbetet går mer 

ingående in på uttalande av Banksy och andra böcker är nästintill bilderböcker. De 

bilder som väljs ut kommer senare att analyseras i en semiotisk analysmodell. Motiven i 

bilderna kommer att vara olika för att de ska kunna stå som representanter för Bankys 

verk.  

 

De foto av verken som jag kommer att titta på kommer att gå igenom en semiotisk 

analysmodell för att studera bildernas faktorer, element, innehåll och undersöka på 

vilket sätt de kan tolkas och förstås. Den semiotiska analysmetoden fokuserar mycket på 

tecken och meningsskapande, vilket passar mycket bra in för att undersöka hur 

karaktärer/figurer ofta förstås. Tolkningen utifrån de semiotiska analyserna kommer i 

senare avsnitt att presenteras för att se hur och vad den Banksyska stilen och budskapet 

kan vara. Då de semiotiska analyserna genomförs kommer även ett par andra varianter 

med liknande motiv som analysobjekten att presenteras, för att visa på likheter och 

skillnader. Dock är de här verken inte de semiotiska analysobjekten i det här arbetet.  

  

Följande punkter används från Anders Marners semiotiska analysmodell,34 piktorala 

och plastiska betydelser, för att beskriva vad det är som visas i verken, indexikaliteter 

för att tolka vad som händer ”efter” verket, alltså utanför bildrummet. Relationer 

mellan denotationens innehåll och ett annat innehåll kommer att användas på något 

                                                 
33 Cornell, ”Rollhäfte: Konstnärsrollen I focus”, 32. 
34 Anders Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och 

metod i bildbetraktande”, i Tilde nr 12, 2009 – Tema: Bildanalys, red. Per-Olof Erixon, (Umeå: 

Rapporter från Instutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2009), 86-87. 
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utav analysobjekten för att undersöka verkets symboler. Intertextualiteter kommer jag 

att gå igenom på för att undersöka hur ett verk kan sammankopplas med andra verk och 

konstruktionsart kommer att användas för att studera hur och med vilken teknik som 

verket är skapat i. Retorik används för att undersöka hur Banksys bilder stämmer med 

de specifika föreställningarna av representationerna i verken. Funktionsart för att 

undersöka hur verket fungerar och vad det uttrycker och cirkulationsart för att se hur 

verket visas.35  

 

Andra punkter som jag inte gör någon så stor sak av men som ändå finns med i min 

allmänna hantering av analyserna är relation till annan text, konnotationer och 

relationer från sändaren till mig som betraktare.36 

 

 

.  

1.6 Källor och källkritik 

Verken har studerats i ett antal monografier om och av Banksy. I dessa har jag även 

studerat utsagor om och av personen bakom konsten och vad han i sin tur har för syn på 

konst. För att komma lite närmare Banksy kommer jag bland annat att läsa Seven years 

with Banksy som är skriven av en av Banksys vänner, Robert Clarke, som även han är 

gatukonstnär.37 Ett par andra böcker jag kommer använda mig av är skrivna under 

pseudonymen Banksy, där Wall and Piece är ett exempel.38  

 

Övriga böcker av Banksy som kommer användas är Banging your Head Against a Brick 

Wall,39 och Existencilism.40 En annan bok som behandlar ämnet Banksy som kommer 

att användas är Banksy locations & tours av Martin Bull, vilken är en guide till olika 

verk av Banksy i London.41 Den innehåller ett stort antal bilder och information om 

verkens plats och hur verken ser ut nu, eller om de ens är kvar.42 Källorna är böckerna 

som nämnts ovan och jag kommer att titta på verken i dem för att skapa en uppfattning 

                                                 
35  Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal”, 86-87. 
36  Ibid. 
37   Robert Clarke, Seven years with Banksy, London: Michael O´mara books 2012, 10. 
38 Banksy, Wall and Piece, London: Century 2006, (2005). 
39 Banksy, Banging your head against a brick wall. 
40 Banksy, Existencilism,(förlagsort saknas: Weapons of mass distraction 2002). 
41 Martin Bull, Banksy locations & tours: A Collection of Graffiti Locations & Photographs in London, 

(London: Shellstock 2008). 
42 Ibid. 
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om Banksys stil. Jag förstår att böckerna som är utgivna av Banksy själv är utgivna på 

hans villkor och på det vis som han förmodligen vill framställa sig på. Ett par 

recensioner kommer att användas som sekundärkällor för att beskriva ett par av Banksys 

utställningar. Det kritiska i recensionerna kommer inte att analyseras, då jag endast vill 

ha en bild av utställningarna och visa på att Banksy deltagit ett antal.  

 

Alla böcker som nämns ovan används till genomgången av Banksys gatukonst. Som 

sagt är Banksy-verken som kommer att studeras tagna ur böcker som har skannats av, 

vilket med största sannolikhet inte gör verken helt rättvisa. Angående Bull´s bok 

publicerar den Banksys verk och talar inte om personen Banksy. Bilderna är de källor 

som är viktigast för uppsatsen då de används som analysobjekt. Jag utgår ifrån att det är 

Banksys verk och därmed har jag valt att ta bilderna av verken i böckerna som de är och 

inte vara alltför kritisk mot dem. Det är fotografier av verken som analyseras och därför 

är verken sedda ur en speciell vinkel, nämligen fotografens. Jag kommer i analyserna att 

tolka hur fotona är tagna och inkludera faktorer som finns bredvid verken. 

 

 

1.7 Disposition 

Det som först kommer att tas upp i huvudtexten är lite om Banksys bakgrund och hans 

syn på konst, som därefter kommer att diskuteras och jämföras med Dantos, Dickies och 

Beckers teser och teorier kring konst. Här kommer även personlig fakta som finns att 

hitta om Banksy att presenteras och även hans syn på konstvärlden. Därefter kommer 

jag kort att presentera det resultat jag fick ut av det stora urvalet och kategoriseringen av 

Banksys gatukonst, för att se vilka verk som kan användas som typiskt ”Banksyska” för 

att visa på hans mest förekommande motiv eller typ av verk.  

 

Efter det momentet kommer den semiotiska analysmetoden att genomföras på samtliga 

verk, för att därefter se vad den ”Banksyska” stilen, särdragen och budskapet kan vara. 

Verken kommer därefter att diskuteras för att undersöka vilka element, faktorer och 

budskap som är återkommande i hans gatukonst och som skapar den ”Banksyska” 

stilen. 
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2. Banksy. Konstsyn och verk 

Banksys riktiga namn är enligt källor Robin.43 Det spekuleras även mycket kring att han 

är ifrån staden Bristol i England. Mycket mer om personen bakom verken finns inte att 

hitta, förutom att han har en speciell talang vid sidan om graffitin. Han är mycket duktig 

på att smälta in och nästintill bli osynlig bland folk.44 Banksy är dock inte lika 

hemlighetsfull med att påpeka sin egen syn angående konst och konstvärlden.  

 

As far as I can tell the only thing worth looking at in most museums of art is all the 
schoolgirls on daytrips with the art department.45 
 

Om vi ser till citatet av Banksy ovan kan det konstateras att han verkar vilja framstå 

som ointresserad av konst som visas i museer och uttrycker det med en sexistisk ton. 

Det går även att utläsa från citatet i inledningen (s. 3) att han inte ser graffiti som 

”riktig” konst, utan delar upp det i två olika kategorier. I detta citat uttrycker han även 

att graffiti är bättre, eller snarare ”vinner” över så kallad ”riktig” konst.46  

 

Banksys konst och motiv återkommer inte bara på gatuväggar utan även på skivomslag, 

gallerier, museer (både lagligt och olagligt) och som installationskonst i offentliga 

miljöer, för att bara nämna några av hans sätt att ställa ut. Tate Gallery i London, 

Louvren i Paris och MoMA (Museum of Modern Art) i New York är bara några av de 

institutioner där Banksy hängt upp sina verk utan lov.47 Verket som hängdes upp på 

MoMA hängde kvar i 6 dagar.48  

 

A small group create, promote, purchase, exhibit and decide the success of Art. Only 

a few hundred people in the world have any real say. When you go to an Art gallery you 

are simply a tourist looking at the trophy cabinet of a few millionaires.49 

 

Banksys uttalande ovan angående hans syn på det som Dickie, Danto och Becker kallar 

för konstvärld, är att det är något som består utav en uteslutande elit. Tonläget Banksy 

levererar i uttalandet klingar negativt i en så kallad ”vi och dom”-känsla som framhåller 

exklusiviteten i konsten. Något som anspelar på att vem som helst inte hör hemma i det 

                                                 
43  Clarke, Seven years with Banksy. 
44 Ibid, 24. 
45 Banksy, Existencilism, 44. 
46 Se citat, 3. 
47 Banksy, Wall and Piece, 171-72, 178-79. 
48 Ibid, 178-79. 
49 Banksy, Wall and Piece, 170. 
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facket. Banksys motstånd till institutionerna kan kopplas ihop med det som Cecilia 

Andersson påpekade om streetartkonstnärernas ovilja att få sina verk att bli sedda som 

konst.50  

 

Motståndet till det som enligt Banksy är den ”riktiga konsten” kan därmed tolkas som 

att graffitikonstnärer bildar en slags egen institution, där endast de själva är accepterade. 

Cecilia Andersson talar även om gatukonstens hierarki och hur det är ett fält med olika 

dispyter och tankar kring vad som är autonomt och drar även då jämförelser till 

konstvärldens autonomidispyter.51  

 

 Banksy har inte bara haft ”illegala” utställningar som tidigare nämnts, utan har deltagit 

i utställningar lagligt på ett antal konstinstitutioner. I utställningarna har det även 

skrivits om Banksy som konstnär och eftersom verken har ställts ut på konstinstitutioner 

med cirkulation som konst har de därmed blivit accepterade av institutionerna i fråga, 

som just konst. Ett exempel är utställningen Art in the streets som befann sig på MOCA 

(Museum of contemporary art) i Los Angeles.52 Banksy hade ett eget utställningsrum på 

museet med bland annat artefakter som varit utomhus men som anpassats till att ha inne 

i museet.53  

 

Vägskyltar med revolvermotiv, delar av en tegelvägg med en apa, staket med 

varningsskylt och spraymålade gatukoner är bara en bråkdel av vad som visades i 

Banksys utställningsrum. Mycket av det som visades i hans utställning hade inslag av 

graffiti och gav en känsla av storstadens gaturum, vilket uppenbarligen accepterades av 

konstinstitutionen MOCA. 

 

                                                 
50 Andersson, Rådjur och raketer, 155. 
51 Ibid. 
52 Joyce Lee,”Banksy: Art in the streets at MOCA, Los Angeles”, Designboom, 5 juli 2011. Hämtad 27 

november 2013, http://www.designboom.com/art/banksy-art-in-the-streets-at-moca-los-angeles/.  
53 Ibid. 

http://www.designboom.com/art/banksy-art-in-the-streets-at-moca-los-angeles/
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Bild 2. Banksy, ”Elephant in the room”, fotograf Damian Dovarganes/AP,  

ur Mark Oliver, ”Banksy´s painted elephant is illegal, say officials”,  

The Guardian, 18 september 2006.  

 

En annan utställning av Banksy som dock inte visades upp av en konstinstitution, men 

som ändå har uppmärksammats avsevärt mycket är ”Barely Legal” som tog plats i en 

industrilokal i downtown Los Angeles.54 Utställningen bestod av ett möblerat 

vardagsrum med en elefant i, som var målad i samma mönster som rummets rosa och 

guldfärgade tapeter. 55  

 

Vid vernissagen fick besökarna ett kort med texten ”There´s an elephant in the room. 

There´s a problem we never talk about”.56 I utställningsrummet syns även attribut som 

ofta finns i en utomhusmiljö. Det klassiska, vita staketet och den brunröda tegelväggen 

är ett par exempel som ger en känsla av att Banksy fortfarande vill att det ska ses som 

konst i gatumiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Peter Bowes,” ”Guerilla artist” Banksy hits LA”, BBC News, 14 september 2006. Hämtad 28 

november 2013, http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5344676.stm.  
55 Ibid. 
56 Mark Oliver,”Banksy´s painted elephant is illegal, say officials”, The Guardian, 18 september 2006. 

Hämtad 28 november 2013, http://www.theguardian.com/uk/2006/sep/18/arts.artsnews. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5344676.stm


  
 

14 

 

2.1 Teman - en presentation  

Det teman som jag funnit mest återkommande från det kvantitativa urvalet av foto som 

har studerats är mediet text, och representationer av människor och djur. Jag kommer att 

titta på två bilder med innehållet människor eftersom det var just den representationen 

som var övervägande i antalet när jag genomförde urvalet. De bilder som kommer 

genomgå analyserna är de som jag finner ”typiska” för Banksys gatukonstverk. Bland 

samtliga bilder som jag tittar på och går igenom har samtliga framställts i så kallat 

schablonmåleri. En teknik som Banksy själv kallar för att använda sig av stenciler.57 

 

Nedanstående bilder är de som kom fram genom det kvantitativa urvalet. Genom urvalet 

av Banksys verk fann jag representationerna människor med specialkategorin 

ordningsmakten, djur med specialkategorin råttor och mediet text som tre olika teman 

för hans konst. Nedanstående verk och motiv är de som jag funnit som återkommande, 

som jag menar kan stå som representanter för de tre så kallade temana.  

 

Något som återkommer i Banksys gatukonstverk är motivet med representanter från 

ordningsmakten. Personerna i de här verken avviker avsevärt från den representation av 

ordningsmakten som auktoritär och laglydig, som jag tror många är vana vid. I Banksys 

gatukonstverk är de oftast iklädda liknande uniformer och i samtliga bilder jag har 

undersökt framställs de i färgerna svart, vitt och rött. Nedan ser vi ett antal bilder av 

Banksys representation av ordningsmakter, med poliser och högvakter i aktiviteter som 

inte är speciellt auktoritära.  

                                                                                                       

                                                                

 

 

Bilderna 3-6 (från vänster till höger) är tagna ur Banksy, Wall and Piece, 2006. 

 

 

                                                 
57 Banksy, Banging your Head Against a Brick Wall, 40. 



  
 

15 

 

 

I urvalet av Banksys gatukonstverk återkommer även många verk som endast består av 

text. Det som är nerskrivet i många av Banksys verk uppmanar och varnar ofta för olika 

saker/händelser och befinner sig ofta framför det som komma skall. 

 

 

                                                              

Bilderna 7-10 (från vänster till höger) är tagna ur Banksy, Wall and Piece, 2006. 

 

 

 

 

Motiv med djur i alla möjliga situationer och utstyrslar, är också något som ofta ses i 

Banksys gatukonstverk, med alltifrån apor och råttor till kor. Det djur som däremot var 

mest förekommande i Banksys gatukonstverk enligt litteraturen jag använt mig av var 

råttor. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                               

 

Bilderna 11-13 (från vänster till höger) är tagna ur Banksy, Wall and Piece, 2006. 
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2.2 Semiotiska analyser 

2.2.1 ”Polisen” 

Verkets skarpa färgställning och svärta konstrastrerar mot den ljusa väggen, som blir en 

bakgrund. En bred bas ger det organiska, och relativt mjuka formerna i verket en 

stabilitet och tyngd. Just den här formen skapar en ihopkrypt manskropp. Längs med 

den oregelbundna basen går en diagonal linje från mannens vänstra arm och längs upp 

med ryggen, från höger till vänster. Den här linjen som oftast ger ett intryck av obalans, 

balanseras som sagt upp i detta fall av den kraftiga och tunga basen, kroppen. Det som 

sticker ut från den relativt rundade kroppen är två vinklade linjer som tillsammans 

bildar en arm, vars form bildar en sned romb. Bildens textur är grov, då den befinner sig 

på en hård och ojämn betongvägg. 

 

Färgerna som verket består av är svart, vitt och ett par små partier grått. De starkt 

kontrasterande svarta och vita färgerna i bilden skapar mannens former och gör att vi 

kan utläsa särdrag och utstyrsel. På gatan som möter väggen finner vi en vit tunn linje 

som möter mannen. Den svartvita uniformen med märket på armen, hatten och den 

tekniska utrustningen på mannens höft avslöjar att han är polis. Halva ansiktet döljs av 

en svart skugga medan den andra halvan visar mannens ansikte, vars blick tittar upp ur 

den låga position som han befinner sig i, mot den som betraktar bilden. 

 

 

Bild 14. Banksy, Graffiti, London 2005. Ur Banksy, Wall and Piece, 2006, s. 33 
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Den ena handen stöttar upp hans knäliggande ställning på marken, medan den andra 

handen håller i ett objekt som är riktat mot den vita linjen på gatan. Hans huvud är nära 

placerat marken mot den vita linjen och det som han håller i sin hand är riktat mot hans 

näsa, vilket antyder att han ska dra in den vita linjen i näsan. Genom denna handling 

kopplas den vita linjen till en väldigt lång lina med knark. 

 

Vem som helst som passerar gatan kan se polisen som ligger ner på marken och drar in 

en lina knark, vilket skapar en avvikande bild av en polis. Knarklinan på marken som 

förbipasserande kan gå på bidrar till att man bjuds in att gå på verket, vilket betyder att 

det är mycket rörelse både i och vid sidan av verket. Bildens ramar är den smutsiga, 

bruna väggen och den gråasfalterade gatan, det vill säga fotografiet. Hur långt linan av 

knark sträcker sig avgör givetvis också ramrummet, vilket därför blir svårt att 

identifiera. 

 

Det vi ser nu är alltså det avbildade rummet,58 och eftersom det inte finns någon tydlig 

ram som hänvisar till knarklinans slut är det som sagt svårt att identifiera ett ramrum. 

Till höger om polisen står även en stor blå soptunna som berättar för oss att verket 

förmodligen befinner sig på någon slags bakgata där. En spännande tanke är hur verket 

hade upplevts om det var placerat utanför en polisstation istället för vid just den här 

gatan. Förmodligen hade verket inte fått sitta kvar så länge som på stället på bilden. 

 

Föreställningen av polisen i Banksys verk blir främmandegjord och omvänd ur vårt 

samhälleliga perspektiv som vi kopplar polisbilden till, eftersom polisen i bilden tar 

knark. Det finns en invand bild av att polisen ska motverka illegala handlingar och inte 

utföra dem själv, vilket inte är fallet i Banksys verk. Fågelperspektivet som 

förbipasserande ser polisen ur ger en bild av honom som liten och ynklig och därmed 

inte någon att se upp till. Det är snarare han som ser upp till betraktaren eller den som 

passerar förbi. En paradoxal bild skapas av det vi förväntar oss av en polis som står för 

en auktoritet som samhället ska se upp till och visa respekt gentemot. Funktionen av 

verket blir därför att främmandegöra. 

 

Verket är gjort i en slags teknik som kallas för schablonmåleri. En teknik som innebär 

att man använder sig av schabloner som man håller upp mot en vägg, för att sedan fylla 

                                                 
58 Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal”, 16, 86-87. 
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i de utskurna delarna med färg. Knarklinan däremot, är förmodligen ditmålad för hand 

eftersom den består av en så pass tunn och oregelbunden linje. Verket cirkulerar som 

gatukonst eftersom det befinner sig på just en gata i en stadsmiljö. Banksys verk kan 

kopplas samman med hans andra polisbilder då verket nedan är ett exempel. 

 

Bild 15. Banksy, Graffiti, Soho, London 2005. Ur Banksy, Wall and Piece, 2006, s. 31. 

 

Verket visar två polismän som står och kysser varandra. På samma sätt som den 

knarkande polisen, går även de kyssande polismännen emot bilden och samhällsnormen 

av hur poliser ska agera. Polisernas svart- och vita färgställningarna är desamma som 

den första polisens och även utformningen av uniformerna, med endast ett par små 

skillnader dem emellan. Poliserna i verket ovan har kortärmade skjortor och har den 

typiskt brittiska polishjälmen vilket gör kopplingen till England starkare. I verket ovan 

har Banksy låtit betongväggen skapa polisernas hudfärg, vilket han inte gjorde med den 

knarkande polismannen. Utförandet av verken med schablonmåleri är med största 

sannolikhet densamma. 
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2.2.2 ”Mind the crap” 

Verket består av vita, tjocka linjer i olika former. Linjerna är både diagonala, från höger 

till vänster, vänster till höger och lodräta samt vertikala. De tjocka, nästintill 

blockliknande linjerna är både mjuka och spikrakt vassa. Tillsammans bildar dessa 

linjer kvadrater och trianglar, som i sin tur bildar bokstäver som skapar texten ”MIND 

THE CRAP”. ”SE UPP FÖR SKITEN” skulle vi kunna översätta det till på svenska. De 

tjocka bokstäverna står stabilt på en vertikal linje vilket ger dem en tyngd, trots att de 

”svävar”. Det vill säga, de stöttas inte upp av någon mark. Den vita texten står tryckt på 

något som ser ut att vara ett slags vertikalt betongblock, vilket bildar ett trappsteg som 

ger verket en grov textur. Vissa av bokstäverna lyser nästan av den vita färgen, medan 

andra ser mer flammiga och slitna ut.                                                                       

 

Det blir problematiskt att peka ut något 

ramrum, då bilden inte har några tydliga 

ramar eller avslut. Runt om verket är en 

stor trappa som leder upp till en pampig, 

vit byggnad med en entré prydd av 

kolonner, som bildar det referentiella 

rummet. Ovanför byggnaden står det 

”TATE” vilket gör att vi kan identifiera 

platsen verket befinner sig på, nämligen 

museet Tate Gallery i London.  

                                                                                   

            Bild 16. Banksy, Graffiti, Tate Gallery, London 2002. 

                                                                                          Ur Banksy, Wall and Piece, 2006, s. 85. 

 

Som betraktare och besökare av museet bjuds man in i verket eftersom man måste 

bestiga trapporna för att ta sig in. Verket blir en slags varningsskylt för vad som komma 

skall då mediet uttrycker att man ska vara försiktig och se upp när man besöker museet 

och dess verk, vilka Banksy refererar till som skit. Verket visar därmed ett tydligt 

motstånd till konstvärlden och dess institutioner, då Tate blir en representant för allt som 

den institutionella konsten står för.  
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Verkets ord refererar till en text som ofta syns vid tunnelbanor och tåg som en slags 

varning för avståndet mellan kanten och fordonet, nämligen ”MIND THE GAP”. 

”MIND THE GAP” påminner mycket om Banksys schablonmålade skrivstil på 

bokstäverna, vilket gör kopplingen ännu mer tydlig. Genom att endast byta ut ett par 

bokstäver i texten fick Banksys verk en helt annan och avvikande mening som utstrålar 

en främmandegjord känsla. Samtidigt skapar stölden av texten en ton av ironi då det 

man ska ”se upp” för inte är att ramla mellan tåget och kanten av perrongen. Vad verket 

symboliserar är att man ska ”se upp” för museet som institution och dess innehåll, det 

vill säga konsten. Verket är gjort i schablonmåleri. Förutom att ”MIND THE CRAP” 

cirkulerar som är ett gatukonstverk är funktionen av 

verket att upplysa och främmandegöra byggnaden bakom. 

Den irriterade tonen som verket förmedlar hade inte varit 

lika påtaglig om verket placerats vid ett ställe som inte 

hade haft lika hög och auktoritär ställning som Tate har, 

som exempelvis på en bakgata eller vid en soptipp.  

 

 

Bild 17. Banksy, Graffiti, Sydney årtal okänt. Ur Banksy, Wall and 

Piece, 2006, s. 122. 

 

 

Banksys ”MIND THE CRAP” kan även kopplas samman med några av hans andra 

textverk, vilka också enbart innehåller text och som varnar eller uppmanar till något. 

Verket på ovan är ett annat exempel på uppmanande verk. Det består av bokstäver som 

skapats med hjälp av graffiti och liknande schablonteknik som i verket med texten 

”MIND THE CRAP”, fast i svart färg och med små bokstäver. Texten lyder ”This is not 

a photo opportunity” och är schablonmålat på något som liknar ett slags betongräcke där 

man har utsikt över en av världens mest kända byggnader, Operahuset i Sydney, 

Australien. Texten är skriven i skrivmaskinstil precis som gamla myndighetsbrev, vilket 

gör det mer trovärdigt att en myndighet har placerat dit texten. 

 

Texten blir en motsägelse till något som lockar många turister, nämligen att ta kort på 

attraktionen från en plats som den här, som visar byggnaden i sin helhet. Precis som i 

verket ”MIND THE CRAP” innefattar också det här verket en kritisk ställning till ett 

känt turistmål.  Båda fotona skapar paradoxala bilder till ting och institutioner som 
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brukar hyllas och som normalt sätt har en hög publiksiffra och status bland folk. Samma 

text som finns i verket finns även framför andra nationella, världskända attraktioner som 

Big Ben i London, England och Eiffeltornet i Paris, Frankrike.59 Texterna är precis som 

vid Operahuset, placerade framför en plats där man normalt sätt brukar fotografera 

attraktionerna, vilket skapar en ironisk ton i samtliga verk. 

 

 

 

2.2.3 ”Råttorna” 

Det här verket består av tre komponenter som alla har markanta, ovala och kompakta 

former som tycks sträva uppåt. Figuren till vänsters bas består av en oval form, som har 

ett par linjer och former som bryter ut från den ovala formen. Längst ner till vänster 

vandrar en organisk, svagt s-formad linje uppåt. Längs med den ovala basen sticker små 

streck och trianglar ut som tillsammans skapar en svart siluett med morrhår, öron, päls 

och tassar. Dessa attribut gör att man förstår att det är en råtta som står på två ben. 

Figuren till höger i verket skapar också en liknande siluett som även den, ser ut att 

föreställa en råtta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18. Banksy, Graffiti, The Ritz, London 2005. 

Ur Banksy, Wall and Piece, 2006, s. 109. 

 

 

 

 

                                                 
59 Banksy, Wall and Piece, 122-123. 
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De båda råttorna är avbildade i svart och vitt med likadana utstyrslar med svart 

smoking, vit skjorta, vita handskar och varsin svart fluga. Den vänstra råttan håller i en 

kvadratisk platta som ser ut att föreställa en skrivplatta, samtidigt som den tittar på den 

högra råttan. Råttan till höger ser ut att sträcka på sig och håller lite tjusigt i smokingens 

jacköppning samtidigt som den sätter nosen lite nonchalant i vädret. Figuren som visas i 

mitten består av en svart oval med ett vågrätt avslut i den nedre delen, som möter upp 

en röd form som har ett ovalt slut och en vågrät början. Råttornas positioner avslöjar att 

figuren i mitten är en entré, med den svarta delen som ingång och den röda som en 

matta.  

 

De svarta och vita delarna i verket, det vill säga råttorna och ingången är applicerade på 

något som liknar en betongmur, vilket ger verket en grov textur. Den röda delen har sin 

början vid en förlängd trappkant och fortsätter sedan ner för denna kant, för att sedan 

med en mjukt böjd form avlutas mot den hårda, smutsiga gatan. Något som skapar en 

skarp kontrast mot den ”röda mattan” som förmedlar en tolkning av glamour och 

exklusivitet. Det den vänstra råttan håller i som liknar en skrivplatta kan tolkas som en 

inbjudningslista för de som är välkomna in i exklusiviteten, vilka enligt Banksy skulle 

vara råttorna. 

 

Verket befinner sig som sagt både på en mur och en gata, vilket gör att folk som går 

förbi bjuds in i verket, då de tillåts att gå på det. Platsen som råttorna befinner sig på är 

vid det världskända hotellet the Ritz i London. Ramrummet blir svårt att definiera då 

betongmuren och delvis även gatan, går ihop med det referentiella rummet, alltså det vi 

inte ser på fotot. Verket får därmed inget tydligt avslut eftersom det inte har några 

tydliga ramar, då gatan bara fortsätter. Hade verket varit placerat på vilken gata som 

helst hade det inte haft samma ironiska ton som det får när det är placerat utanför ett så 

pass ”fint” hotell.  

 

Råttan har ofta fått stå som symbol för pest och skadegörelse i det västerländska 

samhället, vilket inte har gett råttor något större värde eller status. Banksys verk ger 

därför en mycket paradoxal bild av råttan som någon med en hög auktoritär ställning. 

Råttan framställs inte som något negativt i verket, på samma sätt som den inte heller gör 

i många asiatiska kulturer.60 Råttan främmandegörs däremot i detta verk eftersom den 

                                                 
60 Hans Biedermann, Symbollexikonet, (Stockholm: Bokförlaget Forum 1991), 344. 
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befinner sig i en västerländsk kontext och upplevs därmed som avvikande, då råttorna 

bjuds in och accepteras där vi som människor inte gör det. Dels på grund av entréns 

storlek men även för att man måste ha en inbjudan för att komma in, något som råttan 

sällan brukar få. Den röda mattan kan också ses som en tunga som sträcks ut mot de 

som inte kan komma in, vilket tillsammans med råttor klädda i smoking skapar ironi. 

Verkets funktion blir därmed att främmandegöra föreställningen om råttor. 

 

Verket är skapat i schablonmåleri, vilket sammanför verket med Banksys andra 

graffitiverk, specifikt de som innehåller motiv med djur. I många av Banksys verk har 

djuren blivit så kallat ”förmänskligade” då de ofta beter och klär sig som människor. 

Förutom råttorna i bild 18, är verket nedan ytterligare ett exempel på Banksys djur i 

gatukonsten. I detta verk syns en råtta som avbildats mot en betongvägg och som ser ut 

att ha fötterna placerade uppe på ett elskåp eller dylikt. Råttan på elskåpet har inga 

kläder på sig som i föregående verk, utan håller istället en kamera i sina händer. 

 

Riktningen av kameran gör att det ser ut som att råttan ska ta en bild mot gatan där man 

som betraktare förmodligen befinner sig. Det är betraktarna som blir iakttagna av råttan, 

som i sin tur har makten att fotografera förbipasserande. Precis som i verket innan har 

råttan här en liknande maktposition, men kanske inte status på samma sätt som de första 

råttorna. Verket är även skapat med hjälp av tekniken schablonmåleri. 

 

 

Bild 19. Banksy, Graffiti, London, årtal okänt. 

Ur Martin Bull, Banksy locations & tours, 2008 s. R 18-19. 
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2.2.4 ”Högvakten” 

Precis som i det föregående analysobjektet kan vi även i det här dela in verket i tre 

delar/figurer. Den mittersta figuren är det som ögat dras till först, beroende på dess 

storlek och färg. Figuren har en svagt s-formad karaktär som strävar uppåt och skapar 

en lodrät form, med linjer som avviker lite här och var från formen. Den lodräta figuren 

har ungefär vid mitten en avvikande form, vars linjer drar snett upp till höger. Figuren i 

mitten är en man, då den avvikande delen är en arm och en hand som håller i något. 

Mannen är avbildad i en ställning mot väggen, med undantag för hans ansikte som tittar 

ut mot gatan/bakgatan där verket befinner sig. 

 

Mannen är iklädd en uniform med rött, svart och vitt och ovanför huvudet sitter en 

sluten oval som föreställer en slags huvudbonad. Uniformen avslöjar att mannen är en 

brittisk högvakt, vilka ses i London, vars uppgift bland annat är att skydda drottningen. 

Högvaktens högra hand avslöjar att han håller i något som kopplas ihop med verkets 

högra figur. Den svarta figuren till vänster bildar en lätt diagonal till höger som strävar 

uppåt. Små former och linjer avviker från diagonalen, vilka avslöjar att det är ett gevär 

som står lutat mot den grova betongväggen, som i sin tur skapar verkets textur.  

 

Bild 20. Banksy, Graffiti, Shoreditch, London 2002. Ur Banksy, Wall and Piece, 2006, s. 38. 

 

Den högra figuren består av tydliga svarta, vågräta och diagonala linjer som 

tillsammans bildar bokstaven A. Runt om A:et är formen av en sluten cirkel, som A:et 

även sticker ut lite från. Från bokstaven ser det även ut som svart sprayfärg har runnit, 

vilket avslöjar att det som högvakten håller i sin hand är en sprayburk och att han har 

spraymålat figuren till höger. Den spraymålade cirkeln med A:et är en symbol för 
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anarkism. Anarkism i sin tur handlar om att avskaffa staten så att man kan ansvara för 

sig själv och slippa tvång från auktoriteter.  

 

Verket är placerat på en bakgata vid sidan om en telefonkiosk som avslöjar att verket är 

gjort i ”verklig” storlek. Det blir svårt att identifiera ett ramrum, då verket inte har något 

tydligt avslut. Kiosken intill blir i relation till Banksys verk nästan som ett vaktbås som 

högvakten kan ta skydd bakom. Precis som i de tidigare analysobjekten kan även vem 

som helst som går förbi se verket och bjudas in i det, med tanke på högvaktens mötande 

blick.  

 

Det ser ut som att högvakten sneglar bakåt så att ingen ska se vad han gör och vilka 

politiska åsikter han uttrycker, vilket med största sannolikhet hade kostat honom sitt 

jobb som högvakt. Banksys verk främmandegör bilden av en traditionell högvakt som 

brukar stå som landets försvarare med hög auktoritär ställning. När högvakten istället 

kränker denna auktoritet genom att måla en anarkistisk symbol förvrängs bilden av 

högvakten som istället ses som rebellisk och antiauktoritär upprorsmakare.  

 

Platsen som verket befinner sig på är precis som i polisverket, på en bakgata. Om verket 

istället hade varit placerat utanför Buckingham palace, hade det med största sannolikhet 

inte tagit många minuter, om ens sekunder, innan verket hade varit borttaget. Verket 

hade säkerligen uppmärksammats på en sådan auktoritär plats. Det är skapat i tekniken 

schablonmåleri, med undantag för anarkistmärket som förmodligen är ditmålat för hand. 

Verket har även som föregående verk funktionen att främmandegöra, i detta fall 

föreställningen av en högvakt. Verket cirkulerar som gatukonst. Den här bilden kan även 

kopplas samman med Banksys övriga gatukonstverk som representerar den brittiska 

högvakten. Nedan visas ytterligare ett exempel. 
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Bild 21. Banksy, Graffiti, Borough, London 2002. 

Ur Banksy, Wall and Piece, 2006, s. 37. 

 

Verket visar en högvakt som står och kissar på offentlig plats. Precis som i verket med 

den anarkistiske högvakten, har även denne högvakt likadan utstyrsel, kroppsposition 

och stirrar ut på betraktaren på samma sätt. Att se en högvakt stå och göra detta på en 

offentlig plats skulle vara väldigt chockerande, på samma vis som den andra högvaktens 

handlande. Banksy har även använt sig av schablonmåleri i detta verk.  

 

 
 

 

 

2.3 Resultat av analyser av Banksys verk, konstsyn och intresse för 

konstvärlden 

Av vad som framkommit av Banksys uttalanden är att han inte finner något intresse i 

konstinstitutionerna och dess utbud. Han har även i tidigare nämnda uttalanden gjort 

skillnad mellan graffiti och ”riktig konst” och menat på att graffitin är bättre, eller 

”vinner” över den riktiga konsten. Samtidigt har jag svårt att se att han inte skulle ha 

något intresse alls av den institutionella konsten då han gång på gång har hängt upp sina 

egna verk på konstinstitutioner, både på laglig och olaglig väg. 

 

När han lagligt visade sina verk på MOCA i Los Angeles verkade det som att han ändå 

så gärna ville ta fram gatukonsten i en institutionell kontext och inte skapa 
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uppdelningen mellan ”riktig konst” och gatukonst. Eftersom hans verk visades på en 

konstinstitution skulle de ju enligt Dickie accepterats som ”riktig konst” av en 

konstvärld, vilket går emot den trotsiga attityd som Banksy verkar vilja spela på. Jag 

skulle vilja påstå att Banksys position till det som Dickie, Danto och Becker kallar för 

konstvärld, är paradoxal och inte entydig, precis som hans verk. Det är bevisat att hans 

konst har accepterats inom i alla fall vissa konstvärldar, då han ändå prompt envisats 

med att införa utomhusliga faktorer i utställningarna.  

 

Efter att ha observerat ett stort kvantitativt urval av cirka 350 verk kan jag urskilja tre 

teman som jag anser vara återkommande för Banksys gatukonst. Urvalet har baserats på 

de formala element och innehållsliga faktorer som bildar Banksys konstnärliga stil.  

Utifrån de verk som analyserats kan det konstateras att människan, med fokus på 

polisen och högvakten ofta karaktäriseras som mer lagbrytande och antiauktoritära än 

vad djuren framställs som skadliga och primitiva. Samtliga karaktärer främmandegörs 

för betraktaren då de visar upp en oigenkännlig bild av karaktärerna. Ordningsmaktens 

normalt sätt höga auktoritära ställning ställs på sin kant, till skillnad från råttan som 

istället tilldelas denna auktoritära ställning med status och kontroll.  

 

Var verken börjar och slutar är även något som är svårt att identifiera i bilderna som 

visar Banksys verk, då verken inte begränsas av några ramar utan av gaturummet. 

Utifrån de verk som analyserats kan det konstateras att Banksys verk kan beskrivas som 

främmandegörande, antiauktoritära, paradoxala och ironiska, för att bara nämna ett par 

stycken adjektiv. Banksys verk består oftast utav pigmentstarka färger i rött, svart och 

vitt. Samtliga verk som analyserats har varit skapade i tekniken schablonmåleri, samt 

bestått av både oregelbundna och regelbundna former och linjer i olika tjocklekar. 

Ovanstående element och faktorer är de som tillsammans skapar den ”Banksyska” 

stilen. 

 

Om man påstår att Banksys position i konstvärlden är att vara en outsider kan det med 

hjälp av Hans Haydens avantgardistiska- och Peter Cornells outsiderteorier konstateras 

att Banksy inte är ensam om att sticka ut från konstvärlden. Outsiderrollen placeras i 

avantgardet som enligt Hayden ingår i den institutionella konsten. Anarkistmärket som 

visas i bilden med högvakten är ett element som kan kopplas ihop med Banksys roll 

som outsider. 
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Då han väljer att skriva ”MIND THE CRAP” utanför en av världens mest kända 

konstinstitutioner kan han knappast vara helt allmängiltig till museet, eftersom han då 

förmodligen inte hade tänkt på att placera verket just utanför Tate. Ett punkband skriver 

inte låtar om något de inte bryr sig om, utan något som de finner ilska och irritation 

gentemot.  Detsamma gäller med största sannolikhet Banksys konstnärskap, då 

karaktärerna och texterna i verken som jag har gått igenom har tagit en antiauktoritär 

ställning till institutioner som kan ses som ”mainstream”, men även mot högt uppsatta 

tjänstemän som ofta ses som ett lands stöttepelare och beskyddare. Den röda tråden i 

Banksys verk är helt enkelt det antiauktoritära budskapet och ifrågasättandet av givna 

bilder och stereotyper.  

 

 

3. Diskussion 

Kanske är oscarsstatyetten som nämndes i inledningen ett verk av Banksy, kanske inte. 

Vad som kan konstateras är att oscarstatyetten med luva och händerna i fickorna, har 

framställts på ett främmandegjort vis som vi inte är vana vid, på samma sätt som 

samtliga motiv i de analyserade verken. Smokingen som förväntades på den slokaxlade 

oscarsstatyetten fanns istället på de uppsträckta och ståtliga råttorna. Banksy vänder upp 

och ner på hierarkin och sätter råttorna i toppen medan poliserna och högvakterna 

hamnar längst ner på botten.  

 

Banksy påstår sig vara ointresserad av institutionella konstsammanhang, men 

medverkar ändå i konstvärlden vilket gör hans relation till den paradoxal och otydlig. 

Faktorer och element som är återkommande i hans gatukonstverk är ofta ironiska, 

uppochnervända hierarkier som framställs med hjälp av schablonmåleri i svart, vitt och 

rött där både regelbundna som oregelbundna former och linjer är förekommande. 

Utifrån de semiotiska analyserna kan verken tolkas som antiauktoritära, ironiska, 

paradoxala och främmandegjorda utifrån hur man är van att se representationerna i det 

verkliga livet. Verken har inte heller tydliga avslut, vilket gör att man som betraktare 

inte vet var verket varken börjar eller slutar. De blir därmed ett med miljön de befinner 

sig i.  
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Om det bara är Banksy (Robin) som skapar verken kan inte besvaras. Kanske finns det 

en medhjälpare som spraymålar schablonerna medan Banksy skär ut dem? Kanske är 

det någon som målar det som inte spraymålas med schabloner, som exempelvis 

knarklinan i bild 14 och anarkistmärket i bild 20? Banksy kanske inte är en person utan 

en institution? Något som likt hans gatukonst hade varit paradoxalt, med tanke på den 

negativa attityden gentemot institutioner. Banksys institutionskritiska konst gör honom 

inte mindre utanför, då konstvärlden är full av avantgardistiska outsiders. Hans konst 

blir en del av institutionerna och en del i ledet, om man rättar sig efter Beckers 

konstvärldsteorier om deltagande. Oavsett hur mycket verken stretar emot alla de 

auktoritära krafterna förblir de och Banksy en del av konstvärlden. Att vara unik och 

sticka ut är inte något som är unikt i konstvärlden. 

 

 

 

4. Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att undersöka vilken position och relation gatukonstnären 

Banksy har till konstvärlden som teoretikerna Arthur Danto, George Dickie och Howard 

Becker talar om. Ett andra syfte har varit att identifiera den ”Banksyska” stilen och se 

vilka faktorer som är återkommande i verken. 

Genom att ha tittat på uttalanden och verk av Banksy har det kunnat konstateras att han 

har en paradoxal relation till konstvärlden. I citat ger han en bild av att han finner 

konstvärlden ointressant, medan han genom sina verk och utställningar inte verkar vara 

allmängiltig till den institutionella konstvärlden då han har deltagit i den, både på laglig 

och olaglig väg genom åren. Genom outsider- och avantgardeteorier av Peter Cornell 

och Hans Hayden är det konstaterbart att outsiderrollen inom konstvärlden inte är något 

nytt, utan en roll som Banksy och många i konstvärlden fyller. Den Banksyska stilen har 

i sin tur kunnat identifieras genom semiotiska analyser som färgstark, schablonmålerisk, 

antiauktoritär, ironisk, paradoxal, fri från ramar och främmandegörande från vår 

invanda världsbild. 
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