
 

 

 

Självständigt arbete i konst- och 

bildvetenskap 

Konst utanför institutionen: 

Graffiti & industri 

En konstsociologisk studie om hur 

meningsskapande uppstår ur ett platsspecifikt 

perspektiv 

                    

Författare: Jasmine Ålander 

Nygren 

Handledare: Eva Cronqvist 

Examinator: Hans T. Sternudd 

Termin: HT15 

Ämne: Konst -och bildvetenskap 

III 

Nivå: G2E 

Kurskod: 2KD10E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Studien undersöker och behandlar Snösätra industriområde och konstsamlingen Spring 

Remake ur ett platsspecifikt perspektiv. De frågeställningar som behandlats är: På vilket 

sätt skapar individer mening i relation till platsen Snösätra industriområde? Samt: 

Vilken roll spelar det sociala i meningsskapandet?  

Studien positionerar sig efter den sociala interaktionen mellan betraktare och hur 

målningarna i Spring Remake används som kommunikationsmedel. I undersökning av 

den sociala interaktionens studerades hur mening skapades vid denna plats. 

Meningsskapande studerades för att se hur viktig platsen var för de personer som 

brukade området. Materialet bestod av intervjusvar och observation samt analys av 

området med utgångspunkt i hur platsen brukades.  

Resultatet visade en plats laddad med artistisk närvaro och mening. Den sociala 

interaktionen som fyllde platsen var viktig för platsproduktionen, vilket skapat en plats 

som ligger i gränslandet mellan institution och allmän plats. Konsten var även 

meningsskapande i sig själv, samtidigt som den sociala interaktionen mellan betraktare 

och målningar visade sig vara viktigt för att individernas meningsskapande. Resultatet 

betonar hur viktig konst utanför institutionen är, där Spring Remake fungerar som en 

plats där man kan uppleva konst i offentligheten.  

 

Nyckelord 
Graffiti, meaning, site specific, social semiotic   

 

Tack 
Denna process har varit lång och vid vissa tillfällen känts omöjlig, och därför vill jag 

tacka mina kurskamrater som kommit med bra tips och förbättringar samt till min 

handledare Eva Cronqvist som stöttat mig under processen.  
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1 Inledning 
Första gången jag såg en samling av just graffiti var när jag rörde mig i 

Rågsvedsområdet Snösätra under nattid. Jag slogs av hur målningarna ramade in 

området och hur en explosion av färg och form fyllde betongen. När jag återupplevde 

platsen under dagtid sjönk upplevelsen djupare in, och jag rörde mig runt området i 

förundran flera gånger. Efter ett flertal besök började jag intressera mig för själva 

platsen, som låg en bit från stan, i princip ute i skogen. Vad var detta för plats och vad 

betydde den egentligen? 

 

Om du rör dig runt utanför Stockholm stadskärna finner du områden där nya 

konstkulturer håller på att växa sig fram. Tar du grön linje mot Hagsätra åker du förbi 

Rågsved där du kan uppleva en av Sveriges största samlingar av streetart. Initiativtagare 

till projektet är Daniel Rohlin, som bestämde sig för att göra något av industriområdet i 

Snösätra som egentligen skulle rivas. Men vad händer egentligen när en privatperson 

startar en egen "institution"? Snösätra industriområde i Rågsved står helt utan statliga 

medel, samtidigt som den rymmer en intressant samling av streetart.  

  

1.1 Ämnesval  
Vad konst är och har varit är ämnen som utvecklats och som är i ständig förändring. 

Själva konstbegreppet är idag bredare än  någonsin och idag ser vi konsten utifrån fler 

aspekter än bara seendet. Streetart är ett relativt nytt begrepp som introducerades under 

1990-talet och som idag är en del av det utvecklade konstbegreppet.1 Men hur etablerad 

är den svenska streetartscenen? Ett exempel är initiativet Spring Remake i Rågsved, där 

ett industriområde blivit täckt med graffitimålningar. Initiativet till att täcka området 

med målningar kommer från Daniel Rohlin som kom med idén om en "vårstädning" av 

Snösätra vilket gjorde att gamla målningar ersattes med nya.  

 

Spring Remake finns fortfarande kvar, trots att det gått sex månader sedan samlingen 

introducerades för allmänheten. Platsen är fortfarande levande, med ett ständigt flöde av 

människor som rör sig in och ut i  området, vissa för att uppleva, andra för att arbeta och 

vissa för att skapa. Men vad betyder egentligen området för de som rör sig i det?  

 

                                                 
1 Peter Bengtsen, The Street Art World (Lund University, Deparment of Arts and cultural sciences, 2014), 

14. 
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Studien undersöker de sociala och platsspecifika aspekterna i genomförandet av Spring 

Remake och hur området mottas av de som rör sig i området. Studiens fokus är att 

undersöka de sociala och platsspecifika aspekterna i eventet och hur området mottagits 

av dem som brukar området.  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Studien undersöker Snösätra industriområde streetartsamling Spring Remake ur ett 

socialt samt platsspecifikt perspektiv. Analysen lägger fokus på det sociala och olika 

individers upplevelse av Spring Remake. Observationen kommer utgå ifrån dessa 

frågeställningar:      

 

 På vilket sätt skapar individer mening i relation till platsen Snösätra 

industriområde?  

 Vilken roll spelar det sociala i meningsskapandet? 

 

1.3 Tidigare Forskning 
1.3.1 Streetart  

Tidigare forskning om streetart är relativt omfattande. Staffan Jacobson (1996) är en av 

de tidiga inom svensk forskning och undersöker graffiti utifrån dess lärorprocess, 

bildform och konströrelse.2 Jacobson (1996) inriktar sig på TTP-målningar* och 

undersöker bland annat hur de utvecklats och spridits i Sverige. Jacobson (1996) menar 

att TTP-målningar är en  meningsskapande (men kontroversiell) aktivitet.3 Jacobson 

(1996) konstaterar att TTP-graffiti skiljer sig från den tidigare benämningen av graffiti 

och hur den i sin tur skapat en ny konströrelse, där TTP står som en ny slags konst, 

vilket är en fristående och självständig konstart.4  Jacobson (1996) menar slutligen att 

                                                 
2 Staffan Jacobson, Den Spraymålade Bilden - graffitimåleriet  som bildform, konströrelse och 

löroprocess (Aerosol Art Archives, Lund, 2004), 12. 

* Samlingsbegrepp för 3 olika definitioner av målningar, TAG, THROW-UP och PIECE som innebär: 1) 

En kodifierad namnteckning (noga utformad), 2) Ett stort namn med ytterkonturlinje ixh 3) En målning 

(fullständig) med ornamenterade bakgrunder, bokstavsbild, figurer och signaturer). Det som för de tre 

samlingsnamnen samman är underlaget (offentligt) och att de oftast målas med sprayburk).  
3 Staffan Jacobson, Den Spraymålade Bilden - graffitimåleriet  som bildform, konströrelse och 

löroprocess (Aerosol Art Archives, Lund, 2004), 15. 
4 Ibid., 202-203. 
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TTP skapar mening i konsten och i livet, och vad som skapar mening är meningens 

mening.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Peter Bengtsen (2014) har gjort en egen tolkning av begreppet streetart och vad 

begreppet betyder och omfattas av. Bengtsen (2014) menar att streetart inte är ett 

begrepp utan en socialt konstruerad konstvärld, där medlemmarna i den förhandlar om 

vad begreppet betyder och vad som kan benämnas av begreppet.6 Bengtsen skiljer 

streetart från institutionaliserade konstformer och menar att streetart snarare fungerar 

som en rörelse än en bestämd konstart. Genom en institutionalisering av streetarten 

menar Bengtsen (2014) att den kommersialiseras och tappar autentiskt värde. 

Streetarten har på senare tid blivit fasionabel och kommersiell och når därför ut till en 

större publik, vilket också menas vara ett sätt som gjort att streetarten tappar sitt 

autentiska värde.7 Vissa menar att streetarten håller på att dö ut och att istället för att 

konsten definierar gatorna är konstarten redan definierad, vilket resulterat i 

upprepningar. Bengsten menar dock att streetarten är på väg mot ett uppsving igen, och 

att gatorna snart kommer fyllas med konst igen.  

 

Cecilia Andersson (2006) skriver i sin avhandling Rådjur och Raketer - Gatukonst som 

estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet om visuella uttryck i 

streetart. Fokus ligger på relationen mellan offentlighetens rum och hur detta rum 

fungerar som en demokratiskt idé. Andersson (2006)  menar att streetart är 

meningsskapande för unga människor, samtidigt som streetart används som ett redskap 

för att skapa motstånd, som exempelvis tar sig uttryck i att utövningen i många fall är 

olaglig.8  

 

Gunnar Sandin (2010) diskuterar också offentligheten och hur den samspelar med 

konst, politik och poetik i sitt kapitel Offentlighetens spegel - om konst, politik och 

potik. Sandin (2010) menar att all offentliggjord konst är politisk, då den ställer sig i 

direkt relation med de krafter som skapar samhället.9 Offentlig konst kan liknas vid 

                                                 
5 Staffan Jacobson, Den Spraymålade Bilden - graffitimåleriet  som bildform, konströrelse och 

löroprocess (Aerosol Art Archives, Lund, 2004), 202-203. 
6 Peter Bengtsen, The Street Art World (Lund University, Deparment of Arts and cultural sciences, 2014), 

14. 
7 Ibid.,  172. 
8 Cecilia Andersson , Rådjur och raketer - Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 

offentliga rummet (HLS Förlag: Lärarhögskolan i Stockholm,, 2006), 159. 
9 Gunar Sandin, "Offentlighetens spegel," i Plats, poetik och politik: samtida konst i det offentliga 

rummet, red. Linda Fagerström & Elisabet Haglund (Bokförlaget Arena, 2010), 57. 
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politik, när de båda är beroende av opinionens tycke. Institutionen fungerar här som 

omformulerad, och man jobbar kritiskt i relation till den för att omvandla den till 

någonting nytt. Sandin (2010) problematiserar konstens politik och menar att ett klimat 

där konsten inte kan vara  politisk skapar ett klimat där nyare och mer radikala sätt  

växer fram för att kunna jobba aktivistiskt och politiskt med konsten, där streetart är ett 

exempel på ett nytt sätt att uttrycka sig.10   

 

Jacob Kimvall (2010) menar att det alltid finns en politisk dimension i de verk som tar 

plats i offentligheten, avsiktligt eller inte.11 Kimvall (2010) jämför myndigheternas 

kontroll med kontrollen över det offentliga,  där båda fungerar som maktutövning. 

Maktutövningen som utförs kan också tolkas som ett politiskt uttryck i sig, där 

graffitimåleri bär på en socialt radikal möjlighet till att förändra vilka som figurerar i  

den "akademiska" konstvärldens sammanhang.12   

 
1.3.2 Platser och dess betydelse 

Forskning kring plats och vad den har för betydelse finns i ganska stor utsträckning.  

Yi-Fu Tuan (1975) menar att människors upplevelser kan skapa en plats betydelse.13 

Tuan (1975) menar att konst kan framkalla en medvetenhet om olika platser och menar 

metaforiskt att konsten kan fungera som en spegel till våra egna upplevelser.14 Konsten 

skapar en objektiv form för känslorna, där platsen spelar en stor roll. Konsten, då både 

litteratur och målade verk, introducerar en medvetenhet kring plats i kombination med 

politik och utbildning.15 Genom tidigare upplevelser skapas individuella betydelser av 

vad en plats är, i kombination med betydelser som kan omfattas av en större grupp 

individer, exempelvis nationella -och regionala betydelser.  

 

Nick Kaye (2008) diskuterar relationen mellan konsten och platsen.16 Kaye (2008) 

menar att att handlingar och event är beroende av sin lokala position. Kaye (2008) 

menar att den situation som handlingen är del av måste definieras med hjälp av 

                                                 
10 Gunar Sandin, "Offentlighetens spegel," i Plats, poetik och politik: samtida konst i det offentliga 

rummet, red. Linda Fagerström & Elisabet Haglund (Bokförlaget Arena, 2010), 59. 
11 Jacob Kimvall, "Gatukonst: Estetisk politik och politisk estetik," i Plats, poetik och politik: samtida 

konst i det offentliga rummet, red. Linda Fagerström & Elisabet Haglund (Bokförlaget Arena, 2010), 80. 
12 Ibid., 85. 
13 Yi-Fu Tuan,  "Place: An Experiental Perspective," The Geographical Review,2 (1975): 152. 
14 Ibid., 161. 
15 Ibid., 
16 Nick Kaye, Site-specific art: Performance, place, and documentation (London Routledge 2000), 1.  
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situationens relation till platsen alternativt situationens position.17 När Kaye använder 

sig av begreppet situation menar Kaye den omgivande kontexten av verket, där platsen 

är inräknad. Kaye (2008) menar även att platsspecifik konst står i relation till den plats 

som verket finns/utförs på.18 

 

1.4 Teori 

I detta avsnitt behandlas de teoretiska utgångspunkterna för studien. Inledande 

definieras begreppet plats i relation till studien. Fortsättningsvis presenteras studiens 

förhållningssätt till begreppet plats och hur platsen samspelar med människan och 

streetart. Slutligen presenteras teorier om meningsskapande och social interaktion.  

 

1.4.1 Begreppsförklaring 

Platsen är central i denna studie när den streetart som behandlas är beroende av platsen 

den utspelar sig på. Denna positionering grundar sig i att konsten inte går att flyttas utan 

att flytta de byggnader som målningarna är utförda på. Därför blir platsen viktig för 

utförandet av den streetart som studien behandlar.  

 

Norberg-Schulz (1976) förklarar begreppet plats som ett konkret ting.19 Vår livsvärld 

omfattas av många konkreta ting och fenomen, som på olika sätt är relaterade till 

varandra. Norberg-Schulz (1976) menar att en plats är en totalitet av konkreta ting med 

materiell materia, alltså färg, form och substans. Dessa ting arbetar tillsammans för att 

skapa en plats miljökaraktär. En plats karaktär kan inte reduceras till ett av ovannämnda 

ting, när platsens väsen är beroende av dess omgivning. När Norberg-Schulz (1976) 

pratar om väsen försöker han konkretisera platsens ande, som även den är beroende av 

platsens miljökaraktär.  

 

Norberg-Schulz (1976) vill tillämpa en arkitekturens fenomenologi, där han utgår från 

Martin Heidegger (1889-1976) som är företrädare för den existensfilosofiska 

fenemenologin.20 Genom att applicera fenemonologi på olika platser kan 

                                                 
17 Nick Kaye, Site-specific art: Performance, place, and documentation (London Routledge 2000), 1. 
18 Ibid., 1. 
19 Christian Norberg-Schulz, "Fenomenet plats," i Arkitekturteorier, red. Ingamaj Beck, Eva-Lotta Holm, 

Tom Sandqvist, Sven-Olov Wallenstein och Magnus Winbladh (Raster Förlag, 1999),  91. 
20 NE, "Fenomenologi," hämtad 14 december 2015, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenomenologi 
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människotillverkade och naturliga element tillämpas.21 Naturliga element är enligt 

Norberg-Sculz primära i det givna, och används ofta för att definiera en plats, och då 

används geografiska termer. Även om geografiska termer används behöver platsen inte 

betyda samma sak som den betyder efter man har lokaliserat den.  

 

De platser som naturen bildar får en egen identitet som kan beskrivas med hjälp av 

kvalitativa och konkreta termer. Denna identitet brukar även kallas platsens väsen 

alternativt karaktär.22 Även om platsen är en integrerad del i existensen så skiljer 

Norberg-Schulz (1976) de människo- och naturtillverkade platserna åt. 

Människortillverkade platser utgörs av bosättningar, stigar och inhägnader.23 

Inhägningarna runt bosättningarna skapar "det inre," som med stigar leder mot andra 

bosättningar. Öppningar i inhägningarna öppnar upp mot det "yttre" och det okända. 

Enligt Norberg-Schulz (1976) kan inte människan bo förrän hon lyckas konkretisera 

världen i byggnader och ting, vilket finns i de bosättningar som människan skapar. 24 

 

Platsen är även viktig för en människas identitet. Den mänskliga identiteten är en 

funktion av de platser och ting som omger en. Norberg Schulz (1976) menar att genom 

en identifikation av en plats, identifieras beståndsdelar av den plats som undersöks. 

Dessa beståndsdelar är hur man som människa ska orientera sig på platsen, alltså att 

människan vet var hon är, samt hur platsen är skapad. Dessa beståndsdelar är viktiga för 

att förstå en plats identitet. Genom att förstå platsen fylls en funktion av den mänskliga 

identiteten. Den mänskliga identiteten förutsätter alltså platsens identitet.25 

 

1.4.2 Platsen i relation till streetart 

Gunnar Sandin behandlar människans relation till platser. Fokus ligger främst på att 

definiera olika platser genom att undersöka hur en plats produceras av människan. För 

att särskilja en plats från en annan använder sig Sandin av olika begrepp. Exempel på de 

begrepp som nämns är place, non-place, site och non-site. Begreppen place och non-

place står som varandras motsatser. Sandin (2003) menar att de uppfattningar som finns 

hos varje individ gällande vilka element som skapar ett place står i motsats till de 

                                                 
21 Christian Norberg-Schulz, "Fenomenet plats," i Arkitekturteorier, red. Ingamaj Beck, Eva-Lotta Holm, 

Tom Sandqvist, Sven-Olov Wallenstein och Magnus Winbladh (Raster Förlag, 1999), 96. 
22 Ibid., 
23 Ibid., 97. 
24 Ibid., 112. 
25 Ibid., 109-111. 
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egenskaper som skapar ett non-place. De egenskaper som inte går att applicera på ett 

place är de egenskaper som går att hitta hos ett non-place. Definitionen av vad som är 

ett place kan vara både individuell och samhällelig, där interaktionen mellan människan 

och the place blir det som är avgörande.26 Sandin (2003) förklarar begreppen som 

varandras motsatser, vilket gör att de inte fungerar utan varandra. De egenskaper som 

definierar ett place är de vardagliga aktiviteter som utförs på platsen. Ett nonplace är 

dess motsats. Dessa motsatser fungerar som dikotomier, ingenting från det ena 

begreppet går att hitta i det andra begreppet, samtidigt som begreppen inte kan existera 

utan varandra. 

 

Fortsättningsvis använder sig Sandin (2003) av begreppen site och non-site, som kan 

liknas till place och non-place. Det som särskiljer begreppen åt är den artistiska 

aktiviteten, som ställs i kontrast mot the place, vars egenskaper definieras som en del av 

det vardagliga livet.27 Eftersom the sites egenskaper inte kan definieras av de 

egenskaper som omger ett place kan en site in klassas som ett nonplace. Vad som skiljer 

site och  nonsite är samma dikotomier som omger begreppen place och nonplace. Det är 

egenskaperna som inte finns hos the site som skapar the nonsite, vilket fungerar som the 

sites motsats. Sandin (2003) adresserar dessa begrepp genom att undersöka olika 

modaliteter av platser samt platsproduktion. För att förklara detta exemplifierar Sandin 

med hur en plats kan användas olika beroende på vad det är för dag i veckan.28  

 

För att säkerställa ovanstående begrepp måste platsen definieras utifrån de som brukar 

dem, vilket gör Sandins analysmetod viktig för studiens tillvägagångssätt. När Sandin 

undersöker dessa begrepp vill han mena att istället för att använda dem som 

motsatsbegrepp kan site och place användas som två olika begrepp för att beskriva 

alternativa platser.29 Resultatet av Sandins (2003) avhandling är att fokus bör flyttas 

från vad som  skiljer begreppen emellan till ett fokus på social interaktion, kulturell 

mångfald och individuell aktivitet.30 Sandin (2003) menar att ovannämnda aspekter ofta 

glöms bort när man definierar en plats från vilka motsättningar som finns begrepp 

emellan. 

                                                 
26 Gunnar Sandin, Modalities of Place - On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-

Specific Art( Lund University, School of Architecture, 2003), 7-8. 
27 Ibid., 16. 
28 Ibid., 12. 
29 Ibid., 229. 
30 Ibid., 227. 
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Sandin (2003) behandlar även platsspecifik konst och perspektivets uppkomst. Sandin 

(2003) menar att platsspecifikitet i ett historiskt perspektiv menar en omgivning med 

artistisk närvaro, vilket då kan benämnas som en site. På samma sätt har viss konst 

blivit platsspecifik när konsten på ett eller annat sätt måste upplevas och 

kommuniceras.31 Sandin (2003) menar också att den platsspecifika konsten från början 

fungerade som kritik till den institutionella konsten. Man ville bredda konstbegreppet 

och utvidga konsten till området som inte var klassiska för uppvisning av konst.32 

Sandins (2003) undersökning om platsspecifik konst visar hur viktig individens 

platsproduktion är. Platsproduktionen hjälper till att definiera olika platser, och jobbar 

ihop med andra modaliteter som vilja och  måsten, som inte bara bestäms av konstnären 

själv utan av de individer som besöker platsen.33 

 
1.4.3 Sociosemiotik  

Sociosemiotiken tillhör en gren av semiotiken, vilket är den vetenskap som behandlar 

den mänskliga betydelseproduktionen.34 När betydelseproduktionen studeras undersöker 

man hur människor kommunicerar med tecken. Det finns olika semiotiska teorier, där  

det som för dem samman är att artefakten (objektet) eller uttrycket ses som ett 

meddelande till betraktaren, åhöraren, eller läsaren, det vill säga det som används som 

kommunikationsmedel.35  

 

Gunther Kress och  Theo van Leeuwen (2006) menar att upplevelsen av det visuella är 

kopplad till det individuella, alltså att det som upplevs kan härledas till ens erfarenheter 

och olika former av social interaktion.36 Det som upplevs är knutet till individens 

historia och kultur, vilket gör att individen realiserar upplevelser olika. Upplevelsen 

härleds till förståelsen av tecken, vilket upplevs på olika sätt på grund av ovannämnda 

faktorer. 37 Kress & van Leeuwen (2006) fokuserar fortsättningsvis på sociala resurser 

av olika grupper. Gruppens sociala resurs definieras som den kunskap gruppen erhåller 

                                                 
31 Gunnar Sandin, Modalities of Place - On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-

Specific Art( Lund University, School of Architecture, 2003), 186. 
32 Ibid., 190. 
33 Ibid., 232. 
34 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: Analys och tolkning av visuella uttryck 

(Studentlitteratur AB, 2004), 34.  
35 Ibid., 
36 Gunter Kress & Theo Van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design  (London: 

Routledge, 2006),  2.   
37 Ibid., 2.  
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genom sin kulturella och historiska kontext. Detta gör att grupper praktiserar sina 

sociala resurser på olika sätt.38  

 

Genom att applicera sociosemiotik som teori undersöks tecken och hur de kan användas  

som kommunikationsmedel. Fokus ligger på hur man kan använda sig av tecknet i 

bilden för att kommuniera med betraktaren. När kommunikationsmedlet studeras 

undersöks hur det sociala spelar in i betydelseproduktionen.  Den sociala kontexten 

spelar in för att kommunikationen ska bli förstådd mellan mottagare och sändare samt 

sändare emellan.39  

 

1.4.4 Meningsskapande och autenticitet 

Charles Taylor forskar i hermeneutiska projekt kring hur individen ser sig själv och 

världen för att finna de moraliska källor som individen lever sitt liv utifrån.40  

 

Taylor (1991) diskuterar tre fenomen som ger konsekvenser för meningsskapandet, 

indvidualism, instrumentuellt förnuft och konsekvenserna av de tidigare nämnda. 

Individualismen ger individen rätten att själv välja ett mönster att leva efter, något som 

ens förfäder inte haft möjligheten till.41 Denna frihet till att välja gör att de hierarkier 

man tidigare levt efter inte längre existerar och att man som människa inte längre är låst 

i den roll som samhället givit en. Även om den hierarkiska ordningen var begränsad gav 

den varje individ mening, när varje indvid hade en given plats i samhället.42 Den andra 

dysfunktionen behandlar det instrumentella förnuftet, som enligt Taylor gör att varje 

människa handlar efter rationellt tänkande med fokus på det ekonomiska.43 Samhället 

har tidigare haft en helig struktur där de handlingar som gjorts tagits efter ens religiösa 

tillhörighet. Med en logik som alltid utgår från vad som ger mest  i ekonomisk vinning 

tappar individen mått på vad som är kvalité och lycka.44 En annan fara med det 

instrumentella förnuftet är enligt Taylor (1991) att individen räknar med att alla problem 

har en teknologisk lösning, vilket smalnar av människans liv.45  

                                                 
38 Gunter Kress & Theo Van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design  (London: 

Routledge, 2006),  3.   
39 Ibid., 13.  
40 Ibid., 
41 Charles Taylor, The Ethics of Authencity (Harvard University Press, 1991),  2. 
42 Ibid., 3.  
43 Ibid., 5.  
44 Ibid., 
45 Ibid., 6. 
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Det tredje fenomenet som står ivägen för meningsskapandet är en konsekvens av 

ovanstående två, vilket är den politiska nivån. Industriella och tekniska lösningar har 

begränsat våra val och gjort att man handlar efter instrumentella resonemang istället för 

moraliska, vilket gör att man ignorerar att andra kan ta skada för ekonomisk vinning.46 

Genom att inte kunna handla utifrån moral blir individen ofri. Att ha ett samhälle med 

många valmöjligheter avgränsar också människan till ett mer individuellt värdetänk.47  

Man skapar nu ett eget sätt att vara, en egen identitet. För att skapa mening måste man 

därför vara sin egen, när olika fenomen försvårar meningsskapandet. 

 

Taylor (1991) menar att identiteten till varje individ är formad genom en dialog med 

andra indivier. Detta för att få ett erkännande eller för att kunna särskiljas från gruppen 

man är i dialog med.48 Taylor (1991) kopplar ihop meningsskapandet och 

identitetsbegreppet med autenticitet. Bakgrunden till att förstå de moderna idealen för 

autenticitet är att varje människa ska vara sann mot sig själv vilket gör en sann mot sin 

originalitet, vilket är något varje individ måste upptäcka själv. Genom att vara sann mot 

jaget uppnår man som individ målet av självförverkligande. Individens autenticitet blir 

därför viktig för att kunna skapa mening.49 Enligt Taylor (1991) uppnås autenticitet 

genom att ställa sig mot den rådande moralitet som finns. Genom att tänja på de 

moraliska gränserna avviker man från normen och blir därför originell och autentisk.50 

 

Även Norberg-Schulz (1976) diskuterar mening, och menar att mening är det mest 

grundläggande mänskliga behovet, och att det endast är poesin och  konsten som gör 

den mänskliga existensen meningsfull.51  

 

 

1.5 Metod och Material 
Studiens material är observationen av Snösätra industriområde samt de intervjusvar som 

inhämtas under observationen. Varje enskild intervju har transkriberats och 

sammanfattats för att presenteras i resultatet. Även analysmetod samt intervjuteknik 

presenteras i detta avsnitt. 

                                                 
46 Charles Taylor, The Ethics of Authencity (Harvard University Press, 1991),  8. 
47 Ibid., 10. 
48 Ibid., 45. 
49 Ibid., 29.  
50 Ibid., 65 
51 Christian Norberg-Schulz, "Fenomenet plats," i Arkitekturteorier, red. Ingamaj Beck, Eva-Lotta Holm, 

Tom Sandqvist, Sven-Olov Wallenstein och Magnus Winbladh (Raster Förlag, 1999), 113. 
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1.5.1 Intervjuteknik 

Inför insamling av intervjusvar har studien använt sig av Jan Krag Jacobsens 

intervjuteknik i boken Intervju - Konsten att lyssna och fråga.52 Intervjuerna har skett 

muntligt och på plats, för att intervjupersonerna inte ska förlora platsen som omger dem. 

 

Jacobsen (1993) skiljer öppna och stängda frågor, där den öppna varianten rymmer 

oändliga svarsmöjligheter samtidigt som den slutna endast rymmer ett svar.53 Studien 

har främst använt sig av öppna frågor vid intervjuerna, när undersökningen vill ta del av 

intervjupersonens personliga upplevelse som kan ge uttryck i många känslor, vilket gör 

att svaren kan hänvisas till mer än ett svar. Intervjufrågorna finns sammanfattade i 

bilaga 1, där de är indelade i olika teman. De intervjusvar som inhämtats är presenterade 

i bilaga 2. När frågorna till intervjuer formulerats har fokuset legat på individen och vad 

som gjort att just den personen valt att besöka Snösätra.  

 

Intervjuerna använder sig även av en blandning av frågor om uppfattningar och frågor 

om känslor och upplevelser. Dessa frågor används för att fånga in intervjupersonens 

åsikter om området i fråga. Jacobsen (1993) menar att frågor om intervjupersoners 

åsikter kan vara problematiska när "åsikten" kan bli skapad när frågan ställs.54 För att 

undvika detta kompletteras intervjun med frågor om känslor och upplevelser för att 

sedan särskilja mellan intervjupersonens känslor och åsikter. Jacobsen (1993) menar att 

sammanfattande frågor är viktiga för intervjun, när man fångar upp intervjupersonen 

med dessa samt försäkrar sig om att man tolkat intervjupersonen rätt.55 Innan intervju 

kommer varje intervjuperson introduceras för studiens material samt vad studien 

behandlar och analyserar. När intervjusvaren presenteras i resultatet kommer 

intervjupersonerna uppträda under pseudonym. Valet till detta  motiveras av 

intervjupersonens trygghet, och att människor vanligtvis pratar mer öppet när forumet är 

anonymt.  

 
1.5.2 Observation 

Studiens huvudfokus är streetart-scenen som finns i Snösätra industriområde. Därför 

omfattas studien av deltagande observationer från mig som betraktare. När 

                                                 
52 Jan Krag Jacobsen,  Intervju: Konsten att lyssna och  fråga (Hans Reitzels Förlag, 1993).  
53 Ibid., 99. 
54 Ibid., 128. 
55 Ibid., 129. 
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observationen genomförts har fokus legat vid områdets helhetsintryck och för att bäst 

kunna beskriva Snösätra för läsaren. När observationen genomfördes valde jag som 

observatör att rör mig fram och tillbaka i området ett flertal gånger. När Snöstra 

observerades låg fokus på olika element av området vid varje observation. Detta för att 

kunna sammanfatta ett element innan jag som observatör gick vidare till nästa. De 

element som fastställs i studien är Snösätras form, de material som omger området samt 

miljön som omsluter området. Vid den sista observationen undersöktes helhetsintrycket, 

för att sammanfatta min upplevelse som observatör. Utöver observation har en del 

människor intervjuas. Vid varje besök har mängden av individer som besöker området 

noterats, för att utifrån den skaran se hur många intervjupersoner som kommer kunna 

användas i studien. Vissa av dessa personer kan falla bort från studien, beroende på  om 

de vill ställa upp som intervjuperson. Observationen av Snösätra utgår från två 

utgångspunkter, där området i sig kommer analyseras men även observeras av mig som 

betraktare. Utöver analys av själva området kommer människans integrering med 

platsen iakttas. Denna iakttagelse kommer utföras under samma tid som 

intervjumaterialet inhämtas, för att se hur individen integrerar med området.  

 

1.6 Etiska Överväganden 
När studien använder sig av intervjufrågor finns det vissa överväganden att göra 

gällande intervjupersonernas identitet. När nolltoleransen nyligen slopats och graffiti  

fortfarande är olaglig att utföra på allmänna platser valde studien att informera de 

medverkande innan intervju att de kommer framträda helt anonymt i studien, vilket 

även är i linje med Vetenskapsrådets informationskrav.56 Studien tog även hänsyn till 

intervjupersonernas ålder och valde därför att inte intervjua de individer som inte var 

över 15 år gamla. Detta när samtycke hade behövts från dessa personers 

vårdnadshavare.57 När intervjusvaren sedan återgivits i studien har pronomet hen 

använts, när intervjupersonernas kön inte anses vara relevanta för studien. Därför har 

även varje intervjukälla angetts som en bokstav i både bilaga och i studien.   

 

                                                 
56 Vetenskapsrådet, "Forskningsetiska principer,"hämtad 10 mars 2016, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
57 Ibid,. 
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1.7 Källor och källkritik          

Det primära materialet i studien är observationen av Snösätra industriområde och de 

målningar om finns i Spring Remake. För att kunna redogöra studiens bakgrund samt 

teoretiska utgångspunkter har främst litterära och elektroniska resurser hämtats. Utöver 

dessa resurser används ett citat från en intervju som visats i samband med en artikel i 

DN (intervju med Daniel Rohlin). De källor som kan anses vara mindre trovärdiga är 

Kingsize Magazine och Byggvärlden.se, som inte är nyhetstidningar vilket resterande 

information kommer från. Dessa källor används dock endast till bakgrunds-

informationen och inte till det centrala i studien.  

 

En nackdel till studien är den form av intervju som använts. Även om interaktionen i 

gruppintervjuer kan göra intervjupersonerna mer avslappnade finns vissa nackdelar till 

denna metod. Ingrid Hylander (2001) menar att gruppintervjuer kan minska 

moderatorns inflytande på intervjupersonerna när fler röster hörs och bryter av 

varandra.58 Hylander (2001) menar även att gruppintervjuer kan minska moderatorns 

subjektivitet.59 I detta fall föll gruppintervjuerna sig naturligt under observationen av 

Snösätra, när majoriteten av de människor som rörde sig i området rörde sig i grupp. 

 

1.8 Avgränsningar    
 Pågrund av studiens storlek avgränsades intervjupersonerna till fem personer som 

intervjuades i två grupper. Självklart hade det  varit intressant med ett större antal 

intervjupersoner för att få en bredare bild av vad Spring Remake betyder för de 

människor som besöker och använder sig av platsen. När Spring Remake enligt många 

är den enda av sitt slag hade även en analys av mottagandet vid själva eventet i april 

varit intressant att ta del av, vilket inte var möjligt när eventet redan skett.  

 

Vissa indikationer som kunde avläsas från undersökningen av Snöstra var att det fanns 

planer på en rivning av Snösätra industriområde, vilket då skulle involvera en rivning av 

de målningar som finns där. På grund av detta fanns en ambition till att undersöka 

framtiden för Snösätra och konsten som finns där, vilket på grund av studiens storlek 

förminskats till funderingar in för framtiden. I kombination med detta fanns ingen 

                                                 
58 Ingrid Hylander, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod, (Linköpings universitet, forum för 

organisationsforskning), sid 9,  hämtad 18 mars 2016. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:254017/FULLTEXT01.pdf 
59 Ibid,.  
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information om vad som ska hända tillgänglig, vilket gjorde att denna del fick falla bort 

från studien.  

 

1.9 Disposition  

Studiens resultat kommer presenteras med en inledande bakgrund till Snösätra och hur 

synen på graffiti är och har varit i Stockholms stad. Detta material presenteras för att ge 

läsaren en bild av hur samtal förts kring begreppet graffiti/streetart samt hur Spring 

Remake förhåller sig till detta. I kapitel 3 presenteras områdets uppkomst samt 

observation med analys. Även de intervjusvar som inhämtats presenteras här. Vid 

analys kommer Snösätra preciseras efter Norberg-Schulz definiering av platsen samt 

Sandins positionering efter det platsspecifika perspektivet. Efter introduktion av 

studiens resultat kommer de teoretiska utgångspunkter tillämpas i kapitel 4 för tolkning. 

Slutligen kommer tankar och reflekteringar som uppstått under undersökningens gång 

presenteras för att knyta ihop studien.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 Bakgrund 
När man  för en diskusssion om graffiti i Stockholmsområdet går det inte att undvika 

den nolltolerans mot graffiti som infördes i Stockholms kommun 2007 och avskaffades 

2014.60 Studien vill mena att nolltoleransen är betydande för de möjligheter och 

begränsningar som finns inom streetartscenen. Innan resultatet presenteras kommer 

därför Stockholms stad förhållningssätt mot graffiti presenteras.  

 
2.1.1 Graffiti och Nolltolerans 

Studien har tidigare använt sig av en blandning av begreppen streetart och graffiti. 

Fortsättningsvis kommer begreppet graffiti användas, som innefattas av begreppet 

streetart. Begreppet avgränsas till graffiti när de verk som porträtteras i Snösätra är 

gjorda med sprayburk, vilket enligt Cecilia Andersson (2006) binder verken till 

graffitibenämningen.61  

 

Nolltoleransen i Stockholm inleddes 1994-1997, när SL (Stockholm Länstrafik) införde 

Operation Trygghet 1995, som omfattade ett ställningstagande mot graffiti.62 Detta 

                                                 
60 SVT, "Stockholm avskaffar nolltolerans mot graffiti," hämtad 22 november 2015, 

http://www.svt.se/kultur/konst/stockholms-graffitiforbud-avskaffas 
61 Cecilia Andersson , Rådjur och raketer - Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 

offentliga rummet (HLS Förlag: Lärarhögskolan i Stockholm,, 2006), 32. 
62 Jacob Kimvall, Nolltolerans: Kampen mot graffiti (Verbal Förlag, Stockholm, 2012), 71. 
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ställningstagande omfattade en rensning av den graffiti som målades på 

tunnelbansområden, vilket betyder att den togs bort. Mellan 2002-2003 försökte 

Folkpartiet göra graffitiborttagningen till en politisk fråga, vilket misslyckades.63 När 

regeringen blir borgerlig 2006 skärptes tonen mot graffiti, och en policy mot Graffiti 

fattades, vilket resulterade i en sträng hållning mot graffiti. När det svenska 

regeringsstyret byttes tillbaka till den rödgröna regeringen 2014 valde Stockholm stad 

att slopa nolltoleransen. Roger Morgert (S) säger i en intervju med SVT Kultur att:  

Vi vill ta bort den antiintellektuella hållning som förts gentemot den här konstformen. 

Det har bland annat funnits exempel på där man inte kunnat annonsera för 

konstutställningar med graffiti eftersom Stockholms stad då hotat med att dra in sitt stöd. 

Det här innebär att det ska vara fritt fram att prata om graffiti.64 

Även om nolltoleransen slopats säger Roger Morgert i samma intervju att något beslut 

kring uppförandet av lagliga väggar inte är taget. I januari 2015 togs beslutet om att 

södermalm skulle få två lagliga väggar, men någon information om var de skulle ha 

upprättas går inte att hitta .65 Utöver dessa två väggar finns det enligt Kingsize 

Magazine två öppna väggar i Stockholms län, i Alby och Märsta.66 Dessa ligger dock 

utanför Stockholms kommun. 

 

Daniel Rohlins initiativ till Spring remake står helt utan Stockholms stad godkännande, 

och han säger i en intervju med DN när han svarar på frågan "Vad säger Stockholms 

stad om den här satsningen?":  

Ehh.. Jag vet inte riktigt. Vi kommer ju köra ändå liksom, det är ju privata väggar och 

dom har upplåtit dom till mig [...] och det är ju bara kolla på kvalitén liksom.67 

Även om Stockholms stad har slopat nolltoleransen finns inte så många alternativ till att 

uppleva graffiti på en samlad plats, heller inte speciellt många platser att måla lagligt 

någonstans. Rohlins initiativ är alltså hans eget och utan uppbackning av kommun med 

finansiella medel och stöd.  

 

 

                                                 
63 Jacob Kimvall, Nolltolerans: Kampen mot graffiti (Verbal Förlag, Stockholm, 2012), 85. 
64 SVT, "Stockholm avskaffar nolltolerans mot graffiti," hämtad 22 november 2015, 

http://www.svt.se/kultur/konst/stockholms-graffitiforbud-avskaffas 
65 DN, "Södermalm får nya lagliga graffitiväggar," hämtad 22 november 2015, 

http://www.dn.se/sthlm/sodermalm-far-nya-lagliga-graffitivaggar/ 
66 Kingsizemagazine, "Två laglia graffitiväggar ska upprättas på södermalm i Stockholm," hämtad 22 

november 2015, http://www.kingsizemagazine.se/graffiti/tva-lagliga-graffitivaggar-ska-upprattas-pa-

sodermalm-i-stockholm/ 
67 DN, "Graffitins världsstjärnor samlas i Rågsved," hämtad 22 november 2015, 

http://www.dn.se/sthlm/graffitins-varldsstjarnor-samlas-i-ragsved/  



  

 

18 

3 Resultat 
 

3.1 Beskrivning av Snösätra industriområde 
Snösätra industriområde ligger söder om Stockholm i Rågsved och är ett område som på 

ett eller annat sätt förfallit. Även om verksamheten inte alltid varit rumsren i området så 

brukade det åtminstone finnas någon slags verksamhet, vilket idag förminskats till ett 

eller annat entreprenörföretag.68 Området har alltid varit populärt för graffitimålare och 

området var sedan innan fyllt med målningar av olika slag. År 2014 hände någonting 

nytt. Daniel Rohlin startade evenemanget Spring Remake, där gamla målningar tas bort 

för att ersättas med nya. Detta förvandlade industriområdet till en levande 

konstutställning. Rohlin har personligen tagit kontakt med ägarna och därefter fått 

tillstånd till att arrangera vilka som ska få måla i området.69 Efter att ha fått ja av ägarna 

til fastigheterna drog det igång, och under 17-19 april i år målades väggarna med artister 

från olika delar av världen.70 Eventet drog massor med folk och Snösätra fungerar idag 

som en fristad för graffiti, där du kan betrakta och skapa själv.  

 

Snösätra är inte en institution men är skapad av Daniel Rohlin som har stor kunskap 

inom streetartområdet vilket gör att studien vill mena att Snösätra hamnar i ett gränsland 

mellan instiution och offentlighet. De som fått måla under Spring remake har fått 

ansöka om att måla samt blivit utvalda. Än idag kan du åka dit för att måla på de platser 

som står tomma, vilket är till för alla. Möjligheten till att kunna måla och den samling 

som finns gör att området fortfarande är attraktivt för allmänheten.  

 

För att ta sig till området tar man tunnelbanan mot Hagsätra för att sedan hoppa av i 

Rågsved. Efter tunnelbaneturen får man röra sig igenom ett bostadsområde och igenom 

en liten skog för att mötas av en väg som tar en till industriområdet. Vägg i vägg ligger 

ett par kolonilotter för odling. Själva området är uppbyggt som ett stort L. När du rör 

dig mot ingången till området möts du av två väggar, med olika målningar som gör att 

du förstår att du hittat rätt. När du sedan rör dig in i området fortsätter konsten längs 

väggarna, med avbrott vid vissa öppningar där industrin fortfarande är igång. Längs 

                                                 
68 Byggvärlden, "Rumsrent med graffiti," hämtad 22 november 2015, 

http://www.byggvarlden.se/rumsrent-med-graffiti-82489/nyhet.html 
69 DN, "Graffitins världsstjärnor samlas i Rågsved," hämtad 22 november 2015, 

http://www.dn.se/sthlm/graffitins-varldsstjarnor-samlas-i-ragsved/  
70 Metro, "Här är Stockholms största frizon för graffiti," hämtad 22 november 2015, 

http://www.metro.se/nyheter/har-ar-stockholms-storsta-frizon-for-graffiti/EVHodq!ARNzFAhnIyys/ 
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med väggarna ligger också sopor, där det mesta verkar vara påsar med gamla kläder. 

Just nu rensas området på skräp vilket förklarar alla lastbilar som kör skräp fram och 

tillbaka till en container. Målningarna du möts av gör stort intryck, inte bara för den 

kvalité som syns utan över deras storlek. När du väl passerat svängen fortsätter 

målningarna en hundra meter fram, tills du kommer fram till ett avbrott, där industrin 

försvinner och skogen börjar igen. Hela området är omringat av natur, med kolonilotter 

på ena sidan och skog både bakom och bredvid området. Det enda som egentligen 

kopplar området till en industri är den väg som rör sig utanför och de byggnader som 

finns inuti området. Mittemot Snösätra ligger en hage, som står tom, vilket förstärker 

intrycket av en industri som är gömd ute i naturen. Tankarna tar en till Teufelsberg i 

Berlin, även om byggnaderna inte omfattar samma höjd eller omfång.  

 

Observationen av Snösätra genomfördes i flera omgångar när platsens besöktes både på 

vardagar och helger. Skillnaden var hur Snösätra under vardagen var en (halvt) 

fungerande industri med människor som arbetade i området. Under helgdagarna fylldes  

Snösätra istället med besökande människor som tittade, målade och rörde konsten som 

figurerade i området. Inför intervjuer besökte området den första lördagen i december 

på eftermiddagen, och ca två timmar spenderades vid området. Totalt cirkulerade 20 

personer området, där vissa var därför att kolla, medan andra bar på kassar med 

sprayfärg. Ålderskillnaden varierade från små barn till ett pensionärspar. Totalt 

intervjuades fem personer i två grupper, vilket var i de grupper som individerna rörde 

sig i när de besökte området. Fler personer ville intervjuas, men på grund av att de ej var 

över 15 år kunde de inte användas i studien. 

 

 

3.2 Analys av platsen Snösätra 
Snösätra industriområde faller under Norberg-Schulz definition som en 

människotillverkad plats, och är placerad nära mänskliga bosättningar. Snösätra 

fungerar som en bosättning för konsten, där man följer stigar från en bosättning till en 

annan. Som tidigare nämnt är Snösätra uppbyggt som ett L, där byggnaderna fungerar 

som en inhägnad av området. Utanför ingången finns en stig, som man följer för att 

kunna träda in i Snösätra. Öppningen fungerar som en öppning mot naturen, där den 

närliggande naturen avgränsar industrin. När ingången är det enda sättet för människan 

att träda in i området stänger den också ute området från den omgivningen som omger 
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industrin. Med en ingång och formationen av bokstaven L blir det lätt för människan att 

orientera sig i området, även om det omsluter en när man väl trätt in. 

 

De ting som formar Snösätras miljökaraktär är industriella och visar sig i inhägnaden av 

området samt byggnaderna som är gjorda i plåt och betong. Snösätra vittnar om en plats 

som tidigare varit grå och relativt färglös. Med inträdandet av målningarnas färger och 

former har karaktären förändrats till någonting annat. För att konkretisera Snösätra kan 

man dock inte glömma platsens tidigare totalitet. Miljökaraktären är platsens väsen, 

vilket samspelar med det som än gång varit.71 Platsens väsen som har trätt in i en mer 

kreativ form, med en distinktion från arbete till ett konstnärligt flöde. Det konstnärliga 

flödet som fyller platsen visar hur användandet av platsen har förändrats, vilket 

förändrar platsen modaliteter. Platsen blir till någonting annat än den gråa industri den 

en gång var.72 Platsen är nu fylld med konstnärliga element, som gör att platsens väsen 

nu anspelar på upplevelse, istället för arbete. Upplevelsen som ges påverkas av den 

industri som i viss mån fortfarande är igång. De färger och former som omger området 

utmanar den tidigare gråa industrin. Samtidigt så avspeglas industrin i målningarna i sin 

fyrkantiga form, samt att graffiti är en konstform som man kopplar till stadsmiljö.  

 

3.3 Analys av graffitin vid Snösätra 
Platsen som Spring  Remake utspelar sig på blir viktig när graffiti är så beroende av  

underlaget. För att flytta en målning måste du flytta den vägg som utgör själva grunden 

till målningen. Denna teknikalitet, som egentligen är ganska enkel, gör graffitin 

platsspecifik och beroende av den omgivning som målningen/arna träder fram i. 

Snösätra industriområde definieras som ett område med platsspecifik konst, när platsen 

är fylld med en artistisk närvaro, vilket är en av Sandins definitioner.73 

 

Genom att tillämpa Sandins (2003) analysmodell där platsens olika modaliteter 

undersöks kan man konstatera att platsen svävar i ett gränsland. På vardagar fungerar 

platsen som en industri där människor besöker platsen för att arbeta. Efter arbetstid 

fungerar Snösätra som en samlingsplats för konstnärer och betraktare där de kan 

uppleva konst. Den artistiska närvaro som genomsyrar Snösätra gör att studien 

                                                 
71 Christian Norberg-Schulz, "Fenomenet plats," i Arkitekturteorier, red. Ingamaj Beck, Eva-Lotta Holm, 

Tom Sandqvist, Sven-Olov Wallenstein och Magnus Winbladh (Raster Förlag, 1999),  91. 
72 Gunnar Sandin, Modalities of Place - On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-

Specific Art( Lund University, School of Architecture, 2003).12. 
73 Ibid., 186. 
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positionerar sig efter en definition av platsen som en site. Men industrin som verkar 

under dagtid gör att studien även kan positionera sig efter att Snösätra är ett place, med 

de egenskaper som följer med en arbetsplats. Att exakt definiera Snösätra blir 

problematisk med de målningar som upptar området. Men med platsens förändrade 

miljökaraktär positionerar sig därför studien att Snösätra kan betraktas som en site. För 

att återkoppla till Norberg-Schulz (1976) har Spring Remake fötts som Fenix ur askan 

för att porträttera Snösätras nya väsen där den artistiska närvaron tar över den 

vardaglighet som också brukas i området.74 

 

Även om Sandin (2003) problematiserar begreppet site som ett institutionellt synsätt på 

platser, tillämpas begreppet när Snösätra brukas i gränslandet mellan vardag och 

konstsamling.75 Målningarna är samlade i rader, vilket följer den stig som följs för att 

uppleva konsten, vilket gör att man slutar i den öppning som förde en in på platsen, 

vilket kan liknas till hur man som betraktare rör sig i ett utställningsrum. Formationen 

kan även tyda på hur industrin fungerat under den tid industrin var igång och hur man 

orienterade sig på sin arbetsplats. Med målningarna fungerar orienteringen nu efter dem, 

istället för att kunna lokalisera rätt industri. 

 

3.4 Beskrivning av intervjusvar 

Dagen som intervjuerna genomfördes var under en eftermiddag och totalt passerade 20 

personer under denna tid. Denna skara var väldigt blandad, där ungefär sex personer bar 

på påsar som skramlade av sprayfärg medan resterande var där för att betrakta. Skaran 

av betraktare visade blandade åldrar, där man kunde se barnfamiljer till pensionärspar. 

Folk stannade också till och prata med varandra, för att tillsammans peka och visa vilka 

målningar som de själva uppskattade. Många av de som rörde sig i området var under 

15 vilket gjorde att studien inte kunde använda sig av deras intervjusvar utan underskrift 

från målsman. Dock så skrev deras kommentarer ned med andra enstaka kommentarer 

av de människor som besökte området. Många uttryckte stor uppskattning för 

målningarna, och diskuterade färger och former, samtidigt som många gick fram och 

kände på målningarnas ytskick.  

 

                                                 
74 Christian Norberg-Schulz, "Fenomenet plats," i Arkitekturteorier, red. Ingamaj Beck, Eva-Lotta Holm, 

Tom Sandqvist, Sven-Olov Wallenstein och Magnus Winbladh (Raster Förlag, 1999), 96. 
75 Gunnar Sandin, Modalities of Place - On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-

Specific Art( Lund University, School of Architecture, 2003), 175. 



  

 

22 

Inför urval av intervjupersoner valdes de första personerna som jag stötte på, vilket 

resulterade i två grupper om tre och två personer. Nedan presenteras resultatet av 

gruppernas intervjusvar.  

 

3.4.1 A, N och K.  

Den första gruppen bestod av en engelsktalande och två svensktalande, som är nämnda 

som A, N och K. När jag först stötte på dem och informerade om min studie berättade 

de om en person de mött längre in i området, som bodde där och var en av 

initiativtagarna till projektet Spring Remake. De besökte Snösätra för att kolla på 

konsten, och ville visa sin vän från San Francisco lite av den svenska graffitiscenen. N 

och A hade bott respektive bodde i nuläget i Rågsved, och hade upptäckt området på 

olika sätt. A hade stött på området när hen var ute och promenerade, och berättar att hen 

brukar besöka området cirka en gång i månaden, för att se vilka nya målningar som har 

dykt upp under den tid som hen varit borta. N var där för första gången, men hade hört 

om området tidigare men inte fått chansen att besöka det. Redan i början kommer alla 

tre in på de skillnader som finns mellan Sverige och San Francisco, och K förklarade att 

det var vanligare med graffiti och modern konst i hens hemstad. K menade att deras 

lagsystem fungerar så att ägarna till olika byggnader är ansvariga för byggnadens 

utseende, och att de därför ofta anlitar konstnärer för att skapa konst på byggnaderna 

istället för att göra en helrenovering av utsidan. K menar att detta även görs för att 

avskräcka andra från att göra "dåliga" målningar på byggnaderna, det vill säga att de 

målningar som görs är väldigt bra, vilket i sin tur gör att folk inte vill förstöra dem med 

sina egna målningar.  

 

Gruppen har tagit sig hit för att endast se på konsten, och när jag skämtsamt frågar "not 

this beutiful place" skrattar dem och säger att de annars inte skulle åka hit. När 

diskussionen om själva platsen uppstår kommer gruppen snabbt in på ett mer seriöst 

ämne. Personen som de pratat med innan har berättat att Stockholm stad har stängt av 

vattnet och slutat underhålla vägarna, vilket de tror är ett sätt för Stockholm stad att säga 

att de inte uppskattar projeketet och den konst som finns i Snösätra.  

[...] Yeah and turning of the water. So the city seems to be really against the graffiti here. 

I always thought this was a cityproject since it dosent destroy any normal buildings so the 

artists can  work in peace here but no.76 

                                                 
76 Bilaga 2.  



  

 

23 

Jag berättar då om den intervju som jag sett (tidigare nämnt under bakgrund) där Daniel 

Rohlin svarar på en fråga om vad Stockholm Stad anser om projektet, där han svarar att 

han inte vet och inte bryr sig, vilket gör att gruppen skrattar och svarar att det kan dem 

tänka sig.  

 

Intervjun riktar sig senare till vad de betyder för gruppen att vara där och vad de har för 

uppfattning om graffiti. Både A och N svarar att de inte är insatta alls i graffitiscenen 

men att de tycker att det finns riktigt bra målningar i Snösätra, och att de kan se att det 

är "high quality stuff".  De säger att gillar mixen av målningar och att de kan se att 

konstnärerna använt sig av olika tekniker för att skapa väldigt olika målningar. A säger 

att hen kan se hur de olika målningarna betyder olika saker, och att hen blir väldigt 

imponerad av det som finns i området. Både K och N nickar instämmande. N 

poängterar hur målningarna verkligen betyder någonting för hen.  

 

När frågan om vad som händer med dem när de är på platsen uppstår en kort tystnad, 

och det märks att de tycker det är svårt att svara på frågan. Efter en liten paus förklarar 

A som besökt området flera gånger att hen känner sig som en medlem av ett hemligt 

sällskap, att hen egentligen inte är tillåten att vara på platsen, men när hen väl omslutits 

av den är hen medlem av någonting hemlighetsfullt. Efter ett tag tilläger N att hen 

känner hopp när hen besöker platsen, hopp för konstscenen. När jag ber hen utveckla 

tillägger hen att hen känner hopp för vad folk "gör". Även om det var en svårbesvarad 

fråga menar både A och N att platsen är betydelsefull och att de blir inspirerade av att 

besöka området. När jag utvecklar frågan till vad den betyder för just dem säger N:  

[...] I got  really inspired. Ans also like the things about, like, in Stockholm it's not so 

common that people do stuff just for fun  and that you also like create art that's not at all 

profitable, it's just like sharing something. [...] And also, like, culture and art s are a  good 

thing to have in your life, ir reallys does inspire and brightens your day.77 

A instämmer, och tillägger att hen uppskattar när man gör något vackert av något fult. 

Hen kompletterar sin kommentar med att Snösätra ser giftigt ut, och att området faller 

samman, men att de gör henne glad när andra använder ett sönderfallande område till att 

skapa någonting. N nämner även att det är väldigt dyrt att gå på museum, vilket gör att 

alla inte kan uppleva konst. Gruppen menar att de själva ibland går och upplever konst 

på andra ställen, men att de önskar de kunde gå oftare. De avslutar med att de tycker 

Spring Remake är ett viktigt initiativ.  

                                                 
77 Bilaga 2. 
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3.4.2 E och Y 

När jag rörde mig runt i området var det ett par som fick min uppmärksamhet när de 

gått runt ingången till området ett tag, tvekande, om de skulle få gå in i området eller 

inte. Med A's kommentar om ett hemligt sällskap där man (kanske) inte har företräde 

färskt i minnet observerade jag paret ett tag, innan de tog beslutet för att gå in  i 

området. Personerna som jag möttes av var ett par i 65-års åldern, som hade gett 

Snösätra ett eget namn, Berlinmuren. De berättar att de brukar motionera, och att de går 

den så kallade Rågsvedsrundan, vilket för dem förbi detta område. De hade därför 

besökt platsen flera gånger, och anledning till deras tvekande var en enorm vattenpöl 

som täckte en stor del av "svängen" in mot området. Paret berättar att de fortsatt ta 

samma runda efter upptäckten av området, för att kolla in konsten och för att de tycker 

hela idén med området är häftig. Paret menar att platsen är viktig för deras 

motionsrunda, och Y berättar hur hen uppskattar den förändring som skett här under 

kort tid. Y pekar bortom området och exemplifierar med hur det tidigare funnits 

bostadshus där, men att de nu är helt borta. Gällande andra utställningar menar båda att 

de brukar kolla på utställningar utöver Snösätra, men att det var någonting som de 

gjorde mer när de var yngre.  

 

Gällande graffiti menar båda att den här graffitin är "bra", där E tillägger att hen är 

konstnär själv, som är hens stora hobby utanför hens arbete. E fortsätter med att säga att 

hen aldrig målat graffiti själv men att hen försår hur duktig man måste vara för att kunna 

konstruera den konst som finns i Snösätra. E menar att hen förstår själva hantverket som 

ligger bakom målningarna. När intervjun leder till känslor kring platsen menar båda att 

det är viktigt med initiativ som Snösätra och E säger:  

Ja, alltså jag blir glad. Jag tycker det är jättekul att man får uttrycka sig själv såhär. De 

här är konstnärer som finns men man måste hitta en plats för dem och kan man hitta en 

sån här plats för dem är det helt underbart.78 

När jag ber hen utveckla varför dessa känslor väcks svarar E (med Y nickande 

instämmande):  

Friheten att skapa, det är  det sosm är det viktigaste. Och det är något som jag tycker alla 

ska ha.79 

 

                                                 
78 Bilaga 2. 
79 Bilaga 2.  
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4 Tolkning 

4.1 Graffiti som platsspecifik konst 
Genom att tillämpa det platsspecifika perspektivet positionerade sig studien tidigt. Med 

antagandet om graffitin som platsspecifik formades studien  efter hur platsen är lika 

viktig som den konst som finns i området. Själva upplevelsen blir påverkad av det 

område som  omfamnar konsten, vilket skiljer den platsspecifika konsten från den konst 

som endast representeras av sig självt.  

 

När intervjupersonerna svarar på frågan om varför de besöker Snösätra svarar alla 

obehindrat att det är målningarna som fört dem dit. Trots att ingen benämner sig själv 

som streetartintresserad lockar platsen dem. När en intervjuperson blir frågad om det 

inte är på grund av "den vackra platsen" skrattar personen i fråga, vilket också indikerar 

på att det är Spring Remake som gör området attraktivt för besökare. En annan 

intervjuperson påpekar även hur hen uppskattar hur man använder ett område som faller 

samman, eller mer precist, "when you make something good from something really 

ugly".80   

 

De slutsatser som dras är att graffitin förändrar platsen, och att konsten ger Snösätra nya 

dimensioner. Graffitin lockar inte bara människor till platsen utan förändrar 

individernas platsproduktion av Snösätra. Området förändras och blir till någonting 

annat, vilket stämmer in på Sandins (2003) teorier om platsspecifik konst.81 Studiens 

resultat visar även att de målningar som finns i Snösätra är viktig för individens 

meningsproduktion av konst. Denna slutsats dras när intervjupersonerna betonar hur det 

är konsten som har lockat dem till platsen. Båda grupperna som blivit intervjuade 

betonar kvalitetén på målningarna. En intervjuperson betonar även hur hen kan förstå 

hantverket som ligger bakom graffitin, hur viktigt det är med platser som gör att 

konstnärerna kan uttrycka sig. På grund av att det finns ett begränsat antal lagliga 

väggar att måla på fungerar Snösätra som en fristad för de konstnärer som vill uttrycka 

sig. Snösätra är också den enda av sitt slag på grund av den stora samlingen av 

målningar som finns vilket gör den betydelsefull för de som är intresserad av den konst 

som finns i området.  

                                                 
80 Bilaga 2.  
81 Gunnar Sandin, Modalities of Place - On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-

Specific Art( Lund University, School of Architecture, 2003), 231-232. 



  

 

26 

 

4.2 Spring Remake som meningsskapande plats 

Definitionen om vad som är meningsskapande eller inte är en svår fråga. När ämnet 

nämndes för intervjupersonerna fick moderatorn inte ett direkt svar. Alla 

intervjupersoner stod positiva till platsen och till initiativet, och benämnde Spring 

Remake som något som skilde sig från andra konstrelaterade initiativ. E nämnde hur 

man måste hitta platser för de "här" konstnärerna och att man gjort det var positivt, 

samtidigt som N berättar hur hen gillar hur man kan uppleva konst som inte är gjord för 

att man ska kunna tjäna pengar på den. Den enda som i klarspråk menade att platsen var 

betydelsefull för just hen som individ var N, medan resterande betonade platsens 

betydelse för det allmänna, med exempel på hur platsen visade friheten till att skapa och 

hur platsen gav dem hopp för själva konstscenen. Betydelsen för det allmänna, för 

kollektivet, visades också i hur en intervjuperson betonar hur viktigt det är att ha kultur i 

sitt liv, vilket uttalades som en allmän uppmaning.  

 

Genom att tillämpa Charles Taylors (1991) teorier om meningsskapande och 

autenticitet, kan en utifrån intervjusvaren antyda att Snösätra fungerar som en plats som 

bryter mot dagens rådande konstscen. Att kunna ta ett eget val och då besöka en 

konstscen som avviker mot den normala institutionen kan individen utveckla sin 

personlighet mot idealjaget för att röra sig närmare mot självförverkligande.82 Studiens 

resultat visar även ett avståndstagande till människans strävan efter ekonomisk vinning, 

där en intervjuperson exemplifierar med detta när hen förklarar varför området är 

betydelsefullt.  

 

Spring Remake fungerar som en plats där konsten svävar fritt och står utanför det 

vanliga. Även A väljer att positionera sig efter hur Snösätra skiljer sig från det "vanliga" 

när hen nämner hur hen fått känslan av att tillhöra ett hemligt sällskap. Genom att prata 

om Sping Remake som något annorlunda uppnår individerna autenticitet, och därför blir 

platsen viktig för individens erkännande.83 På samma sätt blir individen originell när 

den i sin upplevelse får tillhöra något nytt och något som i Sverige är det enda i sitt slag. 

När graffitin fortfarande kan ses som olaglig, utmanar Snösätra till viss del den rådande 

moralitet som finns. Istället för att rätta sig i ledet och utmana lagen utmanar Spring 

Remake detta genom att upprätta en egen samlingsplats för konsten, för att därför kunna 

                                                 
82 Charles Taylor, The Etichs of Authenticity (Harvard University Press. 1991), 65.  
83 Ibid., 45. 
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nyttja den i lagliga former. Genom att ställa sig posititv till graffitin som konstform och 

intitativ utmanar man dagens moral (den svenska lagen) och tar som individen ännu ett 

steg närmare autencitet.84 

 

4.3 Den sociala graffitin  
De personer som rörde sig runt Spring Remake var olika till ålder samt att de inte visade 

att de på något sätt kände varandra. Trots detta tillhör de alla en grupp med samma 

intresse. Själva kommunikationsmedlet blir konsten som figurerar i området och den 

sociala kontexten blir människorna som samspelar i området med sin upplevelse.85 Det 

sociala lyste igenom observationen när betraktarna interagerade tillsammans. Den 

sociala interaktionen har genomsyrat Spring Remake sedan eventets start, där både DJs 

och foodtrucks fyllde området för att locka besökare till att uppleva skapandet av 

målningarna.86 De sociala resurser som används förenar de människor som upplever 

Spring Remake, och streetarten i Snösätra fungerar som en plats där  människorna kan 

mötas.  

 

Ingen av intervjupersonerna nämnde den sociala interaktionen, förutom A som betonar 

hur Snösätra inger en känsla av att vara med i ett hemligt sällskap som verkar inge en 

gemenskap där man tillsammans kan uppleva streetarten. En annan punkt som pekar på 

hur det sociala spelar in är hur den första gruppen som blev intervjuade interagerat med 

en boende på Snösätra för att diskutera målningarna och dess uppkomst. Även om 

endast en av intervjupersonerna nämner det sociala, ger observationen en annan bild. 

När människorna rörde sig på Snösätra diskuterades målningarna högljutt, folk tog 

bilder framför målningarna och uttryckte hur imponerade de var av målningarna. 

Besökarna samspelade med varandra, och många stannade upp för att hälsa och prata 

med varandra och hjälpa varandra ta bilder av målningar. Kanske är denna sociala 

interaktion för "vanlig" för besökarna vilket resulterat i att de inte nämns av resterande? 

 

En annan social aspekt som avlästes av resultatet var hur båda grupperna som 

intervjuades verkade värna om andra personers upplevelser när de pratar om Spring 

Remake. Intervjupersonerna menar att platsen är viktig för andra att upplevas. Exempel 

                                                 
84 Charles Taylor, The Ethics of Authencity (Harvard University Press, 1991), 65. 
85 Gunter Kress & Theo Van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design  (London: 

Routledge, 2006),  2.   
86 Metro, "Här är Stockholms största frizon för graffiti," hämtad 22 november 2015, 

http://www.metro.se/nyheter/har-ar-stockholms-storsta-frizon-for-graffiti/EVHodq!ARNzFAhnIyys/ 
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på detta är hur en av intervjupersonerna nämner hur platsen inger en känsla av friheten 

att skapa vilket är någonting hen anser att alla ska ha. En annan intervjuperson nämner 

hur bra det är med ett gratis initiativ, när alla inte har råd att besöka de 

utställningsplatser som kostar pengar. När man ser till de sociala resurser som 

besökarna verkar efter framstår det som att det allmänna är det viktiga. Upplevelsen 

kombineras med en ambition om att alla ska kunna uppleva konst samt kunna uttrycka 

sig.87  

 

Den kontext som gruppen verkar efter tolkas som ett kollektiv som värnar om 

allmänheten. Gruppen upplever samtiden som en plats där alla inte har tillgång till konst 

eller någon tillgänglighet till att skapa, vilket är någonting som gruppen tycker är 

viktigt. Denna kontext kombineras av ett gemensamt intresse för graffiti och annan 

konst. Dessa upplevelser och intressen sammansvetsar betraktarna som rör sig runt 

Spring Remake.  

 

5 Diskussion 
De frågor som studien utgått från är: På vilket sätt skapar individer mening i relation till 

platsen Snösätra industriområde? och Vilken roll spelar det sociala i meningsskapandet? 

Utifrån dessa frågeställningar vill studien mena att Snösärta fungerar som en plats som 

skapar mening, samt att Spring Remake är ett meningsfullt initiativ. Studien vill mena 

att det sociala spelar en stor roll i meningsskapandet, men att konsten enskilt kan skapa 

mening för enskilda betraktare. Även om graffitin kan skapa mening för den enskilde 

kommenterades Snösätra med ett samhällsperspektiv, en uppmaning om att alla ska ha 

tillträde och kunna uttrycka sin konst, som i sig visar det viktiga med det sociala för 

meningsskapandet. Så vad är det som kommuniceras genom bilderna? Målningarna är 

det som binder samman den grupp som besöker den, även om olika individer upplever 

konsten olika. Kanske är det för att Spring Remake visar på någonting nytt och 

annorlunda, eller så är det kvalitén som gör att betraktarna dras till platsen.  

Genom särskiljning och en slags allmän uppmaning till att konsten för alla är en konst 

som är mer tillgänglig fungerar Snösätra som en plats som skapar mening. Även om 

platsen svävar mellan institution och allmän mark skapar Spring Remake en plats där 

                                                 
87 Gunter Kress & Theo Van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design  (London: 
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alla kan uppleva konst i en gemensam sfär. Utöver betraktare finns konstnärer som 

skapar samtidigt som man upplever konsten. Det gränsland som Spring Remake rör sig  

i kan göra platsen mer lättillgänglig, när man enkelt kan promenera förbi eller ta 

tunnelbanan. Utställningsrummets regler finns inte här, vilket gör att man kan diskutera, 

fotografera och uttrycka sin förtjusning på ett helt nytt sätt.  

 

När processen för att skriva denna uppsats inleddes kom frågan "är platsen så viktig 

verkligen?" upp vid ett seminarium. Även om studien preciserar platsen som omger 

Snösätra är det målningarna vid platsen som lockar besökarna. Svaret på frågan kan 

ställas som en motfråga tillbaka: "hade lika många människor besökt Spring Remake om 

den funnits på en annan plats?" Genom definiering av Snösätra som en site fylld med 

artistisk närvaro utmanar Spring Remake institutionella konströrelser som fungerar i 

möblerade rum innanför tullarnas portar. Kanske är det löftet om att tillhöra det 

hemliga, som lockar betraktarna, eller kanske bara för att få en helt ny konstupplevelse? 

 

Om man ser historiskt sett har synen på graffiti förändrats avsevärt. Från nolltolerans  

har Stockholm stad öppnat upp för att graffiti ska kunna skapas och upplevas legalt i 

offentliga miljöer, dock verkar det vara en ganska lång väg kvar till en konstform som 

kan upplevas på mer än ett fåtal ställen. Spring Remake fungerar här som ett alternativ 

till att uppleva graffiti, och vem vet, det kanske är ett av många som kommer finnas 

inom en snar framtid.  
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6 Sammanfattning  
Studien undersöker och behandlar streetartscenen som utspelar sig vid Snösätra 

industriområde i Rågsved, Stockholm. Industriväggarna i Snösätra blev fyllda med 

graffitimålningar i april 2015, efter ett privat initiativ, vilket har lockat fler personer till 

platsen. Studien ämnar att undersöka initiativet Spring Remake ur ett socialt och 

platsgivet perspektiv för att se hur meningsskapande uppstår ur denna plats.  För att 

undersöka platsen har Snösätra till att börja med preciserats och analyseras ur platsgivna 

perspektiv. Fortsättningsvis har Snösätra observerats samt intervjumaterial inhämtats för 

att få en bredare förståelse hur meningskapande uppstår för de som besöker platsen. När 

resultatet analyserats har utgångspunkten varit vid meningsskapandet och hur det 

sociala spelar in i det. 

 

Studiens resultat visade hur Snösätra skapade mening, där medverkande individer 

menade på ett meningsskapande för både samhälle och på en individuell nivå. Studien 

definierar Snösätra industriområde som ett place utifrån Gunnar Sandins begrepp för att 

definiera platser. Resultatet pekar även på hur betydelsefull den sociala interaktionen 

var i meningsskapandet. Studien pekar även på att konsten i sig själv upplevdes som 

meningsskapande. Undersökningen menar att Snösätra existerar i ett gränsland mellan  

allmän plats och institution, där Spring Remake öppnar upp för en konstupplevelse unik 

i sitt slag. 
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Bilagor 

Bilaga 1  
Intervjufrågor 

De teman  som intervjufrågorna utgår ifrån:  

Vem är du? 

Varför är du här? 

Graffitikonsten i sig 

Händelser på platsen 

Det sociala på platsen 

Berätta vem du är och varför du är här, hur det kommer sig att du kommit hit, och 

vad du gör här 

 

 Varför är du här? 

 Vad gör du här? 

 Är du ensam eller med kompisar här? 

 Är du här ofta? 

 Skulle du gått hit själv? 

 Vad är det med Snösätra som lockar dig hit? 

 Vad betyder det för                                                                                                                                                                                                                                                                

dig att vara här? Vara här med kompisarna? 

 Vad händer när du är här? 

 

Berätta vad du tycker om graffitin här, vad tycker du om, vad tycker du inte om 

 Vad betyder det för dig att vara på en graffitiplats 

 Gör graffitin något särskilt med dig? Vad? 

 Målar du själv? Varför? Varför inte? 

 Vad tycker du om konsten som finns här? 

 

Berätta om vad som händer här på platsen och som har betydelse för dig 

Berätta om dina känslor har du för denna plats, vad beror dessa känslor på? 

 Vad betyder den här platsen för dig? 

 Vad betyder denna plats inte för dig? 



  

 

II 

 Vilka känslor får du inte här? 

 Brukar du besöka andra områden för att kolla på konst? (Om ja var någonstans?) 

Berätta 

 Är det viktigt med sånna här initiativ? Varför - berätta 

 

6.1 Bilaga 2  
Intervjusvar  
 

Grupp 1, tre personer, (A/N/K) i 25 års åldern.  

Innan jag jag började spela in ljudet informerade jag dem om  min studie och varför jag 

ställde de frågor som jag ställde. Mannen i sällskapet var från San Francisco, vilket 

gjorde att intervjun blev blandad, på både svenska och engelska. När vi börjar prata 

berättar gruppen om en man de träffat på lite längre in i området, som både är 

initiativtagare till Sping Remake och bor på området.  

 

A: If you go to the end, there´s a big building, and behind there [...] 

N: Asså det är egentligen bara rakt ner och runt hörnet & han var jättetrevlig 

K: It's a big warehouse, and its white on the front and someone have painted over it with 

black. 

J: So he lives here? 

A: Yeah, and he is a part of the community that organizes the graffiti and also the 

parking here.  

A: You should really talk to him becuase he seems to know a lot about this place.  

J: Just tell me a little about yourselfs, you dont have to tell me your names but just 

your age and what you do and why you are here.  

N: Jag är 26 och bor i rågsved här, och vi är väl här på en liten konstrunda och  tittar här 

nu, och jag är cirkusartist i vanliga fall så jobbar också inom kultur [...] och A är också 

dramapedagog 

A: Och jag har bott i Rågsved [paus] och är en sån person som alltid promenerat runt  

mycket och då upptäckte jag det här stället. Därför försöker jag komma hit en gång i 

månaden för att se på nya målningar för det ändras hela tiden.  

J: Så det är inte första gången ni är här? 

A: Nej.  

N: Jo för  mig är det det, jag har gått förbi många gånger men aldrig gått in - men det 



  

 

III 

har jag tänkt länge att jag ska göra.  

J (riktat mot K): Is it your first time here? 

K: Yes, I live in San Francisco and there is a lot of Graffiti there and modern art [like] 

in the city so they(refererar till A & K) have taken  me here to see the [avbruten] 

A: Swedish [...} 

K: graffiti  

N: Yeah and that it is more hidden here. In San Francisco they have a different system 

[..] a lot of buildingowners pay artists to paint 

K: Inside the city of San Francisco it self, the buildingowner is liable if it looks bad 

(byggnaden) and the owner for like the resturant will pay for good looking art on the 

building to discourage people to do bad looking paintings.  

J: What is it about this place that lures you in, is it the garffiti or...?   

N: Yeah its only the graffiti.  

J: Not this beutiful place? 

A/K/N: [Laughter] No.  

K: They said that the city have stopped maintaining the roads here.  

A: And turning of the water and [paus] yeah. So the city seems to be really against the 

graffiti here. I always thought that this was part of a cityproject since it dosent destroy 

any normal building so the artists can work in peace here but no.. 

J: I looked at a interview with Daniel Rohlin, that started this project and they 

asked him what Stockholm City had to say about this and he was like I dont know 

and I dont really care.  

[Laughter] A: I can imagine 

J: Does it mean a lot for you being here? Or are you just here watching?  

N: We are here just watching, but I got really inspired. And also like the thing about 

[paus] like in Stockholm its not so common that people do stuff just for fun and that you 

also like create art thats not at all profitable, its just to share like something. And that 

really inspired me.  

A: I agree, also like when I lived in Rågsved and walked around a lot I think it is really 

nice when you make something good from something really ugly. Like this place looks 

poisonous and its falling a part and that makes me really happy, that people uses this 

place to [like] do something.  

N: And also [like] culture and arts are a good thing to have in your life, it really does 

inspire and brighten your day. And it quite expensive to go to museums and stuff, so all 
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people cant [go], like, I  cant.  

J: Do you like graffiti? Are you intrested? Is this the first time you experience this? 

And you said that it inspires you - does the graffiti do anything else with you?  

A: Im not in to the graffiti scene.  

N: No I dont know so much about it.  

J: So how did you find this place? 

A/N: Just walking arround.  

J: What do you think about the art that is here? 

N: There is some really good, like high quality stuff here. Super like impressive like  

A: Imponerande alltså [Skratt] 

J: Vi kan blanda svenska/engelska, studien kommer ändå vara på svenska sen.  

A: I also like that it is very mixed, even if I dont know anything about graffiti I can still 

like "Oh, they have to have used like different techniques and [paus] its very different 

what they want with their art and [paus] its very different kinds of paintings.  

(K&N  nickar instämmande)  

N: Also that they (målningarna) mean something. I can feel like they mean something.  

K: You can also see places where the city have painted over it and other people have 

added more paintings to it, which is nice.  

J: Does anything happen to you when you visit this place, do you feel like it means  

somethin  to you.  

A: The first time I came here it felt like I was a part of something secrative, it feels like 

you are not aloud to be here, so that was my first feeling.  

N: its my first time so.. 

K: Yeah its also my first time.. but its very  pretty.  

N:  But i like it a lot, it gives me hope for  like the artscene. 

J:  Is that a feeling you get while you are here? the feeling of hope? 

N: Yeah maybe, or I guess so. Like hope for what people are doing. 

J: Do you think this is important, with this kind of initiativ? 

N/K: Yes.  

J: Do you go to like other artstuff, like museums  and stuff? 

N: Sometimes 

A: Not very often 

N: I would like to go more often.  
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Grupp 2, (Y/E) i 65 års åldern.  

Detta par gick runt området ett tag, innan de vågade sig in.  

 

J: Hur gamla är ni? 

E: 65 

Y: 65 

J:  Det jag skriver om är platser och ifall den här platsen  är viktig, därför har jag 

hängt här hela dagen och pratat med folk som också hängt här, så det är lite 

frågor om det.  

Y: Vi brukar kalla det här stället för berlinmuren.  

J: Varför är ni här? 

Y: Vi motionerar.  

J: Och ni hade inte varit här förut? 

E: Massor med gånger! 

J: Men ni  hade inte sett den nya konsten som hänger här? 

E: Nej vi har haft ett litet uppehåll men det har varit jätteroligt att se det här, det är helt 

fantastiska grejer. 

Y: Vi kallar det här för Rågsvedsrundan, när vi är ute och går. 

J: Skulle ni gått hit själva tror ni, på eget initiativ? 

E: Vi har fortsatt att gå den här rundan sen vi upptäckte denna plats, och sen har vi 

fortsatt gå samma runda för att vi tycker det är så häftigt det som händer här.  

J: Händer det någonting när ni är här? Betyder det här området något för er? 

E: Ja det betyder mycket  för vår motionsrunda. Eller hur? 

Y: Ja. det fanns hus här borta exempelvis som inte finns alls längre, det är kul att  se hur 

det kan förändras.  

J: Vad tycker ni om  graffiti?   

Y: Det här är bra 

E: Ja! Ska erkänna doc k att jag har en konstnärsutbildning.  

J: ÄR du konstnär själv? 

E: Ja, men det är inget jag har haft råd att göra på heltid utan  som hobby. 

J: Målar du graffiti? 

E: Nej aldrig. Men jag kan förstå hur duktig man är  när man konstruerar det som finns 

här [paus] jag förstår hantverket som finns här.  

J: Får ni några känslor när ni går här? 



  

 

VI 

E: Ja, asså jag blir glad. Jag tyc ker det är jättekul att man får uttrycka sig så här. Det här 

är kosntnärer som finns men man måste hitta en plats för dom och kan man hitta en sån 

här plats för dom är det helt underbart.  

J: Tycker ni det ä r viktigt med sånna här initiativ? Detta initiativ är helt privat.  

E: Ja det tycker jag. Det är superbra! 

J: Brukar ni åka till andra ställen för att kolla på konst? 

E: Eh ja, Ja det brukar vi. Vi brukar kolla  på utställningar och sånt. 

J:Mycket? 

E: Mja, nja nej inte nu längre. Mer när man var yngre.  

J: Men du är ändå ganska insatt i konstscenen? 

E: Ja det skulle jag väl ändå säga.  

J:Varför tror ni ni får känslor när ni går runt i den här platsen? 

E: Friheten att skapa, det är det som är det viktigaste. Och det är något jag tycker att alla 

behöver och ska ha.  

Y:  [instämmer hummande] 
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