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Sammanfattning 
 
Huruvida lagliga platser för utövande av graffiti och gatukonst bidrar till minskat eller ökat 
klotter har varit en laddad fråga under många år. Stockholms stads tillämpande av 
nolltolerans för alla former av evenemang som kan uppmuntra till olaglig graffiti har satt sin 
prägel på frågan i flera kommuner. ”Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter 
eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti eller liknande 
skadegörelse. Staden ska heller inte medverka till eller stödja verksamheter som på något 
sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse” 
heter det i stadens klotterpolicy från 2007, i den mest kontroversiella paragrafen. Detta är 
dock en paragraf som ströks i oktober 2014. Diskussionen har till stor del präglats mer av 
åsikter än kunskap, eftersom den brottsförebyggande effekten av lagliga graffitiväggar i 
svensk kontext inte tidigare undersökts i någon större omfattning.  

 
I denna utredning har den brottsförebyggande effekten av lagliga möjligheter för utövande 
av graffiti och gatukonst studerats genom fallstudier i Sigtuna, Botkyrka, Norrköping och 
Göteborg. I den utsträckning tillgång på statistik över anmälda klotterbrott funnits 
tillgänglig för respektive fallstudieobjekt har denna samlats in och analyserats. Sammanlagt 
279 respondenter har på olika sätt bidragit med sin kunskap.  
 
Utredningen har initierats och genomförts av Urban Utveckling, som till vardags arbetar 
med den sociala dimensionen av samhällsplanering. I arbetsgruppen har även Jacob 
Kimvall, fil dr. i konstvetenskap vid Stockholms Universitet medverkat. Utredningen har 
finansierats med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet.  
 
Som brottsförebyggande åtgärd betraktad, är effekten av upprättandet av lagliga 
graffitiväggar beroende av kunskap om graffiti som konstform och kultur. Effekten är också 
beroende av en viss kvantitet vad gäller väggar och dess storlek. I det insamlade materialet i 
denna utredning är det tydligt att utövarna själva upplevt sina möjligheter till lagligt 
utövande som små, vilket egentligen gör en utvärdering av den brottsförebyggande effekten 
av åtgärden svår. Det blir lite som att utvärdera effekten av trygghetsupplevelsen efter 
åtgärdad gatubelysning om bara delar av gatan varit föremål för åtgärden.  
 
Av de utövare som hade en laglig möjlighet att prova graffiti, tog den och sedan fortsatte med 
målandet är det knappt hälften som idag enbart målar på lagliga platser. 73 % av dem målar 
till 100- respektive 75% på lagliga platser. Om anledningen till att de inte enbart målar 
lagligt beror på det begränsade utbudet av lagliga alternativ eller om det är graffitikulturens 
historia av revolt mot etablissemanget som lever vidare är svårt att belägga. Insamlat 
material tyder på att det är en liten grupp graffitimålare som anser att graffiti inte är riktig 
graffiti om den sanktioneras av myndigheter, medan den större delen inte verkar betrakta 
kulturen som något som måste vara utanför lagens ramar för att tilltala dem. 126 
respondenter anser att lagliga graffitiväggar kan tillgodose deras behov av att utöva graffiti, 
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mot 21 som anser att de inte kan det. Det sammantagna materialet ger stöd för att lagliga 
graffitiväggar kan minska klotter. Dock finns det, gällande två av de fyra fallstudieobjekten, 
data i den anmälningsstatistik som studerats, som inte ger entydigt stöd för laglig graffiti 
som brottsförebyggande åtgärd. Det sammantagna materialet ger även ett visst, om än mer 
otydligt, stöd för att lagliga graffitiväggar kan bidra till en ökning av klotter i den direkta 
närmiljön. Studien visar dock att de lagliga väggarna ur såväl utövarnas som besökarnas 
synvinkel främst fyller andra funktioner än som just brottsförebyggande åtgärder.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Huruvida lagliga platser för utövande av graffiti och gatukonst bidrar till minskat eller ökat 
klotter har varit en laddad fråga under många år. Stockholms stads tillämpande av 
nolltolerans för alla former av evenemang som kan uppmuntra till olaglig graffiti har satt sin 
prägel på frågan i flera kommuner. ”Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter 
eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti eller liknande 
skadegörelse. Staden ska heller inte medverka till eller stödja verksamheter som på något 
sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse” 
heter det i stadens klotterpolicy från 2007, i den mest kontroversiella paragrafen. Detta är en 
paragraf som dock ströks i oktober 2014.  
 
Diskussionen har dock till stor del präglats mer av åsikter än kunskap, eftersom den 
brottsförebyggande effekten av lagliga graffitiväggar inte tidigare undersökts i någon större 
omfattning.  
 
Syftet med uppförandet av de lagliga väggarna har dock sällan enbart varit att minska 
olaglig graffiti eller klotter. I vissa fall, som i Botkyrka och Göteborg har det främsta syftet 
varit att främja konstformen graffiti och utövarnas demokratiska rättighet att få en arena 
för sitt intresse. De som förhållit sig kritiska till de lagliga väggarna har kanske mer 
argumenterat för att dess förekomst uppmuntrar till olagligt utövande än att ifrågasätta 
huruvida de kan ha en brottsförebyggande effekt i sig. För många av utövarna har det heller 
aldrig varit aktuellt att bryta mot lagen för att utöva sitt intresse. Samtidigt har graffitin 
som kultur i modern tid vuxit fram som en revolt mot etablissemanget varför det finns en 
uppfattning bland utövare att graffiti inte är riktig graffiti om det utövas med myndigheters 
sanktioner. Det har därför varit viktigt att iaktta försiktighet med hur frågor formulerats. 
Såväl för att undvika insinuationer om att respondenterna skulle vara kriminella, som att få 
de som kanske kände sig obekväma att delta på grund av att delar av deras utövande 
faktiskt är kriminellt.  
 
I denna utredning har den brottsförebyggande effekten av lagliga möjligheter för utövande 
av graffiti och gatukonst studerats genom fallstudier i Sigtuna, Botkyrka, Norrköping och 
Göteborg. Omvänt har alltså också de lagliga möjligheternas effekt på ökad brottslighet 
undersökts. I den utsträckning tillgång på statistik över anmälda klotterbrott eller 
dokumentation från klottersanering funnits tillgänglig för respektive fallstudieobjekt har 
denna samlats in och analyserats. Sammanlagt 279 personer har på olika sätt bidragit med 
sin kunskap och sina uppfattningar. Av dessa har 215 varit utövare och 61 varit 
besökare/betraktare vid respektive fallstudieobjekt. 180 svar har varit i enkätform, 96 från 
intervjuer på plats, samt tre vid ett fokusgruppsmöte.  
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För att undvika att förstärka det olagliga som norm i diskussionen om graffiti kommer 
begreppet lagliga graffitiväggar i viss utsträckning ersättas av det mer neutrala begreppet 
öppna väggar, som också bättre beskriver den praktiska användningen av dem, vilken inte är 
begränsad till graffiti, utan till gatukonst i dess mer vida bemärkelse.  

 

1.2 Frågeställning 
 
Utvärderingen avser svara på följande tre frågeställningar: 
1. Hur många av de som använder de lagliga graffitiväggarna har tidigare målat graffiti 

illegalt och avstår numera från det i och med förekomsten av den lagliga möjligheten?  
2. Hur många av de som använder de lagliga väggarna har börjat måla legalt och sedan 

gått över till att även måla illegalt?  
3. Uppfyller de lagliga graffitiväggarna de utövandes behov av att uttrycka sin konst? Om 

inte, varför? Har det med lokaliseringen/exponeringen av graffitiväggen att göra? Eller 
är det illegala en del av uttrycket?  

1.3 Deltagande aktörer 
 
Denna utvärdering har initierats och genomförts av Urban Utveckling & Samhällsplanering 
AB, som till vardags arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering. Johan 
Wahlgren har varit projektledare och huvudförfattare av rapporten. Övriga medarbetare från 
Urban Utveckling har varit Anna Molin, Daniel Nilsson och Anna Vigström. Jacob Kimvall, 
fil dr. i konstvetenskap vid Stockholms universitet har bistått med den forskningsöversikt 
som presenteras i kapitel 2. Emelie Envall på Subtopia i Botkyrka, Emma Simu på Sigtuna 
kommun, Richard Tjernström och Conny Johansson på Norrköpings kommun, Daniel Terres 
på Göteborgs stad, och Stella Pihlbäck på Röda Stens konsthall har alla bistått med kunskap 
som varit en förutsättning för genomförandet av arbetet.  

 

1.4 Metoder 
 
För utvärderingen har följande metoder tillämpats: 
1. Semistrukturerade intervjuer med utövare och andra som uppehållit sig vid 

fallstudieobjekten. Intervjutillfällena har i alla fall förutom Göteborg förlagts till datum 
då det arrangerats någon form av event eller festival. I Märsta genomfördes intervjuerna 
under gatukonstfestivalen Feel the Streets, i Norrköping i samband med kulturnatten, 
och i Botkyrka i samband med att skriften ”Vägen till väggen” lanserades.  

2. Fokusgrupp genomfördes med två graffitimålare och en fotograf på Urban Utvecklings 
kontor i Stockholm. Det var fritidsgårdsledaren Conny Johansson i Norrköping som 
förmedlade kontakterna till deltagarna. Fokusgruppen arrangerades som komplement 
till intervjuer på plats eftersom det var svårt att finna datum då det var hög sannolikhet 
att det skulle finnas intervjuobjekt på plats, bortsett från kulturnatten.  
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3. Två separata enkäter som besvarats av utövare respektive besökare/graffiti- och 
gatukonst-intresserade vid fallstudieobjekten. Enkäten avsedd för utövare har också 
varit tillgänglig i de två butikerna Highlights (som saluför färg och material för graffiti 
och gatukonst med mera) på Södermalm respektive Norrmalm i Stockholm. Enkäterna 
hade en kvantitativ- och en kvalitativ del.  

4. Statistikstudier. För att undersöka frekvensen klotter och skadegörelse i kommunen i 
korrelation till uppförandet av den lagliga graffitiväggen hämtades statistik från 
Brottsförebyggande rådets databas över anmält klotter från år 2000 fram till 2015. För 
en av fallstudierna blev denna metod dock problematisk i och med att den lagliga väggen 
uppfördes före det att brottskategorin klotter redovisades separerad ur den samlade 
kategorin skadegörelse.  

5. Litteraturstudie av aktuell forskning på området. 

1.5 Fallstudieobjekt 
 
Från början var Västerås en av fallstudierna för utvärderingen, men på grund av svårigheter 
att arrangera möten för intervjuer med utövare där, togs till slut beslutet att ersätta 
Västerås med Göteborg.  

 
Sigtuna 

 
I Sigtuna finns en öppen vägg på fasaden till Ungdomens hus, en fritidsgård i Märsta. 
Väggen som är åtta meter lång uppfördes hösten 2008.  

 

 
Figur 1. Den öppna väggen i Märsta. Foto: Urban Utveckling 

 

Botkyrka 

 
Två öppna väggar i kulturklustret Subtopias regi. Den stora väggen är 70 meter lång och är 
numera endast öppen vid förfrågan. Den lilla väggen är 30 meter lång och öppen dygnet runt 
på sommaren, och på helger resterande delen av året.  
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Figur 2. Del av den stora väggen vid Subtopia, Botkyrka. Foto: Urban Utveckling 
 
Norrköping 

 
Norrköpings kommun har sedan mitten av 1990-talet bedrivit en försöksverksamhet för att 
minska det olagliga klottret på stadens gator. De arbetar aktivt för att bemöta intresse för 
hiphop och graffiti som konstform genom många olika aktiviteter. Det ges bland annat 
möjlighet att delta i olika organiserade graffitirelaterade aktiviteter och arrangemang, 
möjlighet att måla i vissa gångtunnlar efter godkännande, samt framförallt möjligheten att 
måla på de många legala väggar som finns vid det gamla kollagret i hamnen. Intervjuer 
genomfördes under kulturnatten då tillfälliga graffitiväggar ställts upp vid Tyska torget mitt 
i staden.  

 

 
Figur 3. Delar av de öppna väggarna i kolhamnen, Norrköping. Foto: Urban Utveckling 

 
Göteborg 

 
Området Röda Sten vid Älvsborgsbrons södra fäste har en lång tradition av graffitimålning. 
Det gamla pannhus som idag är Röda stens konsthall har varit föremål för flera decenniers 
målande, och här har det genom åren funnits möjligheter för utövare att måla lagligt, så väl 
som olagligt men ofta utan större risk att bli ertappad, så kallat ”semilagligt”. 2004 
etablerades en skulptur som kallas ”draken” (Göteborgs Stad 2012). I november 2011 
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hörsammade Göteborgs stad ungdomars och Röda stens konsthalls önskan om lagliga 
möjligheter för graffitimålning och skulpturen fick fylla den funktionen. Våren 2012 
förlängdes skulpturen till 41 meter laglig gatukonstyta.  
 

 
Figur 4. Skulpturen Draken vid Röda Stens konsthall, Göteborg. Foto: Urban Utveckling 

 
2. Laglig graffiti – Centrala begrepp, teoretiska 

perspektiv och litteraturöversikt 
Författare: Jacob Kimvall 

 

Syftet med denna begreppsliga och teoretiska översikt är att ge Urban Utvecklings 
undersökning en teoretisk referensram och en koncis översikt över det aktuella 
forskningsläget. Den inleds med en relativt omfattande diskussion av några för rapporten 
centrala begrepp och fenomen. Denna del kan kanske uppfattas som lite omständlig, men 
som BRÅ tidigare konstaterat så råder det på området en begreppsförvirring, vilket kan 
”leda till en förvirrad och otydlig diskussion. Detta kan i sin tur innebära att en risk för att 
förståelsen för fenomenet minskar och att lösningen på problemet därmed försvåras.”1 Efter 
denna första del följer en litteraturöversikt, som tar upp aktuell forskning. Översikten 
avslutas med ett hypotetiskt resonemang om hur lagliga graffitiväggar, utifrån aktuellt 
forskningsläge, skulle kunna fungera i ett brottsförebyggande sammanhang.2 
 
 
 
 

                                                             
 
1	Solveig	Hollari	(2005),	Klotterförebyggande	åtgärder,	Idéskrift	nr	13.	Stockholm:	Brottsförebyggande	rådet,	s.	8.	
2 Jag	som	författat	detta	kapitel	är	konstvetare	verksam	som	forskare	och	lärare	på	Stockholms	universitet	och	vid	
Södertörns	högskola,	och	jag	har	själv	en	bakgrund	i	graffitikulturen.	Med	denna	institutionella	och	kulturella	position	har	
jag	i	grunden	en	positiv	syn	på	öppna	graffitiväggar.	Mitt	intresse	för	dem	har	inte	främst	varit	målsättningsorienterat	(det	
vill	säga	om	de	till	exempel	fungerar	brottsförebyggande),	utan	mer	sett	dem	som	ett	intressant	fenomen	på	det	kulturella	
fält	som	jag	utforskar.	Jag	har	också	deltagit	i	debatten	om	lagliga	graffitiväggar	och	den	stockholmska	
nolltoleranspolitiken,	och	bland	annat	stöttat	Riksteaterföreningen	Graffitifrämjandet.	Jag	har	dock	aldrig	tagit	ställning	
för	hur	de	lagliga	väggarna	skulle	fungera,	och	ser	detta	som	en	öppen	fråga	värd	att	undersöka	förutsättningslöst	och	
systematiskt.	Jag	vill	också	rikta	ett	stort	tack	till	Erik	Hannerz,	Hanna	Borgblad,	Solveig	Hollari,	Tindra	Thor	och	Tobias	
Barenthin	Lindblad	som	läst	denna	text	i	olika	stadier,	och	alla	bidragit	med	värdefulla	kommentarer	vad	gäller	såväl	
exempel	på	aktuell	forskning	som	nyanseringar	och	skärpningar	av	resonemanget.	
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2.1 Centrala begrepp och fenomen 
 
2.1.1 Graffiti och klotter 

 
Graffiti är både ett relativt nytt och ett mycket gammalt fenomen. Själva begreppet ska 
ursprungligen ha börjat användas under utgrävningarna av Pompeji, och då för att skilja ut 
privata och inofficiella budskap, från officiella dito, på den antika stadens husväggar.3 Denna 
betydelse fångas koncist i Nationalencyklopedins definition av ordet (som även nämner 
klotter som ett synonymt begrepp): 
 

…text, bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på 
offentliga platser eller annans egendom för att dekorera eller för att uttrycka 
åsikter och känslor. Ibland används det svenska ordet klotter.4 

 
Med denna definition har graffiti funnits under lång tid i Sverige. Och att det åtminstone av 
vissa uppfattats som ett samhällsproblem, visar en insändare publicerad i VLT 1891 där 
signaturen ”Husegare” uppmanar polisen att ta krafttag mot de ungdomar som ”med kritor 
och spikar, öfva sig i utförande af ritkonst” på stadens husväggar.5 Även om graffiti alltså 
inte är något nytt, så brukar ordet idag antagligen främst användas för att beteckna en 
subkulturell bildkultur som växer fram i USA under 1970-talet, och kommer till Sverige som 
en del av hiphop-kulturen under 1980-talet. Av allt att döma så leder framväxten av denna 
typ av graffiti till kraftig ökning av graffiti generellt, och tidigare forskning pekar på att det 
är under 1980-talet som olagligt utförd graffiti på allvar börjar debatteras som ett 
problematiskt samhällsfenomen.6 Konstvetaren Staffan Jacobson har föreslagit att begreppet 
TTP-graffiti bör användas för att beteckna den nya form av graffiti som tar plats i Sverige 
under 1980-talet, där TTP står för de tre uttrycksformerna Tags, Throw-ups, Pieces. TTP-
graffiti har trots sin omständighet fått visst genomslag i forskningen.7  
 
Här uppstår ofta en viss begreppsförvirring. TTP-graffiti görs ofta olovligen på offentliga 

platser eller annans egendom, och är då graffiti i den ursprungliga betydelsen. Men det är 
också ett formspråk, eller en visuell kultur, och som formspråk kan TTP-graffiti mycket väl 
utföras på och med helt andra material, och i andra sammanhang – liksom i de offentliga 
rummen med tillstånd. Som till exempel BRÅ tidigare konstaterat används också TTP-
graffiti inte bara som konst utan även flitigt i kommersiella sammanhang, och som 
masskommunikation ”av såväl privata som statliga bolag. Att använda graffiti i 
informations- och reklamsammanhang är en metod för att nå den yngre befolkningen”.8 
 

                                                             
 
3	Staffan	Jacobson	(1996).	Den	spraymålade	bilden:	graffitimåleriet	som	bildform,	konströrelse	och	läroprocess.	
Diss.	Lund	:	Lund	Universitet	s.	10.	
4	Nationalencyklopedin,	graffiti.	http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/graffiti	(hämtad	
2016-08-18).	
5	Jacob	Kimvall	(2012a).	Noll	tolerans:	kampen	mot	graffiti.	Stockholm:	Verbal,	s.	62.	Stora	delar	av	det	följande	
resonemanget	finns	i	en	mer	utförlig	form	i	denna	bok	s.	33-36.	
6	Jacobson	(1996),	s.	190-192.	
7	Jacobson	(1996),	s.	14.		
8	Hollari	(2005),	s.	8.	
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En del av begreppsförvirringen ligger alltså i att det finns två etablerade betydelser för ordet 
graffiti, som delvis skiljer sig åt, men samtidigt många gånger också överlappar varandra: en 
graffitimålning gjord på en husvägg utan fastighetsägares tillstånd är graffiti i båda dessa 
betydelser. Samma bild på duk, eller som scenografi i en annons, är endast graffiti i den 
senare betydelsen (graffiti som ett formspråk). 
 
Att ett begrepp har flera likartade, men ändå åtskilda betydelser är förstås långt ifrån unikt 
för ordet graffiti.9 Något som kanske i än högre utsträckning bidrar till begreppsförvirringen 
är det i sammanhanget ofta använda ordet klotter. Som påpekats ovan så definierar 
Nationalencyklopedin graffiti och klotter som synonyma begrepp. Detta strider sannolikt mot 
mångas språkkänsla. I massmedia används begreppen idag i hög utsträckning för att göra 
distinktion mellan vad som å ena sidan uppfattas som ett konstnärligt uttryck och å andra 
sidan ses som förstörelse. ”Jag tycker att graffiti ska ha en konstnärlig intention, det är ett 
uttryck med en tydlig intention att skapa någonting estetiskt. Klotter har inte den 
funktionen”, sade till exempel tidningen Sydsvenskans dåvarande chefredaktör Daniel Sand-
ström om skillnaden mellan graffiti och klotter i ett radioprogram 2009.10 Han påpekar även 
att det för Sydsvenskans del inte är en fråga om juridisk status – ”graffiti kan det vara 
oavsett om det är lagligt eller olagligt”. 11 
 
Björn Jonsson, forskare vid institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet, 
undersökte 2004 hur orden klotter respektive graffiti används i politiska debatter. Hans 
resultat pekar på att orden i dessa politiska sammanhang faktiskt är synonymer i meningen 
att de refererar till samma företeelse. Men han konstaterar också att de ”utgör begrepp i 
konkurrerande diskurser och förståelsesammanhang […] utifrån om företeelsen ska 
uppfattas som ett brott eller som ett kulturellt uttryck”.12 Detta skulle innebära att orden 
klotter och graffiti refererar till samma företeelse, men betecknar delvis olika förståelser av 
denna företeelse. 
 
BRÅ har tidigare försökt komma runt begreppsförvirringen genom att rekommendera 
myndigheter att utgå från en distinktion som gör en juridisk skillnad mellan begreppen, där 
klotter är det ”olagliga uttrycket (skadegörelsebrottslighet)” och graffiti är ett lagligt 
uttryck.13 Denna distinktion bygger på den sedan 1996 etablerade brottskoden klotter (som 
en form av skadegörelse). Den tycks dock inte ha haft något större genomslag i språkbruket, 
varken hos allmänhet eller i myndighetssammanhang. I min forskning har jag gått igenom 
stora mängder dokument från myndigheter och offentliga företag, liksom uttalanden av 
                                                             
 
9	Inom	forskningsfältet	visuella	kulturstudier	brukar	det	till	exempel	poängteras	att	tyska	(liksom	svenska)	endast	
har	ett	begrepp	för	bild	där	engelskan	har	två	begrepp:	’picture’	(som	lite	förenklat	kan	sägas	vara	en	medierad	
och	materialiserad	bild)	och	’image’	(en	föreställd	eller	immateriell	bild).	Se	till	exempel	W.	J.	T.	Mitchell	(2005).	
What	do	pictures	want?:	the	lives	and	loves	of	images.	Chicago:	University	of	Chicago	Press	s.	xiii.		
10	Kimvall	(2012a),	s.	33.	Författarens	transkribering	från	radioprogrammet	Publicerat,	Sveriges	Radio	P1,	2009-
03-22.	
11	Kimvall	(2012a),	s.	34.	
12	Björn	Jonsson	(2004).	Graffiti	eller	klotter?	-	en	diskursanalys	av	politisk	debatt	och	lokala	praktiker.	Skriftserie	
för	Individ	och	familjeomsorg	2004/1,	Göteborgs	universitet.	
13	Hollari	(2005),	s.	8.	



 
 
 
 

 - 12 - 

myndighetsföreträdare i massmedia, och där används ofta begrepp som ’legala klotterväggar’ 
och ’olaglig graffiti’, och liknande sammansättningar som utifrån denna distinktion blir 
självmotsägelser. Det är för övrigt också värt att påpeka att begreppet ’laglig graffitivägg’ 
med denna definition blir en tautologi. Men även om man lyckades få en konsekvent 
användning av polerna klotter (olagligt) och graffiti (lagligt) kvarstår sannolikt problem. Med 
tanke på frågans komplexitet framstår detta som en väl lättvindig uppdelning, som kan 
skapa en skenbar klarhet, och därmed riskerar bidra till ytterligare begreppsförvirring. 
 
I den internationella forskningen är graffiti ett etablerat begrepp för ett forskningsområde 
som i sig rymmer flera olika och delvis motstridiga tendenser.14 På engelska, som är det 
dominerande språket i denna forskning, är också graffiti ett förhållandevis neutralt begrepp, 
som främst används för att beteckna inskriptioner eller teckningar gjorda på offentliga 
ytor.15 Den svenska semantiska uppdelningen mellan klotter och graffiti existerar inte på 
engelska, och motsvaras förmodligen närmast av ’graffiti vandalism’ respektive ’graffiti art’.16  
 
I denna rapport används därför ordet graffiti som ett neutralt och sakligt paraplybegrepp för 
fenomen som vardagsspråkligt annars skulle kunna benämnas som såväl graffitikonst och 
TTP-graffiti som klotter och vandalism, och som kan vara såväl lagligt som olagligt utfört. 
När det hänvisas till brottsstatistik och polisanmälningar används dock det i dessa 
sammanhang etablerade begreppet klotter. 
 

2.1.2 Graffiti och gatukonst 

 
Redan 2005 konstaterar alltså BRÅ att graffiti är ett komplext och mångfacetterat område, 
där det dessutom råder begreppsförvirring.17 Sedan dess har graffiti knappast blivit mindre 
komplext, vare sig som fenomen eller begreppsligt. Sedan tidigt 00-tal har till exempel det 
närliggande och delvis överlappande fenomenet gatukonst växt fram. Även om de flesta tycks 
vara överens om att det handlar om delvis olika fenomen så är det svårt att peka tydlig gräns 
mellan graffiti och gatukonst. I likhet med graffiti utförs utförts gatukonst ofta olagligt, och 
kan då i många fall juridiskt definieras som skadegörelse, som utifrån ett polisiärt 
perspektiv i många fall sannolikt definieras som klotter. Samtidigt är gatukonst mindre 
stigmatiserat, och tycks inte i alls samma utsträckning varken uppfattas eller beskrivas som 
ett samhällsproblem.18 

                                                             
 
14	Se	till	exempel	Jeffrey	Ian	Ross	(red.)	(2016).	Routledge	handbook	of	graffiti	and	street	art.	New	York,	N.Y.:	
Routledge,	som	rymmer	artiklar	som	utgår	från	graffiti	som	ett	kriminologiskt	problem	såväl	som	ett	konstnärligt	
uttryck.	
15	Merriam-Webster’s	collegiate	dictionary	(2003)	definierar	graffiti	som	“…an	inscription	or	drawing	made	
on	some	public	surface	(as	a	rock	or	a	wall)”.	Catherine	Soanes	&	Angus	Stevensons	Oxford	dictionary	
of	English	(2003)	har	en	liknande	definition:	“…writing	or	drawings	scribbled,	scratched,	or	sprayed	illicitly	
on	a	wall	or	other	surface	in	a	public	place”	
16	Jacob	Kimvall	(2014).	The	G-Word:	Virtuosity	and	Violation,	Negotiating	and	Transforming	Graffiti.	Diss.	
Stockholm	:	Stockholms	universitet,	2014.	s.	107-108.	
17	Hollari	(2005),	s.	8	samt	s.	25.	
18	Till	exempel	konstaterar	Peter	Bengtsen	att	utställningen	Art	in	the	Streets	i	Los	Angeles	delvis	var	
kontroversiell	eftersom	den	inte	enbart	rymde	gatukonst,	utan	också	det	mer	stigmatiserade	uttrycket	graffiti.	Se	

Peter	Bengtsen	(2014).	The	Street	Art	World.	Diss.	Lund	:	Lunds	universitet,	2014	s.	116.	Jag	har	också	i	en	artikel	
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En i sammanhanget intressant enkät utfördes av marknadsundersökningsföretaget Yougov 
2011 på uppdrag av Malmö stad.19 Enkäten rör en rad olika frågor om samhällsservice och 
utveckling, och har totalt nio frågor som rör offentlig konst, varav fyra olika begrepp går att 
koppla till denna diskussion: ’bildmässig graffiti’, ’tags’, ’gatukonst’, och ’klotter’. Alla 
begreppen exemplifierades även med fotografier. Enkäten visade på tydliga skillnader i 
värderingar mellan olika typer av graffiti och gatukonst. På frågan ”Vad känner du inför 
gatukonst?” ansåg hela 25% det alltid var något positivt, medan endast 9% ansåg att det 
alltid var negativt. Vad gällde ’bildmässig graffiti’ blev resultatet mer jämnt fördelat: 11% 
uppfattade det som alltid positivt och 12% som alltid negativt. På båda dessa frågor hade 
dock majoriteten svarat att det berodde på antingen platsen, eller på utförandet. På frågan 
”Vad känner du inför klotter?” svarade 0% att det alltid var något positivt, medan 85% ansåg 
att det alltid var negativt. När det gällde ’tags’ var resultaten likartade, även om 1% av de 
tillfrågade faktiskt uppgav att de alltid uppfattade tags som något positivt, och de som svarat 
att det alltid var negativt sjönk till 75%.  
 
Det kan förstås vara svårt att dra några alltför långgående slutsatser ur denna enda enkät, 
men den tyder ändå på att det finns ett mer diversifierat förhållningssätt till graffiti och 
gatukonst bland allmänheten, än vad den mediala debatten ofta ger uttryck för, samt att de 
olika begreppen används för att göra kvalitativa och typologiska distinktioner utifrån hur 
olika uttryck uppfattas.  
 

2.1.3 Urban art och stadskonstfestivaler 

 
Begreppsligt har även andra ord börjat användas i såväl i forskning som i samhällsdebatt. 
Ibland handlar det om paraplybegrepp med en ambition att överbrygga gränsen mellan 
graffiti och gatukonst, ibland handlar det istället avgränsa mellan vad som uppfattas som 
olika slags av fenomen. I den internationella litteraturen figurerar begrepp som Areosol Art 
(Spraykonst), Urban art, Style writing, Craftivism, Guerilla Gardening, och Independent 
Public Art. I den svenska debatten används mer övergripande främst orden klotter, graffiti, 
street art, gatukonst, och urban art, eller urban konst. 
 

Det sistnämnda begreppet utnyttjas ofta för att beteckna de stadskonstfestivaler som vuxit 
fram de senaste åren, där framstående utövare från gatukonst- och graffiti-fälten ges i 
uppdrag att utsmycka hela husfasader. Ofta är dessa årligt återkommande, och i Sverige 
finns bland annat Artscape (i Malmö 2014 och Göteborg 2016), No Limit (i Borås 2014 och 
2015), och Örebro Street Art (Örebro 2014 och 2016). I ett internationellt perspektiv finns 
                                                                                                                                                                    
 
diskuterat	den	mediala	användningen	av	gatukonst	och	graffiti,	se	Jacob	Kimvall	(2012b),	“Graffiti	in	the	Public	

Realms”,	in	Nilsson,	Håkan	(ed.)	(2012).	Placing	art	in	the	public	realm.	Huddinge:	Södertörn	University	in	
collaboration	with	Konstfack	University	Collage	of	Arts,	Crafts	and	Design.		

19	Se	YouGov	(2011).	Malmöpanelen	6,	Malmö	stad,	Maj	2011.	Enkäten	gick	ut	mellan	2011-04-18	–	2011-05-02,	
till	1871	personer	och	besvarades	av	1	086	av	dessa	(58	%	svar).	
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bland annat Nuart (Norge), Frontier (Italien), och Pow! Wow! Hawaii (USA). Dessa festivaler 
har ofta omfattande ekonomiska resurser, och institutionella kopplingar till respektive stads 
administrativa och politiska centrum, och inte sällan deras marknadsföringsavdelningar.20 
De får ofta stor massmedial uppmärksamhet, och kan förutom kulturprojekt ofta ses som en 
del av städernas marknadsföring. 

 

2.1.4 Lagliga eller öppna graffitiväggar, och deras möjliga målsättningar 

 
Lagliga, eller öppna graffitiväggar, som står i fokus för denna rapport, är dock något delvis 
annat än de målningar som görs vid ovan nämnda stadskonstfestivaler. Istället för offentligt 
finansierade projekt med inbjudna, avlönande och ofta internationellt kända konstnärer, så 
handlar dessa främst om att en kommun eller annan offentlig aktör upplåter en vägg för fritt 
utövande av graffiti och liknande uttryck. Även på detta område förekommer en rad olika 
begrepp, såsom ’lagliga klotterväggar’, ’klotterplank’ och ’fames’. Internationellt används 
oftast begreppen ’open walls’, ’legal walls’ eller ’Hall of Fame’. Själv föredrar jag att använda 
termen öppen graffitivägg, då jag uppfattar den som den mest neutralt sakliga och 
deskriptiva.  
 
Idag finns det öppna graffitiväggar i en rad svenska städer, såsom Göteborg, Västerås, 
Norrköping, Nyköping, Malmö, Umeå, Botkyrka och Sigtuna. I ett internationellt perspektiv 
finns öppna väggar i någon form sannolikt i en majoritet av västvärldens lite större städer, 
och även i många andra delar av världen.21 
 
I större delen av Sverige har öppna graffitiväggar varit en politisk stridsfråga åtminstone de 
senaste 20 åren. Företeelsen är dock ännu äldre och redan våren 1968 invigdes det så kallade 
Klotterplanket på Sergels Torg, vilket även i ett internationellt perspektiv bör betraktas som 
tidigt.22 Klotterplanket var öppet för användning av vem som helst och det vitmålades en 
gång om dagen för att på så sätt bereda plats för nya budskap.23 Intill Klotterplanket fanns 
även en avsats, kallad Fria talares tribun, där den hugade kunde ställa sig och ge uttryck för 
sina åsikter. Klotterplanket tycks främst ha motiverats utifrån ett behov av ökad 
yttrandefrihet. Musikern Thomas Gartz skriver, samma år som väggen invigs, ett kritiskt 
inlägg om väggen i konsttidskriften Paletten. För Gartz framstår detta relativt lilla om än 
centralt belägna plank vara alldeles otillräckligt:  
 
                                                             
 
20	Till	exempel	är	två	av	kontaktpersonerna	för	Limit	Borås	är	anställda	vid	BoråsBorås	AB,	ett	bolag	som	samägs	

av	staden	och	det	lokala	näringslivet.	<http://nolimitboras.com/?page_id=662>	[hämtad	2016-08-15].	Se	även	

<http://www.mynewsdesk.com/se/boraasboraas-tme-ab/pressreleases/boraas-aer-sig-inte-likt-efter-no-limit-

1051336>	[hämtad	2016-08-15]	

21	Internetsajten	<www.legal-walls.net>	listar	för	närvarande	drygt	1500	lagliga	graffitiväggar	i	världen	[hämtad	

2016-06-01].	

22	Jacobson	(1996),	s.	178.	Se	även	Jack	Stewart	(1989),	Subway	Graffiti:	An	Aesthetic	Study	of	Graffiti	on	the	
Subway	System	of	New	York	City,	1970-1978.	Diss.	New	York	University,	s.	19-23	samt	Hollari	(2005),	s.	20.	Exakt	
när	planket	invigdes	finns	olika	uppgifter	om.	Jacobson	skriver	att	det	är	16	mars	1968,	medan	Stewart	nämner	
maj	1968.	Jacobson	skriver	också	att	planket	fick	en	uppföljare	i	Boston	1971.	
23	Se	Stewart	(1989),	s.	19,	samt	Hollari	(2005),	s.	20.	
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Den lilla vita rutan i mitten är ”klotterplanket” på Sergels torg. Det är den 
enda plats i hela Sverige som man kan skriva som man vill på, men man får 
inte skriva vid sidan om och man får inte skriva något som Lagen kallar brott. 
Myndigheterna har döpt den till ”Klotterplank för egna idéer på eget ansvar”. 
På trappan hänger en liten låda som heter ”Fria talares tribun”. Om man står 
inne i lådan får man säga vad man vill. ”Friheten” i Sverige är endast några 
kvadratmeter stor.24 

 

Klotterplanket fick internationell uppmärksamhet, och bland annat omnämns den i en text 
om graffiti i New York från 1976, skriven av berömde franske filosofen Jean Baudrillard, som 
i likhet med Gartz sätter väggen i en yttrandefrihetskontext.25 Den amerikanske forskaren 
Jack Stewart betonar istället Klotterplanket som en brottsförebyggande åtgärd. Stewart 
skriver att det under 1960-talet fanns ett växande problem med olaglig graffiti i Sverige, som 
i Stockholm ska ha nått alarmerande nivåer, och att klotterplanket var ett försök att hantera 
problemet. Och som brottsförebyggande åtgärd tycks Stewart uppfatta den som ytterst 
ovanlig:  

Graffiti reached such alarming proportions in Stockholm in the spring of 1968 
that by May the city administration had taken steps to channel it. Their 
method of dealing with the problem was perhaps unique among all the cities 
that became faced with a growing graffiti problem: They erected a large 
billboard […] called the ”Klotterplanket” (scribble board), and it was the city’s 
official graffiti wall for anyone to write on.26 

 

         
Figur 5. Klotterplanket, Sergels Torg, cirka 1968. Foto: Sten-Åke Stenberg 

                                                             
 
24	Thomas	Gartz	(1968),	”International	Harvester”,	Paletten	nr.	4/1968.	
25	Jean	Baudrillard	(1993)	[1976].	“Kool	Killer,	or	the	Insurrection	of	Signs”,	publicerad	i	Symbolic	Exchange	and	
Death,	London:	Sage	Publications,	s.	80.	
26	Stewart	(1989),	s.	19.	Se	även	Jacobson	(1996),	s.	178.	
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Klotterplanket togs bort efter några år, men litteraturen ger inga tydliga besked på varför 
det försvann.27 Ungefär tio år senare invigdes två öppna väggar på P-huset Anna i Malmö.28 
Dessa väggar används fortfarande, och bör vara landets äldsta öppna graffitiväggar, och 
sannolikt även några av de äldsta i världen. En av de första artiklarna om väggarna 
publicerades under rubriken ”Demokratisk mur runt P-huset Anna ”, och i likhet med i 
Thomas Gartz artikel i Paletten aktualiseras yttrandefrihetsaspekter, men i denna artikel 
reses också estetiska frågor. Initiativtagarna, husets arkitekt Sten Samuelsson och 
konstnären Leif Svensson, ser väggen som ett ”raffinerat komplement” till den fasta 
konstnärliga gestaltningen på husets framsida (ett verk av ovan nämnda Svensson).29 
 
Redan under 1960- och 70-talets samhällsdebatt går det alltså att finna exempel på tre av de 
än idag vanligaste argumenten eller motiven som förs fram i samband med lagliga 
graffitiväggar. För det första handlar det om den öppna väggen som ett demokratiskt 
verktyg, som erbjuder utrymme för allmänheten att uttrycka sig i de offentliga rummen. För 
det andra som en åtgärd för att förebygga åverkan och skadegörelse, främst genom att man 
tänker sig styra den olagliga graffitin till denna vägg. För det tredje handlar det om estetiska 
och konstnärliga aspekter, där den öppna väggen uppfattas som ett slags konstverk i sig 
(sannolikt tillsammans med den graffiti som produceras på väggen).  
 

Det kan förstås finnas många andra motiv och argument för öppna graffitiväggar, men dessa 
tre är de vanligast förekommande. Det kan också vara värt att påpeka att dessa tre 
argument inte med nödvändighet behöver innebära några motsättningar, och att det 
sannolikt skulle kunna gå att driva en öppen vägg utifrån alla tre motiv samtidigt. Däremot 
är det mycket möjligt att öppna väggar fungerar bättre ur vissa aspekter än andra, och att 
resultaten skiljer sig mellan olika väggar. Det kan på så sätt uppstå konflikter mellan dessa 
målsättningar. Utifrån min egen forskning skulle jag också kunna tillägga att dessa 
argument också sannolikt kan sägas befinna sig i delvis olika institutionella sammanhang 
samt inom skilda och ofta inkompatibla diskursiva praktiker, varför det kanske inte är så 
sannolikt att de skulle förekomma tillsammans.30 
 
Nu är det den eventuella effektiviteten av väggarnas brottsförebyggande som står i fokus för 
denna rapport, men för att förstå öppna graffitiväggar i ett bredare historiskt, kulturellt, 
politiskt och socialt sammanhang så är det viktigt att känna till komplexiteten i frågan. Av 
                                                             
 
27	Hollari	(2005)	skriver	att	väggen	togs	bort	september	1970	i	samband	med	resandet	av	dåvarande	

riksdagshuset	(nuvarande	Kulturhuset).	Hos	Stewart	(1989)	återfinns	i	hans	källmaterial	ett	brev	daterat	

september	1982,	från	dåvarande	gatu-	och	trafikborgarrådet	Sture	Palmgren	(M)	som	kort	konstaterar	att	väggen	

är	stängd	sedan	flera	år.		
28	Emma	Paulsson	(2016).	Göra	plats:	graffiti,	kommunal	förvaltning	och	plats	som	relationell	effekt.	Diss.	Alnarp	:	
Sveriges	Lantbruksuniversitet,	s.	112.	

29	Kolbjörn	Guwallius	(2013).	”När	P-huset	Anna	fick	laglig	graffitivägg”	<https://kolbjorn.se/2013/nar-p-huset-

anna-fick-laglig-graffitivagg/>	.	När	YouGov	gjorde	sin	ovan	nämnda	enkät	ställdes	frågan	”Finns	det	något	särskilt	

konstverk	i	Malmö	som	du	gillar	mer	än	andra?”.	3%	angav	spontant	svaret	graffitiväggen	vid	p-huset	Anna,	vilket	

skulle	innebära	att	det	är	ett	av	de	mest	populära	konstverken	i	staden.	
30	Kimvall	(2014),	s.	151-157.	Det	brottsförebyggande	motivet	går	att	koppla	till	utsagor	om	graffiti	som	brott,	och	

medan	de	andra	två	befinner	sig	inom	en	bejakande	diskursiv	praktik	med	ett	spektrum	av	utsagor	om	graffiti	

som	konst	och	demokrati.	
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samma anledning bör det också påpekas att det finns ett etablerat motstånd mot öppna 
graffitiväggar. Detta är främst kopplat till den nolltolerans-ideologi som präglat stora delar 
av svensk graffitipolitik.31 Det brukar i detta sammanhang främst föras fram två argument 
mot öppna väggar. Det ena argumentet handlar om vad som brukar kallas 
”spridningseffekten”, där man hävdar att möjligheten att måla graffiti lagligt riskerar att 
öka det olagliga målandet, dels i närområdet, och dels i stort genom att fler blir intresserade 
av graffiti.32 På detta sätt skulle väggen vara brottsgenererande, snarare än 
brottsförebyggande. Det andra argumentet handlar om att den öppna väggen försvårar 
polisens arbete, då man hävdar att polisens möjligheter att kroppsvisitera och beslagta 
sprayfärg kommer att minska.33 Även om fokus ligger på det brottsförebyggande så ämnar 
rapporten även titta närmare på en eventuell brottsgenererande effekt genom att jämföra 
brottsstatistik, och ställa frågor om utövarnas relation mellan lagligt och olagligt utförd 
graffiti. 
 
Det finns även en skepsis mot laglig graffiti bland aktörer som är mer positivt inställda till 
graffiti som fenomen, samt bland vissa graffitiutövare. Då utgår ofta argumentationen från 
åsikten att graffiti är ett fritt, kreativt, subversivt och/eller autentiskt uttryck, och att öppna 
graffitiväggar och andra lagliga uttryck innebär begränsningar av denna frihet, eller 
kreativitet, samt att de riskerar göra graffitin mindre autentisk.34 Det kan i detta 
sammanhang också argumenteras för att lagliga väggar är ett sätt för makten att desarmera 
graffitins subversiva kraft. Lite förenklat innebär denna position att den delar nolltolerans-
förespråkarnas motstånd, samtidigt som den betraktar väggarna som potentiellt 
brottsförebyggande, i meningen att dessa kan fungera disciplinerande och begränsa det 
olagliga målandet.35 
 
I Sverige har frågan om öppna graffitiväggar följaktligen varit föremål för en långvarig och 
periodvis intensiv politisk debatt, där deras eventuella brottsförebyggande effekt endast är 
en av flera aspekter. Det är också en debatt som pågått under lång tid, och som även intar en 
central position i den svenska graffiti- och gatukonstdebatten. Redan 2003 konstaterades i en 

                                                             
 
31	Kimvall	(2012a),	s.	21.	
32	Se	till	exempel	Lena	Adelsohn	Liljeroth	och	Hillevi	Engström	(2005),	Motion	2005/06:Ju364	Klotter:	”Vissa	
kommuner	har	gjort	försök	med	s.k.	lagliga	väggar.	I	det	allra	flesta	fall	har	detta	i	stället	slutat	med	aktiv	
nyrekrytering	av	unga	klottrare	och	att	klottret	spridit	sig	till	nya	områden”.	
33	Se	till	exempel	Moderaterna,	hemsida	(2009).	<https://moderaterna.net/blog/2009/05/28/ulla-hamilton19-
m-sigtunas-klottervagg-saboterar-for-hela-lanet/>	:	”Men	[sic!	sannolikt	egentligen	’Med’]	en	laglig	klottervägg	i	
närområdet	försvinner	till	exempel	polisens	möjlighet	att	ta	sprayburkar	i	beslag,	eftersom	klottraren	kan	säga	att	
han	eller	hon	ska	till	den	lagliga	väggen.”	
34	Kimvall	(2012a),	s.	68.	Min	analys	bygger	här	på	äldre	tidningsmaterial,	och	denna	position	svår	att	hitta	
skriftliga	belägg	på	idag.	Detta	beror	dock	sannolikt	främst	på	att	den	har	marginaliserats	i	samband	med	att	
debatten	om	graffiti	polariserats.	I	mer	informella	samtal	med	graffitimålare	och	personer	som	arbetar	inom	
kultursektorn	har	jag	dock	stött	på	den	flera	gånger	även	på	senare	år.	Positionen	artikuleras	även	enstaka	
artiklar	på	senare	år:	se	Christoffer	Röstlund	Jonsson	(2015).	”’Lagliga	graffitiväggar	mördar	kreativiteten’”.	
Tidningen	Liljeholmen/Älvsjö,	2015-11-01.	Sociologen	Erik	Hannerz	har	i	sitt	pågående	etnografiska	arbete	
samtida	belägg	för	denna	attityd	och	presenterat	dessa	resultat,	om	än	inte	publicerat	dem.	Se	Hannerz	(2016).		
35	Till	exempel	skriver	konstkritikern	Natalia	Kazmierska	om	en	utställning	på	Kulturhuset	i	Stockholm	2003:	
”…eftersom	nolltolerans	ger	motsatt	effekt	och	oftast	leder	till	att	fler	målar	på	gatorna,	så	borde	man	ju	snarare	
gå	på	Rydells	gamla	bannlysarlinje	om	man	verkligen	vill	uppmuntra	graffitin	att	utvecklas	på	egna	villkor.”	[anm.	
Birgitta	Rydell	tidigare	kulturborgarråd	(L),	och	profilerad	nolltoleransförespråkare	i	graffiti]	Se	Natalia	
Kazmierska,	”Pubbeflirt”,	Expressen,	2003-08-13.	
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rapport från Stockholms stad att den ”främsta symbolen för skillnaden i synen på klotter och 
graffiti är om samhället ska tillhandhålla så kallade lagliga väggar eller ej.”36 
 

2.2 Litteraturöversikt 
 

Litteraturen om graffiti är synnerligen omfattande, men samtidigt är det relativt lite av den 
som behandlar laglig graffiti. Av hundratals titlar i den bredare graffitilitteraturen tycks det 
endast vara ett fåtal som fokuserar på laglig graffiti, och bland dessa kan nämnas Frontier- 

The Line of Style (Musso & Naldi, 2013), som behandlar en av de stadskonstfestivaler som 
nämnts ovan; Graffiti unter der Autobahn - Die Bridge-Gallery in Lörrach (Schlusche, 2011), 
är en dokumentation av en laglig graffiti-vägg som drivs av en lokal Rotary-förening i södra 
Tyskland; Hall of Fame – New York City (Maridueña, 2012) beskriver en av världens mest 
berömda lagliga graffitiprojekt; och Mural XXL (Walde, 2015) som är en internationell 
översikt över målningar som täcker hela husfasader.  
 
Även vad det gäller forskningen så finns ett fåtal studier med laglig graffiti som huvudfokus 
(mer om studierna nedan). Ofta är också studierna, i likhet med upplägget i denna rapport, 
direkt eller indirekt kopplade till förekomsten av olagligt utförd graffiti. Kriminologen 
Ronald Kramer är en av de första som försökt först undersöka laglig graffiti som ett fenomen 
i egen rätt snarare än ett undantag, och har publicerat flera vetenskapliga artiklar om laglig 
graffiti, där till exempel ”Painting with permission: Legal graffiti in New York City” (2010) 
utgör ett viktigt bidrag till forskningen. 
 
I ett internationellt perspektiv är forskningen om samtida graffiti annars tämligen 
omfattande, särskilt om man inkluderar det närliggande, och som tidigare påpekats, ofta 
överlappande fenomenet med gatukonst. De senaste åren har det hållits ett flertal 
internationella konferenser med fokus på graffiti och gatukonst i till exempel London, Nice 
och Lissabon.37 Konferensen Urban Creativity i Lissabon har varit årligt återkommande 
sedan 2014, och i anslutning till denna konferens har det även startats en vetenskaplig 
tidskrift med fokus på området: Street Art & Urban Creativity Scientific Journal.38 De 
senaste årens intensiva utveckling av denna forskning har av Peter Bengtsen från Lunds 
Universitet beskrivits som framväxten av ett eget akademiskt fält: Street Art Studies.39 
 
                                                             
 
36	Knut	Sundell,	Cecilia	Andrée	Löfholm	&	David	Shannon	(2002).	Stockholmsungdomar	som	klottrar.	Stockholm:	
Forsknings-	och	utvecklingsenheten,	Socialtjänstförvaltningen,	s.	50.	
37	Se	till	exempel	Graffiti	Sessions	i	London	3-5	december	2014,	Street	Art.	Contours	&	Détours	i	Nice	24-26	
september	2015,	samt	Urban	Creativity	i	Lissabon:	
<http://graffitisessions.com/>	[hämtad	2016-06-01];	
<http://unice.fr/faculte-des-lettres-arts-sciences-humaines/contenus-riches/agenda/colloque-trandisciplinaire-
international-street-art-contours-et-detours>	[hämtad	2016-06-01];	
<http://www.urbancreativity.org/>	[hämtad	2016-06-01].	
38	<http://www.urbancreativity.org/publications.html>	[hämtad	2016-06-01]	
39	Peter	Bengtsen	(2016).	”Street	art	studies:	some	thoughts	on	an	emerging	academic	discipline”.	
<http://www.inchiestaonline.it/arte-poesia/peter-bengtsen-street-art-studies-riflessioni-su-una-disciplina-di-
ricerca-emergente/>	[hämtad	2016-06-01].	
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När det gäller graffiti i vidare mening, och då främst som empiriskt material är forskningen 
betydligt äldre. Som påpekades i inledningen är själva begreppet graffiti ursprungligen också 
en arkeologisk term, och graffiti har använts som historiskt källmaterial sedan 1800-talet, 
bland annat i utgrävningarna av Pompeji (Stewart, 1988 & 1991; Jacobson, 1996). 
 
Ett mer specialiserat vetenskapligt intresse, där graffiti uppfattats som ett enskilt fenomen 
och värt att studera i egen rätt uppstår under 1980-talet, då tre doktorsavhandlingar skrivs. 
Antropologen Craig Castleman (1982), konstnären och pedagogen Jack Stewart (1989), och 
konstvetaren Johannes Stahl (1990) fokuserar alla på den nya subkulturella graffiti (TTP-
graffiti) som uppstått i New York under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal (även om de två 
sistnämnda även diskuterar vad som något förenklat kan benämnas ’traditionell graffiti’). De 
två första decennierna av mer specialiserad forskning kring graffiti motiveras i hög 
utsträckning av ett intresse för att försöka definiera de centrala beståndsdelarna inom och 
drivkrafterna bakom graffiti, och som i forskningen då ofta uppfattades som en relativt 
homogen ungdoms- eller subkultur (Castleman, 1982; Ferrell, 1993; Macdonald, 2001; Rahn, 
2002). 
 
Senare års forskning har alltmer börjat intressera sig för olikheter inom denna subkulturella 
graffiti. Sannolikt har framväxten av det närliggande konceptet gatukonst drivit på denna 
utveckling, då det finns ett närliggande fenomen mot vilket det uppfattas som nödvändigt att 
göra vissa avgränsningar. Graffiti beskrivs därför allt oftare som en mångfacetterad och 
heterogen kultur med flera olika grupper av utövare med olika drivkrafter och mål (Cecile 
Høigård 2002; David Shannon, 2003). Andra har argumenterat för att skillnaden mellan 
olika graffitiutövare är så stora att man i själva verket idag bör tala om graffiti-subkulturer – 

i plural (Mika Helin, 2013 & 2014). Även föreställningen om graffiti som ett tydligt ungdoms-
fenomen har börjat ifrågasättas (McAuliffe, 2013; Helin, 2013; Kimvall, 2015). 
 
En annan tendens i senare forskning är ett vidgat fokus, där man gått från att studera 
graffiti som en relativt isolerad subkultur, till att inkludera samhällsinstitutioner, såsom 
rättsväsende och konstinstitutioner, som en del av det fenomen som undersöks (Halsey & 
Young, 2002; Snyder, 2009; Kramer, 2010; Bengtsen, 2014; Kimvall 2014, Jonsson, 2016; 
Paulsson, 2016).40 En konsekvens av detta bredare angreppssätt har också gett perspektiv på 
graffiti som både en historiskt föränderlig subkultur, som ett fenomen som står under 
påverkan av lokala samhällskontexter (Kramer, 2010; Kimvall, 2014 & 2015). Det 
sistnämnda blir sannolikt extra relevant att ta hänsyn till när det gäller laglig graffiti där till 
exempel skillnader i geografi, stadsplanering, politisk struktur och kulturell ekonomi, kan 
innebära avgörande skillnader, även på platser med till synes likartad politisk ambition. I 
New York har till exempel sedan 1990-talet en laglig graffitiscen växt fram, trots att staden 
haft en tydlig nolltolerans mot (olaglig) graffiti, vilket uppenbart skiljer sig från Stockholm 

                                                             
 
40	Här	kan	det	vara	värt	att	påpeka	att	detta	bredare	perspektiv	finns	redan	hos	Craig	Castleman,	se	Kimvall	
(2014),	s.	22.	
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där nolltolerans inneburit ett kraftfullt och institutionaliserat motstånd även mot laglig 
graffiti (Kramer, 2010; Kimvall 2014). 
 
Det finns i skrivande stund sju svenska doktorsavhandlingar, samt en licentiatavhandling 
som behandlar graffiti och/eller gatukonst. Tre av dessa är producerade i ett 
konstvetenskapligt sammanhang: Staffan Jacobsons Den spraymålade bilden: 

graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess (Lund, 1996), vilken också var den 
första svenska avhandlingen inom fältet, samt The Street Art World (Lund, 2014) av Peter 
Bengtsen, och undertecknads The G-Word: Viruosity and Violation, Negotiating and Trans-

forming Graffiti (Stockholm, 2014). I en närliggande institutionell kontext finns Cecilia An-
derssons avhandling i bildpedagogik Rådjur och raketer: Gatukonst som estetisk produktion 

och kreativ praktik i det offentliga rummet (Stockholm, 2006).  
 
Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet bedrev runt millennieskiftet ett 
flerårigt forskningsprojekt rörande graffiti med Storstockholms Lokaltrafik som 
huvudfinansiär. Detta projekt resulterade i ovan omnämnda Swedish Graffiti- A 

Criminological Prespective av David Shannon (Stockholm, 2003) och Michael Johnsons 
licentiatavhandling Inblick i en ungdomskultur – Samtal med graffitimålare (Stockholm, 
2006). Björn Jonsson disputerade våren 2016 på Institutionen för socialt arbete vid 
Göteborgs universitet med avhandlingen Graffitins spänningsfält - En studie av 

graffitikultur och interventioner på en lokal arena (Göteborg, 2016). När detta skrivs så har 
Emma Paulsson just lagt fram sin avhandling Göra plats: graffiti, kommunal förvaltning och 

plats som relationell effekt (Alnarp, 2016), som gjorts vid institutionen för 
landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Jag har i denna översikt tittat 
på och försökt utnyttja Paulssons forskningresultat, även om de av tidsskäl inte hunnit 
arbetas in i på något djupare sätt. 
 
Förutom dessa publicerade studier finns minst två pågående doktorandprojekt med koppling 
till graffiti och/eller gatukonst. Tindra Thor är doktorand vid Institutionen för mediestudier, 
Stockholms universitet och arbetar med projektet Painting the City – Everyday Cosmopoli-

tanisms and the Politics of Space and Art (planerad disputation våren 2018). Vid Företagse-
konomiska institutionen på Göteborgs universitet arbetar Hanna Borgblad med en 
avhandling om marknadspraktiker inom graffiti och gatukonst och studerar vad hon 
identifierat som ett växande intresse för dessa konstnärer inom den svenska konstvärlden: 
Urban Art Markets in the Making: a Study on the Market Practices of Street Art and Graffiti 
(planerad disputation vintern 2018).  Dessutom pågår just nu ett flerårigt forskningsprojekt 
som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (RJ), och är placerat vid Lunds universitet. I 
Rewriting the City: Graffiti and the Subcultural Appropriation of Space ska sociologen Erik 
Hannerz undersöka hur graffitimålare uppfattar, tolkar och agerar i relation till det urbana 
rummet, samt hur detta görs i relation till myndigheternas försök att begränsa graffitin 
(denna studie är planerad att presenteras i sin helhet 2018). I detta sammanhang kan det 
även vara värt att nämna Heike Derwanz avhandling Street Art-Karrieren : Neue Wege in 
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den Kunst- und Designmarkt (2013). Den är institutionellt förankrad i Tyskland, men bygger 
på etnografiskt fältarbete i fem europeiska städer, däribland Stockholm.41 
 
Utan att i detalj gå in på några resultat kan vissa iakttagelser göras på mer övergripande 
nivå. För det första finns en dominans av å ena sidan estetisk, bild- och konstvetenskaplig 
forskning och å andra sidan samhällsvetenskapliga studier. Detta tycks stämma väl överens 
med det internationella forskningssamhället, och till stor del bygga på den inneboende 
spänning av konst och brott som återfinns inom fenomenet. 
 
Det finns för svenskt vidkommande också ett stort antal rapporter och utredningar, samt ett 
stort antal universitets-uppsatser på kandidat- och master-nivå. För denna översikt kan 
endast några få nämnas här. BRÅ:s två tidigare skrifter, båda gjorda av Solveig Hollari, 
Klotter – En inventering av förebyggande åtgärder (2003) och Klotterförebyggande åtgärder - 

En idéskrift om att tänka parallellt (2005). Tre andra rapporter som varit användbara är 
Knut Sundells, Cecilia Andrée Löfholms och David Shannons Stockholmsungdomar som 

klottrar (2002), och Daniel Terres och Anna-Klara Behlins Slutrapport “Klotter och Graffiti”: 

Uppsökande utredare vid Röda sten (2014). Stiftelsen Tryggare Sverige kom 2015 med 
rapporten Lagliga graffitiväggar och skadegörelse i form av klotter.42 Under 2004 bedrevs 
med stöd av Brå ett brottsförebyggande projekt med lagliga väggar i Orminge, i Nacka 
kommun, vars resultat finns rapporterat i Slutrapport Klotter-projekt i Orminge, Nacka (dnr 
B33-0495/2003). En rapport med ett lite annat fokus, och endast i förbifarten behandlar 
graffiti, men som ändå varit användbar är Johan A. Lundins och Johan Södermans Unity – 

Hiphop, socialt kapital och lärande (2012). Behovet av att fokusera på ett lokalt perspektiv, 
som nämnts ovan, betonas också i flera av dessa rapporter (Hollari, 2005; Terres & Behlin, 
2014).  
 
Samtidigt som det åter bör understrykas att relativt lite av forskningen förutsättningslöst 
har intresserat sig för laglig graffiti, så kan man konstatera att en stor del av den beskriver 
olaglighet som en central aspekt inom graffiti som subkultur. Till exempel har det olagliga 
beskrivits som ett sätt att skapa autenticitet och maskulinitet, och att det ger graffitin en 
aura av farlighet (Lachmann, 1988; Macdonald, 2001). Att utföra graffiti olagligt tolkas då 
som ett uttryck för samhälleligt och institutionell oberoende, och en garant för att graffiti är 
ett autentiskt uttryck (Rahn, 2002).  
 

                                                             
 
41	Heike	Derwanz	(2013).	Street	Art-Karrieren	:	Neue	Wege	in	den	Kunst-	und	Designmarkt.	Bielefeld:	transcript	
Verlag.	Avhandlingen	är	på	tyska,	men	hon	har	också	publicerat	sina	resultat	på	engelska,	bland	annat	i	Daniela	V.	
de	Freitas	Simãoes	&	Pedro	Soares	Neves	(red.)	(2014).	Lisbon	street	art	&	urban	creativity:	2014	international	
conference.	Lisboa:	Faculdade	de	Belas	Artes,	Universidade	de	Lisboa.		
42	Undertecknad	var	delaktig	i	denna	rapport	då	jag	bistod	med	råd	kring	teoretiska	perspektiv	på	öppna	
graffitiväggar	till	en	av	rapportförfattarna	(en	student	i	kriminologi	som	under	sin	praktik	arbetade	med	
rapporten).	Jag	förekommer	i	rapporten	som	anonymiserad	men	ändå	igenkännbar	informant.	Rapportförfattarna	
och	jag	tycks	ha	missförstått	varandra	vad	gäller	min	roll	i	arbetet,	vilket	gjort	att	i	rapporten	misstolkat	stora	
delar	av	det	jag	sagt,	och	bland	annat	lyft	in	delar	av	mina	mer	hypotetiskt-teoretiska	resonemang	som	resultat.	
Det	kan	därför	på	enstaka	punkter	finnas	likheter	mellan	Tryggare	Sveriges	rapport	och	denna	översikt.	



 
 
 
 

 - 22 - 

Frågor om autenticitet och samhälleligt oberoende beskrivs ofta som centralt inom de flesta 
subkulturer (Hannerz, 2013). Utifrån den tidigare forskningen skulle man därför kunna 
tänka sig att det olagliga intagit en normativ position i förståelsen av graffiti, och att de 
lagliga aspekterna därmed har marginaliserats. Detta gäller i så fall sannolikt inom de 
subkulturella sammanhangen, men även i viss mån i samhällsdebatt och forskning. 
Castleman konstaterar redan 1982 att vissa av hans informanter köper den färg de 
använder, men att de försöker dölja detta, eftersom det ansågs att man skulle stjäla sin 
färg.43 Detta blir för övrigt ett belysande exempel på hur graffitin har förändrats över tid. 
Idag finns det i många städer affärer som specialiserat sig på försäljning av graffitimaterial, 
inklusive sprayfärg, och det som då tycks ha varit en tydlig norm – att en graffitiutövare 
skulle stjäla sin färg – har sannolikt förändrats. 
 
Samtidigt tycks det även inom forskningen finnas en tendens att olaglig graffiti får en 
oreflekterat dominerande position, och även här ges en normativ ställning. Till exempel heter 
Janice Rahns avhandling Painting without Permission, trots att delar av den bygger på 
fältarbete vid olika typer av lagliga graffitiprojekt. Castleman beskriver även hur en polis 
berättat att tre graffitiutövare vid ett inbrott kommit över enorma mängder färg. Castleman 
framstår själv som fascinerad, beskriver inbrottet som välplanerat och skickligt utfört, och 
för okritiskt vidare att de tre gärningsmännen ska ha kommit över mer än 2000 
sprayburkar.44 Om vi utgår från att en sprayburk väger mellan 400 och 600 gram så skulle 
det innebära att tre individer under ett nattligt inbrott skulle ha förflyttat mellan 800 och 
1200 kilo sprayburkar, vilket i alla fall utan en mer detaljerad beskrivning om 
tillvägagångssätt, framstår som osannolikt, oavsett god planering. 
 
De två exemplen ovan på hur det olagliga blir utgångspunkt och norm kan ju framstå som 
anekdotiska och mindre centrala för respektive forskares resonemang. Ett exempel på hur 
denna utgångspunkt kan bli mer problematisk finns i den svenska rapporten 
Stockholmsungdomar som klottrar. Här är det först viktigt att påpeka att rapporten är 
beställd 2002 av Stockholms stad och har nära kopplingar till dess då mycket långtgående 
nolltoleranspolitik vilket på flera sätt tycks ha påverkat resultaten.45 Rapportens syfte var 
att bistå staden i dess arbete med att ”samla och sprida kunskap och forskning om 
klotterproblematiken, att försöka utveckla nya metoder för att förhindra nyrekrytering av 
klottrare samt att hjälpa ungdomar som börjat klottra att upphöra.”46 Detta gör det förstås 
rimligt att fokusera på olaglig graffiti. Det får dock konsekvenser för rapportens resultat, 

                                                             
 
43	Castleman	(1982),	s.	48.	
44	Castleman	(1982),	s.	47.	
45	För	en	beskrivning	av	nolltoleransens	diskursmässiga	och	politiska	konsekvenser	se	Kimvall	(2014),	s.	114-133.	
Ett	exempel	på	hur	rapporten	lyfter	in	den	samtida	politiska	diskursen	kring	graffiti	sina	resultat	är	hur	den	
förhåller	sig	till	en	av	informanternas	förslag	om	att	öppna	väggar	borde	ha	anställd	personal	som	skulle	sköter	
om	platsen.	Detta	förslag	avfärdas	utan	närmare	argumentation	som	orealistiskt,	vilket	var	förmodligen	var	
rimligt	i	sammanhanget.	Idag	ter	sig	avfärdandet	som	aningen	inskränkt,	inte	minst	i	förhållande	till	dagens	
välfinansierade	gatukonstfestivaler.	Ett	annat	problem	som	tycks	ha	uppstått	är	att	avsaknaden	av	öppna	
graffitiväggar	och	liknande	kontaktytor	som	varit	viktiga	för	andra	studier	(t	ex	Jonsson,	2016)	tycks	ha	gjort	det	
svårt	för	utredarna	att	hitta	informanter.	Se	Sundell,	Andrée	Löfholm	&	Shannon	(2002),	s.	36.	
46	Sundell,	Andrée	Löfholm	&	Shannon	(2002),	s.	3.	
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framför allt i beskrivningarna och tolkningarna av informanternas utsagor, vilket jag 
kommer att beskriva nedan. 
 
Öppna graffitiväggar (oftast under begreppen ’lagliga klotterväggar’ och ’lagliga 
klotterplank’) beskrivs i rapporten som en möjlig brottsförebyggande åtgärd, men rapporten 
lyfter även fram att kritiker hävdat att dessa ”fungerar som övningsplank där graffitiutövare 
tränar upp sig inför deras egentliga mål, vilket är att måla där det inte är tillåtet”.47 Fokus 
hamnar därmed på om de öppna graffitiväggarna fungerar brottsförebyggande eller 
brottsgenerande. Rapporten tycker sig inte heller hitta några belägg för att lagliga 
graffitiväggar kan ha någon brottsförebyggande effekt.48 
 
En del av rapporten utgörs av intervjuer med sju ungdomar (samtliga pojkar) som har utövat 
eller utövar graffiti. I intervjuerna lyfts vid flera tillfällen frågor om lagliga väggar, och det 
framstår som att flertalet av informanterna målar både olagligt och lagligt.49 Det tycks som 
att informanterna uppfattar detta som olika praktiker som tycks fylla delvis olika 
funktioner.50 När det gäller det olagliga så framhålls spänningen som central för flera av 
utövarna, vilken roll den lagliga graffitin spelar förblir i stort outrett. Ett av tillfällena som 
laglig graffiti omnämns är i redovisningen av en intervju med fyra pojkar som är mellan 14 
och 16 år gamla (en av de fyra hade slutat med graffiti och därför är det tre som omnämns): 
 

Det har hänt att Filip, Anton och Sigge målat lagligt. De har själva varit med 
och byggt ett tillåtet plank i stadsdelen där de målat ibland. Det har de framför 
allt använt till att träna på för att bli duktiga. ”Man blir säkrare, övning ger 
färdighet”. De har även sökt upp säkrare ställen, som de kallar ”fames”, där de 
kan få måla relativt ostört även fast det är otillåtet.51 

 

Engagemanget för att måla lagligt framstår, om än indirekt, som stort. För vad som faktiskt 
konstateras är att tre pojkar mellan 14 och 16 år själva har varit med och deltagit i bygget av 
någon form av öppen graffitivägg. Men detta engagemang ramas in av en formulering som 
gör att den lagliga väggen framstår som ett undantag, vilket sammantaget ger ett märkligt 
intryck då de själva deltagit vid byggandet. Här är det svårt att bedöma om formuleringen 
beror på att informanterna beskrivit den som ett undantag, eller om det är en effekt av 
rapportens ointresse för laglig graffiti. 
 
                                                             
 
47	Sundell,	Andrée	Löfholm	&	Shannon	(2002),	s.	13.	
48	Sundell,	Andrée	Löfholm	&	Shannon	(2002),	s.	47	och	s.	50.	Rapporten	hävdar	att	en	av	sju	intervjuade	
graffitiutövare	kan	tänka	sig	att	helt	avstå	från	att	måla	olagligt	om	det	fanns	goda	lagliga	möjligheter.	Om	
resultaten	var	generaliserbara	skulle	betyda	att	drygt	14%	skulle	kunna	helt	sluta	måla	olagligt,	vilket	skulle	
faktiskt	skulle	gå	att	tolka	som	belägg	för	att	en	viss	brottsförebyggande	effekt.	Rapporten	tycks	inte	ha	laborerat	
med	frågeställningar	om	öppna	graffitiväggar	skulle	kunna	bidra	till	minskat	olagligt	målande,	utan	utgått	från	ett	
antingen-eller-läge.	
49	Det	är	lite	otydligt	redovisat,	men	minst	fyra	av	de	sju	tycks	måla	lagligt,	alternativt	vilja	måla	lagligt.	Men	det	
kan	även	vara	så	att	alla	sju	är	intresserade	av	detta.	Tre	av	dem	säger	att	de	kan	tänka	sig	att	på	sikt	endast	måla	
lagligt	(”Niklas”	s.	38,	”Sigge”	s.	40	och	”David”	s.	45).	
50	Flera	av	informanterna	betonar	tydliga	skillnader	mellan	laglig	och	olaglig	graffiti,	och	en	av	dem	antyder	en	
utveckling	och	säger	att	han	”kan	tänka	sig	att	begränsa	sig	till	att	måla	lagligt	när	han	blir	äldre”.	Se	Sundell,	
Andrée	Löfholm	&	Shannon	(2002),	s.	38.		
51	Sundell,	Andrée	Löfholm	&	Shannon	(2002),	s.	42.	
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Att den i citatet omnämnda öppna väggen används för att bli skickligare på att måla 
framstår som tydligt. Det borde vara relativt okontroversiellt påstående att övning ger 
färdighet, även om det i sammanhanget förstås blir intressant vilka typer av färdigheter som 
utbildas och hur de används. Det kan till exempel handla om att öva sig på att måla 
snabbare, för att på så sätt effektivare måla olagligt. Men den som blir duktig på att måla 
graffiti kan som tidigare konstaterats till exempel få uppdrag att måla väggar i olika miljöer, 
som reklam för evenemang och företag, eller som konstnärlig gestaltning. Rapporten för 
inget resonemang om vad övandet syftar till, men i sammanfattningen hävdas att 
intervjuerna bekräftar kritiken om att öppna graffitiväggar ”tjänar som utbildningsplats för 
illegalt klotter.”52 Ingenstans i det redovisade materialet beläggs dock att väggarna skulle 
användas för övning för just olaglig graffiti. Belägg för detta kan förstås finnas i oredovisat 
material. Att det för undersökningen viktiga påståendet inte beläggs skulle i så fall bero på 
slarv i materialredovisningen. Men sett till helheten framstår det snarare som att slutsatsen 
bygger på att rapporten utgått från olaglig graffiti som norm, och att övning därmed 
underförstås som övning inför olaglig graffiti.  
 
Titeln på Roland Kramers ovan nämnda artikel ”Painting with Permission – Legal graffiti in 
New York City” är en uppenbar parafras på Rahns ovan nämnda avhandling, och Kramer 
går i artikeln i akademisk polemik med forskare som Macdonald och Rahn, som han menar 
har överbetonat olagliga aspekter av graffiti. Kramer hävdar att det i forskningen funnits en 
tendens att framställa graffitimålande generellt som ”en zon av ’allmänt lagöverskridande’” 
samt att tolka det olagliga som ett medvetet sätt för graffitimålarna att positionera sig 
oppositionellt visavi samhället.53 Hans undersökning bygger på djupintervjuer och 
deltagande observation med 20 graffitimålare (16 män och 4 kvinnor) som målar graffiti 
lagligt i New York. Enligt Kramer började New Yorks lagliga graffitiscen utvecklas på allvar 
under tidigt 1990-tal, vilket för övrigt innebär att den sammanfaller med nolltoleransens 
införande. Merparten av hans informanter hade börjat måla graffiti olagligt i tonåren, men 
senare övergått till lagligt graffitiutövande. Kramer konstaterar att hans informanter 
yrkesmässigt och ekonomiskt befinner sig i en rad olika sammanhang, men att de i det stora 
hela lever vad som förenklat skulle kunna kallas för konventionella livsstilar. Han menar 
vidare att de i huvudsak tycks ha anammat samhällets hegemoniska värden, och att de 
uttrycker en önskan att delta i samhället. Graffitimålandet framstår för flertalet i huvudsak  
som ett fritidsintresse.54 Även om Kramer själv påpekar att hans material är relativt 
begränsat, så pekar hans resultat på behovet av att mer förutsättningslöst undersöka lagligt 
graffitiutövande. 
 
I ett svenskt sammanhang har Björn Jonsson (2016) och Emma Paulsson (2016) båda tittat 
mer förutsättningslöst på laglig graffiti än annan tidigare forskning. Jonsson har intervjuat 
både graffitiutövare och vad han kallar för intervenerare: aktörer som kommit i kontakt med 
                                                             
 
52	Sundell,	Andrée	Löfholm	&	Shannon	(2002),	s.	47.	
53	Ronald	Kramer	(2010).	”Painting	with	permission:	Legal	graffiti	in	New	York	City.”	Ethnography,	11(2).	
54	Kramer	(2010).	
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graffiti i sin professionella roll. Det handlar om personer med ansvar för kollektivtrafik, 
fastigheter, parker och brottsbekämpning, liksom personer som i sitt arbete med sociala och 
kulturella frågor berört graffiti. För Jonssons avhandling har förekomsten av en laglig 
graffitivägg i Jönköping närmast varit en förutsättning för hans forskningsprojekt, då det är 
genom denna som han kommit i kontakt med många av sina informanter, och bedrivit en 
stor del av sitt fältarbete. Det som i denna text har beskrivits som den lagliga graffitins 
möjliga brottsförebyggande eller brottsgenererande effekter framstår hos Jonsson som en 
konflikt mellan två olika kriminalpolitiska perspektiv, en socialisationsmodell (”med fokus 
på individers välfärd/frihet”) och en kontrollmodell (”med fokus på samhällets ordning”).55 På 
det lokala plan som legat i Jonssons fokus så konstaterar han att ingen med säkerhet kan 
”leda i bevis att den egna uppfattningen är korrekt, utan argumentationen för och emot 
lagliga väggar visar snarare på ett konfliktområde med koppling till ideologiska 
uppfattningar.”56 
 
För att sammanfatta så finns det relativt mycket forskning, som utgår från graffiti som 
lagöverträdelse, där olika sociala och kulturella strukturer har identifierats. Men det finns 
ytterst lite forskning som fokuserat på laglig graffiti. Vidare har merparten av studierna om 
olagligt utförd graffiti helt negligerat eller endast i mycket snäva perspektiv berört lagliga 
aspekter. Studier om laglig graffiti ägnar däremot ofta stort intresse för olagliga aspekter. 
För att på allvar kunna undersöka eventuella effekter av laglig graffiti så krävs det sannolikt 
att betydligt mer arbete på grundforskningsnivå mer förutsättningslöst ägnas åt just laglig 
graffiti. Nu får det följande avslutande teoretiska resonemanget i hög utsträckning bygga på 
hypotetiska antaganden om relationen lagligt och olagligt utförd graffiti. 

 

2.3 Laglig graffiti som brottsförebyggande åtgärd 
 

Stora delar av den svenska graffitipolitiken har byggt på en förhoppning att det skulle gå att 
helt eliminera fenomenet med graffiti.57 Utgångspunkten för det följande resonemanget är 
istället BRÅ:s tidigare rapport där det konstateras att graffitin har haft ett brett genomslag 
och är ett komplicerat fenomen, samt att inget tyder på att det kommer att försvinna. BRÅ 
påpekar därför att: ”Fokus i det brottsförebyggande arbetet bör således vara att så långt som 
möjligt minska det olagliga klottret.”58 
 
För denna studie skulle man i analysen kunna utgå från att det finns tre grupper av 
graffitiutövare. Jag vill betona att de följande grupperna ska förstås som analytiska 
kategorier, byggda på praktiker i förhållande till lagliga graffitiprojekt såsom öppna väggar, 

                                                             
 
55	Jonsson,	Björn	(2016).	Graffitins	spänningsfält:	en	studie	av	graffitikultur	och	interventioner	på	en	lokal	arena.	
Diss.	Göteborg	:	Göteborgs	universitet,	s.	27.	
56	Jonsson	(2016),	s.	241.		
57	Kimvall	(2012a),	s.	21.	
58	Hollari	(2005),	s.	8.	
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och att det inte handlar om grupper utifrån ett identitetsmässigt perspektiv. Från ett 
utövarperspektiv ser det sannolikt annorlunda ut, och till exempel så är det sannolikt att 
vissa individer i dessa grupper inte identifierar sig själva som graffitiutövare. 
 
För det första en grupp som endast målar olagligt, av vad som lite förenklat skulle kunna 
kallas för ideologiska skäl, och för vilka det olagliga är en viktig aspekt av deras 
graffitiutövande. För denna grupp fungerar den öppna väggen knappast brottsförebyggande, 
och i den mån den alls fungerar så är det sannolikt som något som de förhåller sig kritiskt 
till. Det är alltså bland dessa som det sannolikt går att finna exempel på det motstånd mot 
lagliga graffitiprojekt bland graffitiutövare, som nämnts ovan. 
 
En andra grupp skulle kunna utgöras av individer som inte vill begå brott, och endast målar 
lagligt. Inte heller för denna grupp har öppna väggar sannolikt någon brottsförebyggande 
effekt, just eftersom de ändå inte begår brott, och deras alternativ i de flesta fall sannolikt 
blir att inte alls måla graffiti, i varje fall inte offentligt. För denna grupp blir dock öppna 
väggar och liknande lagliga graffitiprojekt helt centrala som en konstnärlig och kulturell 
plattform.  
 
Den tredje gruppen skulle då vara en med individer som målar både lagligt och olagligt. Av 
tidigare forskning att döma så skulle detta sannolikt vara den största gruppen, men detta 
skulle behöva undersökas vidare. Att dessa målar både lagligt och olagligt kan förstås bero 
på en rad olika orsaker. Det kan till exempel handla om att utbudet på öppna väggar 
uppfattas som otillräckligt, att målningarna på öppna väggar snabbt försvinner, eller att det 
av tradition är en del av deras praktik. Ytterligare en orsak skulle kunna vara att de ser det 
lagliga och olagliga som olika delar av sitt graffitiutövande. Detta är något som skulle behöva 
undersökas vidare, men som ligger utanför denna rapports syfte. I alla händelser blir denna 
grupp central i en undersökning av den öppna graffitiväggens eventuella brottsförebyggande 
effekter. Om förekomsten av öppna väggar kan bidra till att dessa målar mindre olagligt, 
eller övergår till att helt måla lagligt, så kan dessa väggar antas ha en brottsförebyggande 
effekt. 
 
Rimligtvis finns det en viss fluktration mellan dessa tre grupper över tid, och därmed 
sannolikt möjligt att på individnivå hitta belägg för öppna graffitiväggar som både 
brottsförebyggande och brottsgenererande. Eller mer konkret, det kommer sannolikt gå att 
hitta exempel på individer som börjat måla graffiti olagligt för att sedan övergå till att 
främst, eller endast, måla lagligt. Och det går sannolikt att hitta individer som börjat med 
att måla på en öppen vägg, och som sedan även börjat måla olagligt. Istället för att utgå från 
binära kategorier (att utövarna antingen målar lagligt eller olagligt) bör det följaktligen 
istället undersökas om lagliga väggar kan påverka omfattningen av lagligt respektive 
olagligt målande. 
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Detta betyder att en öppen graffitivägg skulle kunna ha en brottsförebyggande effekt om den 
leder till att en större andel graffitiutövare målar mindre olagligt. Detta är en 
brottsförebyggande effekt som i så fall bör få visst genomslag på relativt kort sikt. På längre 
sikt skulle de gå att tänka sig att öppna väggar bidrar till att graffitifenomenet 
omstruktureras, och att det olagliga får en mindre framträdande roll, och att väggarna på 
detta sätt också har en brottsförebyggande roll. 
 
Ovan har också nämnts att de finns de som motsätter sig öppna graffitiväggar, som de menar 
fungerar brottsgenerande. Ofta hänvisar dessa till vad som brukar benämnas för 
”spridningseffekten”. I en begränsad betydelse kan detta sägas handla om att fastigheter i 
närheten av öppna graffitiväggar riskerar att drabbas av ökad olaglig graffiti. Det finns en 
utländsk studie som ger belägg för detta, och även om det inte undersökts systematiskt i 
Sverige så går detta inte att avfärda.59  
 
Vad som dock står klart är att öppna väggar inte behöver leda till en ökning av olaglig 
graffiti i närområdet. I utvärderingen av den öppna väggen i Orminge, Nacka 2004, så 
konstateras att klottet i närområdet gått ner med 46% i samband med att den öppna väggen 
fanns, för att sedan öka igen efter att den stängts. I samband med den öppna väggen bedrevs 
också två större publika arrangemang, bland annat ett hiphop-jam med live-graffiti och dans. 
Arrangörerna hade varnats att båda dessa arrangemang skulle leda att omfattande problem 
med olaglig graffiti, men i rapporten konstateras att ”det inte fanns så mycket som en droppe 
färg någon annanstans än på väggen”.60 Återigen är det viktigt att påpeka att olika lokala 
förutsättningar kan leda till olika resultat och erfarenheter.  
 
Det är dock viktigt att påpeka att en ”spridningseffekt” i mer begränsad betydelse egentligen 
inte behöver stå i motsättning till att väggen faktiskt fungerar brottsförebyggande i ett 
större perspektiv. Om den brottsförebyggande idén med öppna graffitiväggar är att fler ska 
måla på den väggen istället för olagligt, så är det inte osannolikt att det leder till att fler 
graffitiutövare av alla tre grupper söker sig till denna plats, och att detta i vissa fall kan leda 
till ökat olagligt målande i närområdet, samtidigt som det minskar i stadsdelen eller 
kommunen i stort.61 Även det motstånd mot öppna graffitiväggar från gruppen av ideologiskt 
övertygade olagliga graffitiutövare som nämnts ovan, skulle kunna gestalta sig i att de så att 
säga försöker förstöra för den lagliga väggen, genom att måla mer olagligt i närområdet. Om 
målet med öppna väggar ska vara brottsförebyggande, så kan man tänka sig att dessa har en 
sorts ’magneteffekt’ – att en del av den olagliga graffitin istället görs på den lagliga ytan, 
                                                             
 
59	Tryggare	Sveriges	rapport	refererar	en	studie	från	Nya	Zeeland	(Craw	m.fl.,	2006)	som	visar	på	ökad	
skadegörelse	i	form	av	graffiti	i	närheten	av	en	öppen	graffitivägg.	Se	Tryggare	Sverige	(2015),	s.	19.	Även	hos	
Paulsson	finns	belägg	för	att	fasader	och	material	i	närheten	av	den	öppna	väggen	i	Folkets	park	i	Malmö	utsatts	
för	ökad	skadegörelse	i	form	av	klotter.	Samtidigt	visar	statistiken	att	klottret	gått	ner	i	staden	i	stort	sedan	
väggens	införande.	Se	Paulsson	(2016),	s.	175	och	s.	200.]	
60	Slutrapport	Klotter-projekt	i	Orminge,	Nacka	(dnr	B33-0495/2003).	
61	Ett	belägg	för	detta	finns	hos	Paulsson	(2016),	s.	175.	Paulsson	jämför	polisanmälningar	(2002-2012)	i	Malmö	
stad,	och	Södra	innerstaden	där	Folkets	park	ligger.	Som	redan	påpekats	i	en	tidigare	fotnot	så	visar	statistiken	att	
i	jämförelse	med	föregående	år	så	har	skadegörelsen	i	form	av	klotter	gått	ner	något	i	Malmö	i	stort	sedan	öppna	
väggen	i	Folkets	park	i	Malmö	öppnade,	medan	det	tvärtom	ökat	något	i	Södra	innerstaden.		
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men att detta också i vissa fall kan resultera att mer hamnar i närområdet. Detta blir ju i så 
fall sannolikt ett problem som måste hanteras av de som är ansvariga för väggarna, men som 
sagt inte med nödvändighet står i motsats till en brottsförebyggande effekt i stort.  
 
Ibland diskuteras en ”spridningseffekt” i en mer övergripande betydelse. Det hävdas så att 
de lagliga väggarna blir rekryteringsplatser för olagligt graffitimålande. Även om det som 
tidigare påpekats sannolikt skulle gå att finna anekdotiska belägg för detta, så är det 
naturligtvis svårare att säga något bestämt om detta, och det skulle sannolikt kräva en 
omfattande longitudinell studie, som utgår från och följer ett antal användare av öppna 
graffitiväggar. Kanske skulle det i en sådan studie till exempel gå att använda sig av 
Putnams distinktion mellan överbryggande socialt kapital och anknytande socialt kapital. 62 
 

2.4 Insamling av data och möjliga begränsningar i 

resultaten  
 

Denna studie har valt att kombinera två typer av datainsamling, dels avgränsade sökningar 
i statistik över antal anmälda brott, och dels olika former av intervjuer med graffitiutövare 
samt ansvariga för öppna graffitiväggar. Studien har även valt att intervjua besökare på 
dessa platser. Denna datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer, enkäter 
och fokusgruppsamtal. Att även intervjua besökare vid de lagliga väggarna ligger i linje med 
de senaste årens forskning att inte bara fokusera på graffitiutövarnas erfarenheter och 
åsikter. Dessutom ligger det i linje med den bredare debatten, där graffitiväggar inte endast 
framstår som en angelägenhet för de aktiva användarna.  
 
När det gäller intervjuerna med graffitiutövare som använder de öppna väggarna så kan 
vissa frågor uppstå angående möjliga begränsningar i resultaten. Det är sannolikt att dessa 
informanter känner till att lagliga graffitiprojekt länge varit en politiskt kontroversiell fråga 
i Sverige, och det är därför möjligt att de, för att inte skada de lagliga graffitiprojekten, 
anpassar sina svar, och underdriver det illegalas betydelse och omfattning i 
graffitiutövandet. Å andra sidan finns även en motsatt problematik. Med tanke på hur den 
tidigare forskningen pekat på att det olagliga kopplats till subkulturellt centrala frågor om 
autenticitet, så är det inte omöjligt att informanterna tvärtom överdriver det illegalas 
betydelse och omfattning i graffitiutövandet. Rapportförfattarna har i sitt arbete varit 
medvetna om dessa möjliga begränsningar, men gjort bedömningen att de flesta tycks ha 
svarat ärligt och utan att tillrättalägga sina svar i förhållande till underliggande motiv och 
värderingar.  
 

                                                             
 
62	Johan	A.	Lundin	&	Johan	Söderman (2012).	(2012).	Unity	–	Hiphop,	socialt	kapital	och	lärande	i	Studieförbundet	
Vuxenskolan.	Studieförbundet	Vuxenskolan	
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Rapporten undersöker också relevant brottsstatistik, men även här finns vissa svårigheter. 
BRÅ har tidigare påpekat mörkertalet sannolikt är stort, samt att antalet polisanmälningar 
har en tendens att gå upp i samband med debatter.63 Med tanke på att lagliga graffitiväggar 
har varit mycket kontroversiella i stora delar av Sverige, kan debatten i samband med att en 
laglig vägg öppnas orsaka förändringar i statistiken, som sedan riskerar att tolkas som ett 
direkt resultat i ökning eller minskning i antal faktiska brott. 
 
Det kan också vara svårt att jämföra olika städer med varandra då antalet polisanmälningar 
också är beroende av olika fastighetsägares olika rutiner för borttagning och polisanmälan. 
Detta gör att politiska beslut om hur till exempel kommunala fastighetsägare ska förhålla 
sig till graffiti kan få stort genomslag i statistiken. En stor del av den olagliga graffitin 
polisanmäls också först i samband med att den tas bort, vilket kan göra att flera år gammal 
graffiti i statistiken kan framstå som ny, till exempel om en kommun beslutat att satsa mer 
medel på att ta bort graffiti. Olika rutiner och bedömningar kan även på andra sätt få 
genomslag i statistiken. Hur ska till exempel en husfasad med tio stycken tags på 
polisanmälas? Vissa fastighetsägare kanske ser detta som ett brott, medan andra skulle 
polisanmäla tio fall av skadegörelse. Denna studie har inte haft medel att gå in och 
undersöka statistiken i relation till de större aktörernas olika borttagnings- och 
anmälningsrutiner, varför jämförelserna mellan olika städer, ska tolkas med viss 
försiktighet. 
 
Slutligen bör det påpekas att sambandet mellan olaglig och laglig graffiti är mer komplicerat 
än vad som ofta görs gällande, och att därmed såväl de som hoppas på en entydig 
brottspreventiv effekt, som de som menar att den har en brottsgenererande effekt sannolikt 
utgår från förenklade antaganden. Under arbetet med denna översikt har det alltmer 
framstått som att det finns ett större behov av att mer förutsättningslöst och ingående 
undersöka hur öppna graffitiväggar används, än vilka de möjliga och ofta mer långtgående 
effekterna kan vara. Det vill säga undersöka hur de öppna graffitiväggar fungerar i de olika 
sociala, geografiska och kulturella sammanhang där de finns och delvis är med och 
konstruerar, samt vad de betyder för användarna – såväl de som målar på väggarna, och de 
som besöker platserna som betraktare. Detta är sannolikt inte främst en uppgift för 
Brottsförebyggande rådet att engagera sig i, men utan denna kunskap så kan även den 
möjliga brottsförebyggande funktionen vara svår att utvärdera. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
63	Hollari	(2005),	s.	12.	
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3. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade intervjudatan. De flesta frågorna i 
enkätundersökningen var i stort sett identiska med de frågor som ställdes vid de spontana 
intervjuerna vid fallstudieobjekten, varför dessa data redovisas sammanslaget. En fråga i 
den enkät som riktade sig till utövare förekom dock inte i intervjuschemat under de spontana 
intervjuerna. Det handlar om frågan: ”Kan lagliga graffitiväggar tillgodose ditt behov av 
platser för att utöva graffiti?”. Essensen av denna fråga fångas till stor del upp med frågor 
som ger svar på hur utbudet av öppna väggar uppfattats av utövarna i kombination med hur 
stor andel av deras målande som sker lagligt kontra olagligt. Frågan kan visserligen ha 
tagits upp sporadiskt inbakat i samtalet vid intervjutillfällena, men inte i sådan 
utsträckning att den kan redovisas enskilt. Detta är därför den enda fråga där datan 
redovisas uppdelat efter insamlingsmetod. Resultatet av denna fråga presenteras i figur 12.  
 
Först presenteras resultatet för de insamlade enkäter och intervjuer som genomförts med 
utövare. Därefter presenteras motsvarande data insamlad från förbipasserande/betraktare 
på de olika platserna.  
 
De kvalitativa frågor som genererat en fri svarsstruktur har i efterhand kategoriserats, och i 
vissa fall redovisats i förhållande till andra kategorier och inte i faktiska siffror. I dessa 
förhållandediagram har svar från en och samma respondent kunnat hamna i olika 
kategorier. Uppställningen visar således förhållandet mellan olika kategorier.  
 
Det sammanlagda antalet graffitimålare som deltagit i studien är 215 stycken. Av dessa 
identifierar sig 18 som kvinnor, 194 som män, och 2 stycken som hen. En person har inte 
uppgett kön. I enkäten och intervjuerna gavs inte möjlighet för respondenten att uppge Hen 
som könsidentitet. Detta är något som lagts till i enkäten av dessa två respondenter på eget 
bevåg. Den insamlade intervjudatan består av 168 enkätsvar, 44 spontana intervjuer samt 
en fokusgrupp med tre respondenter.  
 

3.1 Resultat från intervjuer med utövare 
 
3.1.1 Utövarnas demografi 

	
Nästan hälften av de deltagande graffitimålarna är män i åldern 22-32 år (se figur 6). 
Fyrtiotvå stycken är 33-43 år och 36 stycken mellan 16 och 21 år.  
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Figur 6. Åldersfördelning bland de deltagande utövarna. 215 svar.  
 
 
Den största gruppen av respondenter har hållit på med graffiti i 10-20 år (se figur 7 nedan). 
 

 
Figur 7. Hur länge utövarna hållit på med graffiti. 10 deltagare har inte lämnat ett användbart svar. 
Redovisat i antal målare. 205 svar.  
 
3.1.2 Intervjufrågornas utformning 

 
När upplägget för denna studie planerades förekom en diskussion om vilka frågor som 
behövde ställas i förhållande till hur vissa frågor kunde riskera att få respondenterna att 
känna sig obekväma. Oavsett om respondenten tillhör de som målar illegalt eller om denne 
aldrig gjort det eller hade för avsikt att göra det, var det viktigt att skapa de bästa 
förutsättningar för ett gott samtal.  
 
Detta i kombination med utmaningen att inte ställa ledande frågor ledde fram till 
formulering och disposition av frågor som återfinns i bilaga 1 respektive 3. 
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I och med att intervjuerna varit av semistrukturerad karaktär med en kvalitativ ansats har 
svaren under analysskedet kategoriserats för att på ett lättare sätt kunna redovisas. 
Kommentarer kring hur denna kategorisering skett presenteras i anslutning till redovisning 
av respektive svar. 
 

3.1.3 Utövarnas drivkrafter och praktiker 

 
För att förstå intresse och drivkrafter för graffiti hos utövarna själva, ställdes frågan ”Vad är 
det bästa med graffiti?”. Frågan var öppen och svaren kategoriserades i efterhand för att bli 
hanterbara enligt diagrammet i figur 8. När respondenter exempelvis beskrivit graffiti som 
”man får göra som man vill” eller ”det finns inget rätt och fel”, eller liknande, har dessa svar 
placerats i kategorin ”Friheten”. När respondenter svarat att det bästa med graffiti är ”att få 
utlopp för sina känslor” eller ”att få sätta färg på tillvaron” eller liknande har de placerats i 
kategorin ”kreativiteten” och så vidare. Svar från 130 respondenter redovisas. De svar som 
valts bort är antingen allmängiltiga eller inte så relevanta/inte förekommande i så stor 
omfattning, ofta med enstaka ord som exempelvis ”kul” eller ”färg”. 34 procent av svaren är 
inte redovisade i diagrammet. Däremot har en och samma respondent kunnat ange svar som 
hamnar i flera kategorier. Uppställning visar således förhållandet mellan de olika 
kategorierna.  
 
Den största andelen av svaren handlar om att det inte finns några rätt eller fel när det 
handlar om graffitimålning. Möjligheterna är oändliga och kreativiteten får flöda fritt. 7 
procent lyfter storleken eller skalan som en viktig faktor. 9 procent är inne på att graffiti är 
ett redskap för personlig utveckling. I denna kategori återfinns svar som lyfter graffitins 
terapeutiska egenskaper. För några har det inneburit en kanal för dålig energi, det vill säga 
att de istället för att sjunka djupare i ett destruktivt beteende med drogmissbruk och 
kriminalitet funnit graffitin som ventil. En femtedel av respondenterna lyfter fram 
gemenskapen med andra graffitimålare och det sociala utbytet. En del talar om möten över 
nationalitetsgränser och andra över generationsgränser. 4 procent lyfter fram möjligheten 
att synas och förmedla budskap som varande det bästa med graffiti.  
 
Av de (9 procent) som i sitt svar talade om att det bästa är spänningen eller kicken hade 
merparten angett att de målar 25 procent eller mindre på lagliga väggar. En av dem hade 
dock angett att denne målar 100 procent på lagliga platser. 
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Figur 8. Förhållandediagram över vad som är det bästa med graffiti enligt tillfrågade graffitimålare.  
 
Hälften av de intervjuade graffitimålarna upplever utbudet av lagliga möjligheter att utöva 
graffiti som dåligt (se figur 9). Endast 7 procent anser att utbudet varit/är bra. I figur 10 
presenteras respondenternas svar angående deras möjligheter att utöva graffiti lagligt 
relaterat till ålder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Kategoriserade svar på frågan om hur utbudet av lagliga möjligheter att utöva graffiti varit för 
utövarna. Redovisat i antal personer.  
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Ingen i ålderskategorierna 44-54 år 
respektive 55 år eller äldre anser 
att de haft bra förutsättningar att 
måla graffiti lagligt (se figur 10 här 
intill). Det handlar dock 
sammantaget endast om 6 
personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Kategoriserade svar redovisade som procentandelar inom respektive kategori, på frågan om 
hur det sett ut med lagliga möjligheter att utöva graffiti. Här är svaren kopplade till ålderskategori.  
 
I figur 11 presenteras respondenternas svar angående möjligheter att utöva graffiti lagligt i 
förhållande till hur stor andel av deras målande som sker lagligt. Av de respondenter som 
angett att deras möjligheter att utöva graffiti lagligt varit bra, är det majoriteten som också 
angett att de målar 100 procent lagligt(Se figur 11). Det förefaller alltså finnas ett visst 
samband mellan vad som uppfattas som ett bra utbud av legala möjligheter och hur mycket 
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man målar lagligt. I övrigt är det svårt att skönja några andra mönster i förhållandet mellan 
dessa två faktorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Förhållande angivit i procent inom respektive kategori, mellan i vilken utsträckning 
respondenterna målar lagligt och de möjligheter de anser sig ha haft att göra det. Svarsalternativen för 
denna fråga var 25 procent, 50 procent, 75 procent samt 100 procent. Övriga kategorier tillkom på grund 
av att några respondenter inte valde något av svarsalternativen, utan svarade antingen ”lägre än 25 
procent, eller en specifik siffra som var lägre än 25 procent.  

 
En fråga som enbart förekom i de enkäter som riktades till utövare var som nämndes 
inledningsvis i detta kapitel följande: ”Kan lagliga graffitiväggar tillgodose ditt behov av 
platser för att utöva graffiti?”. Majoriteten av respondenterna, det vill säga 126 stycken (76 
procent) anser att lagliga graffitiväggar kan fylla deras behov av att utöva sitt intresse (se 
figur 12). Detta talar för att om utbudet av öppna väggar möter efterfrågan är det enbart 
mellan 13- och 24 procent av utövarna som potentiellt skulle måla olagligt i någon  
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utsträckning (det är 21 respondenter som svarat ”Nej” på frågan, vilket motsvarar 13 
procent, och 18 respondenter som svarat ”Vet ej”, vilket motsvarar 11 procent.) Å andra sidan 
skulle man kunna tolka det som att utbudet av öppna väggar redan är ganska bra, om 
respondenterna tolkat frågan som ”Kan det aktuella utbudet av lagliga väggar tillgodose ditt 
behov av platser för att utöva graffiti?”.  
 
Merparten av dessa svar kommer från enkäter som inhämtats från kunder i Highlights-
butikerna, det vill säga potentiellt också utövare som inte använder sig av de öppna 
väggarna.  
 

 
Figur 12. Redovisning av svar från enkät till utövare. 165 svar.  

 
Hur ser en bra plats för utövande av graffiti ut? Det som de flesta respondenter tar upp 
handlar om att det ska finnas stora ytor att måla på (se figur 13). Helst betongytor enligt 10 
procent. Och belägen centralt eller nära kommunikationer, enligt 12 procent. 18 procent 
anser att det är viktigt att väggen är synlig för allmänheten, öppen och tillgänglig. 7 procent 
vill hellre att den ska vara lite undanskymd. 8 procent vill att platsen ska vara lugn och 
gärna grönskande. En del målare berättar lite romantiskt om utflykter med matsäck i 
skogen, i jakt på något ödehus som de kan måla på.  

 
5 procent nämner att det är viktigt att ordna med sophantering i anslutning till väggen. 4 
procent nämner tåg, elskåp och liknande ytor som är uppenbart olagliga som en bra plats att 
måla på.  
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Figur 13. Förhållandediagram över kategoriserade svar på frågan vad som utgör en bra plats för 
graffitimålande. Samma respondent kan ha lämnat svar som passar in i flera kategorier. Redovisningen 
visar därmed procentförhållandet mellan de olika kategorierna.  
 

Efter frågan om hur en bra plats för graffiti ser ut ställdes följdfrågan om en sådan plats kan 
vara laglig. Detta alltså för att förstå i vilken utsträckning spänningen med att måla olagligt 
är för valet av plats. Endast 6 procent av respondenterna anser att den plats de beskrivit som 
varande en bra plats för graffiti inte kan vara laglig (se figur 14). 67 procent svarade ja på 
frågan. Det är 24 stycken (14 procent) av det totala antalet som inte svarat någonting på den 
andra sidan av enkäten, där frågorna var av mer kvalitativ karaktär, och där denna fråga 
alltså fanns. Det är också en stor andel av intervjuerna där frågan inte tagits upp eller där 
respondenterna inte svarat.  
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Figur 14. Kan den plats respondenterna beskrivit som en bra plats för graffitimålande vara laglig? 
Redovisat i antal svar.  

 
148 stycken (76 procent) av respondenterna började måla graffiti på en plats som inte var 
laglig, mot 48 stycken (24 procent) som gjorde det på en laglig plats (se figur 15). Av de som 
målade på en laglig plats den första gången är det knappt hälften (19 stycken) som anger att 
allt av deras målande idag sker lagligt. Några färre (16 stycken) anger att 75 procent av 
målandet sker på laglig vägg och sex respektive sju stycken anger att 25 respektive 50 procent 
av målandet sker lagligt.  

 
 

 
Figur 15. Respondentens val av plats för första graffitimålande redovisat i antal. 196 svar. 
 

 
54 graffitimålare  bedömer att 25 procent av sitt målande sker på laglig plats. 51 stycken 
bedömer att det är 75 procent av målandet som sker lagligt. 41 personer (19 procent) anger att 
allt sitt målande sker på laglig vägg (se figur 16).  
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Figur 16. Antal respondenter per kategori. Totalt 199 svar. Kategorierna noll procent, mindre 
än 25 procent, 25-50 procent samt 95 procent fanns inte med som svarsalternativ, utan har 
tillkommit vid analysen av svaren, då flera valt dessa procentsatser. 
 
När vi ställer uppskattningen av andelen lagligt målande i förhållande till ålder, ser vi att 
ålderskategorin 16-21 inte alls återfinns bland de som målar helt och hållet lagligt (se figur 
17). Deras representation i kolumnerna ökar istället ju längre mot det olagliga utövandet vi 
tittar. Liknande mönster fast omvänt kan skönjas för ålderskategorin 33-43 år. De flesta av 
dem anser att 75 procent av deras målande sker lagligt. Den kategori som målar mest lagligt 
är åldersgruppen 44-54 år, men de utgörs å andra sidan endast av 4 individer (som svarat på 
frågan om hur mycket de målar lagligt).  

 

 
Figur 17. Andel lagligt målande relaterat till ålder. Presenterat som procentandel av respektive 
svarsalternativ. Antal respondenter syns som siffror i staplarna. Under intervjuer och i enkäterna fick 
respondenterna välja mellan de fyra svarsalternativen 25 procent, 50 procent, 75 procent och 100 procent. 
Några respondenter hade dock svårt att välja ett av dessa, och skapade egna svarsalternativ. Därav det 
låga antalet i de tillkomna svarsalternativen 0 procent, mindre än 25 procent, 25-50 procent och 95 
procent. Totalt 199 svar.  
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För att fördjupa förståelsen för syftet med lagliga graffitiväggar ställdes frågan ”vad ser du för 
funktioner med en laglig graffitivägg?”. Även här blev någon form av kategorisering av de fria 
svar som erhölls nödvändig för att göra mängden data överskådlig.  
 
Kategorierna är relativt breda. Inom kategorin ”Demokratisk” ryms exempelvis alla svar som 
lyfter fram möjligheten att utöva sitt intresse utan att bryta mot lagen, att intresserade 
personer och/eller oinvigda lekmän ges möjlighet att prova på en populär konstform, att lagliga 
väggar fungerar som politisk plattform, samt ett allmänt erkännande av konstformen med 
mera (se figur 18).  

 
Inom kategorin ”Social interaktion/mötesplats” ryms svar som lyfter fram såväl möjligheten för 
utövare att umgås med varandra, nätverka, inspireras, lära av varandra och utveckla sin 
konst och så vidare. Men också möten över generationsgränserna, såväl bland utövarna som 
mellan dem och allmänheten. Här finns också svar som gränsar till demokrati och politisk 
diskussion, men mer på grund av att väggen skapar möten än endast det faktum att den finns. 
Då handlar det kanske om lokaliseringen av väggen, det vill säga huruvida den är placerad så 
att möten med allmänheten uppstår.  

 
Den största kategorin ”Konstnärligt/kulturellt utvecklande” innefattar svar som handlar om 
möjligheten för utveckling av konstformen på grund av möjligheten att arbeta i lugn och ro och 
utan tidspress. Här ryms också några svar som handlade om folkbildning och ett berikande av 
stadens kulturliv.  

 
Kategorin trygghet för utövare innefattar svar som handlar om att slippa oroa sig för 
konsekvenser av sitt målande. Den närbesläktade kategorin ”Minska sociala problem” 
innefattar svar från utövare som utstått konsekvenser från sitt olagliga målande.  
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Figur 18. Förhållandediagram över vilka funktioner som utövare ser med lagliga graffitiväggar.  
 
3.1.4 Kan laglig graffiti ersätta olaglig? 

 
I enkäten till besökare ställdes frågan ”Anser du att det lagliga alternativet kan ersätta det 
olagliga?” samt frågan ”Tror du att lagliga graffitiväggar kan leda till att mängden olaglig 
graffiti ökar?”. Under intervjuerna med både målare och besökare ställdes liknande frågor. 
Frågorna var inte så nyanserade, och många svarade först ja eller nej, men utvecklade sedan 
sitt svar i olika resonemang som vi försökt fånga upp genom att presentera svaren enligt 
kategoriseringen i figur 19. När det gällde målarna själva svarade de exempelvis inte baserat 
på sitt eget agerande utan baserat på att det alltid kommer finnas folk som inte vill måla 
legalt, precis som det alltid kommer finnas lagöverträdelser i samhället rent generellt.  

 
Det var alltså inte många som var av uppfattningen att förekomst av öppna väggar helt skulle 
kunna ersätta olaglig graffiti. Dock tillhörde de som ansåg att den olagliga graffitin kan 
minska på grund av förekomsten av lagliga alternativ den största gruppen (50 respondenter/ 
44 procent). 36 respondenter (32 procent) trodde inte att förekomsten av öppna väggar 
påverkar det olagliga över huvud taget.  
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Figur 19. Sammanslagning av antal svar och resonemang från intervjuer och enkäter med utövare och 
besökare. Totalt 113 svar.  

 
Frågan ”Upplever du förekomsten av lagliga graffitiväggar som positiv/negativ för 
graffitikulturen?” ställdes till såväl utövare som besökare (dock inte i den enkät som var riktad 
till målare), men fick inte så stort utrymme som andra frågor. 
 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade innebar det att vissa frågor fick ta större plats än 
andra. Och denna fråga upplevdes lite svår, både att ställa och att svara på. Den kan också ha 
förväxlats lite med nästkommande fråga, ”Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med lagliga 
graffitiväggar?” Frågan om de lagliga väggarnas positiva eller negativa inverkan på graffitikulturen 
handlade om att undersöka vikten av autencitet och samhälleligt oberoende som tidigare lyfts fram 
av Hannerz (2013) som varande centralt för subkulturer. De besökare eller lekmän som har insikt 
eller känsla för detta kan förmodas vara relativt få. Möjligen kunde denna fråga ha formulerats på 
annat sätt för att fungera bättre i sammanhanget.  

Av de få svar som erhållits från utövare är de allra flesta av den uppfattningen att lagliga 
graffitiväggar är positivt för graffitikulturen. De flesta preciserar det inte mer än att det är positivt (9 
respondenter). Några lyfter fram den konstnärliga utvecklingen, och några att det kan minska 
skadegörelse. Av de fem svar som ser negativa aspekter handlar det dels om inställningen att graffiti 
helt enkelt ska vara olagligt (2 respondenter). Andra menar att det negativa ligger i att den fria 
konstformen blir tämjd, och att det är negativt för dess utveckling. Men också att de lagliga väggarna 
främjar övrig gatukonst, i och med att det inte finns någon konstform som inte är välkommen på de 
lagliga väggarna, och att det därmed kan betyda att just graffitin inte får ta så stor plats. Detta 
balanseras dock av någon som uttrycker det som att det främjar alla former av gatukonst, och att 
graffiti är en del av det.  
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En kvinnlig målare (35 år) berättar att hon är skeptisk till hur de lagliga alternativen påverkar 
graffitikulturen: 

”Men hela det här otyglade som graffiti var från början, som kommer ur något 
anarkistiskt tappas ju lite när det blir mycket på lagliga väggar. Det är inte så 
mycket tags eller på väggarna i stan längre. Eller pieces ser man ju aldrig. Och det 
tycker jag är lite synd. ” 
 

Följdfrågan: Tror du det har att göra med att det finns lagliga väggar? Fick följande svar: 
 

”Ja, det tror jag. Samhället har liksom styrt in att här passar det… och man är ju lite 
flockdjur och anpassar sig till det. Man köper att man blir inmappad. ” 

 
Vi diskuterar huruvida lagliga väggar skulle ha negativ inverkan på graffitikulturen om det 
skulle finnas gott om lagliga väggar. Då tycker kvinnan att det blir svårt att svara på i och 
med att frågan är så hypotetisk. Diskussionen blir mer filosofisk kring rätten till det offentliga 
rummet, reklam osv.  
 
En manlig målare (29 år) anser inte att de lagliga väggarna främjar illegalt målande: 
 

”Folk som säger att det är en språngbräda för illegalt, det stämmer inte, för på en 
olaglig plats måste du ju skynda dig, ha press på dig och riskera att åka fast. Så jag 
skulle absolut inte kunna göra det som jag kan göra på den här väggen. ” 

 
En manlig målare (25 år) berättar att enligt honom skulle lagliga alternativ kunna 
tillfredsställa hans behov av att utöva graffiti: 

 
”De flesta målare vill inte måla olagligt när de växer upp. De kanske har sin period i 
tonåren, sedan drar de sig tillbaka och vill göra något vettigare. Satsa mer på själva 
konstformen om man säger så. Därför är lagliga väggar viktiga. Argumentet för att 
inte ha lagliga väggar var ju förut att det var en träning för att bli snabbare och 
bättre på att måla tåg, men det är skitsnack, för det är så olika saker. Det är väldigt 
stor skillnad på att måla stål och att måla vägg.” 

 
När vi diskuterar hur det skulle vara om det fanns gott om lagliga alternativ berättar mannen 
att han tror att det olagliga skulle minska: 

 
”För du får den funktionen du får av det olagliga om du hade haft lagliga alternativ 
på samma sätt. Det är tillfredställande för en själv att lägga en schysst piece, oavsett 
om den är laglig eller olaglig. ” 

  
En manlig målare (29 år) berättar att det faktum att graffitin tillåts i det offentliga rummet, 
gör att allmänheten får upp ögonen för konstformen, vilket i sig kan öka drivkraften att måla 
legalt: 

 
”Nuförtiden märker man att människor runt omkring gillar det, och då blir det så att 
man automatiskt vill måla mer lagligt.” 

 
Samma man berättar dock tillsammans med sina kompisar om folk i graffitikulturen som 
aktivt väljer att ”bomba” bredvid lagliga väggar som för att manifestera att graffiti inte ska 
vara reglerat.  
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”Det finns personer som anser att graf inte hör hemma i finrummet, men jag ser inte 
lagliga väggar som finrummet, utan som det enda rummet som kan vara möjligt om 
man vill lägga 3 timmar på en skiss och 6 timmar på en vägg.”  

 
Manlig målare, 30 år. 

En annan manlig målare (31 år) menar att politiken inte bara borde stödja den etablerade 
konsten och spotta på den som kommer från förortskids: 

 
”Vi kanske ska ta och göra något konstruktivt av det här, istället för att bara strypa 
alla alternativen och försöka att bara sudda bort det. Jag tror att i framtiden kommer 
man nog prata om det här som ett grovt brott mot kulturen i samhället…” 

 
Han berättar också att lagliga väggar inte kan ersätta illegala. Men att det illegala inte 
kommer att öka på grund av fler lagliga möjligheter: 
 

”Å andra sidan kommer det komma tio tusen andra som aldrig skulle målat annars 
för att de inte vill måla olagligt.” 

 
”Det är mer tolerans inom det lagliga, om någon inte är så bra och målar olagligt kan 
den få skit för det. Bättre tolerans i de lagliga sammanhangen.” 

 
En manlig målare (42 år) berättar om hur han ser en ny form av graffiti växa fram där 
exponering av målningar på tåg till viss del ersätts av exponering via sociala medier: 

 
”Ja, det är så ungdomar gör. Lägger upp bilderna på forum på nätet. Det är hashtags, 
haha jag hänger inte med i allt det där. Det är något nytt fantastiskt…som sker. Det 
känns som om graffitin är här för att stanna på ett helt nytt sätt. Det är inte 
ungdomar som springer i t-banan och riskerar sitt liv och förstör….folk tycker att det 
är förstörelse, men jag tyckte att det var fantastiskt roligt. Jag gillar tags också, det 
som folk kallar för klotter. Men det finns…man lägger ned fruktansvärt mycket tid 
och energi på sin tag. Jag förstår att folk inte förstår. Och som jag sa, det var för oss 
och ingen annan!  
 

Manlig målare, 35 år på frågan om förekomsten av lagliga väggar är positivt eller negativt för 
graffitikulturen: 

 
”Det måste komma mer lagliga väggar, det borde vara lagliga väggar i varje område. 
Det finns kapaciteten till det för väggarna finns redan där. Det hade gynnat alla 
ungdomar som håller på att växa upp, att de får något att ta ansvar för i varje 
område. Psykologi A kurs, väldigt simpelt.” 

 
Manlig målare, 16 år,  om vad väggen fyller för funktioner: 

 
”Meningslöst med vägg när de är så få eller små. Man står och trängs… om det hade 
funnits 5-6 väggar som inte var supersmå hade iaf jag kunnat gå från olagligt till 
lagligt.” 

 
 

3.2 Resultat från intervjuer med besökare 
 
Datainsamlingen skedde med frågeformulär och enkäter som riktades till antingen 
graffitimålare eller besökare/betraktare som var på platsen. När det gäller frågor till besökare 
handlade det mycket om hur de upplevde platsen till följd av graffitiväggen.  
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3.2.1 Besökarnas demografi 

 
Bland besökarna var fördelningen mellan kön betydligt mer jämn, med 31 kvinnor mot 30 
män. Den största gruppen av besökare var i åldrarna 22-32 år, men nästan lika många 
tillhörde kategorierna 33-43 år, samt äldre än 55 år (Se figur 20).  

 
 

 
Figur 20. Respondenter i kategorin Besökare uppdelade i ålderskategorier.  
 
 
3.2.2 Platsens inverkan på intervjuerna 

 
De fyra olika platserna varierar mycket i utformning och sammanhang. För att på ett effektivt 
sätt genomföra intervjuer besöktes de fyra platserna i samband med att någon form av 
event/festival eller liknande ägde rum. Den enda platsen som inte är integrerad i annan 
verksamhet är kolhamnen i Norrköping – ett industriområde i utkanten av stadskärnan med 
flera hundra meters varierande gamla fasader/murar där graffitimålning är tillåten utan 
förbehåll. Att organisera genomförandet av intervjuer på denna plats var svårt, kanske främst 
på grund av avsaknaden av annan organiserad verksamhet på platsen, vilket gjorde det svårt 
att hitta ett tillfälle då platsen skulle vara befolkad i tillräckligt stor utsträckning för att 
motivera restiden dit. Intervjuerna i Norrköping genomfördes istället i samband med 
kulturnatten som arrangeras årligen med en mängd kulturella aktiviteter i hela staden. Då 
hade tillfälliga väggar placerats på Tyska torget, mitt i staden, där några speciellt inbjudna 
graffitikonstnärer målade, samtidigt som det var uppträdanden och evenemang på torget och i 
lokaler runt om.  
 
Frågor som ”Vad förde dig hit?” och ”Vad tycker du om den här platsen?” som var avsedda för 
den permanenta väggen fick formuleras om, till ”hur upplever du den här platsen som den ser 
ut här idag?” eller liknande. Då handlade det alltså inte primärt om att förstå hur de 
permanenta lagliga väggarna i Kolhamnen upplevdes, utan hur Rådhustorget upplevdes med 
det tillfälliga inslaget av konst. Som påpekats ovan så handlade det här inte heller om väggar 
som var öppna för alla att måla på, utan om livemålning av speciellt inbjudna 

0
2
4
6
8
10
12
14
16

Yngre	än	10	
år

10-15	år 16-21	år 22-32	år 33-43	år 44-54	år Äldre	än	55	
år

Ålder



 
 
 
 

 - 46 - 

graffitikonstnärer, vilket också kan ha påverkat resultaten något. För de respondenter som 
varit vid de permanenta väggarna i kolhamnen kunde dock frågorna ställas om hur de 
upplevde den platsen.   
 

Den graffitivägg som är mest integrerad i staden och med andra verksamheter som tilltalar 
flera olika målgrupper är den vid Röda stens konsthall i Göteborg. Hit lockas alltifrån kafé- 
och restaurangbesökare, till skateboardåkare, konstintresserade och flanörer.  
 
Kulturklustret Subtopia i Botkyrka lockar på samma sätt olika målgrupper med sitt breda 
kulturutbud, men har svårare att uppnå samma funktion som mötesplats, på grund av dess 
lokalisering relativt isolerat från naturliga rörelsemönster i Botkyrka kommun, ett par mil 
söder om Stockholms centrala delar.  
 
I Märsta sitter den lagliga graffitiväggen på fasaden på fritidsgården Ungdomens hus, vilket 
är cirka fem minuters promenad från Märsta centrum. Verksamheten är således belägen 
relativt centralt i förhållande till den lilla orten Märsta, samt väl integrerad i övriga 
verksamheter för ungdomar, men kanske inte en plats där personer utanför målgruppen 
känner sig välkomna.  
 

3.2.3 Besökarnas praktiker 

 
35 personer har varit på platsen tidigare, mot 20 som inte har det (se figur 21). 21 % brukar 
vara på platsen och 19 % är där för att de känner någon som håller på med graffiti. Slumpen är 
den vanligast förekommande anledningen till besöket på platsen. Men 21 procent berättar att 
de brukar vara på platsen och tycker om den. 19 procent känner graffitimålare och 17 procent 
talar om ett intresse för graffiti. 15 procent är på platsen för att de bor i närheten.  

  
 

 
Figur 21. Förhållandediagram över anledning till besök på platsen. 58 personer som svarat. Kan ha svarat 
saker som hamnat i flera kategorier.  
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När besökare fick svara på frågan vad de tyckte om platsen var de flesta generellt positiva (Se 
figur 22). En tredjedel lyfte fram platsen som en positiv, kulturell mötesplats, och en femtedel 
lyfte fram någon form av fascination för det konstnärliga uttrycket. Ett par av respondenterna 
tyckte att platsen blev sämre med graffitin.  

 

 
Figur 22. Svar från intervjuade besökare kategoriserat i efterhand. Totalt 42 svar.  
 
De flesta av besökarna har valt att ange svarsalternativet att de brukar besöka platsen någon 
gång om året. Men nästan lika många har valt svarsalternativet ”Nej”, det vill säga att de inte 
brukar besöka den aktuella platsen eller liknande platser alls (se figur 23). Många av 
besökarna i Norrköping var mer eller mindre ofrivilligt på platsen, i och med att eventet på 
Tyska torget var en del av kulturnatten där helt andra aktiviteter förekom i direkt anslutning 
till de temporära väggar som placerats på torget. I Göteborg och Märsta, där väggarna är 
stationära på platser som är mer offentliga än exempelvis väggarna vid Subtopia i Botkyrka 
var det fler som var återkommande antingen för att de var nyfikna på aktiviteten vid väggen 
eller för att de tyckte om platsen eller hade vägarna förbi i största allmänhet.  

 

 
Figur 23. Frekvens besök på platsen av de som varit där förut. Redovisat i antal respondenter.  
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När det gäller frågorna vad respondenten har för förhållande till graffiti samt hur det 
påverkas av platsen talar de flesta om det som en konstform som imponerar och fascinerar (se 
figur 24). De flesta uttrycker också att det är de stora mer avancerade målningarna som de 
refererar till, och inte till tags och andra mer ”kluddriga”, ofta olagliga målningar.  
 

 
Figur 24. Förhållandediagram över besökares relation till graffiti. Totalt 59 svar.  
 
Frågan ”Hur ser en bra plats för graffiti ut?” är svår för besökare att svara på. Den har därför 
inte förekommit i så stor utsträckning. Den har alltså inte ställts i alla intervjuer, alternativt 
inte besvarats av alla tillfrågade respondenter. De flesta av de som svarat anser emellertid att 
graffitiväggar hör hemma på publika platser där alla kan se. 5 personer anser exempelvis att 
graffitiväggar borde ligga centralt, och ytterligare fem preciserar detta till att vara mitt i city. 
2 personer talar om att en laglig vägg bör ligga öppet och centralt med motiveringen att 
normalisera verksamheten och dess utövare. 5 personer anser att det passar bättre lite 
undanskymt, exempelvis i gångtunnlar, och ytterligare 3 att det ska ligga än mer undanskymt 
i industriområden eller liknande (se figur 25). 
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Figur 24. Kategorisering av besökarnas svar i procent på hur en bra plats för graffiti ser ut, eller var den 
ska vara placerad. Totalt 20 svar.  

 
Besökare fick svara på frågan om de anser att det är viktigt att det finns lagliga väggar, och på 
den frågan var det ingen som svarade nej. 50 personer svarade ja.  

 
Frågan ”Upplever du lagliga väggar som positiv eller negativ för graffitikulturen?” var svår för 
besökare att svara på. Några få har talat om att det kan förmodas leda till att det blir mer 
accepterat att vara målare.  

 
På frågan ”Vad ser du för för- respektive nackdelar med lagliga graffitiväggar?”, svarar de 
flesta att de inte ser några nackdelar. Någon talar om att det kan bli skräpigt vid väggarna och 
någon om att det kan öka klotter. 

 
Det vanligaste som besökare lyfte fram som funktioner med lagliga väggar var den 
demokratiska rätten att få möjlighet att utöva sin hobby (se figur 26). Den näst största 
svarskategorin (20 procent) handlade om att de öppna graffitiväggarna kan minska den 
olagliga graffitin. 17 procent av besökarna menar att de lagliga väggarna framhäver talanger 
och bidrar till konstnärlig utveckling. 13 procent anser att väggen både skapar utlopp för 
kreativitet samt att graffitin tillför staden estetiska värden.  
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Figur 26. Förhållandediagram över kategoriserade svar från besökare. Totalt 75 svar.  
 
 

 

4. Redovisning och analys av anmälningsstatistik 
 
För att undersöka om införandet av öppna graffitiväggar gett någon effekt på frekvensen 
klotter i de fyra kommuner/stadsdelar som utgjort fallstudier i denna utvärdering har 
anmälningsstatistik hämtats från Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik. 
Mörkertalet när det gäller denna brottskategori bedöms vara stort, eftersom 
anmälningsbenägenheten för brottet varierar kraftigt mellan olika områden och typer av 
platser runt om i landet. Enskilda kommuners policys och rutiner för hantering av klotter är 
också en variabel som i högsta grad påverkar anmälningsstatistiken. Omorganisationer, 
entreprenadupphandlingar, politiska förändringar och så vidare kan generera stora 
(missvisande) genomslag i hur mycket klotter som anmäls och saneras. Analysen av statistiken 
är därför ett komplement till de intervjuer som genomförts.  
 
När det gäller Göteborg har statistik för stadsdelen Majorna-Linné som ligger intill 
konsthallen Röda Sten studerats. Antalet anmälda brott har här legat lågt fram till ett par år 
före invigningen av den öppna graffitiväggen 2011. Vi ser att året efter har antalet anmälda 
brott ökat något från 3000 till cirka 3500, för att sedan sjunka till drygt 2000 året därefter (se 
figur 27). Här finns således, om än svaga, indicier på att tillkomsten av den lagliga väggen haft 
en negativ effekt vad gäller brottsfrekvensen i stadsdelen, i alla fall under det första året då 
verksamheten var etablerad. Under 2014 sker en kraftig ökning av antalet anmälda brott i 
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kategorin klotter och övrigt klotter till den högsta nivån som uppmätts. Vad detta beror på är 
kan vi inom ramen för detta arbete enbart spekulera i. Det kan exempelvis handla om 
förändrade saneringsrutiner i stadsdelen eller hos någon större fastighetsägare. Varför 
brottskategorin klotter mot kollektivtrafiken istället ligger kvar på kring 1000 anmälningar är 
också en fråga som lämnas obesvarad inom ramen för detta arbete.  

 

 
Figur 27. Antal anmälda brott i kategorin klotter, klotter mot kollektivtrafiken, samt övrigt klotter i 
stadsdelen Majorna-Linné, Göteborgs kommun där den lagliga väggen invigdes hösten 2011. Källa: 
Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik 2016. 
 
I Sigtuna kommun syns en kraftig ökning av antalet anmälda brott i kategorin klotter och 
övrigt klotter år 2008 då den lagliga väggen invigdes (se figur 28). Väggen invigdes dock sent 
på hösten, och året efter har anmälningarna minskat något, vilket de fortsatt att göra stadigt 
fram till år 2015 då de ökar en aning. Frekvensen ökar redan ungefär två år före väggen invigs 
och sjunker sedan stadigt under de sex kommande åren. Detta talar för att tillkomsten av 
väggen haft effekt på mängden anmälda klotterbrott. Å andra sidan var antalet anmälda brott 
ett par år före väggen etablerades på en relativt låg och stadig nivå, vilket kan tyda på att det 
antingen förekom mindre skadegörelse genom klotter, eller att färre brott anmäldes. Här finns 
också anledning att misstänka att den allmänna debatten i samband med uppförandet av 
väggen påverkat anmälningsbenägenheten och uppmärksamheten på klotter i närområdet. 
Eventuellt har också saneringsrutiner förändrats i samband med debatten och uppförandet av 
väggen. Detta har dock inte studerats närmre i detta arbete.  
 
När det gäller kategorin klotter mot kollektivtrafiken är ökningen av anmälda brott inte så 
kraftig, men ökningen håller i sig även under 2009, dvs året efter väggen invigdes. I Sigtuna 
finns en stor tåguppställningsplats, vilket kan påverka anmälningsstatistiken på olika 
missvisande sätt. Klotter på tåg som saneras i Sigtuna, kan ha uppförts på någon annan ort i 
länet, men anmäls i Sigtuna. Det omvända kan också tänkas, det vill säga att klottret tillförts i 
Sigtuna, men saneras och rapporteras någon annanstans.  
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Figur 28. Antal anmälda brott i kategorin klotter, klotter mot kollektivtrafiken, samt övrigt klotter i  
Sigtuna kommun där den lagliga väggen invigdes hösten 2008. Källa: Brottsförebyggande rådets officiella 
kriminalstatistik 2016. 

 
 

I Botkyrka kommun har antalet anmälningar gällande klotter gått upp mycket fyra år före 
tillkomsten av väggen (2012) men sedan sjunkit ett år före invigningen. 2012 syns en modest 
ökning av antalet anmälningar i kategorierna klotter och klotter mot kollektivtrafiken, och en 
lika modest minskning inom kategorin övrigt klotter. 2014 ökar samtliga kategorier 
dramatiskt. Vad detta beror på är inget vi kunnat gå in på inom ramen för arbetet (se figur 
29).  

 

 
Figur 29. Antal anmälda brott i kategorin klotter, klotter mot kollektivtrafiken, samt övrigt klotter i 
Botkyrka kommun där den lagliga väggen invigdes sommaren 2012. Källa: Brottsförebyggande rådets 
officiella kriminalstatistik 2016. 

 
Den lagliga väggen i Norrköping tillkom redan 1995, vilket var ett år före klotterbrott började 
särskiljas från övriga skadegörelsebrott, vilket omöjliggör en analys av utvecklingen före och 
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efter tillkomsten av väggen. Norrköping faller därför bort ur denna del av analysen. För att 
undersöka hur de olika fallstudieobjekten förhåller sig till varandra gällande den anmälda 
brottsstatistiken behöver data anpassas till respektive stadsdels/kommuns befolkningsmängd. 
Detta åstadkommes genom att använda data omvandlad till per 100 000 invånare.64 För 
tydlighetens skull redovisas jämförelsen mellan de olika fallstudieobjekten uppdelade på ett 
diagram per brottskategori. Som synes i figurerna 30, 31 och 32 nedan sticker Norrköpings 
kommun ut, med en mycket låg nivå av antal anmälda brott. Det är enbart en liten ökning till 
ett par hundra brott i kategorierna klotter respektive övrigt klotter kring år 2007 som går att 
tyda i figur 30 och 32. I övrigt är det oerhört små fluktuationer som knappt syns i diagrammen 
nedan.  

 

 
Figur 30. Antal anmälda brott i kategorin klotter per 100 000 invånare i respektive kommun/ 
stadsdel. Den redovisade statistiken för Göteborgs kommun avser stadsdelen Majorna-Linné, och  
inte hela kommunen. Källa: Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik 2016. 
 
 
 

 

                                                             
 

64	Brottsförebyggande	Rådet	(2015)	s.	10	
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Figur 31. Antal anmälda brott i kategorin klotter mot kollektivtrafiken per 100 000 invånare i  
respektive kommun/stadsdel. Den redovisade statistiken för Göteborgs kommun avser stadsdelen  
Majorna-Linné, och inte hela kommunen.  Källa: Brottsförebyggande rådets officiella  
kriminalstatistik 2016. 

 
 

 
Figur 32. Antal anmälda brott i kategorin övrigt klotter per 100 000 invånare i respektive 
kommun/stadsdel. Den redovisade statistiken för Göteborgs kommun avser stadsdelen Majorna- 
Linné, och inte hela kommunen. Källa: Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik 2016. 
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5. Analys 
 
Här följer en analys av insamlad data med syfte att återkoppla till de tre frågeställningar 
utvärderingen ämnar ge svar på.  
 
Att svara på hur många av de som använder de öppna graffitiväggarna som tidigare målat 
illegalt men numera avstår från det på grund av förekomsten av lagliga alternativ är inte helt 
lätt, när vi ser hur klent utbudet av lagliga alternativ varit enligt utövarna själva. Personer 
boende i Stockholm som velat måla graffiti har sedan 2008 givits möjlighet att göra det i 
Märsta, dryga 4 mil norr om city. Dock på en 8 meter lång/kort vägg. Sedan 2012 har de också 
givits möjlighet att utöva sitt intresse på den öppna väggen i Alby, Botkyrka, dryga 2 mil söder 
om city. I Högdalen, fanns under några år på 00-talet och 10-talet en laglig vägg invid 
kulturhuset Cyklopen, i kulturföreningen Kulturkampanjens regi. Utöver dessa finns/har 
funnits ett antal ”fames” och ”semilagliga” alternativ som exempelvis Snösätra industriområde 
i Rågsved, där det är lagligt att måla, men inte för alla, då inbjudan från curator behövs för att 
få måla i området. Men sett till de helt öppna och lagliga väggar som står till buds, (det vill 
säga totalt tre stycken) 65 belägna i utkanten av Storstockholm finns det anledning att fundera 
kring om dessa skulle kunna tillgodose intresset hos utövarna, med tanke på 
befolkningsstorleken.  
 
Graffitifrämjandet uppskattar andelen graffitimålare i Stockholm till cirka 2000 personer, men 
det är en svår uppskattning att göra med tanke på att många målar i perioder och har långa 
uppehåll mellan sina aktiva perioder. Det är också svårt att bedöma hur många personer som 
har intresset och behovet av att aktivt utöva det med tanke på graffitins ursprungliga olagliga 
natur. Här uppstår möjligen också ett hönan-och-ägget-dilemma. Barn och ungdomar som 
intresserar sig för graffiti och inte initialt för att det är spännande att bryta mot lagen ges i 
vissa kommuner inte någon möjlighet att utöva sitt intresse på lagligt sätt. En tänkbar 
konsekvens av det är att några av dessa ungdomar med tiden utvecklar ett intresse för den 
olagliga möjligheten i brist på lagliga alternativ.   
 
Det bör också understrykas att det är oklart i vilken utsträckning vi kommit i kontakt med 
utövare som aldrig använder de öppna väggarna. Dock består merparten av den insamlade 
intervjudatan av enkäter som under långa tidsperioder fanns tillgängliga på de två butikerna 
Highlights i Stockholm, vilket ökar sannolikheten för att vi fångat in även den gruppen i 
undersökningen (i alla fall i större utsträckning än om datan endast bestått av intervjuer vid 
de öppna väggarna.) Och kanske är det just denna grupp som borde intervjuas, för att förstå 
varför de inte använder sig av de lagliga alternativ som finns. Å andra sidan lär de utövare 
som både använder de lagliga väggarna och målar olagligt vara mer mottagliga för satsningar 
på lagliga alternativ än de som aldrig målar lagligt. Att arbeta med denna grupp utövare för 

                                                             
 

65	I	samband	med	slutförandet	av	denna	rapport	har	det	tillkommit	en	öppen	vägg	i	Tantolunden	på	Södermalm	i	
Stockholm.	Så	utbudet	av	öppna	väggar	i	Stockholm	har	ökat,	dock	efter	genomförd	datainsamling,	och	därmed	är	
det	inget	som	finns	med	i	resonemanget	i	rapporten.	
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att få fler av dem att gå över till mer lagligt utövande ligger också i linje med Brås ståndpunkt 
som nämndes i kap 2.3, att den illegala graffitin inte kommer försvinna, utan att det 
brottsförebyggande arbetet istället bör fokusera på att minska det olagliga klottret. Det är 
också viktigt att komma ihåg att, när det gäller de utövare som enbart och alltid använt sig av 
de lagliga väggarna för sitt utövande kan öppna graffitiväggar aldrig tjänstgöra som 
brottsförebyggande åtgärd, då det inte är tal om något brott. Den brottsförebyggande effekten 
är lika obefintlig när det kommer till de målare som aldrig nyttjat de lagliga väggarna 
eftersom de anser att dessa begränsar den frihet som tycks vara en central aspekt inom 
graffitikulturen. Det bör dock också påpekas att resultatet av denna studie pekar på att 
frihetskänslan inte av alla utövare kopplas till olaglig graffiti.   
 
I Norrköping har dock de lagliga möjligheterna varit bättre i och med de stora ytor som 
erbjudits för målande i kolhamnen sedan 1995. Det skulle vara intressant med en fördjupad 
lokal studie, för att undersöka i vilken utsträckning graffitimålare i Norrköping målar legalt. 
Det har inte varit möjligt att göra i denna studie, då frågor om respondenternas hemvist 
ställdes sporadiskt, samt att många som intervjuades var på besök på platsen, och kom från 
andra städer i landet. En vidare frågeställning skulle emellertid kunna vara: Hur många av de 
graffitimålande norrköpingsbor födda på 1980- respektive 1990-talet målar illegalt, i vilken 
omfattning och varför?  
 
Hur politiken förhåller/förhållit sig till graffiti i de olika kommunerna och hur detta 
påverkar/påverkat utövarna bör också undersökas vidare.  
 
När det gäller den omvända frågeställningen om hur många som börjat måla legalt för att sedan gå 
över till att måla illegalt visar resultatet att av de 48 personer som angett en laglig plats som första 
plats för graffitimålande målar knappt hälften helt och hållet på laglig plats. 73 procent av dem har 
på frågan hur stor andel av deras målande som sker på laglig plats angett svarsalternativet 75- 
respektive 100 procent. Det går också att vända på resonemanget och säga att 60 procent av de som 
första gången målade legalt sedan har i varierande utsträckning valt att måla både legalt och illegalt. 
Skälen till varför de valt att förlägga en del av sitt målande till illegala platser har varit svåra att 
kartlägga i studien. I vissa fall har det varit uppenbart att tillgången till lagliga ytor inte varit 
tillfredsställande, och i andra har det inte funnits så mycket tanke bakom skälen. Vissa har bara 
velat måla och inte lagt någon värdering i om det varit på legal eller illegal plats. Här är det också 
relevant att lyfta diskussionen om hur lagligt kontra olagligt definieras. Med tanke på att det endast 
är 9 % av de intervjuade graffitiutövarna som anger kicken eller spänningen som varande det bästa 
med graffiti, i kombination med att det endast är 10 % som beskriver elskåp eller tåg som bra platser 
för graffiti, är det viktigt att fundera kring vilka platser som definieras som illegala och vilken roll 
denna form av illegal graffiti utgör för samhället. Det är alltså enbart 10 % som beskriver den ideala 
platsen för målande som något som går att tolka som en olaglig plats, samtidigt som det enbart är 
19% av respondenterna som anger att de enbart målar lagligt.  
 
Många platser som är kända i graffitikretsar är så kallade semilegala, det vill säga de är inte legala i 
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juridisk bemärkelse, men det är inte en plats där brottet bevakas eller rapporteras i någon större 
utsträckning. Är det denna typ av platser som ersatt 25- eller 50% av utövandet på lagliga platser, 
eller är det fasader på bostadshus och ytor vid allmänna färdmedel som tåg och tunnelbana? Med det 
material som samlats in i den här studien går det inte att uttala sig specifikt om den frågan. 
Materialet i studien ger dock en indikation på att det uppsåtliga illegala utövandet av graffiti 
praktiseras av en mindre del av graffitimålarna. Baserat på ett fåtal respondenters resonemang går 
dock inte att utesluta att ett visst mått av fascination eller respekt för de som upprätthåller den 
rebelliska, autentiska bilden av graffiti genom att måla på tåg eller på andra svåra/imponerande 
platser förekommer hos de som till större delen väljer att måla legalt. Och även om målningar på de 
semilegala platserna inte i praktiken behandlas som brott i samma utsträckning som de gör när de 
förekommer på mer offentliga platser är de fortfarande lika olagliga. De flesta av de deltagande 
utövarna i studien verkar främst välja platser som skulle kunna tolkas som semilegala. Är valet av 
denna typ av olagliga plats ett uttryck för att de saknar tillräckliga möjligheter att måla helt lagligt, 
eller är det ett uttryck för inställningen att graffiti ska vara olagligt?  
 
Det går alltså att hävda att många av de som först målade på laglig plats, idag målar även på olaglig 
sådan. Det betyder dock inte att förekomsten av illegal graffiti ökat på grund av att dessa 48 personer 
haft möjligheten att måla graffiti legalt. Samma personer kanske skulle ha målat graffiti idag även 
om den lagliga möjligheten de hade när de började inte hade funnits. I så fall hade troligen deras 
illegala andel varit större. För att skapa bättre kunskap och förståelse för varför dessa personer valt 
att förlägga en del av sitt målande till illegala platser behövs ytterligare forskning på området. Det är 
dock intressant att av de som anser att de haft bra förutsättningar att måla lagligt är det över hälften 
som anger att de målar 100 procent lagligt. Det handlar dock enbart om 9 individer.   
 
Den näst största kategorin (18 procent av målarna nämner något inom denna kategori) när det gäller 
vad som är en bra plats för graffitimålande handlar om att väggen bör vara öppen, tillgänglig och 
välexponerad. 24 % beskriver den ideala platsen som bestående av stora ytor att måla på. Väggarna i 
Märsta och Botkyrka är relativt begränsade när det gäller dessa preferenser, särskilt väggen i Märsta 
med sina 8 meter. Att stå i kö för att måla och att ibland behöva måla över sin egen målning kan 
antas bidra till att de lagliga alternativen inte räcker till, och olagliga varianter används som 
komplement.  

 
De äldre graffitimålarna är de som målar mest lagligt. Det är också de som vuxit upp med sämst 
förutsättningar att måla lagligt (lite beroende på uppväxtort). Så tittar vi på den ålderskategorin 
separat verkar det som att förekomsten av öppna graffitiväggar fått utövarna att måla mer lagligt. 
Det skulle naturligtvis kunna vara så att om inte den lagliga möjligheten fanns skulle dessa målare 
helt avstå från att måla.  

 
Vad gäller frågeställningen huruvida de lagliga väggarna uppfyller utövarnas behov av att uttrycka 
sin konst talar de redovisade siffrorna sitt tydliga språk. 50 % av de intervjuade målarna anser att 
utbudet är dåligt, och enbart cirka 20 % anger att allt sitt målande sker på laglig plats. Av de 
respondenter som bor/bott eller varit mycket i Norrköping verkar det som att möjligheterna som 
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erbjuds i kolhamnen åtminstone till stor del uppfyller behovet. En manlig utövare (24 år) från 
Norrköping, men numera boende i en annan stad, som angav att 50 % av hans målande sker på 
lagliga väggar berättade exempelvis att han aldrig målar olagligt i Norrköping på grund av att han 
nästan aldrig behöver måla över sig själv eftersom det finns så stora ytor i kolhamnen. En annan 
kvinnlig utövare (25 år) berättar att de som håller på med graffiti i Norrköping känner sig 
respekterade och sedda av kommunen på grund av det område de blivit tilldelade i kolhamnen, samt 
den organisation som finns med kurser, förmedling av konstuppdrag med mera. Hon berättar att det 
vore dumt om det fanns en laglig vägg mer centralt för då kanske det skulle bli mer klotter på stan, 
och de vill de inte ha. Som det är nu förekommer det klottrande på vägen till kolhamnen, men inte i 
så stor utsträckning. En tredje respondent i Norrköping beskriver hur en ideal plats för 
graffitimålande skulle kunna se ut, och kommer sedan underfund med att det är kolhamnen i 
Norrköping han beskrivit.  
 
Norrköping sticker också ut när vi tittar på statistiken över anmälda brott, och jämför siffrorna med 
övriga studerade platser. Under den 18-årsperiod som studerats ligger antalet anmälningar på en 
mycket stabil och låg nivå jämfört med de andra, som både ligger avsevärt mycket högre och 
fluktuerar mycket över tid. Siffrorna i Norrköping tyder på att en långsiktig politik som möjliggör 
laglig graffiti kan ha effekt på frekvensen klotter. Men i och med att det handlar om statistik över 
anmälda brott i en kategori med stort mörkertal är det också möjligt att mängden klotter i staden i 
själva verket är stor, men att allmänheten inte bryr sig om det. Det skulle ju också kunna vara en 
konsekvens av den goda dialogen som verkar föras kring graffiti. Kommunens hållning i frågan skulle 
också kunna minska på stigmatiseringen av subkulturen, vilket i sin tur skulle kunna påverka 
befolkningen att inte förknippa klotter med otrygghet på samma sätt som i andra städer. Det 
förefaller samtidigt lite osannolikt att frekvensen faktiskt klotter i Norrköping skulle ha varit hög 
utan reaktioner från samhället under så lång tid som 18 år.  

 
Som nämndes ovan gav en respondent uttryck för att visst illegalt målande förekommer på väg till 
och från de lagliga väggarna i Norrköping. Det är rimligt att tänka sig att vägen till och från en laglig 
graffitivägg från exempelvis närmsta tågstation eller busshållplats drabbas mer av olaglig graffiti än 
andra platser, även om vi i denna studie inte har undersökt det specifikt och kan belägga det i någon 
större utsträckning. Erfarenheterna från den öppna väggen i Orminge visar dock att frekvensen 
klotter minskade i närområdet. Vidare studier av just denna inom den allmänna debatten kallade 
”spridningseffekt”66 skulle kunna ge bredare kunskap om detta. En del utövare och besökare har talat 
om värdet av en välfungerande sophantering invid de lagliga väggarna, dvs kanske främst insamling 
av förbrukade sprayburkar (som kanske inte är helt tomma), vilka annars kan plockas upp av vem 
som helst, exempelvis nyfikna barn, och användas på andra platser. Detta kan jämföras med andra 
kommunala verksamheter där olika typer av lokal infrastruktur anpassas efter den aktuella 
verksamheten.  
 

                                                             
 

66	Icke	att	förväxla	med	det	kriminologiska	begreppet	Spridningseffekt	som	syftar	på	brott	som	flyttar	
från	en	plats	till	en	annan	på	grund	av	försämrade	förutsättningar	för	att	genomföra	brottet.		
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Den samlade bilden av det insamlade materialet är att de lagliga väggarna inte uppfyller utövarnas 
behov av att uttrycka sin konst på lagligt sätt. Det finns anledning att koppla samman det resultatet 
med frågeställningen huruvida de utövare som till en början målade olagligt, numera målar lagligt 
till följd av förekomsten av lagliga möjligheter. För någon som exempelvis bor i centrala Stockholm 
innebär kanske inte tillkomsten av de lagliga möjligheterna i Sigtuna och Botkyrka någon större 
skillnad i möjligheter till lagligt utövande. Denna koppling kan också göras till den omvända 
frågeställningen hur många av de utövare som börjat på laglig vägg, men övergått till lagliga och 
olagliga platser. Främst med tanke på att tillgången till, respektive storleken på de lagliga ytorna 
medför att utövare får stå i kö för att måla, samt att de med jämna mellanrum blir tvungna att måla 
över det som de själva tidigare målat. Förvisso finns det fler fritidsintressen där utövare är tvungna 
att köa för sin tid vid platsen för utövandet, men för att kunna tala om graffitiväggar som 
brottsförebyggande åtgärd, behöver de vara fler i en stor stad som Stockholm. De två existerande 
väggarna i länet (Märsta och Botkyrka) har ett för stort geografisk upptagningsområde för att ha en 
chans att uppvisa någon eventuell brottsförebyggande effekt.  
 
Norrköping som fallstudie sticker ut, varför en fördjupad undersökning av detta resonemang skulle 
vara intressant att genomföra där.  
 
Det bör också nämnas att när såväl utövare som besökare svarat på frågan om vilka funktioner en 
laglig vägg fyller är det enbart 12- respektive 20 procent som lyft fram att de kan bidra till att minska 
olaglig graffiti. Med tanke på att de flesta också är övertygade om att de lagliga väggarna inte leder 
till mer olaglig graffiti, skulle detta istället kunna vara ett uttryck för att de lagliga väggarna fyller 
många olika samhälleliga funktioner. 36 % av Målarna själva talar om kreativ och kulturell 
utveckling och 20 % av dem talar om en demokratifrämjande funktion. 27% av besökarna talar också 
om demokratifrämjande funktioner, och 17 % av dem om att de lagliga väggarna främjar unga 
talangers kreativa utveckling.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det insamlade och analyserade materialet i denna utvärdering 
inte tyder på att införandet av öppna graffitiväggar direkt verkar öka klottret. Det statistiska 
materialet gällande Märsta och Norrköping talar mer för motsatsen. Vad gäller materialet som 
handlar om Botkyrka respektive Göteborg är det svårare att skönja någon stadig utveckling över tid 
åt endera hållet. Den sammantagna intervjudatan ger stöd för att de lagliga väggarna minskar 
klotter. Detta baserat på att 44 procent av samtliga svarande, såväl utövare som besökare, anser att 
de öppna väggarna minskar klottret, mot tre procent som är av motsatt uppfattning. Att endast cirka 
10 procent av utövarna anger spänningen/kicken som en drivkraft, samt att 10 procent av utövarna 
beskriver bra platser för graffiti som något som kan uppfattas som uppenbart olagliga platser talar 
för att de öppna väggarna inte leder till ökat klotter. Det betyder alltså inte att de öppna väggarna 
kan förmå samtliga utövare att helt och hållet avstå från olagligt målande, utan endast minska 
omfattningen av de olagliga målandet.   
 
Något som vidare stödjer slutsatsen att öppna väggar kan minska klottret är att en stark majoritet 
(76 procent) av utövarna anser att lagliga väggar kan tillgodose deras behov av graffitiutövande. 
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Detta tyder återigen på att om utbudet av öppna väggar skulle motsvara efterfrågan skulle det 
endast vara en liten grupp utövare som skulle utöva graffiti på olagliga platser.  
 
Öppna graffitiväggar verkar dock enligt intervjuerna i denna studie främst fylla många andra 
funktioner än just som brottsförebyggande åtgärd. Tydliga funktioner som lyfts av respondenterna är 
att de framhäver konstnärliga talanger, är ett uttryck för yttrandefrihet, skapar möten mellan 
människor och tillför staden estetiska värden.  
 
I kapitel 2.1.4 presenterades fem olika typer av vanligt förekommande argument för och emot öppna 
graffitiväggar. Alla dessa har på olika sätt berörts av informanterna i denna studie, men det har 
också framkommit ytterligare en typ av argument för väggarna/platserna – att de fyller sociala 
funktioner, dels genom att främja social interaktion, och dels som terapi och stimuli till personlig 
utveckling för utövare. Om vi aningen förenklat spaltar upp argumenten för och emot lagliga 
graffitiväggar så skulle det kunna se ut på följande sätt: 
 
EMOT 
1. Lagliga graffitiväggar legitimerar en kriminell subkultur. Här finns främst två olika argument:  

a. ”Spridningseffekten” gör att områden runt omkring riskerar att drabbas av klotter. Vissa 
argumenterar även för en mer utvidgad spridning genom att öppna väggar lockar fler till 
olaglig graffiti.  

b. Öppna väggar gör det svårare för polis och andra rättsvårdande myndigheter att hantera 
olaglig graffiti.  

2. Laglig graffiti förstör en genuin ungdomskultur: Graffiti är en spännande, vital och subversiv 
bildkultur – så länge den görs olagligt - när den är laglig förlorar den sin autenticitet.  

 
FÖR 
3. Laglig graffiti som brottsförebyggande åtgärd. Här finns främst två olika argument: 

a. Laglig graffiti för att minska den olagliga graffitin –  ”Magneteffekten” ( en slags motsats till 
”spridningseffekten”). 

b. Laglig graffiti för att undvika att graffitiintresserade ungdomar ”tvingas” begå brott. 
4. Laglig graffiti för att främja konst och kultur: Här handlar det om att använda graffiti som en del 

av stadsrummets konstnärliga uttryck för att skapa spännande visuella upplevelser och 
kulturella sammanhang.  

5. Laglig graffiti som ett sätt att stärka demokrati och yttrandefrihet. Även här går det att urskilja 
två olika argument: 
a. Graffitimålare såväl som allmänhet ska ha laglig rätt att göra sina röster hörda i det offentliga 

rummet – precis som stora företag, myndigheter och organisationer.  
b. Graffitimålare ska precis som andra subkultursutövare ha laglig rätt att utöva sin kultur.  

6. Laglig graffiti främjar social interaktion 
a. bidrar till att undvika stigmatisering av graffitiintresserade ungdomar, och erbjuder utövarna 

en terapeutisk möjlighet.  
b. Öppna väggar kan fungera som en mötesplats mellan graffitimålare och en bredare allmänhet.  
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Det handlar till synes om argument och motiv av synnerligen olika art och där vissa handlar om 
mätbara effekter (om än i vissa fall utgående från förhoppningar eller farhågor), medan andra mer 
handlar om åsikter eller värderingar. En jämförelse mellan den sammantagna insamlade och 
analyserade datan (såväl intervjuer som statistik) och dessa punkter visar att det i varierande grad 
går att hitta stöd för nästan alla av dem. 
 
Datan ger ett svagt stöd för argument 1a, ett visst mått av lokal så kallad ”spridningseffekt” tycks i 
vissa fall förekomma i öppna väggars omedelbara närhet. Huruvida det skulle finnas det som i vissa 
fall kallas för en utvidgad spridningseffekt - det vill säga att lagliga väggar lockar fler att måla 
olagligt har inte gått att undersöka inom ramen för denna studie. Det skulle dock kunna sägas finnas 
ett visst stöd för detta då en liten del av informanterna har börjat måla graffiti på en laglig vägg, för 
att sedan även måla olagligt. Å andra sidan är det en betydligt större grupp som gått åt andra hållet, 
och börjat måla olagligt för att sedan till viss del måla lagligt. Argument 1b har inte behandlats 
särskilt i arbetet. För argument 2 finns det svagt stöd i materialet. Detta genom några utövares 
åsikter att graffitin riskerar förlora i autenticitet till följd av etableringen av öppna väggar.  
 
I den insamlade datan går det att identifiera ett mycket stort stöd för argument 3b, medan stödet för 
argument 3a är bekräftat, men med något mindre stöd än 3b. Argument 3a finner vi dock stöd för hos 
både utövarna och besökarna. 12 procent av utövarna anger ”Minskar olaglig graffiti” som funktion 
för lagliga väggar, jämfört med besökarna, där den kategorin uppgår till 20 procent. 
 
I intervjumaterialet är det annars argument 4-6 som dominerar såväl utövarnas som besökarnas svar 
när det gäller vilka funktioner de öppna väggarna innehar. Utövarna ser ”Konstnärligt/kulturellt 
utvecklande” som den främsta funktionen med de öppna väggarna (36 procent), medan hälften så 
många av besökarna lyfter fram denna funktion (17 procent). Den största kategorien bland besökarna 
är istället ”Demokratisk” (27 procent). Det är emellertid 20 procent av utövarna som lyfter fram 
denna funktion. Argument 6 a och b hör till de mindre förekommande inom 
forskningen/samhällsdebatten, men stöds tydligt i denna studies insamlade data. Vid en återblick på 
figur 18 respektive 26 (se nedan) blir det intressant med en särskild analys av denna data kopplad till 
de sammanfattade argumenten ovan. 
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Figur 18 respektive 26. Förhållandediagram över vilka funktioner utövare respektive besökare ser med 
lagliga graffitiväggar.  

 
Det som skiljer resultatet av denna studie mot de vanligaste argumenten för öppna graffitiväggar 
som lyfts fram i kap 2.1.4, är alltså att väggarna/platserna fyller sociala funktioner, som att främja 
social interaktion, men också som terapi och stimuli till personlig utveckling för utövare.  

 
För att tillämpa öppna graffitiväggar som brottsförebyggande åtgärd bör efterfrågan, uppförandet, 
platsen och organisationen kring anläggningen utredas ordentligt, och även kompletteras med andra 
brottförebyggande åtgärder eller övergripande policys. Resurser bör också läggas på dialog med 
utövare, för att på bästa sätt förstå och bemöta det behov som finns.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor riktade till utövare.  
 

Utvärdering av Lagliga graffitiväggar 
Intervjufrågor Spontana intervjuer med aktiva graffitimålare 

	
 
1. Kön	
2. Ålder	

	
3. Hur	länge	har	du	hållit	på	med	graffiti?		

	
	

4. Vad	är	det	bästa	med	graffiti?	
	
	

5. Hur	har	det	(från	ditt	perspektiv)	sett	ut	med	lagliga	möjligheter	att	utöva	graffiti	genom	
åren?		
	
	

6. a.	Hur	ser	en	bra	plats	för	graffitimålande	ut?	
b.	Kan	en	sådan	plats	vara	en	laglig	plats?	
	
	

7. Hur	stor	andel	av	ditt	målande	sker	på	en	laglig	vägg	eller	motsvarande	laglig	plats?	(I	
förhållande	till	målande	på	olaglig	plats)	
25	%	
50	%	
75	%	
100	%	
 

8. Vad	ser	du	för	funktioner	med	en	laglig	vägg?	
	

9. Upplever	du	förekomsten	av	lagliga	väggar	som	positiv/negativ	för	graffitikulturen?	
	

10. Vad	ser	du	för	fördelar	respektive	nackdelar	med	lagliga	graffitiväggar?	

 
11. Kan	det	lagliga	alternativet	ersätta	olagliga?	
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Bilaga 2. Intervjufrågor riktade till besökare. 

Utvärdering av Lagliga graffitiväggar 
Intervjufrågor Spontana intervjuer med besökare/betraktare 

1. Kön	
2. Ålder	

 
3. Vad	förde	dig	hit	idag?		

	
	

4. Har	du	varit	här	förut?	
	
	

5. Vad	tycker	du	om	platsen?	
	
	

6. Brukar	du	besöka	den	här	eller	likande	platser?	
a. Om	ja,	hur	ofta?	Någon	gång	om	året	
b. 	flera	gånger	om	året?	
c. Månadsvis	
d. veckovis	
	
	

7. Vad	är	ditt	förhållande	till	graffiti?	
a.	Hur	påverkar	den	här	platsen/andra	liknande	platser	(Med	lagliga	
graffitiväggar)	ditt	förhållande	till	graffiti	i	stort(även	olaglig	sådan)?	
	

8. a.	Hur	ser	en	bra	plats	för	graffitimålande	ut?	
b.	Kan	en	sådan	plats	vara	en	laglig	plats?	
	
	

9. Tycker	du	det	är	viktigt	att	det	finns	lagliga	graffitiväggar?	
	
	

10. Vilka	funktioner	ser	du	med	lagliga	graffitiväggar?	

 
11. Upplever	du	att	förekomsten	av	lagliga	väggar	är	positiv/negativ	för	graffitikulturen?	

 
12. Vad	ser	du	för	fördelar	respektive	nackdelar	med	lagliga	graffitiväggar?	

 
13. Anser	du	att	det	lagliga	alternativet	kan	ersätta	det	olagliga?	
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Bilaga 3. Enkät riktad till graffitimålare.  

Utvärdering av lagliga graffitiväggar  
Enkät  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graffiti-
målare 
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7. Vad	är	det	bästa	med	graffiti?	

	
	
	

 
	

8. Hur	har	det	(från	ditt	perspektiv)	sett	ut	med	lagliga	möjligheter	att	utöva	graffiti	genom	
åren?		
	
	

 
	
	

9. a.	Hur	ser	en	bra	plats	för	graffitimålande	ut?	
	
	
	
	

 

b.	Kan	en	sådan	plats	vara	en	laglig	plats?	
 

	
 

	
	
	

10. Vad	ser	du	för	funktioner	med	en	laglig	vägg?	
	
	
	
	
	
	

11. Ser	du	några	nackdelar	med	lagliga	graffitiväggar?	

 

 

	
	

12. Övriga	kommentarer	
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Bilaga 4. Enkät riktad till besökare 
   

Utvärdering av lagliga graffitiväggar  
Enkät  

Besökare/ 
Betraktare 
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7. a)	Vad	är	ditt	förhållande	till	graffiti?	

 

b)	Hur	påverkar	den	här	platsen/andra	liknande	platser	(Med	lagliga	graffitiväggar)	ditt	
förhållande	till	graffiti	i	stort	(även	olaglig	sådan)?	
	
	
	
	

8. a)	Hur	ser	en	bra	plats	för	graffitimålande	ut?	

 

 

b)	Kan	en	sådan	plats	vara	en	laglig	plats?	
	
	

9. Tycker	du	det	är	viktigt	att	det	finns	lagliga	graffitiväggar?	
	
	
	
	

10. Vilka	funktioner	ser	du	med	lagliga	graffitiväggar?	

 

 

 
11. Upplever	du	att	förekomsten	av	lagliga	väggar	är	positiv/negativ	för	graffitikulturen?	

	
	
	
	
	

12. Vad	ser	du	för	fördelar	respektive	nackdelar	med	lagliga	graffitiväggar?	

 

 

	
13. Anser	du	att	det	lagliga	alternativet	kan	ersätta	det	olagliga?	
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