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Förord

I en stad finns lika många historier som invånare. Möjligtvis fler. En promenad genom staden bjuder in till 
en resa i både tid och rum. Samtidigt blir utrymmena för den berättande staden färre. Innerstäderna och city 
präglas av en anonymitet och städerna runt om i Sverige börjar allt mer likna varandra. 

Alla har vi stött på det, alla har vi sett det. Vissa av oss blir fascinerande och vill veta mer, andra ropar klotter, 
vandalisering och kriminalitet. Kärt barn har många namn. Graffitin idag skapar debatt. 

Under åren på utbildningen för Fysisk Planering lär vi oss att utforma de offentliga rummen som en 
mötesplats, ett vardagsrum och en plats för integration. Ibland intas ett kritiskt förhållningssätt till den 
föreställningen men många gånger blir den till en norm. En norm som är förankrad i en tro att den fysiska 
utformningen kommer att leda till fler möten. Stadens invånare blir dockor som placeras ut i ett väl 
utstuderat och planerat rum. 

Graffitin blir ett tydligt tecken på en motsatt sida, där planerarens och arkitektens roll blir mindre, där 
invånarna tar på sig att själva utforma och designa sina offentliga rum. 

Är det inte dags att planeraren och arkitekten släpper sin penna?

Ett stort tack till

Vår handledare Katinka för att hon har stötta oss i våra idéer, tankar och låtit oss forma vårt arbete efter vad 
vi själva tror på. 

Även ett stort tack till biblioteksgänget, utan er hade livet bjudit på mindre skratt. 

Anna Liljehov förtjänar även en ros för hennes kritiska glasögon.
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Sammanfattning

Uppsatsen Kampen om staden - En prövning av gränser undersöker relationen mellan den 
olagliga fasadkonsten och den lagliga fasadkonsten samt konstinstitutioner i Malmös centrala delar. Studien 
bygger på en icke-deltagande observation där målpunkter för de tre enheterna identifieras och kartläggs. 
Stadsvandringen mellan målpunkterna är slumpmässig för att pröva om graffiti uppstår utanför sina 
målpunkter. Detta för att undersöka om graffitin prövar de andra enheterna i det offentliga rummet. 

Diskussion av resultatet belyses genom teori kring offentliga rum, territoriumskapande i staden, stadens 
rytm och process samt planerarens och arkitektens roll i skapandet av offentliga rum. Studien intar ett 
postmodernistiskt perspektiv gentemot planering då den teoretiska utgångpunkten för arbetet är Nancy 
Fraser teori om den starka respektive svaga offentlighet.  Den teoretiska bakgrunden blir att undersöka hur 
den svaga 
respektive starka offentligheten kan göra sig synlig ur ett planerings- och arkitektoniskt perspektiv och därav 
genom de tre undersökningsenheterna. 

Studien visar att de tre enheterna prövar varandra i den offentliga miljön genom vidgande och försvar av 
territorium. Framförallt har graffiti en stor roll i kampen om det offentliga rummet då den är olaglig och 
anses som en negativ företeelse i stadsrummet, en normbrytande handling samt att verken anses vara 
skadegörelse. Graffiti prövar den lagliga fasadkonstens och konstinstitutionernas territorium genom en 
ständig närvaro utanför sina målpunkter och utanför de två lagliga väggarna i Malmö. Graffitin blir den 
svaga offentligheten som indirekt bedriver en opinion gentemot den starka offentligheten, den lagliga 
fasadkonsten och konstinstitutioner, genom att pröva regelverk, normer och territorium med handling. 
Graffitin blir ett tydligt tecken på en motsatt sida där invånarna tar på sig att själva utforma sina offentliga 
rum. Detta kan ses som en del av den kampen mellan den starka och svaga offentligheten som skapar stadens 
rytm.
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Begreppsförklaring 

Laglig – Enligt National Encyklopedin är laglig detsamma som legal vilket innebär att en handling är 
förenligt med gällande lagregler, grundad på lagregler eller föreskriven i lagregler.1

Olaglig – Olagligt kan utifrån NE definition på laglig vara dess motsats. Alltså en handling som inte är 
förenligt med gällande lagregler, inte grundad på lagregler och icke-föreskriven i lagregler.2 Denna handling 
beskrivs enligt NE ett brott vilket innebär att en handling som i brottsbalken eller i lag eller annan författning 
är straffbelagt med antingen böter eller fängelse.3

Legitimitet – Enligt NE är legitimitet lagligt berättigande och ordet används särskilt om rätten till regentskap 
eller kungavärdighet. I allmänt språkbruk betyder ordet berättigande, ofta moraliskt.4

Diskurs – Diskurs betyder i dagligt tal samtal. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna 
en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp t.ex. den moraliska, den vetenskapliga 
eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet. Vidare förklaras det att diskurser bygger 
på uppfattningen av ett förhållande till verkligheten som uttryck genom diskurser och som i sin tur styr 
verklighetsuppfattningen. Det finns olika diskurser och orden och tankarnas innebörder styrs enligt det 
föreställningssätt av i vilken diskurs individen befinner sig i.5  

Opinion – NE menar på att en opinion är de åsikter, attityder och värderingar som en person eller en grupp 
har i olika frågor. Man skiljer mellan privat och offentlig opinion. Privat opinion är när en person uttrycker 
sin åsikt bland kompisar eller i familjen. Åsikter som uttrycks och sprids i samhället kallas offentlig opinion. 
De åsikter som många människor uttrycker i olika frågor brukar kallas den allmänna opinionen.6 

Offentlig – NE förklarar offentlig som allmän, som är tillgänglig för allmänheten. Detta avser verksamheter 
eller material som berör ett samhälle. Är verksamheterna och materialen allmän betyder det även att de 
förvaltas av staten eller kommunen.7

Offentligt rum – NE definierar offentligt rum som en del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för 
allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Allmän sammankomst och offentlig tillställning 
får inte anordnas i offentlig rum utan tillstånd av myndighet.8

Allmänintresse – NE förklarar begreppet som de generella intressen och behov som berör alla medborgare 
i ett samhälle. Allmänintresset företräds av riksdagen, regeringen och de kommunala församlingarna. Den 
sammanvägning av olika generella intressen som allmänintresset förutsätter sker i en representativ demokrati 
i första hand genom de politiska partierna, som tävlar om medborgarnas stöd på grundval av allmän rösträtt 
och politisk frihet.9 

1 legal. http://www.ne.se/lang/legal, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05.
2 Ibid, legal. hämtad 2014-05-05.
3 brott. http://www.ne.se/kort/brott/1181165, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05.
4 legitimitet. http://www.ne.se/lang/legitimitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05.
5 diskurs. http://www.ne.se/lang/diskurs, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05.
6 opinion. http://www.ne.se/enkel/opinion, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-19.
7 offentlig. http://www.ne.se/lang/offentlig, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05.

8 offentligt rum. http://www.ne.se/offentligt-rum, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05.
9 allmänintresse. http://www.ne.se/lang/allmänintresse, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-19.
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Institution – Enligt NE är institution inom samhällsvetenskapen en benämning på de normer och regler 
som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster. Institutioner 
kan vara formellt reglerade i lagen men kan också utgöras av sedvänjor, vanor och traditioner. De erkända 
sociala institutionerna är bl.a. familjen, staten, marknaden, vetenskapen och konsten. Förutom normer 
och konventioner innefattar de flesta institutioner omgivande fysiska förutsättningar såsom byggnader. 
Tillsammans tillför institutioner ett institutionellt system vilket innebär en relativt avgränsad enhet av 
ömsesidigt beroende, samverkande delar.10 

Graffiti – Begreppet graffiti härstammar från italienska graffito vilket betyder ”ristning” och ytterst av 
grekiskan ”gra´phō”. Detta kan utgöras av text, bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat. Denna handling 
är oftast olagligt i offentliga rum eller på en annans egendom. Utövaren är oftast anonym eller använder 
täcknamn. Motivet bakom denna handling kan bl.a. vara att dekorera de offentliga rummen eller viljan att 
uttrycka åsikter eller känslor på de offentliga rummen. Spraykonst är den form av graffiti som utvecklades 
av ungdomar från början av 1970 talets i USA och som under subkulturella och oftast illegala former gör 
tags, throw-ups, pieces eller bilder som innehåller något utav dessa former med sprayfärg på bl.a. burar och 
tåg. Dessa former av graffiti började uppträda i Europa förts på 80 talet och i Sverige 1984. Det svenska 
begreppet klotter används som ett samlingsnamn för all form av olaglig fasadkonst.11 

Klotter – NE förklarar klotter som ett slarvigt och hastigt gjord skrift eller teckning med eller utan innehåll, 
alltså oläslig. Klotter är särskild som uttryck för spontana ohämmade tankar.12 

Throw-up – Är ett förstorat tag vilket är ordet för namn inom graffiti som består av konturer som kan vara 
ifyllda. Dessa mäter en till tre kvadratmeter.  Eftersom denna typ av fasadkonst är större och mer avancerad 
tar det längre tid att arbeta vilket kräver planering. Val av plats är därför viktigt för att kunna arbeta i lugn 
och ro menar Guwallius.13 

Piece – Denna form av graffiti är en fullskalig graffiti målning och begreppet är en förkortning för det 
engelska begreppet masterpiece. Denna kan innehålla både text och bild med många färger, mönster, figurer 
och avancerade skuggningar. Guwallius förklarar att dessa konstformer kan innebära många timmars 
skissarbete vilket kan ta en hel dag att färdigställa på väggen. Pieces görs därför på avskilda platser, på lagliga 
väggar eller där graffitimålaren har bett om lov att måla på en vägg och fått tillstånd.14 

Postmodernism – Ett postmodernt förhållningssätt till fysisk planering innebär att världen accepteras som 
ett komplext system; ett samband mellan olika sociala relationer, värderingar och framförallt många olika 
sanningar. Postmodernister intar en skeptisk roll till den objektiva absoluta sanningen, och menar på att 
detta synsätt borde överges, och istället borde vi se bortanför denna och acceptera att samhället har blivit mer 
fragmenterat och pluralistiskt. Istället för att söka och planera efter en sanning bör det istället fokusera på 
att vi ingenting vet, vi borde ta till oss osäkerheten och arbeta därefter. Vad förespråkarna för postmoderna 
planeringen menar är att det finns många olika sanningar och verkligheter.15 Inom postmodernismen finns ett 
tydligt fokus på att förstå skillnader, och då det inte finns ett allmänintresse utan flera olika allmänintressen 
finns därför också flera olika lösningar.16

10 institution. http://www.ne.se/lang/institution, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05.
11 graffiti. http://www.ne.se/lang/graffiti, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-06
12 klotter. http://www.ne.se/sve/klotter, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-06.
13 Guwallius, Kolbjörn. Sätta färg på staden: Obeställd kreativitet i det offentliga rummet. Årsta: Dokument press, 2010.
14 Ibid. 
15 Allmendinger, Philip, Planning theory, 2. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009
16 Ibid.
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Urbant rum – ett rum präglat av skillnader, variationer och mångfald. Urbanitet innebär ett socialt och 
mentalt fenomen.17

Territorium - På ett generellt plan menar Mats Kärrholm att rumslig territorialitet kan ses som en form 
av kodning eller institutionalisering av rummet. En aktör - en person, grupp, administration eller ett bruk 
etablerar vissa betydelser inom ramen för ett avgränsat område där ett visst rum kopplas till en viss person, 
grupp, användning, praktik, identitet eller kultur.18 Vidare förklarar författaren att territorialitet är ett 
effektivt och avläsbart fenomen i den byggda miljön, snarare än psykologisk, social eller politisk avsikt 
eller intention. Territoriet förklaras som ett resultat av en pågående maktutövning inom en viss rumslig 
avgränsning där de primära territoriella handlingarna uppvisas av de handlingar som på plats upprätthåller 
och reproducerar den territoriella ordningen.19

Konsensus - överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system - t.ex. en nation, 
yrkesgrupp.20

Normativ - NE förklara normativ likt norm.21 Norm definiers som det ”normala” eller godtagna beteendet 
i t.ex. en social grupp; konvention, praxis och som en , handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller 
om hur något bör vara beskaffat eller organisera.22 

17  Westin, Sara, Planerat, alltför planerat: en perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer, Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsala Universitet, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2010,Uppsala, 2010
18 Kärrholm, Mattias. Arkitekturens territorialitet - till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum. 
Lund: Lunds Universitet, 2004
19 Ibid.
20 Konsensus. http://www.ne.se/sve/konsensus, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-18.

21Normativ. http://www.ne.se/normativ?i_h_word=Norm. Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-18      
22 Norm. http://www.ne.se/norm/271419.Nationalencyklopedin, hämtad 204-05-18, Norm.http://www.ne.se/norm/271418. 
Nationalencyklopedin, hämtad 204-05-18, 
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Författarna Sofia Masrour och Sara Nylander har tillsammans skrivit kapitel 1 Inledning och 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemställning 
Att planera det oplanerade. I vilken mån går det att planera fram en vital stad? 

The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to 
change ourselves by changing the city. It is, moreover, a common rather than an individual right 
since this transformation inevitably depends upon the exercise of a collective power to reshape the 
processes of urbanization. The freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to 
argue, one of the most precious yet most neglected of our human rights. – David Harvey23

Stadsrummet har en central betydelse som en gemensam kontaktyta för möten mellan människor och för att 
stimulera demokratin.24 Det offentliga stadsrummet ska verka för att konfronteras med olika tankar, idéer, 
livsstilar och kulturyttringar.25 I Malmö översiktsplan 2012 får det offentliga stadsrummet en centrala roll som 
mötesplats för stadens invånare. Stadens rum ska även stödja spontana aktiviteter och planeringen ska bidra 
till att vidga deltagandet i kulturlivet för alla befolkningsgrupper och hjälpa till att stimulera kulturutövandet 
och kulturskapandet i stadsrummet för både professionella och icke-professionella.26 Förutom offentliga rum 
som kommersiella mötesplatser behöver staden informella icke-kommersiella och föränderliga mötesplatser, 
där en mer tillåtande attityd kan anammas för att främja goda initiativ för spontana och tillfälliga platser för 
aktivitet och möten.27 Inom planering och arkitektur finns det en stark vilja främja för ett levande stadsrum. 
Dock finns det de som menar på att det enbart är fina ord som sen mynnar ut i att stadsrummet blir statiskt 
och funktionsdrivet. Enligt Catharina Gabrielsson anses yrkesverksamma inom planering och stadsbyggnad 
ha en legitimitet som bygger på det allmänna intresset, vilket blir en bestämmande faktor i vad som ska 
synas och göras i det offentliga rummet. Detta speglar en föreställning om samhället som homogent och 
demokratin blir synonymt för konsensus vilket skapar en bild av samhället som entydigt och överblickbart, 
detta som i grunden är baserat på samförstånd och igenkännande.28 

Malmös översiktsplan 2012 öppnar upp för följdfrågor, vilka är de spontana aktiviteter som ska stödja? Vad 
är goda initiativ? Och vad innebär en mer tillåtande attityd? Samt på vems axlar vila uppgiften att genomföra 
detta? 

Fina ord och strategier säger inte mycket om verkligheten, för samtidigt som det finns en strävan efter 
stadsrummet som öppet för spontana aktiviteter och kulturyttringar finns det övergripande policys för vad 
som anses vara ett okej beteende i det offentliga stadsrummet. Vad händer när invånarna tar sig an att 
förändra det offentliga rummet? 

Malmö översiktsplan kan öppna upp för en mängd bottom-up aktiviteter, gatukonst, graffiti och spontana 
stadsodlingar, kan ses som några, där invånarna tar på sig rollen som förvaltare av stadsrummet. Vem har 
rätten till att förändra stadsrummet? 

23 Harvey, David, Social justice and the city, Rev. ed., University of Georgia Press, Athens, 2009, s 315
24 Malmö Stad, Översiktsplan 2012, Planstrategi, utställningsförslag, http://www.malmo.se/
download/18.723670df13bb7e8db1bc547/1383643976032/OP2012_planstrategi_utstallningsforslag_web_jan2013.pdf
25 Ibid. 
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Gabrielsson, Catharina, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar/, 
Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, 2006
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1.1.2 Problemformulering
Graffitiutövandet sätter prägel på den fysiska miljön liksom planerare och arkitekter. Skillnaden mellan 
dessa parter är att graffitiutövandet är olagligt och anses som en negativ företeelse i stadsrummet, en 
normbrytande handling samt att verken anses vara skadegörelse. Oberoende av detta förekommer graffitin 
i de offentliga rummen. De prövar gränserna och berättar en historia med sin närvaro. På vilket sätt går det 
att se det offentliga rummet som en kamp mellan olika intressen; mellan professionella och lekmän? Hur 
kan uppkomsten av graffiti i de offentliga rummen förstås som ett tecken på en prövning av det planerade 
offentliga rummet? Hur kan graffiti ses som ett viktigt initiativ för att omvärdera vad offentliga rum faktiskt 
innebär? 

Frågeställningarna som kommer att undersökas i arbetet är: 

1. På vilket sätt går det att förklara graffitiutövandet som något mer än enbart en olaglig handling och 
vilken roll har konstinstitutioner och laglig fasadkonst i relation till graffiti? Hur får detta ett rumsligt 
uttryck i staden?

2. Inom dagens planeringsdebatt råder en diskurs om att offentliga rum kan planeras genom konsensus, 
vilka argument finns det som kritiserar strävandet efter konsensus i städers offentliga rum?  

3. Och i sådant fall, hur kan en attitydförändring inom planering formas om konsensus 
inte längre eftersträvas?

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att göra ett försök till att omdefiniera graffitiutövandet som något mer än enbart en 
olaglig handling. Uppsatsens syfte är att problematisera planeringens och arkitekturens roll och hur dessa 
beslutar om utformning och funktioner i städers offentliga rum. Vidare ska studien undersöka vem som 
beslutar över den konst som får tillträde i de offentliga rummen. Uppsatsen syftar till att åskådliggöra att 
det urbana rummet inte enbart skapas från att vara en vision till att bli en färdig produkt, utan att det kan 
uppstå när rummet tas i anspråk. Studien syftar till att undersöka huruvida det urbana rummet kan uppstå 
genom konflikter och en kamp mellan olika territorium i staden och om detta är en del av stadens rytm 
och process. Detta för att ge en nyanserad bild av offentliga rum och ett nytt perspektiv av fenomenet 
offentlighet i meningen om vem och vad som får ta plats. Av denna anledning kommer den lagliga och 
olagliga fasadkonstens samt konstinstitutioner i Malmö kartläggas för att undersöka relationen mellan dessa 
från ett ovanperspektiv. Slutligen är syftet att med arbetet pröva om graffitiutövandet främjar ett urbant rum.

1.3 Forskningsdesign
1.3.1 Forskning av kvalitativ data 
För att studera sambandet och processen mellan den olagliga fasadkonstens relation till konstinstitutioner 
samt den lagliga fasadkonsten ska en kvalitativ forskning tillämpas som forskningsdesign. Enligt Martyn 
Denscombe bör några nyckelbeslut inom kvalitativt insamlande av data prioriteras. Detta genom att 
prioritera viss data som anses passande för forskningen samt att jämföra de nya generaliserade slutsatserna 
med alternativa teorier eller förklaringar. Genom att studera kvalitativa data i form av en observation som 
mynnar ut i en kartläggning av fenomenet blir avgränsning en viktig beståndsdel för forskningen.29

29 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Upplaga 2:5. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009
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För att skapa en förståelse om ett fenomen beskriver Denscombe att insamlandet av data börjar genom 
intervjuer, fältanteckningar, dokument etc. för att söka efter återkommande tema. Målet med denna form 
av process är att komma fram till begrepp som kan hjälpa till att förklara relationen mellan graffiti och 
laglig fasadkonst och konstinstitutioner. Dessa begrepp utgör sedan grundvalen för att generera teorier som 
redogör för saken och som på ett eller annat sätt förklarar varför saker inträffar just så som de gör.30 Syftet 
med detta arbete är att kunna visa på ett fenomen genom en kartläggning av vår observation som förklaras 
genom en litteraturöversikt och tidigare forskning kring ämnet.

1.3.1 Fallstudie 
En fallstudie kommer att göras på offentlig konst i utvalda delar av Malmö Stad och dessa är Centrum och 
Södra Innerstaden. En fallstudie lämpar sig för kvalitativ forskning eftersom den tillåter ett fokus på sociala 
relationer och processer. Fallstudie som forskningsdesign ger en holistisk syn än att ägna sig åt enstaka faktorer 
vidare att den tillåter en att studera komplexiteten mellan olika fenomen och samt även gå in på djupet i 
forskningen. När en fallstudie används som forskningsdesign är processen bakom resultatet det viktigaste.31 
Fallstudie lämpar sig bra för att uppnå syftet med arbete då arbetet inte enbart syftar till att kartlägga var de 
olika enheterna befinner sig. Vikten ligger i relationen mellan enheterna och den bakomliggande processen 
samt i den naturliga miljön som undersökningen tar utgångspunkt i. Inramningen för undersökningen är 
konst i offentliga rum och vilken konst som har tillträde till följd av vem som beslutar om den i Malmö. 

Den fysiska lokaliseringen för fallstudien är en del av Centrum och Södra innerstaden (se geografisk 
avgränsning) där utsmyckning av fasader kommer att vara den undersökande enheten. Den andra 
undersökningsenheten är institutionell lokalisering vilket innebär typ av organisation, organisationsstorlek, 
officiella principer och förfaringssätt.32 I denna uppsats kommer detta att vara Malmö Stads olika 
konstinstitutioner, organisationen som ansvarar för den offentliga konsten, professionen som ansvarar för 
utformningen av det offentliga rummet samt policys för offentliga rum behandlas.

1.3.2 Kritik gentemot fallstudie
Vidare ställs frågan huruvida det går att generalisera slutsatserna utifrån ett enda fall. Denscombe menar 
på att trots att varje fall är unikt, är det ett exempel som ingår i en bredare kategori. För att kunna bidra 
till fallets trovärdighet och representativitet är det viktigt att identifiera centrala kännetecken för att kunna 
utgöra grunden för en jämförelse med andra i samma kategori.33 Kännetecknen för detta arbete kommer att 
fokuseras kring begreppen svag- och stark offentlighet för att kunna diskuterar vem som får ta de offentliga 
rummen i anspråk. 

Kritik som kan lyftas gentemot en fallstudie är trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån resultaten 
samt att den producerar mjukdata. Denscombe menar att fallstudien fokuserar på processer snarare än 
på mätbara resultat. Fallstudien grundar sig på kvalitativ data och inte på kvantitativa data och statistiska 
tillvägagångssätt. Denscombe förklarar att en fallstudie kan ge för deskriptiva förklaringar av en situation 
vilket är olämpligt i en analys. Forskaren måste vara medveten om det samt bemöta forskningen med 
noggrann uppmärksamhet på detaljer och använda sig strikt av tillvägagångssätten.34

30 Denscombe, 2009
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid. 
34 Ibid.
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1.4 Metod
Fallstudie som forskningsdesign möjliggör för en rad olika forskningsmetoder. Forskningsmetoden för detta 
arbete är en icke-deltagande observation som kommer att analyseras med en litteraturöversikt.

1.4.1 Urval
Denscombe förklarar olika sätt på hur fallet kommer att användas. Författaren förklarar den avvikande 
undersökningsenheten genom att ett fall väljs ut för att visa på en kontrast till normen.35 Författaren förklarar 
den avvikande undersökningsenheten genom att ett fall väljs ut för att visa på en kontrast till normen.36 
Den avvikande undersökningsenheten för fallet blir att välja Malmö Stad. Detta då graffitiutövandet har 
flyttats in till den centrala delen av Malmö genom etableringen av två lagliga väggar, Folkets Park och 
P-huset Anna. Det blir därför intressant att se om graffitiutövandet håller sig till de två lagliga väggarna. 
Den avvikande undersökningsenheten blir även ett sätt att undersöka graffitins relation till institutioner och 
lagligt offentliga fasadkonstformer i Malmö Stad. Graffitin och graffitiutövandet blir därför den avvikande 
undersökningsenheten i detta arbete. 

1.4.1.1 Urval Observation

Urvalet av olaglig fasadkonst är Throw-ups och Pieces av vilka grundar sig i Kolbjörn Guwallius definition av 
vad dessa konstformer innebär och vart de finns.37 Dessa har varit Norra Sorgenfri, Sevedsplan och Sofielund 
i Malmö. Anledningen till varför vi har valt Guwallius definitioner och val av målpunkter grundar sig i att 
Guwallius är en skribent, fotograf och dokumentärfilmare, insatt i och bidragit till Sveriges gatukonst, - och 
graffitidebatt. Guwallius har bland annat skrivit Sätta färg på staden: Obeställd kreativitet i det offentliga 
rummet där författaren förklarar och kopplar gatukonst och graffiti till andra företeelser i samhället och 
menar på att gatukonst är en kommunal angelägenhet. Vidare har han gjort filmen Rätten till staden som är 
en film om gatukonstnärer i Sverige.38

Urvalet av laglig fasadkonst grundar sig i Malmö Stad och Offkonstgruppens hänvisning till Konstkompassen 
där offentlig fasadkonst pekas ut runt om i Malmö.39 Definitionen av vad offentlig fasadkonst innebär 
definieras inte av Offkonstgruppen eller Malmö stad. 

Urvalet av kulturinstitutioner har definierats av Malmö stads kulturförvaltning och består av sex institutioner.40 
För att svara på vår frågeställning har vi valt att fokusera på tre av dessa sex institutioner som inriktar sig på 
konst och befinner sig inom vår avgränsning. Dessa är Malmö Konsthall, Kulturhuset Mazetti och Malmö 
Konstmuseum. Form och Design Center samt Moderna Museet har inkluderats i detta arbete. Form/Design 
Center drivs av Svensk Forms regionalförening för Skåne som är en ideell förening. Denna förening bedrivs 
med stöd av Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd.41 Moderna Museet är en del av den statliga 
Moderna Museet som finansieras av Malmö Stad, Region Skåne och den svenska staten.42

35 Denscombe, 2009
36 Ibid.
37 Guwallius, Kolbjörn . E-mail via Facebook. 2014-04-08. < https://www.facebook.com/kolbjornguwallius>
38 Guwallius, Koolbjörn.http://xn--kolbjrn-e1a.se/blogg/om-mig/2011/09/ (Hämtad 2014-04-25)
39 Konstkompassen. http://www.konstkompassen.se/ (Hämtad 2014-04-25)
40 Malmö Stad. Kulturförvaltningen. http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Kulturforvaltningen.
html (hämtad 2014-05-25)
41 Form/Design Center. Om oss. http://www.formdesigncenter.com/om/.(hämtad 2014-05-11)
42 Moderna Museet. Om Moderna Museet. http://www.modernamuseet.se/sv/Malmo/Byggnaden/. (hämtad 2014-05-16) 
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1.4.1.1 Urval Litteraturöversikt

Genom den teoriprövande undersökningsenheten är valet för ett fall baserat på dess relevans för tidigare 
forskning. Fallet kan alltså användas för att såväl pröva som bygga teorier. Den avgörande grunden för att 
välja ett fall kan därför vara att det innehåller ett avgörande element som är speciellt signifikanta och att 
forskaren skulle kunna förutsäga vissa resultat om teorin håller.43 Den teoriprövande undersökningsenheten 
syftar till att pröva teorier för att verifiera och förklarar resultatet av kartläggningen.

Begrepp som kommer att användas är svag respektive stark offentlighet som förklaras genom författaren 
Nancy Frasers postmodernistiska perspektiv. Begrepp kommer att undersökas utifrån Nancy Fraser synsätt 
och dess är: marginell, stridsplats, narrative space, vardagslivets platser, territoriell appropriation, - taktik- och 
strategi, ritornello, urbanitet, transition zone, den planerade offentligheten, de församlade privatpersonernas 
sfär, social kontroll, recognition scene, den offentliga leken. Syftet med detta är att förklara teorier om stadens 
offentliga rum och rytm. 

1.4.2 Observationsstudie 

Uppsatsen inleds med en icke-deltagande observationsstudie över hur fasader används i Malmö centrum fram 
till centralen och Södra innerstaden. En roll som icke-deltagande observatör innebär att forskaren enbart 
observerar, utan att själv involvera sig i samspelet då syftet med observationen ska resultera i en kartläggning 
och en fotografisk dokumentation över fenomenet som ska studeras.44 Katrine Fangen förklarar att den 
mest grundläggande aspekt som skiljer olika observationsstudier från varandra är graden av deltagandet, då 
detta kan variera från fullständig anslutning till fullständig åtskillnad.45 Val av observation beror på en ovilja 
att delta i sammanhangen då detta inte kommer att svara på uppsatsens frågeställningar, därmed intas en 
åskådarroll.

Denna form av observation förknippas huvudsakligen med kvalitativ data av forskare i syfte att tränga sig 
in i situationer för att förstå kulturen och processerna bakom det som studeras genom att vara ute i fält.46 
Fokus kommer således ligga på laglig - och olaglig offentlig fasadkonst i relation till vart kulturinstitutioner 
är lokaliserade. Detta för att förklara vad som syns i offentliga rum beroende på vart dessa rum finns. 
Observationen blir en fråga om registrering av de olika typerna av offentlig fasadkonst och kulturinstitutioner. 
För att inte fakta ska skilja sig åt från de fakta som registreras av en annan forskare och för att eliminera 
risken att olika observatörer får olika intryck av situationen har kriterier och ett urval skapats.47 Då denna 
observation ska resultera i en kartläggning av ting, har observationskriterier gjorts för att veta vad som ska 
dokumenteras. Dokumentationen görs med hjälp av fotografier samt med hjälp av fältkartor för lättare 
komma ihåg enheterna och vart dessa befinner sig i Malmö. 

I uppsatsen har målpunkter för konstinstitutioner, laglig respektive olaglig fasadkonst definierats medan 
stadsvandringen har varit slumpmässig. Detta för att undersöka den olagliga fasadkonstens relation till 
lagliga offentliga fasadkonstformer och konstinstitutioner i det offentliga rummet. 

43 Denscombe, 2009
44 Fangen, Katrine. Deltagande observation. Malmö: Liber AB, 2004
45 Ibid.
46 Denscombe, 2009
47 Ibid.
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1.4.2.1 Observationskriterier

Kriterier för olaglig fasadkonst: 
– Målpunkter är Norra Sorgenfri, Norra och Södra Sofielund samt Seved angivna av Kolbjörn Guwallius 
som är lokaliserade inom vår avgränsning. 
– Kriterier för olaglig fasadkonst är att de är Pieces och Throw-ups i offentliga rum.  
– Om det uppstår några former av olaglig graffiti under stadsvandringens gång som inte är ovanstående 
målpunkter ska även dessa kartläggas.

Kriterier för laglig fasadkonst enligt Konstkompassen och Offkonstgruppen: 
– Målpunkter är fasakonst angivna av Konstkompassen som är lokaliserade inom vår avgränsning. 
– Kriterier för fasadkonsten är att de är utpekade på Konstkompassen och finansierade av Malmö Stad.   
– Den lagliga fasadkonsten ska befinna sig på offentliga platser; på gator, torg eller parker. 
– Om det uppstår några former av olaglig graffiti under stadsvandringens gång ska även dessa kartläggas.

Kriterier för konstinstitutioner: 
– Målpunkter är konstinstitutioner angivna av Malmö Stad samt Form/ Design Center och Moderna 
Museet som är lokaliserade inom vår avgränsning. 
– Kriterier för konstinstitutionerna är att de är finansierade av Malmö Stad och öppna för allmänheten. 
Även om konstitutioner inte är offentlig konst i den meningen att de är placerade på gator, torg eller 
parker är de offentliga i den meningen att de är öppna för allmänheten. 
– Om det uppstår några former av olaglig graffiti under stadsvandringens gång ska även dessa kartläggas.

1.4.3 Litteraturöversikt
Observationen kommer att förklaras med en litteraturöversikt. I relation till en observation bör analytiska 
ramar skapas mot bakgrund av aktuell teori och aktuella begrepp för studien menar Kathrine Fangen.48 
Denscombe menar på att det är lämpligt att i med en litteraturöversikt identifiera de möjliga inslag i en 
situation som går att observera, innan observationen.49 Under detta arbete ska inte en litteraturöversikt göras 
på förhand för att identifiera de möjliga inslagen, utan detta sker med hjälp av observationskriterier. Syftet 
med arbetet är att göra en kartläggning för att titta på det eventuella fenomenet med ett ovanifrånperspektiv 
och med hjälp av litteraturöversikten analysera resultatet av observationen och svara på uppsatsens 
frågeställningar. Begrepp kommer att förklaras för att användas som analytiska ramar av vald litteratur. 
Avsikten med litteraturöversikten är att förklara Nancy Frasers definitioner av svag respektive stark offentlighet 
utifrån ett planerings- och arkitektoniskt perspektiv samt Mattias Kärrholms tre av fyra föreslagna territoriella 
produktionsformer, vilka är strategi, taktik och appropriation. Teorier som kommer att behandlas handlar 
om offentliga rum och sfär samt dess rytm och territoriumskapande. Litteraturöversikten delas upp följande:

- Stark offentlighet

- Svag offentlighet

- Stadens rytm och process

48 Fangen, 2004
49 Denscombe, 2009
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1.4.4 Metod- och Teorikritik
Fangen menar att det är svårt att få en helhetsblick i en social verklighet genom enbart en observation. 
Fangen förklarar att detta gör det svårt att åstadkomma goda tolkningar som verkligen fångar upp det som 
äger rum i verkligheten utan att själv aktivt delta i observationen.50 Observationens syfte är att förstå vad 
resultatet av en handling har för konsekvenser i offentliga rum, vilka karaktärsdrag enheterna har samt vilken 
relation enheterna har sinsemellan genom en dokumentation av färdiga avtryck i offentliga miljöer. Sedan 
går det att argumentera huruvida en stadsvandring är vetenskapligt då den är slumpmässig och påverkas 
av lokalkännedom. Men avsikten med stadsvandringen är att pröva om graffiti återfinns på andra platser 
än sin målpunkt för att undersöka om den är gränsöverskridande och prövar ordningen. Det hade därför 
varit intressant att pröva stadsvandringen återigen eller på andra platser i Malmö under en längre period för 
att få en bredare överblick på fenomenet. Arbetet består av 15 högskolepoäng, därför har det inte funnits 
tillräckligt med tid att bredda på kartläggningen. 

Arbetet har en teoretisk utgångspunkt som bygger på den svaga och starka offentligheten, vilket ger ett 
postmodernistiskt synsätt till arbete. Denscombe menar på att teorier inom samhällsvetenskapen bör 
hanteras med försiktighet eftersom sociala fenomen är komplexa och människor har olika kunskaper.51 
Hade val av teoretisk utgångspunkt varit ett annat hade synsättet på fallet möjligen sett annorlunda ut. Val 
av litteratur påverkas av tidigare kännedom om författarna även kännedom kring ämnet påverkar valet. 
Utifrån litteraturöversikten kommer referensramarna inför analysen av observationen att göras. Hade valet 
av litteratur sett annorlunda ut så hade referensramarna fått andra infallsvinklar. Valet av litteratur görs 
medvetet genom att välja litteratur som intar ett normkritiskt perspektiv gentemot planering och arkitektur. 
Detta för att undersöka huruvida graffiti kan ses som något mer än enbart en olaglig handling och möjligtvis 
inta en annan roll i offentligheten än vad den speglar idag. 

1.5 Avgränsning 
1.5.1 Ämne 
För att möjliggöra en djupare analys av syftet läggs ett fokus på den kvalitativa observationen och 
litteraturöversikten. Därför är fallstudien av mindre omfattning. 

Studien avgränsar sig mot att observera en samhällsgrupp. Studien ska inte heller undersöka varför 
graffitiutövaren agerar som hen gör eller varför organisationer diskuterar om ett fenomen på ett visst sätt, då 
en intervju hade lämpat sig som en bättre metod.

Litteraturöversikten kommer att inta ett postmodernistiskt och normkritiskt synsätt i och med uppsatsens 
teoretiska utgångspunkt och val av litteratur. Författare vars texter och teorier behandlas är Nancy Fraser, 
Hannah Arendt, Kenny Cupers och Markus Meissen, Gilles Deleuze och Felix Guattari, Catharina Gabrielsson, 
Kolbjörn Guwallius, Jürgen Habermas, David Harvey, Mattias Kärrholm, Henry Lefebvre, Richard Sennett, Ulf 
Sörenson, Sara Westin, Mats Johansson och Abdul Khakee, Tomas Wikström och Lina Olsson, Mubi Brighenti, 
Ronald Kramer, Luca M. Visconti, John F. Sherry Jr, Stefania Borghini och Laurel Anderson. 

50 Fangen, 2004
51 Ibid.
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Denna uppsats fokuserar på två former av graffiti vilka är Pieces och Throw-ups, den lagliga fasadkonsten 
enligt Konstkompassen och Offkonstgruppen samt Konstinstitutioner enligt Malmö Stad. Studien avgränsar 
sig mot andra former av olaglig fasadkonst och andra former av konst enligt Konstkompassen. Studien 
avgränsar sig även mot andra former av institutioner. 

Studien avgränsar sig mot att undersöka huruvida den valda fasadkonsten samt konsten som visas på 
konstinstitutioner är fint respektive fult. 

Studien avgränsar sig mot att huruvida det studerade offentliga rummet är kvartersmark eller allmän 
platsmark.

Studien avgränsar sig mot att andra former av policys och handlingar än Boverkets En plats för trygghet 
2010, Kulturnämndens Vision, mål och planer 2010, Policy för upplåtelse av offentlig plats 2010-2011 av 
Gatukontoret Malmö och Malmö Kulturnämndens Rapport – utvärdering av Konstkompassen utifrån ett köns 
och diskrimineringsperspektiv 2013. 

1.5.2 Geografisk avgränsning

Kartan 1. Visar den geografiska avgränsningen för studien. 

Studien kommer enbart att förhålla sig 
till södra del av Centrum samt en del 
av Södra innerstaden. 

Områden utanför vår avgränsning 
kommer inte att dokumenteras. 

Den geografiska avgränsingen grundar 
sig på att gångavstånd mellan de olika 
målpunkterna. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH OMRÅDESÖVERSIKT
2.1 Den moraliska paniken
I Moral Panics and Urban Growth Machines förklarar Ronald Kramer de bakomliggande faktorerna bakom 
den moraliska paniken som uppstår i relation till graffitiutövandet i New York. Kramer förklarar att 
retoriken bakom anti-graffitin, marknaden, media och institutioner är sammanlänkade och det råder ett 
antagande om att graffitin påverkar marknaden negativt. På grund av graffiti påstås det att bostadspriserna 
kan påverkas negativt, att områden kan bli oattraktiva för etablering av företag samt att den levda miljön 
kan påverkas negativt. För att förklara den moraliska paniken har följande begrepp använts: oro, konsensus, 
fientlighet och oproportionerlig.52 Med begreppet oro menar Kramer att en samhällsgrupps handlingar samt 
att konsekvensen av handlingarna skapar oro. Konsensus blir att bekräfta att problemet existerar och att 
detta problem skapar ett hot mot ordningen.53 Det tredje kriteriet för en moralisk panik är utvecklingen 
av fientlighet gentemot problemet, vilket uttrycks öppet. Bildningen av ett vi kontra dem mentalitet bidrar 
till olika strategier för att utrota hotet.54 Det sista kriteriet är oproportionerligt. Detta kan tas i uttryck i att 
mindre oordning såsom graffiti kan uppmana till seriösa kriminella handlingar om den mindre oordningen 
lämnas därhän.55 Den moraliska paniken utgår från att den sociala ordningen kan rubbas vilket kan påverka 
den ekonomiska stabiliteten negativt.

Enligt Kramer har dessa begrepp varit centrala för urbansociologer för att förstå hur det offentliga rummet 
intar sin specifika kulturella, sociala och ekonomiska form till följd av hur marknaden och stadens förvaltare 
talar om och hanterar olika sociala fenomen. Privatiseringen blir det kulturella fettet som garanterar en väl 
fungerande tillväxtmaskin. Därav retoriken och den sociala kontrollen.56  

2.2 Socialt territoriumskapande
I observationsstudien At the Wall; Graffiti Writers, Urban territoriality and the Public Domain problematiserar 
Mubi Brighenti det offentliga rummet och socialt territorium skapande såsom graffiti. Enligt Brighenti kan 
graffittiutövandet förstås som ett interstitial praktik i den meningen en praktik som överskrider olika fält. En 
interstitial tillämpning förklarar vems definitioner och vem gränser olika sociala aktörer intar vilket oundvikligt 
skapar olika uppfattningar om ämnet. Då graffitti är gränsöverskridande kan aktiviteten tolkas på olika sätt; 
graffiti kan bland annat ses som en överlappning mellan konst, vandalism och motståndspraktik.57 I och 
med den vagt definierade gränsen, finns det många olika ingångar i forskning. Utifrån det grundläggande 
antagandet undersöks relationen mellan sociala fält, interstitiala praktiker och det offentliga rummet.

Brighenti använder sig av koncept såsom territorium, synlighet och offentliga rum för att förklara relationen 
mellan urbana miljöer, väggar och sociala relationer. Väggen förklaras som en territoriell formation som 
skapar olika användningar av fasader i stadsmiljön. Handlingarna drar på en och samma gång gränser och 
territorier. Då väggen har en strategisk funktion i och med att den skapar gränser i urbana miljöer, är den för 
graffitiutövaren en yta för konstnärliga uttryck. Väggen används olika av olika människor. I och med detta 
ifrågasätter Brighenti planerade funktioner i det offentliga rummet och påvisar hur olika människor kan 
förhålla sig olika till urbana platser.58

52 Kramer, Ronald. Moral Panics and Urban Growth Machines: Official Reactions to Graffiti in New York City, 1990–2005. Springer 
Science+Business Media (2010):297-311. doi: 10.1007/s11133-010-9154-0
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Brighenti, Mubi. At the Wall; Graffiti Writers, Urban territoriality and the Public Domain. Sagepublications (2010): 315–333. doi: 
10.1177/1206331210365283
58 Ibid.



20

2.3 Gatudemokrati
Luca M. Visconti, John F. Sherry Jr, Stefania Borghini, Laurel Anderson, har skrivit artikeln Street-Art, 
Sweet-Art? Reclaiming the “Public” in Public Places, med syftet att undersöka hur våra offentliga rum används 
och vem det är som bestämmer över hur de ska förbrukas. Vem är det som bestämmer det allmänna intresset 
och då vem som bestämmer hur de offentliga rummen ska användas och utformas?59 De offentliga rum som 
diskuteras är gator, torg, parkeringsplatser, parker, bostadsområde. Dessa rum är enligt författarna utgör 
en stor del av den offentliga miljön i städerna och är ständigt befolkade. Deras fokuserar huvudsakligen på 
användningen av det offentliga rummet med fokus på gatukonst. Detta görs genom studerandet av städer i 
USA, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Belgien och Irland.60

I slutsatsen som författarna gör utifrån deras intervjuer med gatukonstnärer, graffitimålare och invånare i 
en stad skriver de att genom ett måla och placera ut konst på oväntade och förbjudna platser resulterar i 
reflektion och till social handling. Vidare benämner de gatukonstnärer, graffitimålare och invånare som 
förvaltare av den urbana miljön där deras arbete och kreativitet kan inbjuda och bidra till tillhörighet och 
samhörighet mellan de boende och den fysiska miljön.61 Gatudemokrati, innebär och förutsätter en aktiv 
delaktighet i utformningen och användandet av stadsbilden.62

2.4 Olagliga fasadkont i Malmö 
Den 12 maj 2014 påbörjas evenemanget Artscape i Malmö. Artscape är en gatukonstfestival under 3 veckor. 
Under evenemanget kommer ett femtontal svenska och internationella konstnärer producera nya verk i 
offentliga miljöer runt om i Malmö. Projektbeskrivningen för evenemanget lyder:

Genom att ta det offentliga rummet i anspråk och nyttja det som en arena för konst gör att alla, 
oavsett socioekonomisk bakgrund, har möjlighet att ta till sig konstnärliga uttryck. I gatukonst 
skapar konstnärer platsspecifika verk med mening och sammanhang för dess omgivning. Ambitionen 
är att projektet ska bidra till att även annan kultur ses som mer tillgänglig och inte något som 
behöver vara svårt att ta till sig.63 

Den 10 mars 2009 publicerades Sydsvenska Dagbladet artikeln Graffitin i Malmö mår fint64, där de hävdar 
att antalet polisanmälningar mot graffitin i Malmö ökar, men att polisen väljer att lägga ner sin specialenhet 
mot graffiti. Trots alla polisanmälningar påvisar artikeln att målare och experter inom graffiti tycker att 
Malmös graffitiscen mår bra. I artikeln intervjuas signaturen Dius som har målat graffiti i åtta år. På frågan 
varför hen tycker att graffiti behövs, svara Dius: 

För att folk ska få uttrycka sig och för att skapa en trevligare miljö. Just Sverige verkar ha en ganska 
strikt modell där alla papperskorgar ska vara gröna och husfasaderna beigegrå. Graffitin behövs för 
att folk inte ska falla in i en vardaglig trans och bli hjärnlösa myror.65  

Enligt Dius blir graffitin ett medel för att försköna stadsrummet. 

59 Luca M. Visconti, John F. Sherry Jr, Stefania Borghini, Laurel Anderson, Street-Art, Sweet-Art? Reclaiming the “Public” in Public 
Places, 2010, 
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Kulturstiftelsen, Artscape – konst som sänker trösklarna till kulturlivet. 2014. http://kulturstiftelsen.se/blog/projekt/artscape-
konst-som-sanker-trosklarna-till-kulturlivet/ (Hämtad 2014-05-17)
64 Jurjaks, Arvid, Graffitin i Malmö mår fint, 2009, http://www.sydsvenskan.se/malmo/graffitin-i-malmo-mar-fint/
(hämtad 2014-05-16)
65 Jurjaks, Arvid, Graffitin i Malmö mår fint, 2009, http://www.sydsvenskan.se/malmo/graffitin-i-malmo-mar-fint/
(Hämtad 2014-05-16)
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2.4.1 Malmös två lagliga väggar
I Malmö finns det idag två lagliga väggar. På P-huset Anna i centrala Malmö finns Sveriges första lagliga vägg 
som invigdes år 1979. Väggen uppkom på initiativ av konstnären som kommunen anställt för att måla på 
fasaden, konstnären gav då förslaget att lämna två väggar tomma då han menade på att hans målningar ändå 
kommer att bli övermålade av graffiti. Dåvarande kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget.66 Den 
andra väggen, ett 90-meter långt träplank vid Folkets Park invigdes på prov 2009 på grund av att kommunen 
var trött på att sanera väggen från klotter och graffiti. Istället för att motarbeta graffitimålarna såg man till 
vad människorna gjorde och skapade möjlighet till det.67 

Utanför dessa två lagliga väggar blir klotter ett samlingsnamn för all olaglig fasadkonst enligt Malmö stads 
Policys för upplåtelse av offentlig plats. Begreppet klotter uppkommer 4 gånger i policyn utan en vidare 
förklaring av vad klotter innebär. Begrepp såsom offentlig fasadkonst, graffiti eller gatukonst uppkommer 
inte. Men då begreppet klotter lyfts upp i relation till upplåtelser och att dessa bör tillföra något positivt till 
allmänheten som en önskad service eller ett eftertraktat inslag i det offentliga rummet, får klotter ett negativt 
inslag. Det som framförs är att klottret ska saneras omgående inom 24 timmar då det ställs höga krav på 
underhåll.68 

2.5 Boverket
Boverket är en myndighet för frågor om byggdmiljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk 
planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också 
för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.69 Regeringen och 
riksdagen är uppdragsgivare till Boverket.70 I En plats för trygghet förklarar Boverket att all olaglig konst som 
bidrar till olovliga budskap och dekorationer är graffiti, gatukonst, klotter, affischering, gerillaodling och 
graffitistickning. Enligt Boverket benämns den olovliga konstformen som skadegörelse och kan ge upphov 
till otrygghet oavsett om handlingen ifrågasätter vem som har rätt till den offentliga miljön. Boverket menar 
att det är en respektlöshet mot de gemensamma- och enskilda ytorna som kan resultera i en otrygghet och 
en känsla av att samhället har övergett platsen då människor undviker att vistas där.71 Kolbjörn Guwallius 
menar att när begreppet klotter används i relation till graffitiutövandet har den en förminskande effekt, att 
det någon har gjort är slarvigt utfört. Guwallius förklarar att begreppet klotter är en lyckad betydelse från 
motståndarnas håll på det sättet att det är ett förlöjligande. Begreppet klotter som en betydelse för graffiti 
står för att något är fult och icke önskvärt och det har kommit att framstå som en objektiv sanning enligt 
Guwallius.72

66 Grahn, Sindra. P-huset Anna – Sveriges äldsta lagliga graffitivägg. 2013. http://www.svt.se/kultur/konst/sveriges-aldsta-lagliga-
graffitivagg, (Hämtad 2014-05-18)
67 Boldt, Annie. Grönt för 90 meter graffiti.2009. http://www.sydsvenskan.se/malmo/gront-for-90-meter-graffiti/ 
(Hämtad 2014-05-18)
68 Gatukontoret Malmö. Policy för upplåtelse av offentlig plats. 2010–2011. 2014. http://www.malmo.se/download/18.
d8bc6b31373089f7d9800087770/1383643768891/policy+f%C3%B6r+uppl%C3%A5telse+av+offentlig+plats.pdf (Hämtad 
2014-05-03
69 Boverket. http://www.boverket.se/Om-Boverket/. (Hämtad 2014-05-15)
70 Boverket. Så styrs Boverket. http://www.boverket.se/Om-Boverket/Sa-styrs-Boverket/ (Hämtad 2014-05-26) 
71 Boverket. http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/plats_for_trygghet.pdf, 2010. s 25, (Hämtad 2014-
05-04)
72 Guwallius, Kolbjörn. Sätta färg på staden: Obeställd kreativitet i det offentliga rummet. Årsta: Dokument press, 2010.
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2.6 Offentlig institutiell konst
Konstinstitutionerna Malmö Konsthall, Kulturhuset Mazetti och Malmö Konstmuseum förvaltas av 
Kulturnämnden som ska företräda och ha det samlade ansvaret för kommuners kulturverksamhet, främja 
samordning och utveckling inom kulturområdet samt bidra till kulturutbyte och samverkan på regional 
nivå.73 Kulturnämndens centrala måldokument Vision, huvudmål, ledstjärnor och verksamhetsidé för kulturen 
i Malmö, 2005 är grunden för kulturförvaltningens övergripande profilering- och utvecklingsarbete och för 
kulturinstitutionernas verksamhetsplaneringar. Ett mål är att skapa möjligheter för fler att, oavsett sociala, 
kulturella, och ekonomiska förutsättningar (…) att delta i kulturlivet. Kulturen i Malmö ska ingå fler.74 
Kulturnämnden består av folkvalda politiska ledamöter.75 Moderna Museet är en del av statliga Moderna 
Museet som finansieras till lika delar av Malmö Stad, Region Skåne och svenska staten.76 Form/Design 
Center drivs av Svensk Forms regionalförening för Skåne som är en ideell förening. Svensk Form arbetar på 
uppdrag från regeringen och bedrivs med stöd av Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd.77  

Statens Konstråd påbörjade 2014 en ny fas där stadsutveckling integreras i deras kärnverksamhet, vilket 
är ett resultat av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer vilket är pågått mellan 
2010-2013. Uppdraget är ett samarbete mellan Statens Konstråd med Riksantikvarieämbetet, Boverket och 
Arkitektur- och designcentrum.78 

2.7 Konstkompassen
Konstkompassen är Malmö stads webbaserade konstguide med 353 offentliga konstverk. Två av dessa 
konstverk är Malmös två lagliga graffitiväggar som enligt kulturförvaltningens rapport Utvärdering av 
Konstkompassen utifrån ett köns- och diskrimineringsperspektiv, är mer tillåtande konstverk.79 Via bild och 
text kan människor ta del av Konstkompassens söksida samt att konstverken är positionerade på kartan så 
att människor kan se var i Malmö konstverken finns. Utskottet som kallas för Offkonstgruppen verkar som 
representanter för de olika förvaltningar som delar ansvaret för stadens offentliga konst. Denna grupp utgör en 
referensgrupp för stadens offentliga konst och ordförande är Malmö stads kulturdirektör. I Offkonstgruppen 
ingår även konsthallschefen, stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och chefen för Moderna Museet Malmö 
är adjungerad ledamot. Dessa konstverk finns i kommunal ägo, bekostade av kommunen eller donerade av 
privatpersoner och stiftelser.80 Kriterier för vad offentlig konst innebär definieras inte av Konstkompassens 
hemsida eller rapporten Utvärdering av Konstkompassen utifrån ett köns- och diskrimineringsperspektiv.

73 Kulturnämnden. Kulturnämnden. 2010. http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/
Kulturforvaltningen/Kulturnamnden.html (Hämtad 2014-05-16)
74 Kulturnämnden. Vision, mål och planer. 2005. http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/
Kulturforvaltningen/Vision-mal-och-planer.html (Hämtad 2014-05-16)
75 Kulturnämnden. Om oss.http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Kulturforvaltningen/Kultur-
namnden/Ledamoter-i-kulturnamnden.html (Hämtad 2014-05-16) 
76 Moderna Museet. Om Moderna Museet. http://www.modernamuseet.se/sv/Malmo/Byggnaden/. (hämtad 2014-05-16) 
77 Form/Design Center. Om oss. http://www.formdesigncenter.com/om/ (hämtad 2014-05-16)
78 Statens Konstråd. Ny verksamhetsgren. Stadsutveckling. http://www.statenskonstrad.se/om-oss/statens-konstrad/stadsutveckling 
(hämtad 2014-05-20)
79 Demokratikonsult & Samarbetspartner. Rapport- Utvärdering av Konstkompassen utifrån ett köns- och diskrimineringsperspektiv: 
77. Malmö: Kulturnämnden, 2013
80 Ibid.
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3 RESULTAT

Resultaten av vår observationsstudie samt litteraturöversikt kommer att redovisas under detta kapitel.

3.1 Observationsstudie
Observationsstudien ägde rum i Malmö under den 20-22 april. De tre olika kartläggningarna; 
olaglig fasadkonst, relationen konstinstitutioner/ olaglig fasadkonst och relationen laglig fasadkonst/ olaglig 
fasadkonst gjordes på varsin dag. Stadsvandringen var inte bestämd i förhand, utan enbart målpunkterna 
var bestämda. 

3.1.1 Kartläggning av olaglig fasadkonst 

Karta 2. Graffiti inom uppsatsens avgränsning. Gjord av uppsatsens författare.           

Torg
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3.1.1.1 Målpunkt 1 Norra Sorgenfri

Bild 2. Entrén till Norra Sorgenfri från Nobelvägen. Piece. 

Bild 3. Skatepark, sydvästra hörnet på Norra Sorgen-
fri. Pieces och throw-ups.

Bild 4. Södra fasaden till Norra Sorgenfri. Pieces och 
Throw-ups.

Bild 5. Piece på fasad i norra delen av Norra Sorgenfri, längs med Industrigatan. 

3 Resultat
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Bild 6. Throw-ups på parkeringsplats vid Östra Farmvägen.

Bild 7. Throw-ups längs med järnvägen.

Bild 8. Throw-ups längs med järnvägen. Bild 9. Throw-ups längs med järnvägen.

Bild 10. Throw-up på elstation.
Amiralsgatan.

Bild 14. Throw-up på butiksjalusier. Lönngatan. Bild 13. Throw-up på butiksjalusier.
Lönngatan. 

Bild 11. Throw-up på container.
Norra Grängesbergsgatan.

Bild 12. Throw-up på elstation.
Norra Grängesbergsgatan.

3 Resultat
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3.1.1.2 Målpunkt 2 Norra och Sörda Sofielund

Bild 15. Piece. Lönngatan. Bild 16.  Inzoomning på bild 15. Piece. Lönngatan. 

Bild 17.  Pieces och Throw-ups. Parkeringsplats, korsningen Rolfsgatan/Palmgatan. 

Bild 18. hrow-up. Privat parkeringsplats. Palmgatan. 

3 Resultat



27

Bild 19. Piece. Lönngatan. Bild 20. Piece. Lönngatan. 

Bild 21. Piece. Rest-yta utmed Lönngatan. 

Bild 22. Piece. Idunsgatan. 

Bild 24. Piece på elskåp. Seved. Bild 25. Piece på elskåp. Seved. Bild 26. Piece på elskåp. Seved.

Bild 23. Inzoomning av bild 22. Piece. Idunsgatan. 

Bild 21. Piece. Rest-yta utmed Lönngatan

3 Resultat
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3.1.1.3 Målpunkt 3 Seved

Bild 26. Piece. Elstatation. Sevedsplan. 

Bild 28. Piece. Sevedsgatan.

Bild 30. Throw-up. Bragegatan.

Bild 32. Piece. Elstation. Södervarn. Bild 33. Piece. Korsningen Claesgatan/Fricksgatan.

Bild 31. Throw-ups. Heleneholmsstigen.

Bild 29. Piece. Rasmusgatan. 

Bild 27. Piece. Samma elstatation som bild 26. 

3 Resultat
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3.1.2 Kartläggning av relationen mellan konstinstitutioner/ olaglig fasadkonst 

Karta 3. Konstinstitutioner inom uppsatsen avgränsning. Gjord av uppsatsens författare.

3 Resultat

Torg
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3.1.2.1 Målpunkt 1 Kulturhuset Mazetti

Bild 34. Throw-up. 
Butiksjalusi. 
Simrishamnsgatan

Bild 37. Kulturhuset Mazetti. Bilden tagen från 
Bergsgatan. 

Bild 40. Throw-up. Parkeringsplats bakom Kulturhuset Mazetti,

Bild 38. Huvudentré.
Bild tagen från Friisgatan. 

Bild 39. Huvudentré.
Bild tagen från Friisgatan. 

Bild 35. Piece. Butiksjalusi. 
Södra Parkgatan

Bild 36. Piece. Butiksjalusier. 
Simrishamnsgatan.

3 Resultat
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3.1.2.2 Målpunkt 2 Malmö Konsthall

Bild 41. Throw-up. Elstation vid Triangeln.

Bild 42. Malmö Konsthall. Huvudentré. Bild 43. Malmö Konsthall. Glasfasad mot 
Magistratsparken. 

Bild 44. Spår av bortsanerad graffiti. Borgmästaregatan. 

3 Resultat
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3.1.2.3 Målpunkt 3 Malmö Museum

3.1.2.4 Målpunkt 4 Form och Design Center

3.1.2.5 Målpunkt 5 Moderna Museet

Bild 45. Throw-up. Elstation. Fersensväg. Bild 46. Enté till 
Malmö Museum.

Bild 48. Spår av graffiti.
Jöns Filsgatan. 

Bild 49. Entré till 
Form och Design Center.

Bild 50. Entré till Moderna Museet.

Bild 47. Malmö Museum. Bild tagen
från Kungsparken. 

3 Resultat
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3.1.3 Kartläggning av relationen mellan laglig fasadkonst/ olaglig fasadkonst 

Karta 4. Laglig fasadkonst inom uppsatsen avgränsning. Gjord av uppsatsens författare.

3 Resultat

Torg
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Bild 51. Fasadmålning. 
Hospitalgatan.

Bild 54. P-huset Anna. Laglig graffitiväg. 

Bild 57. Piece. Elstation. Latin Skolan. 

Bild 58. Målning. Holmgången. 

Bild 59. Fasadmålning. Holmgången. 

Bild 55. Fasadmålning. Bild 56. Betongrelief. 
Cykeltunnel. Amiralsgatan.

Bild 52. Skulptur.
Jörgen Kocksgatan/ 
Västergatan.

Bild 53. Konstverk.
Gustav Adolfstorg.

1 2 3

65

8

7

4

3 Resultat
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Bild 60 och 61. Fasadmålning. Cykeltunnel. 
Föreningsgatan. 

Bild 64. Mosaik. Sevedsplan. 

Bild 67 och 68. Laglig graffitiväg. 
Södra Parkgatan. 

Bild 70. Konstverk. Spånehusvägen/ 
Ronnebygatan.

Bild 69. Skulptur. 
Falsterbogatan. 

Bild 65. Skulptur.
Dalaplan. 

Bild 66. Mosaik. Folkets Park. 

Bild 62 och 63. Fasadmålning. Cykeltunnel. 
Föreningsgatan. 

3 Resultat
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Arbetet intar ett postmodernistiskt teoretiskt perspektiv vilket bygger på Nancy Frasers definitioner på stark 
respektive svag offentlighet. Dessa kommer med hjälp av litteraturöversikten att förklaras ur ett planerings- 
och arkitektoniskt perspektiv, och hur de starka respektive svaga offentligheterna tas i uttryck och syns i 
praktiken i staden. 

Den starka offentligheten definieras av att den har en singular världsbild, är normativ och bygger på 
konsensus. Den har en auktoritär och dominerande karaktär på grund av dess starka diskurs, vilket ger denna 
offentlighet en större legitimitet.81 Detta kan vara staten, riksdagen eller kommunen.

Den svaga offentligheten är pluralistisk och utgörs av grupper som söker påverka makten genom att enbart 
driva en opinion med sitt handlande. Denna typ av offentlighet söker inte en bestämmanderätt eller en 
enhetlig världsbild utan prövar den rådande ordningen med alternativa diskurser för att få sina röster hörda.82 

3.3 Litteraturöversikt
Litteraturöversikten syfte är att hjälpa till att analyser observationen utifrån Nancy Frasers definition på stark 
respektive svag offentlighet.

3.3.1 Stark offentlighet

3.3.1.1 Den planerade offentligheten 

Catharina Gabrielsson diskuterar i Att göra skillnad – Offentliga rum som medium för konst, arkitektur och 
politiska förestälnningar hur det pratas om de offentliga rummen i dagens stadsbyggnads- och planeringsdebatt. 
Den planerade offentligheten ses som en mötesplats och ett vardagsrum för allmänheten, detta är vad 
Gabrielsson menar på är det slentrianmässiga rummet att se på våra offentliga rum. Detta urbana rum ska 
ge möjlighet för fritidsaktiviteter och sociala verksamheter vilket många gånger ska ske via caféer, parker, 
torg och shoppinggallerior. Genom att planera för urbanitet skapas vad som anse vara den goda staden 
enligt Gabrielsson. Vidare menar Gabrielsson att detta möte som ska ske på mötesplatserna och i stadens 
urbana rum främst sker genom igenkännandet av likar och att samtalet sker som en ömsesidig bekräftelse. 
Vilket förstärker föreställningen om samhället som homogent och att demokrati är lika med konsensus.83 
Sara Westin menar på i sin avhandling Planerat, alltför planerat: en perspektivistisk studie i stadsplaneringens 
paradoxer, att planera för urbanitet blir paradoxalt då urbanitet och urbana rum står för rum som är präglat av 
variation och mångfald. De oplanerade urbana rummet är präglat av livet utan koncept medan det planerade 
rummet blir ett koncept utan liv, detta på grund av att rummet ifråga blir detaljstyrt av från planerarnas och 
arkitekternas sida. Det planerade rummet blir styrt i vilka livsstilar, aktiviteter som anses rimliga och när, var 
och hur dessa ska utföras. Det planerade rummet får tydliga funktioner och vad som ska ske vart bestäms i 
förhand och ingenting tycks lämnas åt slumpen.84

Gabrielsson menar genom att betrakta det offentliga rummet som utrymmet där samhället träder fram blir 
det offentliga rummet inte ett medel för att upprätta hålla ordningen utan som ett utrymme för att visa på 
skillnader. Inte för att dessa skillnader nödvändigtvis är bra, utan för att de är sanna och att de existerar.85

81Gabrielsson, 2006
82 Fraser, Nancy. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, No. 25/26 (1990) 
56–80. http://www.jstor.org/stable/466240. (Hämtad 2014-04-30) 
83 Ibid,  
84 Westin, 2010
85 Gabrielsson, 2006

3.2 Teoretisk utgångspunkt

3 Resultat



37

3.3.1.2 Social kontroll

Kenny Cupers och Markus Meissen i Spaces of uncertainty diskuterar det ständiga och tvångsmässiga behovet 
av att vilja ordna de olika upplevelserna i städer något som enligt dem alltid varit ett mål bland planerare. 
Men genom att ordna den fysiska miljön ordnas även den upplevda staden och som resultat av detta har 
urbanism blivit ett medel för social kontroll. Den sociala kontrollen tar sig i uttryck genom viljan att ha 
överblick, viljan att se staden och alla dess upplevelser genom ett allsmäktigt perspektiv som ska försäkra en 
framtid för staden och därmed för dess invånare.86 Det tidsbundna perspektivet grundar sig i den mentala 
tryggheten som uppstår när framtiden blir genomskådlig och ordnad. Stadens verklighet och de faktiska levda 
upplevelserna i en stad suddas därmed ut till förmån för stadens idé, framtid och den skapta identiteten.87

Fran Tonkiss skriver i Space, the City and Social Theory att ett av det mest synliga medlet för att makt och 
kontroll att överta en offentlig plats och hon menar på att arkitektur är en materiel symbol för kontroll. 
Detta gör att städerna i sig är symboler för en officiell makt.88 Tonkiss diskuterar även strategierna och policy 
dokumenten som finns för att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet i våra städer. Enligt henne 
tyder dessa på en form av fysisk konsensus över vad som ska vara accepterat, vilket i sin tur leder fram till att 
offentligheten får en betydelse i sig själv och även vem som är accepterad i den.89 

3.3.1.3 Moralism i planering

Westin undersöker glappet mellan vision och verklighet inom planeringen och diskuterar planeringsidealet 
som enligt henne dominerat under 1900-talet, nämligen att politiker och planerare konstruerar planerna 
efter vad de anser vara ett gott samhälle och därmed ett bra sätt att leva.90 Westin lyfter upp att majoriteten av 
den planeringskritik som förs fram handlar om planeringens innehåll men att planeringens grundläggande 
form lämnas åt sidan. Med grundläggande form menar Westin att planering uppfattas som något positivt 
för individen och samhället. Detta förtydligas när Westin lägger fram att planeringskritiken som förs fram 
för det mesta är normativ, och många gånger syftar till att skapa en bättre planering än vad idag eller igår.91

Enligt Westin går det att notera en form av ”tränad inkompetens” hos dagens planerare. Westin refererar 
till Robert Merton som menar på att alla byråkratiska system bär på ett frö vilket han kallar circulus vitiosus. 
Detta innebär att den enskilda individen inom en byråkratisk organisation i det långa loppet kan visa på ett 
ritualistiskt beteende. Där hen följer reglerna till punkt och pricka för att kunna skydda sig mot kritiken 
och för att göra rätt för sig. Vad Westin poängterar är att bland planerare idag finns en uppfattning om att 
följa reglerna är likställt med att ha ett etiskt förhållningssätt.92 Marcus Johansson och Abdul Khakee i Etik 
i Stadsplanering diskuterar även de att planerarnas syn på etik i huvudsak kretsar kring att strikt följa regler 
och förordningar.93

86 Kenny Cupers, Markus Meissen. Spaces of uncertainty. Wuppertal: Müller and Busmann, 2002
87 Ibid.
88 Tonkiss, Fran¸ Space, the City and Social Theory, Cambridge: Polity Press, 2005
89  Ibid. 
90 Westin, 2010
91 Ibid.
92 Ibid. 
93 Johansson Mats, Khakee Abdul, Etik i stadsplanering, Lund: Studentlitteratur AB 2008 
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Westin belyser även att ju mer makt en aktör eller tanke ett kollektiv har, desto mindre är behovet och 
kravet att motivera påstående och handlingar. Westin definiera begreppet moralism som en rubbning av 
etik. Moralism handlar om att lyda externt upprättade värderings- och beteendemönster för att uppnå 
det som för kollektivet anser är bra. Med andra ord utrycker hon att moralism handlar om att se till att 
medborgarna uppträder moraliskt. Utifrån detta drar hon slutsatsen att moralism är starkt kopplat till politik 
och att moralism kan ses som den politik som försöker styra medborgarna i minsta detalj.94 Vad Westin vill 
poängtera är att stadsplaneraring bygger på moralism snarare än ett etiskt förhållningssätt. Detta på grund 
av att enligt Westin handlar etik inte om att lära sig vad som är rätt och fel och för att senare tillämpa dessa. 
Etik handlar snarare om det etiska resonerandet. I det etiska resonerandet är det processen bakom vad som 
är mest etiskt att göra i en viss situation viktigt.95

Planeringens makt sammanfattar Westin i tre punkter; det första är att planering är en fråga om politik, 
för det andra får planeraren makt genom att hen har ett tekniskt kunnande och med hjälp begrepp såsom 
rationalitet och effektivitet lätt kan avisa kritiken mot dem. Den tredje punkten angående planerarens makt 
bygger enligt Westin på att planering och arkitektur behandlar vad Lefebvre menar med den tänka rummet, 
vilket får stort inflyttande på den fysiska miljön. Planerarens och arkitektens tänkta rum förvandlas till fasta 
fysiska rum som sen invånarna måste förhålla sig till.96

3.3.1.4 Borgerlig offentlighet och det kritiska resonemanget 

Kärnan hos Habermas är begreppen borgerliga offentlighet och det kritiska resonemanget med utgångspunkt 
i att skapa en opinion. Det kommunikativa handlandet står i centrum och ska leda fram till konsensus. 
Utgångspunkten för den borgerliga offentligheten är församlade privatpersonernas sfär.97 Den borgerliga 
offentligheten representeras av den bildade medelklassens vilket utvecklade en offentlig kritik och motpol 
gentemot den styrande makten.98 Habermas menar att det publika offentliga livet består utav resonerande 
privatpersoner.99  Det kritiska resonemanget är avgörande för Habermas definition av offentligheten. 

Den borgerliga offentligheten realiserades med hjälp av olika institutioner vilka hade gemensamt att de 
var ett organiserat uttryck för en permanent diskussion mellan privatpersoner. Det är också genom dessa 
institutioner som idén om det publika förverkligas. Det publika har därmed institutionaliserats.100 

Problematiken är att för att dessa ska kunna vara allmänna behöver de vara tillgängliga för alla, När det 
publika etablerar sig institutionellt med en fast grupp av samtalspartner, jämställer den sig inte med resten av 
det offentliga utan verkar som mest som ett språkrör eller som deras uppfostrare och företrädare. Habermas 
menar på att en ny form av borgerlig representation tagit form. Vidare att hur exklusiv publiken må vara 
kan den inte avskärma sig och enbart bestå av en klick.101 Detta kan förstås som att Habermas menar 
på att offentligheten måste spränga gränser mellan människor eftersom att offentligheten ska bygga på en 
öppenhet.102

94 Westin, 2010
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, 3., översedda uppl., Arkiv, 
Lund, 1998
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid.
102 Gabrielsson, 2006
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3.3.1.5 Territoriell strategi 

Enligt Mattias Kärrholm, Arkitekturens territorialitet - till en diskussion om territoriell makt och gestaltning 
i stadens offentliga rum representerar den territoriella strategin ett medvetet planerande och målmedvetet 
försök att avsiktligt avgränsa ett område. Den utövade kontrollen är riktat mot territoriet och användningen 
av territoriet.103 Territoriet kan ses som ett resultat av en rumsligt anordnad vilja eller föreställning. Däremot 
måste inte viljan och intention vara synonym med territorium som sedan produceras förklarar författaren. 
Territoriella strategier tar i anspråk tydliga materiella avgränsningar och markeringar och representerar en 
mer indirekt kontroll delegerad till regelverk eller ting. Dessa är även planlagda på distans (i tid/ rum) från 
det territorium som produceras.104 Strategier representerar klassificerandet, markerandet och kontrollerandet 
av mer officiella territorium mot bakgrund av någon form av planläggning. Denna produktionsform lutar 
sig ofta mot någon form av formaliserad organisationsstruktur och är resursstark som kan befästa territoriet. 
Kärrholm förklarar att om strategiska territorier är någorlunda formade enligt vissa regler kan de också 
upprätthållas av det normerade bruket. Kärrholm förklarar att allt bruk som bekräftar eller reproducerar 
den planlagda strategiska ordningen utgör en viktig roll. Kärrholm exemplifierar bilister; alla bilister som 
parkerar i parkeringsrutan och betalar sin parkeringsavgift bekräftar och stärker den territoriella strategin. 
Den territoriella strategin planerar därför ofta för den generaliserade brukaren och sanktionerar det förväntade 
bruket med arkitektoniska utformningar, regler, personal etc. menar författaren.105 

3.3.2 Svag offentlighet

3.3.2.1 Vardagslivets platser

Gabrielsson nämner urbanteoretikerna Margaret Crawford som menar att det offentliga rummet måste 
tänkas om och vidareutvecklas. Enligt Gabrielsson försöker Crawford motverka det monumentala offentliga 
rummet genom att utforska mellanrummen runt om i staden och vilken betydelse de har för det sociala 
livet. Crawford menar att dessa platser och icke-planerade platser bidrar till en ny form av offentlighet. Dessa 
utgör en motpol till de arkitektoniska planerade offentliga rummen som produceras fram ur den existerande 
ideologin och därför blir normativa offentliga rum. Crawford menar att dessa mellanrum, marginaler 
och icke-planerade rum kan ses som en sammanbindande vävnad binder ihop det dagliga livet i städerna. 
Samtidigt är dessa formlösa och diskreta och svåra att upptäcka. De är inte rum som definierats som offentliga 
eller som mötesplats enligt beslutsfattare utan är rivningstomter, trottoarer, parker och parkeringsplatser. 
Dessa offentliga rum kan bidra till att omstörta ordningen i städerna genom ifrågasättande och samverkan.106 

103 Kärrholm, 2004 
104 Ibid.
105 Ibid.
106 Gabrielsson, 2006
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3.3.2.2 Marginaler som fysisk plats

Cupers och Meissen förklarar det marginella som ett rumsligt oorganiserat, oidentifierat, icke-kategoriserat 
och ostrukturerat fenomen. De marginella rummen uppkommer efter försök att ordna staden. Som ett 
fysiskt fenomen menar författarna att det marginella är avskilt från de utformade platserna skapade av 
planerare och arkitekter. Rummen är istället mångtydiga, oklara och inte förutbestämda för en specifik 
funktion.107 Vidare är dessa platser osynliga och kaotiskt utspridda i det urbana landskapet samspelar 
inte med varandra.108 De marginella rummen följer varken regler och lagar vilket särskiljer de från de 
institutionaliserade planerade offentliga rummen.109 Marginalerna är okontrollerade och fungerar därmed 
som ett gömställe och som en temporär startplatta för det oväntade.110 

3.3.2.3 Marginaler som aktivitet 

För besökare som tar marginalerna i besittning utgör mellanrummen en frizon eftersom rummen varken 
blir officiellt eller definitivt ockuperat.111 Rummen är möjlig att göras om då de är fria från normer som ska 
följas. För temporära besökare är dessa platser en plattform för mål och förväntningar.  

Marginalerna blir till ett rum för samhällets minoriteter som exempelvis ockupanter, graffitimålare, 
gerillaodlare, gatuförsäljare. Dessa minoritetsgrupper ockuperar de marginella ytorna genom att sätta 
sin egen prägel på rummet. Det marginella strävar inte efter att skapa ett representativt offentligt rum, 
utan syftar till att ge en bild av att offentligheten har flera olika sanningar. I marginalerna eftersträvas inte 
konsensus över hur användningen och utformningen ska se ut, utan marginalerna präglas om motsägande 
intressen och behov.112 Det är ett rum vars utformning och funktion karaktäriseras av besökarens aktiviteter 
vilket resulterar i att rummen följer aktiviteterna som definierar dem. Funktionen eller formen är varken 
tids-, eller platsbunden utan föränderlig då funktion innebär spontana aktiviteter, bruk och möjligheter till 
följd av besökarens närvaro och aktiviteter.113

3.3.2.4 Marginaler som motpol

Den marginella rumsligheten och dess besökare bidrar med en nyanserad bild av vad offentlighet och offentliga 
rum innebär menar Cupers och Meissen. Offentliga miljöer har alltid haft en relation till det okontrollerade, 
funktionellt heterogena.114 Offentliga rum grundar sig på rumslig konfrontation och instabilitet såsom 
det karaktäriseras av möten och konfrontationer mellan människor. De funktionella, strukturerade, 
programmerade och kontrollerade offentliga rummen hotar städers öppenhet och oförutsägbarhet menar 
författarna. Då disciplinen arkitektur och planering producerar en form av kolonialistisk förmåga att sätta 
sin egen prägel över staden genom att fylla upp mellanrummen, planeras det oplanerade bort. I försök om 
att strukturera kaoset som från början var oordnat är det marginella en påminnelse av människans natur. 
Cupers och Meissen ifrågasätter huruvida det går att planera ett offentligt rum som ska fungerar för hela 
samhället.115

107 Cupers, Meissen, 2002
108 Ibid.
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid.
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3.3.2.5 Narrative space

I The conscience of the eye förklarar Richard Sennett att narrative space/ berättande rum handlar om 
konfrontation, att möta det olika, det annorlunda, det oväntade. Med detta kritiseras det linjära rummet för 
ordningen där form följer funktion.116 

Sennett menar att grundprincipen för narrative space/berättande rum är tiden; rummet är inte längre statisk 
då rummets utformning inte är bunden till funktionen. Författaren beskriver ett föränderligt rum där tiden 
ger rummet karaktär eftersom tiden förändrar funktionen. Sennett refererar till Aristoteles som menar på 
att ett föränderligt rum bygger på ett arrangemang av händelser likt en berättelse. Sennett refererar även till 
Edward Said som drar kontraster mellan ursprung och början, två olika sätt att börja en historia. Sökandet 
efter ursprunget i en historia är ett försök att etablera en tydlig linje av händelser vilket resulterar i att allt 
hänger ihop på ett logiskt sätt och därmed blir allt läsbart och förståeligt liksom det linjära rummet. En 
början är snarare en medveten handling vars omständigheter innefattar en känsla av förlust. När en scen 
eller ett rum inte kan förklaras av sig själv då den förklarande informationen fattas, letar besökaren efter vad 
som komma kommer härnäst.117 Med andra ord menar Sennett att tiden är utrustad med möjligheterna 
till det oväntade. Narrative space/berättande rum uppstår där besökaren kan påbörja sin egen historia.118 
Människans roll i det berättande rummet är av betydelse eftersom att det är först när individen tar del av det 
oförutsedda, som något börjar. Genom att ta rummet i anspråk och förändra och sudda bort det befintliga 
blir rummet blir kodat med tiden. Sennett förklarar att för ett berättande rummet ska uppmuntrar besökaren 
till att sätta sin egen prägel bör rummet vara av en enkel struktur för att tillåta konstant förändring.119

3.3.2.6 Transition zone 

Transition zones ses som en övergång mellan olika rum i staden. Enligt Sennett är transition zoner av betydelse 
för människans utveckling. Transition zones ses som vaga gränser som korsar olika områden. Dessa zoner 
är de mest konfliktfyllda och präglade av konfrontationer mellan olika intressen och åsikter, vilket enligt 
Sennett leder till att det är i dessa zoner som det sociala centret i staden finns. Den mest vitala aktiviteten äger 
rum på de mest kontroversiella gränserna.120 Sammanlänkningen mellan olika personligheter och levnadssätt 
är viktigt för att kunna hantera olikhet menar författaren. Vilket också bidrar till ett relativistiskt synsätt 
gentemot vad som är rätt och fel. När städer och offentliga rum skapas idag, hanteras dem med en kompulsiv 
neutralitet för att vara alla till lags och därmed förblir platserna för ingen. Den vitalitet som Sennett talar 
om är inte något som planering eller arkitektur kan skapa då professionen enligt Sennett inte kan hantera 
olikheter.

116 Richard Sennett. The conscience of the eye; the design and social life of cities. New York: Studentlitteratur, 1992
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid.
120 Ibid.
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3.3.2.7 Recognition scene

Sennetts förklarar recognition scenes som en gräns vilken bidrar till konfrontationer mellan tidigare separerade 
elementen.121 Vid denna gräns ifrågasätter individen sin egen världsbild genom att hen får ett nytt seende 
som inte överensstämmer med hens tidigare sätt att se på saker och ting. När planeraren däremot lägger 
märke till sociala motsättningar i en stad, bygger hen bort konflikten genom att skapa solida innerväggar. 
Sennett menar att konflikter mellan främlingar har en positiv effekt då människor plötsligt börjar lägga 
märke till varandra. Recognition scenes uppstår vid vaga gränser och vid dessa platser får människan pröva sina 
uppfattningar och inrotade vanföreställningar. Vilket existerar i konst men inte i planering. Vid detta tillfälle 
sker mötet med det andre. Förståelsen i tid och plats grundar sig i relationen mellan plats och händelser som 
en bidragande faktor till något berättande. Berättande är grundat i felsteg och erkännande, ett berättande 
som utvecklas ju fler människor som korsar gränserna. Planeraren bör därför överlägga olikheter istället för 
att segmentera dem genom linjära rum.122 För att detta ska vara möjligt bör planeraren utforma svaga gränser 
snarare än robusta väggar.123

3.3.2.8 Offentlig rum som gemensam stridsplats

Hannah Arendt i Människans Villkor – Vita Activa ser det offentliga rummet som det gemensamma. Den 
gemensamma världen försvinner när den ses ur en aspekt. För Arendt kan det offentliga rummet enbart 
existera genom en mångfald perspektiv.124 Arendts teori om hur jaget blir till är väsentligt för hennes syn 
på offentliga rum. Det är först när människan kliver ut från hens privata sfär och möter andra som hens 
verklighet skapas. Via närvaron av att andra ser vad vi ser och hör vad vi hör kan vi försäkra oss om att vår 
egen och världens realitet. Gabrielson menar på att det offentliga hos Arendt står för en både konkret och 
allmängiltig sanning. Det offentliga livet blir en garanti för individens och samhällets identitet eftersom det 
offentliga rummet konstruerar verkligheten och gemenskapen. Framträdandet som skapas i rummet ger 
människan och jaget bekräftelse.125

För Arendt kan det offentliga rummet verka som både en scen-, mötes-, och stridsplats. Det offentliga 
rummet är konstruerat av Arendt och via de offentliga rummen har makten flyttats ut till det offentliga livet, 
till invånarna. Demokratin bygger på att gemenskapen ska fatta beslut rörande det allmänna. Grundvillkoren 
för människans aktiva liv är enligt Arendt; arbetet, tillverkningen och handlandet. Arbete och tillverkningen 
hör hemma i det privata medan handlandet sker i det offentliga rummet. Det är även handlingen som 
definierar människans som mest. Handlingen är kopplat till självförverkligandet.126 Även Gabrielsson anser 
att det offentliga rummet kan ses som en stridsplats, där samhällets skilda intressen, åsikter, värderingar 
strider om utrymmet och visar upp sitt ömsesidiga motstånd gentemot varandra. 

121 Senett, 1992
122 Ibid.
123 Ibid.
124 Arendt, Hannah, Människans villkor: vita activa, Röda bokförlag, Göteborg, 1988
125 Gabrielson, 2006
126 Arendt, 1988
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3.3.2.9 Territoriell appropriation

Denna produktionsform skapa av vanor, hävd och bruk. Enligt Kärrholm är dessa territorier inte är resultatet 
av någon föreställning om territoriet eller ett territoriellt projekt utan är ett resultat av en vana eller en 
pågående rumsligt avgränsande användning. Strategier handlar däremot om att mer medvetet etablera 
en kontroll och på därmed söka skapa ett territorium på en viss plats.127 Territoriell appropriation skapar 
gränser men Kärrholm menar att dessa gränser inte är tydliga och avsiktligt uppdragna och kan förhålla sig 
till redan givna gränser. Gränserna markerar att området används eller omhändertags. Gränsens dragning 
kan uppfattas olika av människor vilket gör att territoriet övergår mer gradvis till något annat förklarar 
Kärrholm. Ett område som approprieras är en plats till vilken en person eller grupp upprättar en särskild 
tillhörighet men inte avsiktligt markerar som sitt. Det representerar ett uppfattat men inte avsiktligt 
markerat hemmahörande till en plats, stamställe eller en tillägnad plats.128 Bakgrunden bakom handlingen 
kan ligga i olika aktiviteter och rumsligheter. Vidare förklarar Kärrholm att en territoriell appropriation som 
kompletteras med avsiktliga markeringar och blir del i ett medvetet projekt, utgör variant av både territoriell 
appropriation och en territoriell taktik.129 

3.3.2.10 Territoriell taktik

Denna produktionsform representerar ett tillfälligt upprättande och markerande av ett territorium. Vilket 
upprättas i rummet på grund av en pågående vardaglig situation. Kärrholm menar att territoriell taktik grundar 
sig på personliga intressen och är ett uttryck för den egna identiteten. Det används en oreflekterad metod 
där utrymme tas i anspråk och tillges en specifik funktion vilket sedan symboliserar ens eget. Detta uppstår 
i situationen och alltid inom ramen för ett befintligt och mer övergripande territoriellt gräns och regelverk 
vilka omformas och där gränserna markeras om. Enligt Kärrholm kan denna form av territoriellproduktion 
inte behöva resultera i en konflikt mellan olika territoriella strategier utan kan agera mer subtilt, tillfällig samt 
inom den territoriella strategins regler och gränslinjer. Emellertid kan förändring eller förskjutning av det 
officiella territoriet ses som ett brott. Detta kan vara genom konventioner som har upprättats i anknytning 
till den formen av territoriell taktik. Kärrholm förklarar att denna form av territoriumskapande kan verka 
bland det planerade och förväntade. Under vissa förhållanden kan den bakomliggande territoriella strategin 
utgöra en förutsättning för den territoriella taktiken; avsaknaden av en stark territoriell strategi, en territoriell 
strategi som tycks sakna legitimitet, som är nyupprättad eller som brister i resurser kan skapa förutsättningar 
för produktionen av den territoriella taktiken.130

127 Kärrholm, 2004
128 Ibid.
129 Ibid.
130 Ibid.
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3.3.3 Stadens rytm och process 

3.3.3.1 Teorin Ritornello 

Teorin angående ritornello är framlagd av Cupers och Meissen och förklaras utifrån begreppen; territorium, 
de-terrotorialisation och re-territorialisation. Vilket kan förstås som en ständig process och kamp mellan 
territorierna i städerna. Ritornello är baserat på tid, rum och en mittpunkt. Mittpunkten kallas även 
intermezzo eller rhizome vilken existerar på grund av separeringen mellan det inre och det yttre. Vad som 
definierar denna process är att territoriet ständigt är hotat av utomstående ingrepp som försöker ta sin plats. 
Detta kallas för de-territorialisation och innebär att gränserna mellan det yttre och inre suddas ut och därmed 
har mittpunkten blivit mer diffus. Vilket i sin tur leder till att territoriet förändras och förnyas i tiden. En 
re-territorialiasation har uppstått131. Utifrån detta går det att härleda att territoriet inte är något statiskt eller 
givet en gång för alla. Kärrholm menar att territorialitet handlar om någonting pågående och effektivt. 132

Ritornello är inte är efterföljande process utan de tre momenten uppstår samtidigt i tid och rum, vilket gör 
att appropriationen och övertagandet av ett territorium blir temporärt och oviss.133 Kärrholm menar att varje 
territorium är konstituerat utav ordning, rytm och en refräng, vilket han referar till Delezue och Guattari. 
Kring refrängen eller ritornello, formas mer komplicerade signaler och slingor vilket leder till att melodier 
kan forma sig. När väl denna melodi formar sig kan den plockas upp och nynnas och tas upp av andra. Detta 
är vad som kan ses som markerandet av territoriet. 134 Intermezzo eller rhizome har varken början eller slut, 
finns alltid i mitten av någonting. Rhizome innebär att börja inifrån mitten, det handlar om att komma och 
gå, istället för att se till en startpunkt och målpunkt.135 

3.3.3.2 Den offentliga leken 

Andreas Pemer beskriver det offentliga rummet som ett ständigt pågående samtal och att ett levande rum 
aldrig kan bli statiskt då det ständigt förändras. Han beskriver att det levande rummet uppstår genom ett 
givande och tagandet av alla inblandade i staden. Genom att stadens ledning sätter upp riktlinjer, exempelvis 
klotterpolicys gör de sin röst hörd. Graffitikonstnärerna gör sin röst hörd genom att måla. Stadens ledning 
sanerar bort målningarna, men graffiti återuppstår ibland på samma plats ibland på andra och graffitimålarna 
fortsätter att göra sin röst hörd. En levande stad formas inte enligt Pemer av en dogm och en röst, utan av 
att alla röster i en stad.136 

Westin refererar till Georg Simmel, som nämner flirtandet som en del av urbanitet. Bakom flirtandet finns 
ett äventyr och ett möte som staden erbjuder. Westin menar på att Simmels definition på flirtandet är, 
aktiviteten att ta någonting i anspråk bara för att senare låta det glida ur händerna och att låta det falla 
bort, enbart för att ta det i besittning igen. Ögonblicket förklarar Westin utifrån Lefebvres definition, ett 
ögonblick som enbart finns till i en viss utsträckning i tiden. Ögonblicket symboliserar här ett tillfälle som 
väntas på att fångas. Det är något geografiskt, temporärt, intensivt och absolut samtidigt som det är flytande 
och relativt.137

131 Cupers, Meissen, 2002
132 Kärrholm, 2004
133 Cupers, Meissen, 2002
134 Kärrholm, 2004
135 Deleuze, Gilles & Guattari, Félix, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, Continuum, London, 2004 
136 Pemer, Anderas, Den offentliga leken, Sörenson, Ulf (red.), Offentliga rum, 1. uppl., Balkong, Stockholm, 2011
137 Westin, 2010 
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3.3.3.3 Appropriation och dominans i staden

Henri Lefebvre anser att det finns två typer av rum, det dominerande och det approprierade. Det 
dominerande stadsrummet är sterilt, stängt och tomt rum. Det dominerande rummet står i förhållandet 
till det approprierade stadsrummet. Det dominerade stadsrummet förknippar Lefebvre med materiella 
strukturer och den styrande kraften och blir det tänka rummet skapat av planering. Det approprierade 
stadsrummet är det levda rummet.138  

Lefebvre menar på att för att få inflyttande över rummet måste en grupp eller individ stå emot den styrande 
strukturella makten, detta är vad Lefebvre kallar för rummets prövning (trial by space). Enligt Lefebvre krävs 
det en helt ny materiell struktur för att en appropriation ska kunna få fotfäste, det räcker inte med att enbart 
dra nytta av existerande strukturer och förändra användningen.   

Michel de Certeau ingångspunkt till appropriation är annorlunda. Enligt de Certeau skapas det glipor, 
mellanrum i den urbana ordningen vilka kan utnyttjas taktiskt och här ges möjlighet till appropriation. 
I motsatts till Lefebvre behövs det enligt de Certeau ingen ny materiell struktur för att appropriera 
stadsrummet. Vad som förutsätter för appropriation handlar istället om att beslutsfattare ska fånga upp 
initiativ från invånarna istället för att se detta som ett hot för de offentliga rummen.139

3.3.3.4 Stadens rytm 

Lefebvre menar att rytm uppstår när ett samspel mellan plats, rum och av energi uppstår. Rytm bygger 
enligt Lefebvre på repetition, vilket kan vara en repetition mellan rörelser, gester, agerande, situationer eller 
olikheter. Rytm kan även ses som linjära eller cirkulära processer; födelse, tillväxt, pik, nedgång och tillslut 
nås slutet.140  

Stadens rytm uppkommer av spänningen mellan olika typer av meningar och innebörder i en stad. Urbana 
rum får olika typer av meningar genom att de definieras och att de går att särskilja. Gränsdragningen i en 
stad blir enligt Tonkiss avgörande för stadens rytm.141

3.3.3.5 Kampen om urbaniteten 

Westin citerar Lefebvre ”one must struggle for ones right to the city”, Westin menar att vad som handlar om 
makten till staden tar sig i uttryck i en kamp om rätten att urbaniteteten en kamp, samt att det som kan ses 
som en rättighet till staden snarare bygger på makten om staden. Den som äger ordet, har även makten.142 
Westin beskriver också hur Lefebvre talar om det urbana livet som något dynamiskt och progressivt. Det 
urbana livet, att vara en del av en stad är mer än bara att vara där fysiskt enligt Westin, det handlar om att 
vara med i ett tillblivande.143

138 Lefebvre, Henri, The production of space, Basil Blackwell, Oxford, 1991
139 Wikström, Tomas & Olsson, Lina, Stadens möjligheter: platser och stråk, Tita-projektet, Region Skåne, Malmö, 2012
140 Lefebvre, 1991
141Tonkiss, 2005 
142 Westin, 2010
143 Ibid.
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3.3.4 Sammanfattning av litteraturöversikten 
På vilket sett blir den starka och svaga offentligheten synlig i fysisk planering och arkitektur? 

Frase rmenar att den starka offentligheten är singular i sin ideologi och världsbild. En annan egenskap som 
definierar den starka offentligheten är att den är dominerande och auktoritär vilket bidrar till att den får 
makt över den rådande diskurser. Det ger legitimitet över beslutsfattandet i samhället. 144  Westin, Gabrielsson 
och Tonkiss lägger alla fram en bild av att planering och arkitektur har en materiell makt över rummet. 
Tonkiss menar att detta är ett av det mest synliga medlet för kontroll.145 Genom Gabrielsson och Westin 
utvecklas en bild av planerare som en normativ expert. Enligt Westin finns det en grundläggande syn på 
planering, som glöms bort även av dem som är planeringskritiska, nämligen att planering i grunden har en 
positiv inverkan på både individen och samhället. Vilket resulterar i även planeringskritiken blir normativ.146 
Litteraturöversikten visar även att planering och arkitektur för en diskurs om hur våra offentliga rum ska 
utformas och vad de ska användas till. Genom fysisk form, materiell struktur, strategier och policydokument 
skapas en övergripande bild över hur offentliga rum ska se ut, och på vilket sätt de ska användas. Tonkiss 
anser att detta bidrar till att invånarnas dagliga liv bregränsas. 147 Lefebvre menar att planerare och arkitekter 
planerar för det tänka rummet, vilket innebär det presenterande rummet och det tillverkade rummet. Vilket 
skiljer sig mot vad Lefebvre menar är det levda rummet.148 

Begreppet singular kan tolkas vidare, att det är en grupp människor, en norm, liknande Habermas begrepp, 
borgerliga offentlighet149. Hos Habermas var det borgarklassens ideal som lyftes fram och skapade opposition 
gentemot rådande maktstrukturer. Detta kan tyckas stämma överens med den svaga offentligheten. Samtidigt 
väger det tyngre att den borgerliga offentligheten inte var öppen för alla trots att den rent teoretiskt ansågs 
vara alla de församlade privat personernas sfär. Utifrån det kritiska resonemanget växte sedan en stark 
normativ opinion fram. 

Frasers svaga offentlighet karakteriseras utifrån att den är pluralistisk och utgörs av grupper som vill påverka 
makten genom att driva en opinion, men är inte ute efter en bestämmande roll, utan syftet är att pröva 
ordningen med alternativa diskurser för att göra sina röster hörda. Var i den fysiska miljön kommer dessa till 
utryck? Var i det tänka rummet kommer dessa till utryck? Gabrielsson referera till Crawford som diskuterar 
vardagslivets platser och i likheter med Cupers och Meissen menar hon att detta är marginaler i staden, likt 
rest-ytor som befinner sig mellan det planerade. Dessa platser och ytor är fria från normer och värderingar. 
På dessa platser finns det ingen styrande diskurs utan det är upp till besökarens själv att skapa sin egen 
betydelse för platsen, det råder ingen konsensus över användandet av rummet utan det är motsägande 
intressen och behov som styr.150 Sennett menar att dessa rumsligheter karaktäriseras av tiden och möjligheten 
till förändring vilket skapar det berättande rummet. Människans roll i det avseende, när hen tar del av det 
oförutsedda genom att ta rummet i anspråk, blir rummet  kodad med tiden och därmed föränderligt.151

144 Fraser, 1990
145 Tonkiss, 2005, Gabrielsson, 2006, Westin, 2010
146 Gabrielsson, 2006, Westin, 2010
147 Tonkiss, 2005
148 Westin, 2010
149 Habermas, 1998
150 Gabrielsson, 2006, Cupers, Meissen, 2002
151 Sennett, 1992
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Cupers och Meissen ifrågasätter även om det finns en norm ska definiera offentligheten och hur de ska se 
ut och användas, för att förtydliga, de kritiserar den strikta planerade offentligheten då det framkommer 
att denna är planerad av strikta normativa tankegångar.152 Detta flyter samman med Arendts tankar om 
offentligheten som en stridsplats, där jaget ska bli till genom att bli bekräftad av andra. Arendt menar även 
på att offentligheten är det gemensamma, och att detta inte kan existera utifrån en aspekt utan det krävs en 
mångfald av perspektiv.153 

Planeringsdiskursen som presenteras av Westin och Gabrielsson synliggör att dagens planerare och arkitekter 
ser det offentliga rummet som mötesplats och ett vardagsrum där invånarna ska leva sina liv. Samtidigt 
utformas rummet efter en strikt norm och de möten som det planeras för sker mellan jämlikar.154 Regler 
och lagar legitimerar planeringen. En stark diskurs styr över de offentliga rummen. Motpol till detta finns 
marginalerna, platserna som står utanför planeringens normer och värderingar.155 Kärrström diskuterar tre 
typer av territorium. Territoriell strategi vilket innebär att en grupp målmedvetet planerar och avgränsar ett 
område. Territoriell appropriation, vilket uppstår utav vanor, hävd och hur platsen används, detta uppstår 
främst ur sammanhanget som är givet av livet och miljön på platsen. Den tredje typen av territorium som 
nämns är territoriell taktik, vilket representerar en tillfällig upprättning och markerande av territorium. 
Territoriell taktik grundar sig i personliga intressen och som utryck för den egna identiteten enligt Kärrholm 
och Arendt.156 Avslutningsvis tas även stadens rytm och process upp i litteraturöversikten. Teorin Ritornello 
innebär hur de olika territorier förhåller sig till varandra och hur de deterritorialiserar och re-territorialiserar 
varandra. Ritornello bör inte ses som en efterföljande process utan att det uppstår samtidigt i tid och rum.157 
Den offentliga leken, även kallad stadens flirtande kan även ses som hur den starka och svaga offentligheten 
förhåller sig till varandra. Och att det är genom detta som urbaniteten uppstår.158 Anledningen till varför 
teorier kring stadens rytm och process tas upp är för att få en förståelse över hur olika typer av offentlighet 
förhåller sig till varandra och på vilket sätt dynamiken mellan dessa är viktigt för staden. 

152 Cupers, Meissen, 2002
153 Arendt, 1988
154 Gabrielsson, 2006
155 Cupers, Meissen, 2002
156 Arendt, 1988, Kärrholm, 2004
157 Cupers, Meissen, 2002
158 Pemer, 2011, Westin, 2010
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4 ANALYS

4.1 Stark offentlighet
Konstinstitutioner som förvaltas av kulturnämnden och Offkonstgruppen kan beskrivas utifrån Kärrholms 
definition på en territoriell strategi.159 Konstinstitutioner och offkonstgruppen är resursstark för att den 
territoriella produktionsformen lutar sig mot en formaliserad organisationsstruktur, Kulturnämnden. 
Strategier, enligt Kärrholm, representerar klassificerandet, markerande och kontrollerandet av territorium 
mot bakgrund av någon from av planläggning.160 Klassificerandet i detta avseende kan vara beslut av vilka 
konstformer som får ha tillträde i det offentliga rummet och markerandet blir inom konstinstitutioners 
lokaler eller vid beslut av Offkonstgruppen. Bedömningen av vilken konst som får ha tillträde i de offentliga 
rummen benämns inte av Kulturnämnden eller Offkonstgruppen. Detta fenomen kan förklaras utifrån, vad 
Westin menar att ju mer makt en grupp har desto mindre är behovet och kravet att motivera påståenden och 
handlingar samt att konst är högst subjektivt.161 Kontrollerandet av territoriet blir att förbjuda andra former 
av konst som inte har beslutats av beslutsfattande aktörer såsom Kulturnämnden och Offkonstgruppen. 
Kulturnämnden med Offkonstgruppen kan förstås som en grupp som medvetet avgränsar ett territorium, 
i detta fall territoriet för konst i de offentliga rummen där den riktade kontrollen är vart och hur dessa 
territorier ska användas. Eftersom att det strategiska territoriet är formade av regler, bekräftas territoriet av 
den generaliserade brukaren vilket resulterar i att territoriet vidgar sin yta.162 Den generaliserade brukaren 
i detta fall kan var människor som inte tar ut sin konst i det offentliga rummet utan förhåller sig till de 
etablerade platserna för konst i staden såsom Konstinstitutioner och Konstkompassen. När människor 
betalar för en inträdesbiljett för att besöka Konsthallen istället för att ställa ut sin egen konst på gator, det är 
då den territoriella strategin förstärks.

Ur et planerings- och arkitektoniskt perspektiv kan detta förklaras som en stark offentlighet. Utifrån Sennetts 
definition på det linjära rummet, kan konstinstitutioner och den offentliga konsten via Offkonstgruppen 
förstås utifrån att den fysiska formen följer dess användning.163 Westin kallar detta för det planerade 
rummet med tydliga funktioner vilket bestäms i förväg av beslutsfattare, likasom Kulturnämnden och 
Offkonstgruppen men även av planerare och arkitekter.164 Om kulturnämnden och Offkonstgruppen 
beslutar om vilken konst som får ha tillträde i det offentliga rummet, bestämmer arkitekter och planerare 
hur utformningen och användningen av staden ska se ut. Genom att konstruera planer efter vad som anses 
vara ett ”gott” samhälle, konstrueras även tanken om ett bra sätt att leva. Även denna form av skapande 
förstärker den territoriella strategin då den talar om var och på vilket sätt människan ska agera i en stad. 
Ett hjälpmedel för att befästa och reproducera territoriet är genom att sanktionera det förväntade bruket 
med arkitektoniska utformningar, regler etc.165 Westin menar på att det är genom detta som det planerade 
rummet blir detaljstyrt i vilka livsstilar och aktiviteter som anses rimliga och när, hur och vart dessa ska 
utföras. Planeraren och arkitektens tänkta rumslighet får i detta avseende en stor påverkan på den fysiska 
miljön. 166 Utifrån Cupers, Meissen och Tonkiss kan den starka offentligheten förklaras med den sociala 
kontrollen; genom att ordna den upplevda miljön till följd av att ordna den fysiska sådana. Viljan att ha en 
överblick över vad som pågår i städer genom ett allsmäktigt perspektiv kan förstås genom Tonkiss kritik av 
strategier och policys för att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet. 

159 Kärrholm, 2004
160 Ibid.
161 Westin, 2010 
162 Kärrholm, 2004
163 Sennett, 1992
164 Westin, 2010
165 Kärrholm, 2004
166 Westin, 2010
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Enligt Tonkiss tyder dessa på en form av fysisk konsensus över vad som ska vara accepterat i de offentliga 
rummen och därmed vilka som accepteras i dem. Cupers och Meissen förklarar den sociala kontrollen genom 
det tidsbundna perspektivet och den mentala tryggheten som uppstår när framtiden blir genomskådlig och 
ordnad.167

Med utgångspunkt i Habermas definition av den borgerliga offentligheten som ansågs vara öppen för 
allmänheten, kan den starka offentligheten ses som dess motsats.168 Diskussionen/ kriterier om vilken konst 
som får ta del i det offentliga rummet är inte tillgängligt för allmänheten att delta i. Den starka offentligheten 
i detta avseende jämställer sig inte med resten av det offentliga: graffiti eller annan form av fasadkonst. 
Kulturnämnden, Offkonstgruppen, Gatukontoret och Boverket intar istället rollen som ett språkrör för 
konsten och som de offentliga rummens uppfostrare. Detta tar form genom att graffiti är olagligt utanför 
de två lagliga väggarna, när klotter blir ett samlingsnamn för all olaglig fasadkonst som bör saneras efter 24 
timmar samt att graffiti i grunden är en tillåtande konstform.169 

Kulturnämnden, Offkonstgruppen och Boverket intar alltså tillsammans en singular diskurs om konst i 
det offentliga rummet då de ska verka för allmänhetens bästa. Vidare är Kulturnämnden en del av den 
representativa demokratin då politikerna är folkvalda och Boverket är en statlig myndighet. Paradoxalt 
nog intar även planering och arkitektur en singular diskurs genom att tala om det offentliga rummet som 
en mötesplats, ett vardagsrum, trivsel och gemenskap in anknytning till fysiska former. Planering och 
arkitektur är en politisk fråga då denna grupp först och främst arbetar för kommunens visioner. Detta gör 
att Kulturnämnden, Offkonstgruppen, Boverket samt planerare och arkitekter får en auktoritär karaktär och 
en större legitimitet. 

4.2 Svag offentlighet
Trots de två lagliga väggarna på Folkets Park och P-huset Anna noterades graffiti i och utanför målpunkterna 
Norra Sorgen fri, Norra- och Södra Sofielund, Seved samt under stadsvandringen till målpunkterna för 
Konstinstitutioner och Konstkompassen. Ofta fanns de olagliga konstformerna i rumsligheter med tillgivna 
funktioner – elstationer, fasader, butiksjalusier, plank, murar, järnvägar, parkeringsplatser, parker men även 
på restytor. Dessa funktioner omdefinieras av graffitiutövaren då rummens tidigare funktion suddas bort för 
att användas på ett annat sätt.170 I detta avseende kan graffiti förstås genom Cupers och Meissens definition 
på rumsliga marginaler där funktioner följer aktiviteten som formar den.171 För graffitimålaren blir inte 
fasaden en vägg som separerar gatan från interiören utan en vägg för att få utlopp för sina konstnärliga 
uttryck, fasaden används helt enkelt inte som den var tänkt till att göra. Detta fenomen kan förklaras genom 
Sennetts berättande rum, där funktionerna och rumsligheterna blir kodade med tiden.172 Rummet är inte 
längre statiskt genom att graffitiutövaren tar rummet i anspråk blir rummet föränderlig och gränserna suddas 
ut och blir mindre tydligt markerade. 

Målpunkterna för graffiti kan förklaras som platser som befinner sig vid sidan av de planerade 
Konstinstitutionerna och den lagliga fasadkonsten, marginalerna i den homogena helheten. Dessa platser 
präglas inte av arkitektur och planeringen eftersom att platserna inte har tilldelats ett arkitektoniskt- eller 
planerings attribut. Dessa platser får egna attribut genom att graffitiutövare sätter sin egen prägel i det 
offentliga rummet. Graffitiutövarens levda rum är fritt från det tänkta rummets institutionaliserade normer, 
regler och värderingar. Aktiviteten grundar sig i personliga intressen och är ett uttryck för den egna identiteten 

167 Tonkiss, 2005, Cupers, Meissen 2002
168 Habermas, 1998
169 Kulturnämnden, 2013, Gatukontoret, 2010-2011, Boverket, 2010
170 Cupers, Meissen, 2002
171 Cupers, Meissen, 2002
172 Sennett, 1992
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enligt Kärrholm.173  På dessa platser finns inte en rådande diskurs över vilken graffitiform som ska ta tillträde 
i de offentliga rummen, inte heller finns det en diskurs om vad som är fint respektive fult. Det är platser 
där besökaren själv får skapa sin egen mening vilket gör den pluralistisk. Handlingen bidrar även till att 
rumsligheterna blir okontrollerade och frigjorda och fungerar likt temporära startplattor för det oväntade. 
Enligt Kärrholm kan denna handling förstås som en blandning av den territoriella appropriationen och 
taktiken.174 Graffitiutövandet kan uppfattas som en tillfällig markering av ett territorium just för att den är 
olaglig. Territoriumskapandet förhåller sig till redan befintliga platser men där graffitiutövaren tillger platsen 
en ny funktion. Då pieces återfanns på våra målpunkter men inte i Centrum kan detta tolkas som en pågående 
rumsligt avgränsande användning; det tar lång tid att skapa en piece vilket gör att graffitiutövaren tar sig 
till områden som är avlägsna. Utanför sina målpunkter noterades å andra sidan Throw-ups på butiksjalusier 
och elstationer vilket kan ses som att graffititerritoriet utvidgar sina gränser och prövar ordningen. Ur en 
planerings och arkitektoniskt - perspektiv kan detta förklaras som en svag offentlighet. 

Graffitiutövaren driver indirekt en opinion genom att de tänjer på regelverk, normer och värderingar med 
dess handling då graffiti i regel ska saneras bort efter 24 timmar. Graffitiutövaren ifrågasätter även den 
normativa bilden av att upplåtelser bör vara ett eftertraktat inslag i de offentliga rummen, då uppfattandet av 
något eftertraktad är högst subjektivt. När det sker en territoriell reproduktion av appropriation/ taktik i den 
meningen att handlingen upprepas och sprids, ifrågasätter utövarna huruvida det finns en enskild offentlig 
sfär som fungerar som en drivande kraft för hur ett helt samhälle ska utformas. Graffitiutövaren skapar en 
konfrontation och diskussion genom ett ständigt fysiskt ifrågasättande av den territoriella strategin som 
saknar legitimitet. På sådant sätt förskjuter de på den territoriella strategin genom att bryta mot konventioner 
som har upprättats i anknytning till den formen av territoriumskapandet. 

Gabrielson refererar till Crawford som menar att marginalerna och vardagslivetsplatser kan bidra till att 
omstörta ordningen i städer genom ett ifrågasättande av vad offentliga rum faktiskt innebär när en tilldelad 
form inte längre följer en tilldelad funktion.175 Som när sociala möten inte enbart uppstår vid caféer, 
shoppinggallerior och torg. Graffitiutövaren ifrågasätter planerarens och arkitektens tänkta rum och diskurs 
genom att skapa sina egna rumsligheter.

173 Arendt, 1988, Kärrholm, 2004
174 Kärrholm, 2004
175 Gabrielsson, 2006

4 Analys



51

4.3 Stadens rytm och process
Kartläggningen visar på hur den svaga och starka offentligheten tar sig i utryck i staden. Som tidigare nämnt 
representeras den svaga offentligheten utav den olagliga fasadkonsten och den starka offentligheten utav 
konstinstitutioner och den lagliga fasadkonsten. Observationen visar även på var i relation till varandra dessa 
olika enheter går att finna. 

4 Analys

Karta 5. Visar relationen mellan olaglig fasadkonst, laglig fasadkonst och konstinstitutioner. 

De två lagliga graffitiväggarna
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De två lagliga väggarna vid P-huset Anna och vid Folkets Park samt målpunkterna för kartläggningen av den 
olagliga fasadkonsten, Norra Sorgenfri, Seveds, Sofielund kan ses som mittpunkter (intermezzo) för graffitins 
ritornello. Alltså att graffitins melodi tar sats från dessa platser för att flyta ut och pröva det strukturella 
rummet. Genom att melodin tas upp och repeteras av andra markeras även territoriet. Att graffitins melodi 
markeras runt om i Malmö går att se utifrån observationen, då det noterades throw-ups och pieces på 
fasader, elstationer, plank och butiksjalusier. Konstinstitutioner och konstkompassen utgör mittpunkterna 
(intermezzo) för den territoriella strategi, och dess ritornello, melodi och refräng uppstår här. Här får den 
territoriella strategin sin kraft ifrån.

Inom den territoriella strategin verkar graffitin genom territoriell appropriation/taktik, och prövar den 
territoriella strategins gränser. Detta gör sig synligt med throw-ups och pieces utanför de två lagliga väggarna 
i Malmö. Det går även att se att ju längre avstånd ifrån konstinstitutionerna, mittpunkterna för den 
territoriella strategin (starka offentligheten), desto mindre tydlig blir deras melodi och istället är det graffitins 
melodi som fångas upp och repeteras. 

Oavsett om det är territoriell strategi, territoriell appropriation eller territoriell taktik arbetar ett territorium 
utifrån en mittpunkt och inte i en linjär linje med en tydlig start- och målpunkt. Istället utgår ett territorium 
utifrån mittpunkten, (intermezzo-rhizome) och prövar sig sen fram och tillbaka utifrån mittpunkten. Även 
om Malmö stad har en klotterpolicy och har pekat ut var graffitimålningar är tillåtet, målas det på andra 
ställen runt om i staden. Graffitimålaren prövar den territoriella strategin gränser och flyter fram och tillbaka 
från deras mittpunkter. Detta kan förstås utifrån den offentliga leken och stadens flirtande. Flirtandet, leken 
mellan de olika intressena och människorna i staden blir enligt Westin en viktig bidragen faktor till urbana 
rum.176 Den bakomliggande faktorn till flirtandet bygger på att det finns ett äventyr i att ta någonting i 
besittning för att senare igen låta det glida ur händer och låta det falla bort, för att senare ta det i besittning 
igen. 

Området mellan de olika territoriella mittpunkter och där deras melodier hörs lika tydligt kan förklaras och 
förstå utifrån transition zones, även recognition scenes. Genom att konstinstitutionernas, konstkompassens 
melodi blir lika tydlig som graffitins skapas det en konflikt över vilken melodi som ska synas och höras i 
det offentliga rummet. Kartläggningen och observationen visar på att området Möllevången som ligger 
mellan Nobelvägen och Bergsgatan kan ses som en transition zone och recognition scene. Ett territoriums 
melodi kan även förstås ett territoriums intresse, och vidare att det genom de olika melodierna uppstår 
intressekonflikter över vilket intresse som ska ha makten över rummet. Alltså vilken melodi det är som ska 
markeras och nynnas vidare. I området Möllevångstorget markeras den territoriella strategin sin melodi med 
Malmö Kulturhus på Bergsgatan, samt med den fasadkonsten som är utpekad av konstkompassen i närheten 
av Folkets Park. Den olagliga fasadkonstens melodi blir synlig och hörs med hjälp av throw-ups och pieces 
på butiksjalusier och fasader. Den lagliga graffitiväggen vid Folkets Park spelar melodierna samtidigt, dels 
följer den slingan från den territoriella strategin då den följer regler som är planlagda från ett styrande organ 
och genom att den lagliga väggen är utpekad av konstkompassen spelar den efter deras melodi. Samtidigt 
hänger den lagliga graffitiväggen på graffitins melodi, eftersom den spelar med och lyfter fram dess refräng, 
betonar aktiviteten och hjälper till att förstärka den i området. I och med att det i området synliggörs olika 
intressen blir det ett konfliktfyllt område. Här kan de olika melodierna knytas samma och även om det 
ibland låter falskt då motsatta slingor krokar, skapar det tillsammans en spännande melodi som inte följer 
några förutbestämda regler och skalor. Enligt Sennett är innebörden av en transition zone ett område som 
befolkas av olika människor och att det är här det sociala centret uppstår.177 

176 Westin, 2010
177 Sennett, 1992
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Illutration 1. Visar hur de olika territoritoriella melodierna syns i staden utifrån deras 
mittpunkter, intermezzo.

Observationen och kartläggningen visar på att i målpunkterna för olaglig fasadkonst, Norra Sorgenfri, 
Norra- och Södra Sofielund och Seved, har den territoriella appropriationen/taktiken blivit mer 
befäst.
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Transition zone bidrar till att olikheter möts och blir en plats där olika melodier sammanflätas och tillsammans 
uppstår vad som skulle kunna kallas för det urbana rummets refräng. Enligt Westin innebär ett urbant rum 
präglat av mångfald och en variation av aktiviteter och intressen vilket gör att det både blir ett socialt och 
mentalt fenomen. Det urbana livet uppstår ur kampen om rätten till staden, och Lefebvre beskriver det 
urbana livet om något dynamiskt och progressivt. 

Förvaltare av det offentliga rummet. I artikeln Sweet-Art, Street-Art? Reclaiming the “Public” in public places, 
visar författarna på att graffitimålare anser sig vara förvaltare av det offentliga rummet, genom att deras 
graffiti inbjuder till att invånare kan känna en samhörighet till den fysiska miljön.178 Detta strider mot att 
kommunen ser sig som förvaltare av den offentliga miljön. Utifrån observationen går det att se hur kampen 
om det offentliga rummet tar sig i uttryck. Trots Malmö Stads klotterpolicy noteras throw-ups och pieces 
utanför de lagliga väggarna. Det noteras även bortsanerad graffiti, det går att avläsa att den territoriella 
appropriationen/taktiken utmanar och pröva gränserna inom den territoriella strategin. Försök till att rubba 
och tänja på det egna territoriets gränser skapas ett spänningsfält där en variation av intressen kommer 
upp till ytan. Även graffitimålaren ”Dius” uttalande i artikeln Graffitin i Malmö mår bra, påvisar att del 
graffitimålare se sig som förvaltare av det offentliga rummet.179

178 Luca, Visconti, John, Sherry, Borghini, Anderson, 2010
179 Jurjaks, 2009

Illutration 2. Visar på hur den svaga offentligheten tränger igenom den starka 
offentlighetens gränser. 
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Gränsdragningen mellan den starka och svaga offentlighetens uppdelning i Malmö gjordes tydlig när spår av 
bortsanerad graffiti syntes på den västra sidan av en gångtunnel under Nobelvägen, men på den östra sidan 
fanns det graffiti som inte blivit bort sanerad. 

Utifrån detta kan throw-ups och pieces ses som ett flirtande. En gränsöverskridande aktivitet vars 
betydelse kan ses som någonting annat än enbart kriminalitet och otrygghet. Den som har makten över 
det offentliga rummet är även den som äger ordet.180 Vilket gör att när beslutsfattare sätter upp riktlinjer 
och policydokument där de uttalar sig negativt över graffitin, äger de ordet, och därigenom får makten 
över de offentliga rummen. Det går att utskilja två motstridiga intressen angående fasaderna i staden. Dels 
beslutsfattare vars intresse är att hålla fasaderna rena och fria från vad de benämner som klotter det blir 
motstridigt gentemot graffitimålarnas intresse som ser varje tom yta som någonting att måla på. Den svaga 
respektive starka offentligen står för olika meningar och bygger upp olika innebörder över hur de offentliga 
rummen ska användas och utformas. Tonkiss menar på att det är just på grund av detta som stadens rytm 
uppkommer. 181

Den otrygghet och respektlöshet som Boverket benämner är ett resultat av graffiti kan förklaras utifrån 
Ronald Kramers definition på den moraliska paniken.182 Eftersom graffitiutövaren bryter mot den rådande 
ordningen skapar detta en oro. Konsensus blir till att bekräfta att problemet existerar. Boverket benämner att 
graffiti är en respektlöshet mot de gemensamma- och enskilda ytorna som kan resultera i en otrygghet i de 
offentliga rummen. Därför utvecklas en fientlighet gentemot det ansedda problemet samt strategier för att 
utrota hotet. I Malmö stads Policy för upplåtelse av offentlig plats får klotter verka som ett samlingsnamn för 
all fasadkonst som inte har planerats eller utformats av beslutsfattare vilket inkluderar graffiti.183 Eftersom att 
begreppet klotter lyfts upp i relation till att upplåtelseformer bör tillföra något positivt till allmänheten ska 
den olagliga konstformen saneras bort inom 24 timmer. Paniken blir oproportionerlig när Boverket menar  
att graffiti anses generera en känsla av att samhället har lämnat platsen eftersom människor undviker att ta 
sig dit.  

180 Westin, 2010
181 Tonkiss, 2005
182 Kramer, 2010, Boverket, 2010
183 Gatukontoret, 2014 

Bild 71. Östra sidan av Nobelvägen Bild 71. Västra sidan av Nobelvägen
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5 SLUTSATS 

På vilket sätt går det att förklara graffitiutövandet som något mer än enbart en olaglig handling och 
vilken roll har konstinstitutioner och laglig fasadkonst i relation till graffiti? Hur får detta ett rumsligt 
uttryck i staden?

Studien har undersökt hur relationen mellan olaglig och laglig fasadkonst och konstinstitutioner ser 
ut i Malmös centrala delar. Utifrån observationen går det att se att den olagliga fasadkonsten inte 
förhåller sig till de två lagliga graffitiväggarna i Malmö. Observationen visar även på spår av bort-
sanerad graffiti i närheten av Malmö Konsthall, och i området kring Stortorget och Gustav Adolfs 
Torg. Den olagliga fasadkonsten har skapat starka territorium kring målpunkterna, norra Sorgenfri, 
norra och södra Sofielund och Seved genom att ta fasader, elstationer, plank, butiksjalusier, park-
eringsplatser och gamla industriområden i anspråk. Det går även att se att dessa målpunkter är 
territorium för graffiti då undersökande olagliga fasadkonsten består av throw-ups och pieces och 
tar långt tid att göra samt att dessa sträcker sig över hela fasader. Trots att Malmö Stad har en klot-
terpolicy som säger att all olaglig graffiti ska saneras bort inom 24 timmar uppstår graffiti på andra 
platser än på de två lagliga väggarna. Ju längre österut man kommer om konstinstitutionera blir 
graffitin mer framträdande. 

Utifrån studien går det att se att graffiti inte förhåller sig till arkitektens och planerarens tänkta rum 
där form följer funktion. Utöver de två lagliga väggarna uppstår graffitin främst på platser som redan 
har en användning och genom detta konfronterar graffitiutövaren det planerade rummet och dess 
normer. Graffitiutövandet kan bidra med att omstörta ordningen i städer genom ett ifrågasättande 
av vad offentliga rum innebär när en form inte följer en tilldelad funktion. Genom handlingen 
bedrivs en opinion gentemot planeraren och arkitekten men även gentemot organisationen som 
förvaltar konsten. Graffitiutövandet kan ses som en svag offentlighet som tar sig rumsligt uttryck i 
marginalerna runt om staden och på vardagslivets platser, såsom parkeringsplatser, trottoarer, park-
er och rivningstomter. Dessa utgör en viktig motpol till de representerade och planerade offentliga 
rummen i staden. På dessa platser finns utrymme för invånarna att själva koda rummet med tiden 
genom att fylla rummet med sin egen användning. Konstinstitutionerna och den lagliga fasadkont 
står i relation till graffitiutövandet (olaglig fasadkonst) som en norm för konsten i offentligheten. 
Konstinstitutionerna är offentliga för allmänheten och finns för att tillgängliggöra kulturen och 
konsten. Framförallt sätter den upp normer för vad konst är och vilken plats den har i samhället 
under ordnade former och bakom stängda dörrar. Den lagliga fasadkonsten och konstkompassen 
visar även den på vad som är accepterad utsmyckning i offentliga miljöer. 

Konstinstitutioner, Offkonstgruppen, arkitektur och planering representerar den starka offent-
ligheten och  den territoriella strategin. Graffitins rumsligheter utgör en motpol till arkitektens, 
planerarens, kulturnämndens och offkonstgruppens normer och värderingar över hur en plats ska 
se ut och användas men även vilken konst som har tillträde i det offentliga rummet. Utifrån denna 
studie ses graffitiutövande som en territoriell taktik/appropriation vilket ständigt prövar den ter-
ritoriella strategin. Graffitiutövandet ses som en progressiv kamp om staden och en normbrytande 
aktivitet som bidrar till stadens rytm. Graffitiutövandet står för mer än bara att driva en politisk 
opinion eftersom att det handlar om rätten till att förändra fasader och utsmycka staden. Genom 
att fasaderna blir till en målarduk, blir staden till en målning som berättar en historia. 

Genom att göra sig medveten kring varierande intressen, kulturer och åsikter skapas en acceptans 
gentemot olikheter. Det offentliga rummet bör ses som en plats där samhället träder fram och visar 
på skillnaderna i en stad. Viktigt att betona att arbetet inte syftar till att visa på att det ena skulle 
vara bättre än det andra, utan att belysa att synen på graffitiutövandet borde förändras. 
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Tillsammans utgör den svaga och den starka offentligheten en kamp om vilka som ska få ta plats 
och vem som ska få synas i offentligheten. De skapar också olika territorium, strategi respektive tak-
tik/appropriation med olika melodier. När enbart en melodi hörs starkast och repeteras blir staden 
statiskt och monoton. Istället bör det eftersträvas olika melodier hörs runt om i staden och ibland 
flätas samman för att påvisa på skillnader. Även om melodierna tillsammans går utanför regelverket 
är den skapad av människorna i staden, och blir därmed mer representativ för stadens alla männi-
skor, istället för att enbart spela slingan som följer den rätta skalan. 

Inom dagens planeringsdebatt råder en diskurs om att offentliga rum kan planeras genom konsensus, 
vilka argument finns det som kritiserar strävandet efter konsensus i städers offentliga rum?  

Kartläggningen och observationen visar på att trots att det finns lagar och policys angående hur de 
offentliga rummen ska användas följs de inte alltid. Kulturnämnden och Offkonstgruppen lägger 
fram en norm för vad som anses vara konst och på vilket sett den ska tillgängliggöras för allmän-
heten. Planerare och arkitekter styr utformningen och användningen av de offentliga rummen 
genom att ha tydliga mål och visioner vid planläggning för hur rummen ska användas. Möjligheten 
för invånarna att själva bestämma vad de offentliga rummen ska användas till blir liten. Den starka 
offentligheten (Kulturnämnden, Offkonstgruppen, Boverket, planerare och arkitekter) legitimerar 
sina beslut utifrån sin profession. Kritiken som lyfts fram är att inom byråkratiska organisationer 
uppstår en ”tränad inkompetens” nämligen att man följer lagar och regler till punkt och pricka utan 
att reflektera över varför besluten tas. Detta resulterar i en etablering av planer och mål för att kon-
struera ett bra samhälle vilket även resulterar i ett konstruerande av normer över hur människor ska 
leva i en stad. Om konsensustanken bygger på att alla är överens, visar denna studie på dess motsats 
när graffiti uppstår på andra platser än de två lagliga väggarna. Å andra sidan går det att konstatera 
att graffiti är en olaglig handling. Studien visar dock på motstridiga intressen över hur fasaderna 
ska se ut, användas och hur dessa ska förvaltas. Det postmoderna synsättet ifrågasätter konsensus 
eftersom tyngdpunkten ligger i att samhället är uppbyggt av ett komplext system och där vikten 
ligger i att uppmärksamma alla delar.

Och i sådant fall, hur kan en attitydförändring inom planering formas om konsensus inte 
längre eftersträvas?

Det krävs en attitydförändring gentemot hur olikheter behandlas i planering och framförallt ett 
ifrågasättande av normer och ideal för det offentliga rummet. Istället för att se offentligheten som 
ett ting som behöver ordnas upp och planläggas bör offentligheten ses som samhällets gemensamma 
utrymme där skillnader påvisas. Offentliga rum kan vara en plats för invånarna att tillsammans få 
skapa sin melodi, ett utrymme där en variation av melodier fångas upp och repeteras. För att kunna 
åstadkomma detta kan det krävas att planerarrollen och beslutsfattare fångar upp hur invånarna i 
en stad vill använda de offentliga rummen. Det behövs offentliga rum som invånarna kan forma 
och använda efter sina egna intressen. Att fånga upp invånarnas intresse bör ses som ett mål snarare 
än ett medel. För att kunna förändra krävs det också att beslutsfattare inte enbart fokuserar på det 
tänka rummet. Det levda rummet måste få lika stort utrymme i staden och inte begränsas av den 
materiella strukturen. Planerare och arkitekter bör därför förändra sin syn på huruvida funktioner 
ska följa en form. Funktionerna i ett offentligt rum bör vara flexibla och temporära för att tillåta 
och ge en större möjlighet för appropriation. 

5 Slutsats
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6 DISKUSSION

Resultaten av studie påvisar att det finns olaglig fasadkonst utanför de två lagliga väggarna och att 
den prövar ordningen i Malmö. Även att det råder motstridiga intressen över hur fasaderna i de 
offentliga rummen ska utformas och användas, utifrån de teoretiska ramverken förklaras detta som 
en kamp över staden. Vidare pekar resultaten av studie att stadens rytm och process är en stor del 
av det offentliga rummet. 

Arbetet faller under den bredare kategorin rätten till staden och genom att belysa värdet av ett 
offentligt rum med variation betydelser och intressen, där alla röster får höras och synas. Det finns 
ett antal rörelser som grundar sig på initiativ av invånarna som hade varit av intresse att titta på, 
och graffitiutövandet är enbart ett exempel på en sådan rörelse. Guerillaodling är ett annat, se 
Susanna Falcks kandidatuppsats 2014 och stadsodlingar som social mötesplats ännu ett, se Julia 
Boström kandidatuppstats 2013.Tankar som har kommit upp under arbetets gång har handlat om 
hur beslutsfattare i Malmö Stad ser på de målpunkterna för olaglig fasadkonst, Norra Sorgenfri, 
Norra- och Södra Sofielund och Seved, samt även hur invånarna ser på dessa platser och hur befolk-
ningen i Malmö ser på graffitin. För vidare forskning hade detta kunnat vara intressant att ta upp 
för en djupare undersökning. 

Det hade varit intressant att kombinera en bredare observation under en längre period i Malmö 
med intervjuer med beslutsfattare och förvaltare över staden samt invånare och graffitiutövare. 
Detta för att skapa en mer helhetlig bild över det som undersöks och för att kunna göra en mer 
djupgående analys över stadens rytm. Denna studie bidrar endast med en liten bild över det 
undersökta enheterna. Genom att utöka eller ta andra målpunkter än Norra Sorgenfri, Norra- och 
Södra Sofielund och Seved går det att involvera hela Malmö och få ett bredare underlag för graffiti 
och dess omfattning. Det hade även varit intressant att prova samma eller andra vägar än dem som 
valdes under observationsstudien för att undersöka hur pass mycket graffiti uppträder i Malmös of-
fentliga rum och hur mycket den prövar ordningen utanför sina territorium. Detta för att 
undersöka fenomenet på en djupare nivå, dess inverkan och betydelse för de offentliga rummen. 
Uppsatsen lägger fram ett perspektiv på graffiti som vid vidare forskning kan vara intressant att 
pröva i andra städer oc studera hur graffitiutövandet förhåller sig till invånarna där. 

Det är viktigt att påpeka att uppsatsen bara belyser området ur ett perspektiv, nämligen från ett 
ovanifrån perspektiv där tingen i sig blir det väsentliga. Hade resultatet av en handling 
kompletterats med intervjuer som undersöker motivet bakom graffitiutövandet, hade 
undersökningen visat på fler perspektiv. Resultatet av uppsatsen och slutsatserna präglas av den 
teoretiska utgångspunkten som intar ett postmodernistiskt och normkritiskt perspektiv. Hade val 
av litteratur samt val av teoretiskt perspektiv sett annorlunda ut hade möjligen resultatet och 
slutsatserna blivit annat. Implikationerna bakom studie har varit att göra ett försök till omdefiniera 
olaglig fasadkonst som något mer en enbart en laglig handling. Det går att diskuterar huruvida valet 
av teorier har påverkat slutresultatet att bli entydigt och stödja den bakomliggande implikationen. 
Det hade därför varit intressant att pröva kartläggningen med annan teori eller litteratur än den i 
denna uppsats. 

Studien öppnar upp för vidare frågor kring Möllevångstorget och huruvida platsen kan ses som en 
levande plats då den står i centrum mellan korsande melodier. Vidare går det att ifrågasätta för vem 
och för vilka och av vem och av vilka är den allmänna platsen till för?
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7 AVSLUTNING

Att planera för det oplanerade. 
       

The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is 
a right to change ourselves by changing the city. It is, moreover, a common rather than an 
individual right since this transformation inevitably depends upon the exercise of a collective 
power to reshape the processes of urbanization. The freedom to make and remake our cities 
and ourselves is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human 
rights. – David Harvey184  

Det går att säga att rätten till staden är mer än bara att ha rätt till dess offentliga rum, det innebär 
rätten att förändra staden och genom det förändra sig själv. Istället för att låta funktionen styra 
formen bör en friare användning av de offentliga rummen förespråkas. Istället för att leva bakom 
skygglappar och försöka ordna upp staden för att kunna kontrollera den bör människan ta av sig 
skygglapparna och inte vara rädda för att se skillnader och konflikter. Först genom mötet med det 
andra kan vår verklighet skapas. 

Malmö Stad har en vision om att det offentliga rummet ska vara en gemensam kontaktyta där olika 
tankar, idéer, livsstilar och kulturyttringar ska synas. Det ska finnas plats för spontana aktiviteter 
och de strävar efter offentliga rum där en mer tillåtande attityd anammas.185 Utifrån denna studie 
går det att se att dessa offentliga rum redan existerar. Är det kanske inte dags att Malmö Stad 
anammar och stärker den svaga offentligheten? 

184 Harvey, David, Social justice and the city, Rev. ed., University of Georgia Press, Athens, 2009, s 315 
185 Malmö Stad, 2012 
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