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1 Inledning   

1.1 Ämnesval och historisk bakgrund  

Ett enskilt konstverks status är ofta ett resultat av långa, komplexa och ibland motsägelsefulla 

historiska processer, på vilka konstnären och hens ursprungskontext har mycket litet 

inflytande. Historikern Donald Sassoon har till exempel beskrivit hur Leonardo da Vincis 

Mona Lisa går från ett relativt anonymt konstverk av en bemärkt konstnär på 1500-talet till att 

bli ”världens mest berömda målning” först under 1900-talet. Han pekar också på att delvis 

[sic!] verkets status delvis uppstår genom populärkulturell cirkulation. (Kimvall, 2019, s89) 

 

Joacim Kimvalls citat pekar på att ett konstverks status ofta är ett resultat av komplexa och 

motsägelsefulla historiska processer, och att ett relativt anonymt konstverk kan få en förhöjd status 

genom en populärkulturell cirkulation. Om graffitimålningar ses som konstverk kan även deras status 

påverkas och förändras genom denna cirkulation, men deras status kan även påverkas genom en 

breddning av cirkulationen till konsthallar och museer, och den spridning som de senaste åren skett via 

internet och sociala medier.     

Jag har sedan barnsben alltid haft ett konstnärligt intresse, en kreativ vilja och skaparglädje. Det 

konstnärliga intresset tog fart på allvar i högstadiet och de unga tonåren då uppskattningen av konsten 

och dess många olika former och inriktningar på riktigt började. Det var också i tonåren som jag började 

upptäcka graffitikonsten, och även om jag inte själv målade graffiti så var det något med graffitin som 

påkallade min uppmärksamhet. De starka färgerna, kontrasterna, och stilen. I början var min kunskap om 

den kontroversiella historien bakom konsten inte så stor, men ju mer intresset växte för graffitikonsten ju 

mer växte behovet av att få veta hur graffitin började och varför människor utövar denna konstform. 

Idag är mitt intresse för graffitikonsten, och drivkrafterna bakom graffitin fortfarande stort och kan ses 

som en bakgrund till denna studie. 

Graffitin är ett brett begrepp och graffitin ses både som konst och som vandalism. Det finns också en 

kultur som omfattar graffitin. Graffiti ses allt oftare som ett kulturarv. Graffitins historia är kantad av 

kontroverser och graffitin har fått kämpa för att accepterad hos samhället i stort och inom konstfältet. 

Det är en konstform som spridit sig över åren, från betongväggarna på gatan till canvasdukar och 

konsthallar. Kulturen och konstformen är dock ständigt ifrågasatt.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en bättre förståelse för graffitin, både som kultur och som konstform, och 

undersöka i vilka avseenden graffiti kan ses som kulturarv, och om det kan skifta beroende på vilket 

kulturarvsbegrepp man tillämpar. 

Att skilja på graffiti som konstform och som kultur anser jag är viktigt för att kunna få en bättre 

förståelse för de definitioner som finns för materiellt och immateriellt kulturarv. Men också för att på 

bästa sätt kunna ge svar på de frågeställningar som ställs i denna studie. 

Studiens frågeställningar är följande: 

Hur kan graffiti som kultur respektive konstform definieras? 

I vilka avseenden kan graffitin ses som immateriellt respektive materiellt kulturarv? 

1.3 Forskningsöversikt 

För att göra detta avsnitt tydligare har jag delat upp det i två delar. Den första tar upp forskningen om 

kulturarv och den andra forskningen om graffiti. 

Bland tidigare forskning om kulturarv finns det forskning som tar upp inofficiellt och officiellt kulturarv 

(Axelsson, 2015). Axelsson tar även upp hur den ökade digitaliseringen av dagens samhälle kan påverka 

hanteringen och digitaliseringen av kulturarvet. 

Officiellt kulturarv innefattar de byggnader, miljöer och praktiker som omfattas av statlig 

lagstiftning eller internationella stadgar, konventioner och överenskommelser samt i de allra 

flesta fall professionell vård och skydd. De tillskrivs estetiska, historiska, vetenskapliga 

och/eller sociala värden […] 

Det inofficiella kulturarvet är inte kvalitativt åtskilt från det officiella kulturarvet, men det är 

civilsamhällets individer och grupper som pekar ut och vårdar det. Det inofficiella kulturarvet 

är ibland länkat till officiella kulturarv och då skulle det också kunna beskrivas som adderande 

kulturarvsprocesser. (Axelsson 2015, 11) 

Svante Beckman skriver om kulturarvens framtider (Beckman 2002) som mer handlar om 

kulturarvsbranschens samtidiga utmaningar, med betoning på att begreppet kulturarv kan ha många olika 

perspektiv beroende på vilka aktörer och organisationer man väljer att ha i åtanke samt vilka aspekter av 

kulturarvet man är intresserad av. Och att själva begreppet kulturarv är mångtydigt. 

Forskning om graffiti fokuserar mestadels på graffiti som konstform och inte minst frågan om graffiti är 

vandalism eller konst (Nordmarker 2016). Forskningens intresse för frågan om graffiti kan ses som 

kulturarv har varit mer begränsat. Jag har dock hittat texter som båda är aktuella och relativt nya. 

Texterna är varierade och ger ett brett omfång av området, det breda omfånget kan vara gynnsamt för en 

mer djupgående förståelse av det valda området. 
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Den ena är av konstvetaren Jacob Kimvall. I sin text Kontextualisering kommer han fram till att 

graffitimålningen Fascinate kan ses ur olika kontexter. I den ena kontexten en otrygghetsskapande 

vandalisering. I den andra som ett bevarandevärt kulturarv (Kimvall 2019). Den andra texten av den 

norska konstvetaren Gøran Moya, som argumenterar för att graffiti i Norge ska ses som ett immateriellt 

kulturarv. Han skriver om graffitins historia och hur hanteringen av graffiti runtom i Europa kan påverka 

den norska synen på graffiti. Och att en gräns mellan vad som är gatukonst och graffiti måste dras i 

Norge (Moya 2015). 

Graffiti er immateriell kulturarv. Og Norge som stat bør ta et klart og tydelig standpunkt på 

hvordan graffiti i fremtiden skal håndteres. Dette fordi Norge i dag har et differensiert 

helhetlig syn på graffiti. Videre bør ikke Kommune-Norge vedkjenne seg og ikke ha klare 

retningslinjer på håndteringen av graffiti som kunstform annen enn at det er forbudt. (Moya 

2015, 111) 

Moyas citat visar på att han anser att graffiti är ett immateriellt kulturarv. Och att den norska staten bör 

ha en tydlig ståndpunkt på huruvida graffiti i framtiden ska hanteras. Han menar även på att Norge idag 

har en annan helhetssyn på graffiti än tidigare, och vidare pekar han på att det bör finnas klarare 

riktlinjer för hanteringen av graffiti som konstform annat än att den anses vara förbjuden. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter    

I denna undersökning så kommer begreppen kulturarv och graffiti att diskuteras och analyseras liksom, 

skillnaderna och spänningarna mellan graffiti som konstform och som kultur. Jag kommer att utgå ifrån 

kulturarvspolitiken och kulturarvsbegreppen, samt även kulturarvsprocesser för att få en bättre bild av 

vad ett kulturarv är och processen bakom hur ett kulturarv blir till och bestäms. Kulturen och samhället 

befinner sig i en ständig utveckling, och förändras av sin egen dynamik men också utav ny vetenskaplig 

kunskap kan det vara svårt att hitta teorier som beskriver kulturen och samhället (Patel & Davidson 

2011, 22). 

Jag använder mig av nationalencyklopedins (NE) definitioner om konst och kultur. Enligt NE definieras 

”konst som en kulturyttring som kräver en särskild förmåga och kunskap att bruka den med en personlig 

behärskning och en individuell anpassning till avsikter och situation” (NE 2019). Konst handlar numer 

enligt NE om bildkonsten det vill säga bland annat måleri och teckning. Definitionen om kultur enligt 

NE är bildning och bearbetning, att hantera och bearbeta kulturuttryck och i bildningen av människor i 

dess betydelse och historia. Kultur kan också stå för enligt NE ett levnadssätt och traditioner inom en 

större mängd människor (NE 2019). 

1.5 Metod  

Studien är av kvalitativ karaktär, och är av både deskriptiv och explorativ art. Den deskriptiva delen har 

syftet att tolka den redan existerande kunskapen och om det går att hitta nya resultat genom olika 
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tolkningar av den existerande kunskapen. Den explorativa delen har som syfte att inhämta så mycket 

kunskap som möjligt inom det valda området (Patel & Davidson 2011, 12).  

1.6 Material   
Det material jag har använt mig främst av är offentliga dokument, propositioner, forskningsrapporter, 

utvärderingar & artiklar. Dokument har använts för att besvara frågeställningar kring faktiska 

förhållanden. (Patel & Davidson 2011, 68). Forskningsrapporter och utvärderingar har använts för att få 

en djupare förståelse av kulturhistorisk värdering och urval, materialet är hämtat ifrån två institutioners 

hemsidor. Institutionerna i fråga är Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Stockholms universitet. Jag 

bygger även på artiklar som presenterar och diskuterar kända graffitimålningar. 

Graffitimålningar har också använts som material, främst målningen Fascinate samt throw-ups och tags 

i Karlstad. 

Analysmetod  

Jag har använt mig av en variation av analysmetoder på materialet, främst idéanalys med idealtyper som 

verktyg. För att komma fram till idealtyperna gjorde jag en innehållsanalys av den befintliga litteraturen  

Idealtyper konstrueras genom att samla in ett antal typiska kännetecken eller egenskaper för ett visst 

fenomen, det är dock viktigt att notera att idealtyper inte handlar om den rätta definitionen av fenomenet. 

Utan mer som en tankebild som lyfter fram vissa egenskaper för att tydliggöra det egenartade hos 

fenomenet. Idealtyper ska inte heller uppfattas som neutrala representationer av verkliga fenomen 

(Bergström & Svärd 2018, 148). Idealtyper kan användas för att studera över tid hur olika ideologier har 

förändrats och påverkats av varandra (Bergström & Svärd 2018, 149). I det här fallet graffiti. Syftet med 

detta är att isolera och lyfta fram de aspekter av graffiti som är mest relevanta för forskningsproblemet.  

1.7 Källor och källkritik  

Källor och källkritiska hänsynstaganden i denna studie har gjorts utifrån resonemanget i Patel och 

Davidsons bok (2011, 68). För att jag ska kunna göra en bedömning om upplevelser och fakta är 

sannolika så måste jag förhålla mig kritiskt till dokumenten. 

Jag måste också ta reda på var och när dokumenten tillkommit och varför de tillkommit och vilket syfte 

som upphovspersonen hade och om det fanns några omständigheter som kan ha påverkat dokumentet, 

sist men inte minst ska också upphovspersonen granskas vem var det och vilken relation hade denna 

personen till händelsen som beskrivs i dokumentet (Patel & Davidson 2011, 68).  

1.8 Etiska överväganden  

I denna studie har jag samlat in material om ett kontroversiellt och känsligt ämne. Jag har försökt hämta 

material med en stor variation för att få ett brett urval att studera. Jag kommer att vara neutral i denna 
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studie och inte låta mina personliga åsikter påverka mitt omdöme och tolkning av det inhämtade 

materialet. 

1.9 Disposition  

Följande kapitel av studien kommer att vara uppdelade i olika delar, först kommer en avgränsning 

mellan graffiti som konstform och kultur att göras. Efter det kommer ytterligare en avgränsning att göras 

för att skilja på graffiti som konst och som vandalism, och se vilka faktorer som kan vara avgörande för 

synen på graffitikonsten. Sedan kommer slutsatser att dras ifrån resultatet. Slutligen kommer en 

diskussion av resultatet att genomföras med hjälp av frågeställningarna och de teoretiska 

utgångspunkterna. Och samtidigt också diskutera om jag uppnått det syfte som angetts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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2 Resultat: Beskrivning och analys 

2.1 Graffiti som konstform och kultur i relation till kulturarvsbegreppen 
I detta avsnitt har först en innehållsanalys använts med syfte att konstruera idealtyper med utgångspunkt 

i det insamlade materialet. Idealtyperna har använts i idéanalysen. Synen på graffiti som konstform och 

som kultur har tagits upp och diskuterats. Kulturarvspolitiken och kulturarvsbegreppen har även 

analyserats och diskuterats. 

2.1.1 Graffiti som konstform  

För att få en djupare förståelse för vad graffiti är behöver man göra en avgränsning mellan graffiti som 

konstform och som kultur. Graffiti som konstform kan uppfattas som enkel i sin beskrivning och 

definition, den har en distinkt stil och ett färgspråk och ett bildspråk som står ut och gör att den lätt går 

att identifiera. Det som är karaktäristiskt för graffitins stil, färgspråk och bildspråk är de färgstarka 

tredimensionella bokstäverna som kontrasteras med svarta konturer, och även bakgrundens färger och 

former är stor del av graffitimålningarnas färgspråk och bildspråk. En annan karaktäriserande aspekt av 

graffitins stil, bildspråk och färgspråk är att den inte har någon bestämd tolkning och bjuder då in 

beskådarna till att göra sina egna tolkningar. Graffitins grundmaterial står också ut. Bildkonstens 

traditionella pensel och canvasdukar som här ersätts av sprejburkar och betongväggar. På senare år har 

dock graffitin spridit sig från väggarna till dukarna (Guardian, 2017).  

Graffiti har många olika former och stilar, I detta avsnitt kommer jag att ta upp några av dessa och 

diskutera vad som kännetecknar dem och vilka egenskaper de har genom att analysera några kända 

graffitimålningar. Analysen bygger på artiklar som diskuterar graffitimålningarna och konstnärerna 

bakom verken.  

Graffiti har ökat i popularitet över åren och en av graffitikonstnärerna bakom den ökade populariteten är 

Banksy, som kanske är världens just nu mest kända graffitikonstnär, en konstnär vars verk är minst lika 

populära som mystiken om konstnärens identitet. En av egenskaperna som gör just Banksys konst 

populär är just den tidigare nämnda mystiken att ingen riktigt vet konstnärens riktiga identitet, men 

också det faktum att Banksy inte är rädd för att säga vad han tycker om något med sina verk (BBC, 

2014) Det som kännetecknar Banksys konst är de svartvita stencilerna, av olika figurer och motiv. 

Stencil-graffiti ses som ett mer effektivt och snabbare sätt för graffitimålare att skapa sina verk, 

stencilerna består oftast av kartong eller hårdpapp och används för att måla upp samma figur flera 

gånger på kort tid. Ett annat kännetecken är att det oftast finns ett budskap bakom verken, men 

budskapet kan ibland vara svårt att tolka och kan ses som både provokativt och tankeväckande. Verkets 

placering är också en viktig del av budskapet. 
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Ett exempel på detta är Banksys verk Rage, the Flower Thrower, (Theartstory, u.å). Målningen visar på 

en man klädd för ett upplopp i en kastande rörelse. Det föremål som skall kastas är här en blombukett 

istället för en molotovcocktail som brukar kastas i dessa sammanhang. Denna målnings budskap kan ses 

som enklare att tolka än många av Banksys andra verk. Målningen uppmanar ganska tydligt till fred i 

stället för krig och användandet av fredliga medel som blommor istället för våld och vapen. Ett 

ytterligare är att fred är något som inte kommer av sig självt utan kräver ett hårt aktivt arbete. 

Målningens geografiska position är också viktig i förmedlandet av budskapet, just denna målning är 

placerad i Jerusalem, ett historiskt känt konfliktområde och är skyddad med akrylglas (Theartstory, u.å)   

De andra två graffitimålningarna har en mer traditionell stil och kan ses som lite mer old-school än 

stencilgraffitin. Vad som gör dessa två intressanta är att de kommer ifrån två olika länder och 

kontinenter, den ena ifrån USA och den andra ifrån Storbritannien. Konstnärerna bakom skiljer sig också 

från varandra. Om vi börjar med den amerikanske konstnären som går under namnet RISK (Widewalls 

2014) är det som kännetecknar hans konst att den är mycket färgglad med stora bokstäver och ett 

grafiskt bildspråk. Hans konst har också tagit honom ifrån väggarna och in till gallerier och konsthallar. 

Målningen från Widewalls hemsida som analyseras här har ordet RISK målat med färgstarka bokstäver i 

en gulgrön nyans som skapar en kontrast mot den blåa bakgrunden. I den blåa bakgrunden bakom texten 

är det en ljusare nyans av blå som skapar ett intryck av ett vattenstänk.  Bakgrunden har också en del 

mönster och geometriska former, små schackrutiga partier och en del cirklar runt omkring texten. 

Helhetsmässigt inger denna målning ett sorts lekfullt intryck där konstnären har experimenterat med 

färger, mönster och former för att nå det slutgiltiga motivet. En mer klassisk stil av graffiti (Widewalls 

2014). Den brittiske graffitimålaren går under namnet King Robbo (Widewalls 2015) och har likt den 

amerikanske konstnären en mer traditionell graffitistil med kännetecknen som dem stora färgstarka 

bokstäverna han är också känd för en av dem första stora graffitimålningarna i Storbritannien som först 

syntes till 1985. Målningen var placerad under en viadukt och hade texten ROBBO i färgglada bokstäver 

mot en gul bakgrund, liksom målningen som beskrivs ovanför inger också denna ett experimentellt 

intryck där även färgen på bokstäverna står i kontrast med bakgrunden. Målningen blev snabbt en ikon 

inom graffitins undergroundscen i Storbritannien.  

King ROBBO är också känd för en av graffitivärldens mest kända fejder. Det hela startade när Banksy 

bröt en av graffitins oskrivna regler och målade över Robbos mest kända verk. Händelseförloppet som 

följde vara att konstnärerna och anhängare till dem båda började måla över varandras verk. Fejden 

började 2009 och höll på till 2011 och finns avbildad i dokumentären Graffiti Wars (2011). Den fick ett 

abrupt slut då Robbo 2011 ådrog sig en huvudskada och försattes i koma. Han avled 2014 och Banksy 

valde då att hylla sin motståndare med att återskapa originalet i en svartvit tappning med en sprejburk 

som brinnande ljus. Ett resultat av fejden kan ses i de båda konstnärernas ökade popularitet och 

publicitet och även en hel del nya graffitimålningar av de båda konstnärerna (Widewalls 2015).    
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En jämförelse mellan dessa tre verk ger intressanta resultat. Alla tre återfinns inom graffitikonsten är det 

intressant att se hur de har olika stilar, metoder och kännetecken som alla är unika för just dem. Och att 

dem också i grunden ingår i samma konstform, en konstform är väldigt varierad och komplex. Där 

motiveringar och bildspråk kan skilja sig avsevärt ifrån varandra beroende på vilken konstnärs verk man 

tittar på. Banksys och RISK:s konst har tagit dem ifrån betongväggarna till gallerier och konsthallar. Det 

är här som det skiljer sig i deras åsikter om denna utveckling, RISK har en mer positiv inställning till 

denna utveckling då graffitikonsten får en upphöjd status som konstform och att det kan inspirera folk att 

måla graffiti mer lagligt än olagligt (LosAngelesmagazine, 2016). Banksy har en mer negativ inställning 

och tycker istället att graffitins budskap och originalitet försvinner med denna utveckling 

(Theconversation 2019). Graffitin delar många olika varierade egenskaper och kännetecken som har fört 

samman olika former av graffiti. Även ifall dessa egenskaper och kännetecken har fört samman olika 

former av graffiti och graffitimålare, finns det de som anser att de också håller graffitin isär, de har olika 

uppfattningar om vad graffitins betydelse ska vara och inte vara. Exempel på detta kan ses i ovanstående 

stycke där RISK har en positiv inställning till graffitins expansion till gallerierna medan Banksy menar 

på att graffitins ursprungliga budskap och mening går förlorat med denna expansion. King Robbo var på 

väg att ta samma steg in till konsthallarna med sin konst 2011, men ådrog sig en huvudskada innan och 

kunde tragiskt nog inte delta i den planerade utställningen (Widewalls 2015). 

Man kan säga att det finns en konstnärlig avsikt med vissa graffitimålningar, där det också finns tre 

termer för att skilja på konst och vandalism. Dessa tre termer är tags, throw-ups och piece (TTP) är de 

som utgör den moderna graffitikulturen. Där den förstnämnda beskriver graffitins konstnärliga sida och 

den andra graffitin som vandalism. Graffitimålare har en beskrivning av dem olika termerna där en piece 

förkortning av ordet masterpiece är något där graffitimålarens tid används produktivt, medan tagging 

beskrivs som ett slöseri med tid (Nordmarker 2016, 6) som kunde ha använts mer produktivt på annat 

håll. 

En piece är då en stor muralmålning med starka färger och stora bokstäver och figurer, och kan tolkas 

som konstnärlig. Det oftast finns en tanke bakom målningen och att personen bakom har lagt ner tid och 

energi på att skapa ett konstnärligt uttryck, tagging är en stiliserad signatur, pseudonym för en 

graffitimålare och en hänvisning till vilket crew man tillhör, och ses mer som något som går snabbt och 

som inte kräver en större konstnärlig talang (Nordmarker 2016, 6). Throw-ups är tvådimensionella 

stiliserade bokstäver som kan var färgstarka med en svart ut linje som kontrast (Nordmarker, 2016, 6). 

Var de olika termerna förekommer fysiskt är också viktigt att veta, en piece återfinns oftast på stora ytor 

som exempelvis väggar, medan tags (förkortning av tagging) kan hittas på olika ställen där dem ses som 

vandalism som exempelvis garagedörrar, busskurer, ställen där en piece för det mesta inte skulle hittas. 
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Enligt graffitimålarna själva finns det tre avgörande faktorer som skiljer graffiti som konst och 

vandalism. Dessa tre faktorer är följande: skicklighet, avsikt och estetisk inverkan (Nordmarker 2016, 

6). 

2.1.2 Graffitin som kultur 

Graffiti som kultur kan definieras i sin historia, de olika traditionerna som finns och kunskapen om dem. 

Graffitin kan också ses som en kulturell livsstil där grupper av människor har träffats genom graffitin, 

dessa grupper benämns i graffitikretsar som crews. Detta kan ses som människor som har förts samman 

genom graffitin med en känsla av gemenskap och en trygghet. Graffiti har traditionellt varit en mycket 

individuell sysselsättning där crews har hamnat i andra hand, men det finns grupper där egot läggs åt 

sidan för att jobba tillsammans för att nå ett gemensamt mål (Vice,2018). 

Men crews utgör bara en del av livsstilen och det finns ytterligare motiveringar till varför människor 

utövar graffiti, exempel på detta är bland annat konstnärligt intresse, en önskan om status och 

uppmärksamhet och positiva känslor som uppstår i samband med aktiviteten (Nordmarker, 2016, 7). För 

graffitimålare ses aktiviteten att måla som extremt meningsfull, aktiviteten generar exempelvis också 

respekt, uppmärksamhet, status och en känsla av tillhörighet (Nordmarker, 2016, 7). Positiva och starka 

känslor uppstår också genom den kreativa processen (Nordmarker, 2016, 7). 

A more reasonable explanation may be that youths belonging to a risk category adopt the 

graffiti culture to get attention, acceptance, peers and status. Long-term participation in the 

culture might lead to reinforced isolation, deeper problems and further delinquency. 

(Nordmarker 2016, 10) 

Citatet från Nordmarker pekar på en förklaring till varför ungdomar inom en riskkategori adopterar 

graffiti-kulturen. Anledningarna till varför är som tidigare nämnt i detta avsnitt ett sätt att få 

uppmärksamhet, status och acceptans, och att en långsiktig medverkan i denna kultur kan leda till en 

förstärkt isolation, djupare problem och vidare brottslighet. 

En annan motiverande faktor för varför människor utövar graffiti är deras syn på omgivningen, och att 

graffitimålarna har en annan syn på blanka väggar och ser dessa blanka väggar som ett negativt utrymme 

som inte används, de ses som tråkiga och i behov att få ett nytt liv genom graffitin (Nordmarker 2016, 

7). 

Graffitins kontroversiella och olagliga bakgrund och historia innebär att frågor om graffiti kan ses som 

lagligt eller olagligt kommer att bestå så länge som graffiti utövas, graffiti började som en olaglig 

konstform och kommer i mångas ögon fortfarande att vara det oavsett hur graffitin utvecklas. 

Expansionen av graffiti från betongväggarna till gallerier och konsthallar har sett ett flertal 

graffitikonstnärer gå ifrån gatan in till gallerierna. Graffitins ökade popularitet och inflytande på 

populärkulturen kan ses som en av anledningarna till denna expansion, andra anledningar är att denna 

expansion kan ge graffiti ett bättre rykte och en förhöjd status som en erkänd konstform inom 
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konstvärlden. Graffitins expansion till konsthallarna och gallerier innebär dock inte att graffitins 

kontroversiella ursprung kommer att försvinna. Ett av Europas mest kända crews tyska 1UP menar på att 

människor alltid kommer att hitta kryphål och göra graffiti till en omstörtande aktion som inför kaos och 

kreativitet i en annars steril grå värld (Vice 2018). 

2.1.3 Skillnader mellan graffiti som konstform och som kultur 

När det kommer till skillnaderna mellan graffiti som konstform och som kultur, kan det ses som att när 

det kommer till graffiti som konstform är det konsten som målas på väggarna, färgerna, bildspråket som 

används och det konstnärliga uttrycket och den konstnärliga talangen som gör det till en konstform. 

Graffiti-kulturen är historien och traditionerna kopplade till graffitin. Kulturen innefattar även också 

kunskapen om graffitin och de drivkrafter som utövarna av graffiti har men också de olika känslorna 

som uppstår vid utövandet av aktiviteten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ur en förenklad synvinkel så är graffiti som konstform den konst 

som återfinns på väggarna samt den konstnärliga talangen och det konstnärliga uttrycket. Men också 

graffitins expansion från gatan och väggarna till gallerierna och konsthallarna. Graffiti som kultur är den 

miljö och de människor bakom konsten, de drivkrafter och den livsstil med crews som finns bakom 

graffitimålningarna, synen på graffiti som lagligt och olagligt. Och varför människor utövar graffiti, 

graffitikulturen involverar också den historia och traditioner som förknippas med konstformen (NE 

2019).   

2.1.4 Kulturarvspolitiken och kulturarvsbegreppen  

Den nuvarande kulturarvspolitiken i Sverige formulerades i en proposition 2016. Propositionen antogs 

av riksdagen i Maj 2017, i propositionen definieras kulturavet på följande vis. 

Kulturarvet kan sägas utgöras av de traditioner och värden som vi medvetet eller 

omedvetet övertar från tidigare generationer. Det är både materiellt och immateriellt. 

Dess innehåll är öppet och dynamiskt och påverkas ständigt av tidsmässigt och socialt 

skiftande värderingar. Det inbegriper sådant som enskilda kulturminnen, kulturmiljöer, 

konstnärliga verk, myter och bruk – faktorer som vittnar om människans villkor i olika 

tider och civilisationer. (prop. 2016/17 116, 44) 

I dag används begreppet kulturarv på flera sätt, det kan omfatta något som är, dvs. en 

företeelse är kulturarv, till exempel en byggnad, ett föremål, en verksamhet, en 

hantverkskunskap eller en tradition. Det kan också omfatta något som sker, dvs. något 

görs eller skapas till kulturarv i olika processer, till exempel graffiti, nya hus i befintlig 

bebyggelse, besöksmål för turistnäring eller skötsel av gamla träbåtar. (RAÄ 2015, 66) 

 

Uppdelningen i materiellt och immateriellt kulturarv innebär att begreppet kulturarv dels kan omfatta 

något som är, exempelvis en byggnad eller en tradition, dels något som sker, det vill säga något som 

görs eller skapas. 
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Kulturarvsprocesser ses som ett samlingsbegrepp för de olika processer som utförs i skapandet av 

kulturarv. Olika processer grundar sig också i olika perspektiv som exempelvis det förvaltningsmässiga, 

det politiska och forskningsperspektivet. De olika perspektiven samspelar på olika sätt och i olika grad 

beroende på vilket sammanhang och vilken situation (RAÄ 2015, 66).  

I dessa sammanhang har synen på kulturarv som social konstruktion och som något 

som skapas i processer kommit att etableras. Ett sådant synsätt innebär att kulturarv 

ses som immateriellt och inte förutbestämt och som något som får mening och värde i 

olika sociala och kulturella processer där människor tillskriver dessa attribut till 

fysiska företeelser i syfte att minnas. (RAÄ 2015, 67) 

Sammanhanget som citatet nämner är att under de senaste decennierna så har begreppen kulturarv och 

kulturarvsprocesser i större omsättning diskuterats och problematiserats i artiklar, forskningsrapporter 

och doktorsavhandlingar (RAÄ 2015, 67). Synsättet som citatet lyfter fram bjuder också in till vidare 

möjligheter för alla människor att ifrågasätta, men också att kunna vara delaktiga när det kommer till att 

definiera och peka ut vad som är kulturarv (RAÄ 2015, 68).   

Kulturarv är enligt RAÄ både materiella och immateriella uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna 

(Riksantikvarieämbetet, 2017). Uttrycken kan vara historiska föremål, företeelser och spår, men 

kulturarv kan också beskrivas som resultat av dynamiska förhandlingar och samtal om samhällets 

utveckling och även förutsättningar för den. 

RAÄ definierar också det immateriella och materiella kulturarvet. Det immateriella kulturarvet fokuserar 

mer på det som inte går att fysiskt ta på t.ex. traditioner och kunskaper som har överförts och fortfarande 

överförs mellan människor, kallade levande traditioner (Riksantikvarieämbetet, 2017). Det materiella 

kulturarvet fokuserar mer på den fysiska delen av kulturen, exempelvis byggnadsminnen, kyrkor och 

Visby ringmur, byggnader med en stark historisk bakgrund och betydelse som anses värda att bevara. 

2.1.5 Graffiti som konstform och kultur i förhållande till kulturarvsbegreppen  

I detta avsnitt så har begreppen piece, throw-ups och tags använts som idealtyper för att analysera och 

kategorisera tre olika graffitiverk. I detta avsnitt har jag tagit upp tre exempel på olika verk och relaterat 

dem mot kulturarvsbegreppen. Ett är graffitimålningen Fascinate utanför Stockholm, de andra två är 

lokala exempel runt omkring i min hemstad Karlstad.   

Det första exemplet Fascinate i Bromsten utanför Stockholm som är en av Sveriges mest kända 

graffitimålningar. I graffititermer kallas den för en piece. Denna graffitimålning är väldokumenterad 

ibland annat artiklar, doktorsavhandlingar (Kimvall 2019) och nyhetsreportage (målningen kan ses på 

https://www.svt.se/kultur/konst/omtvistade-fascinate-officiellt-k-markt). Graffitimålningen har ett 

intressant motiv och bildspråk, en gul bakgrund med texten Fascinate i stora tredimensionella bokstäver 

högt upp i mitten av väggen som också ser ut att explodera genom en mur. Nedanför texten ser man ett 
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antal byggnader som skulle kunna tolkas som betonghus i där målningen är placerad. På båda sidorna av 

byggnaderna i de nedre hörnen finns det fler murar som ser ut som att de håller på att konstrueras med 

en murare på den vänstra sidan framför muren. Det finns förutom muraren fler människor i målningen, 

dessa människor kan ses som invånarna i det området som finns runt omkring målningen.  

Graffitimålningen Fascinate blev Sveriges första K-märkta graffitimålning när den fick den 

bemärkningen 2015 efter många diskussioner om den var värd att bevara. Hur Fascinate fick den 

bemärkningen är också intressant. Under hösten 2015 antog stadsbyggnadsnämnden en detaljplan för 

hur området skulle omvandlas. I detaljplanen fanns det ett litet q inskrivet vilket innebär ett 

rivningsförbud det vill säga att målningen Fascinate blev skyddad (SVT 2015). 

Processen bakom beslutet att skydda målningen Fascinate var lång och utdragen. I början ifrågasattes 

om det var en bra idé att skydda något som kan uppmuntra till mer graffiti. En stark drivkraft bakom 

beslutet att skriva in ett litet q i detaljplanen var graffitiexperterna Tobias Barenthin Lindblad och Jakob 

Kimvall som sju år innan beslutet togs skrev till stadsbyggnadskontoret i syfte att bevara målningen 

Fascinate samt tre ytterligare verk (SVT 2015). Och även om den övriga byggnaden rivits står väggen 

där målningen målades kvar. 

När det kommer till de två lokala exemplen gällande throw-ups och tags, har jag under min 

undersökning av de båda graffitityperna kunnat utläsa ett mönster som förekommer för båda typerna. 

Verkena skiljer sig i stil, färger och bildspråk ifrån varandra, kunde dock en röd tråd dra samman en 

aspekt som båda verken har gemensamt av de som jag sett under min undersökning 

Det första lokala exemplet, throw-ups är målat på en liten byggnad bredvid en McDonalds restaurang 

vid en utfart på E18, och utgörs av tre stora bokstäver i fet stil som säger WOL. Dessa tre bokstäver 

återkommer också i den lokala tag som är placerad på ett gult hus i ett bostadsområde som ligger i 

närheten av en väg där en av Karlstads stadsbussar passerar regelbundet.   

Det mönster och den röda tråd som jag har utläst och som går att dra emellan dessa graffitityper är var de 

förekommer. Alla de platser som jag har sett throw-ups och tags på här i Karlstad har alla en sak 

gemensamt, de är alla placerade på platser som har någon form av trafik och kollektivtrafik regelbundet 

passerar, det kan vara allt ifrån personbilar till tåg och är ibland även placerade på tågvagnar. I 

graffitikretsar så kallas detta för linjeväggar, målet med denna typ av graffiti är att den ska bli sedd av så 

många människor som möjligt, tågvagnarna blir då en form av mobil vägg som åker runt i landet och 

blir sedda av människor utanför orten där graffitin målades och får en helt ny publik vid varje ny ort som 

tågen passerar. 

Dessa platser känns noggrant studerade och utvalda för att ge maximal utdelning för den graffiti som ska 

målas på dessa platser. Det kan också ses som att denna process och de kunskaper som ingår i den 
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överförs mellan graffitimålare och crews. Det är oklart ifall det är att denna process och kunskap om vart 

det är bäst att placera graffiti, i det här fallet throw-ups och tags är medveten eller inte eller om 

graffitimålare tar efter varandra. 

För att göra detta avsnitt tydligare har jag gjort skillnad på graffiti som konstform och som kultur utifrån 

information som jag samlat på mig under denna uppsats. Graffiti som konstform fokuserar mer på 

verken på väggarna och de olika stilar som ingår i graffitin. När det kommer till graffiti som kultur 

ligger det där ett större fokus på graffitins historia och människorna som utövar graffiti och vilken roll 

olika graffiti-crews kan ha för dessa människor, samt frågor om det ska betraktas som lagligt eller 

olagligt. Ytterligare aspekter av graffiti som kultur är graffitins expansion från gatan in till konsthallarna 

och hur det kan påverka graffitin som kultur. 

Jag har konstruerat tre idealtyper av graffiti piece, throw-ups samt tags och ställt frågan om hur dessa tre 

idealtyper svarar emot definitionerna av graffiti som konstform respektive kultur. Om vi börjar med 

piece så är det den idealtypen som i störst utsträckning svarar mot den konstnärliga definitionen av 

graffiti en piece oftast involverar en hög grad av konstnärlig skicklighet och det oftast finns en tanke och 

en motivering bakom en enskild piece där personen bakom verket har lagt ner tid på att uppnå ett så högt 

konstnärligt resultat. 

När det kommer till throw-ups kan den idealtypen ses som ett sorts blandning av piece och tags, och kan 

ses som lite mer konstnärligt utvecklade tags. Throw-ups är mer konstnärligt inriktade än tags och 

kräver lite mer tid och konstnärlig skicklighet. De är också en stor del av den moderna graffitikulturen 

och är ett effektivt verktyg för crews att snabbt få upp sin signatur på ställen där de kan bli sedda av så 

många som möjligt.  

Den tredje formen av graffiti tags är förmodligen den mest kontroversiella av de tre, den förknippas mer 

med klotter än graffiti. Tags är också den av de tre formerna av graffiti som enligt graffitimålarna själva 

är lägst värderad, och enligt dem inte kräver en hög konstnärlig skicklighet (Nordmarker 2016, 6). Tags 

svarar mer emot definitionen av graffiti som kultur då de kan ses mer som ett sätt att visa att man finns. 

Vem man är och markera vart man har varit för att få mer uppmärksamhet, bekräftelse och respekt hos 

andra graffitimålare. 

Dessa tre graffitiformernas relation till kulturarvsbegreppen är ett intressant sådant. Alla tre har en bred 

variation av olika konstnärliga uttryck och skicklighet samt kulturella uttryck. Så kan det vara svårt att 

bestämma definitiva kulturarvsbegrepp för de olika tre exemplen.  

Av dessa tre är en piece det som i störst utsträckning klassas som kulturarv. Fascinate kan i olika 

avseenden klassas som ett materiellt kulturarv och immateriellt kulturarv. I avseendet för det materiella 

kulturarvet så ses Fascinate som målning med en stark historia som ansetts värd att bevara. I det 
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immateriella kulturarvets avseende har målningen har också haft en betydande effekt på området 

runtomkring samt för graffitin i Sverige i helhet. Det immateriella avseendet har också med att göra med 

hur Fascinate har inspirerat andra graffitimålare och vilket inflytande det fysiska verket har haft på 

dagens graffitimålare. Verket är också reproducerat i ett flertal andra medium som exempelvis 

fotografier i både böcker och tidskrifter samt på internet och sociala medier och når på det sättet en helt 

ny publik. En piece är också socialt accepterad i en högre utsträckning än de övriga två genom projekt 

som exempelvis Artscape. En piece är i större utsträckning ett beställningsarbete där det finns en tanke, 

vision och en tilltänkt placering. Piece är något sker där graffitimålningar skapas på olika platser vid 

olika tidpunkter. 

I vilket avseende som throw-ups kan klassas som kulturarv är svårare att redogöra. Immateriellt 

kulturarv är det främsta avseendet då throw-ups kan klassas som kulturarv det är kunskaperna om de har 

överförts mellan människor över tid och fortfarande överförs. Throw-ups är också en reproducerade i 

form av foton som läggs ut på internet och på sociala medier. Och kan beskrivas som något som sker där 

throw-ups liksom tidigare nämnda piece skapas och görs till ett konstnärligt uttryck.  

Tags är den svåraste att redogöra för i vilka avseenden som den kan klassas som kulturarv. Mycket har 

och göra med att den oftast förknippas med vandalism och klotter, och har även också en lägre 

konstnärlig kvalité än de övriga två. Tags ingår i den moderna graffitikulturen men den förekommer 

oftast på ett olagligt och kontroversiellt sätt och platser, är det svårt att redogöra för avseenden där den 

kan ses som kulturarv. Tags är också något som görs och skapas, dock är det konstnärliga uttrycket inte 

lika självklart. Tags saneras bort relativt snabbt och ses även som olagliga av polisen gör det svårt att 

klassa tags som kulturarv   

Av dessa tre exempel är det en piece som är det mest troliga att klassas som kulturarv, alla tre delar dock 

en egenskap, alla tre kan klassas som något som sker och skapas med ett varierande konstnärligt uttryck. 

Beslutet att kulturmärka graffitimålningen Fascinate är ett bevis på den genomslagskraft graffitin kan ha 

på ett område och på de människor som bor i det området. Throw-ups kan betraktas som att det ligger på 

gränsen för om det ska ses som kulturarv, de kan ses som en blandform av piece och tags men med en 

tidigare nämnt förhöjd konstnärlig kvalité i förhållande till tags. Av dessa tre är det tags som är minst 

troligt att klassas som kulturarv. Tags ingår i den moderna graffitikulturen ses den mer som vandalism 

än konst. Den konstnärliga delen av tags är inte lika förekommande som de övriga två exemplen. 
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3 Slutsatser   
Sammanfattningsvis kan man säga att graffitin är en mycket bred konstform och kultur. Det är också en 

konstform som idag fortfarande genererar starka åsikter och känslor, frågan om det är vandalism eller 

konst är ständigt pågående. Men det finns enligt graffitimålarna själva avgörande faktorer för om graffiti 

anses som konst eller vandalism. Ett exempel på det är konstnärlig skicklighet. Graffitin har över åren 

också spridit sig från betongväggarna till gallerierna och konsthallarna, en spridning som kan ses som 

oväntad och som har bemötts med blandade åsikter från både åskådare och graffitimålarna själva. Det 

finns människor som välkomnar graffitin till konsthallarna medan andra anser att graffitin förlorar sitt 

budskap och mening när den flyttas dit. 

Graffitins ökade popularitet och inflytande på populärkulturen har också lett till frågor om 

graffitimålningar är värda att bevaras och skyddas. Även här råder det delade meningar om vad ska 

göras, i fallet med målningen Fascinate den första kulturmärkta graffitimålningen i Sverige var den 

beställd av ägaren till byggnaden och sågs då som en del av byggnaden. En del av Banksys målningar 

har också skyddats, men då kan frågan ställas om de har skyddats för sitt konstnärliga och kulturella 

värde? Eller om det ekonomiska värdet väger tyngre då många av Banksys målningar idag värderas till 

miljontals kronor. Graffitins utveckling och spridning kan beskrivas som en oväntad resa, vem hade 

kunnat förutspå att graffitin skulle växa sig så här stor och betydelsefull när man först började? Och 

resan är inte över än.  
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4 Tolkning av resultatet 
Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för graffitin, både som konstform och som kultur. 

Innan denna studie hade jag en viss kunskap om graffitin men hade inga direkta tankar på att göra en 

avgränsning mellan graffiti som konstform och som kultur och hur de båda kunde definieras. 

Den ständigt pågående frågan om graffiti är vandalism eller konst, är en fråga som var viktig att ta upp 

och diskutera och se båda sidor av frågan, och hitta material som kunde hjälpa till att göra en 

avgränsning för vad som räknas som vandalism och vad som räknas som konst. Att hitta faktorer som 

kan utgöra skillnader mellan de båda har varit avgörande i definitionen om graffiti ses som konst eller 

vandalism. 

Graffiti är än idag ett aktuellt och omdiskuterat ämne, där det fortfarande råder starka åsikter om det ska 

ses som konst eller vandalism. I denna studie har jag valt att försöka se båda sidorna av åsikterna utan att 

lägga en personlig värdering mot en sida. Det kan ses som att graffitins uppkomst nästan var tänkt att 

provocera och väcka känslor och åsikter, och om ingen hade lagt märke till graffitin så är det inte helt 

otänkbart att graffitin förmodligen inte varit det den är idag. Graffitin balanserar också ständigt på 

gränsen för vad som anses acceptabelt och vad som anses oacceptabelt, det kan nästan beskrivas som en 

konstnärlig och kulturell gråzon.    

Graffitimålarnas egna definition av skillnaden mellan en piece och en tag är också intressant, den ger ett 

annat perspektiv. Man skulle kunna säga att det finns en slags hierarki när det kommer till termer inom 

graffitin där tag ses som något som kan ses som slöseri med tid och ett lägre konstnärligt uttryck, talang 

och skicklighet. En piece värderas högre av graffitimålarna, den kräver både tid och konstnärlig 

skicklighet och talang och beskrivs som något där tiden som spenderats på att göra den har använts 

produktivt. 

Kulturarvsbegreppen som kan tillämpas på graffitin är även de också intressanta för vilken mening och 

inverkan de kan ha på graffitin, beroende på vilket begrepp som man väljer att tillämpa och om det går 

att tillämpa kulturarvsbegreppen på alla former av graffiti.  

4.1 Graffitin och populärkulturen  

I Jacob Kimvalls text Kontextualisering (2019) beskrivs graffitimålningar i olika kontexter, och hur de 

olika kontexterna en målning placeras i kan vara avgörande hur en graffitimålning uppfattas. 

Definitioner om immateriellt och materiellt kulturarv nämns inte specifikt i Kimvalls text, men de kan 

tolkas utifrån hur texten är skriven. Hur graffitins uppkomst och historia i Sverige och dess påverkan på 

det svenska kulturlivet beskrivs, går att tolka som att det är något som borde bevaras och studeras, och 

även överföras mellan människor. 
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De olika kontexterna kan också tolkas som definitioner om immateriellt och materiellt kulturarv, 

exempel på detta kan ses i vad Kimvall skriver är den ”fysiska kontexten” och syftar då på de fysiska 

målningarna i benämning färg applicerad på väggarna (Kimvall, 2019, 88) detta kan tolkas som 

definitionen för det materiella kulturarvet. Den immateriella definitionen av kulturarv kan tolkas i hur 

graffitimålningarna har tagits ur sin fysiska kontext genom t.ex. fotografiska reproduktioner (Kimvall, 

2019, 88). Mycket av texten fokuserar just på dessa reproduktioner och deras betydelse för graffitin i 

stort, hur dessa reproduktioner spridits mellan ett flertal olika medium som exempelvis filmer, böcker 

och internet för att nämna några och vilka effekter spridningen har haft på graffitin, inte bara i Sverige 

utan även resten av världen. 

Den fotografiska dokumentationen av graffiti kan också beskrivas med två centrala begrepp, dessa två 

begrepp är ikon och index. Begreppet ikon bygger då på en visuell likhet mellan bilden och objektet, 

medan begreppet index bygger på en utpekande relation mellan bild och objekt (Kimvall, 2019, 93). En 

fotografisk reproduktion av en graffitimålning kan då med dessa två begrepp ses som en materiell bild 

som är lik målningen, men även också pekar på att målningen en gång existerat (Kimvall, 2019, 93). 

Med dessa två begrepp så går det att fastställa att den föreställande målningen på bilden är ett föreställt 

original, och ett konstverk (Kimvall, 2019, 93). 

Graffitin främsta exponeringsplats hävdas vara inte gatan utan istället internet (Kimvall, 2019, 92) och 

på senare år sociala medier. Det kan ses som logiskt att graffitins främsta exponering återfinns just då i 

sociala medier och internet som har en större räckvidd, och en förmåga att nå fler människor på en och 

samma gång än det fysiska verket är kapabelt till. Det fysiska verket har dock en grundläggande roll i 

denna spridning, för om inte ett original existerade så hade exponeringen inte fått samma genomslag. 

Den breda exponeringen på internet och sociala medier kan också ha positiva effekter för dem fysiska 

graffitimålningarna, då människor kan dras till att uppleva målningarna personligen, och inte genom en 

reproducerad bild i en bok eller genom en dataskärm.  

Reproduktionen av graffitimålningarna och de olika kontexterna och hur de upplevs kan innebära att de 

hittar en ny publik och ses i ett nytt ljus beroende på när och var de upptäcks. Målningar från då graffitin 

först uppstod, kan idag med hjälp av exponeringen från internet och sociala medier ses och tolkas för 

första gången av en ny publik, och ett intresse och nya kunskaper skapas till följd av exponeringen. 

Graffitin och gatukonsten har idag ett större inflytande på populärkulturen än tidigare, och det är ett 

inflytande som växer. I exempelvis Tyskland så har företag börjat ha mer graffiti-inspirerade 

reklamkampanjer (Vice, 2018) detta kan då tolkas som ett försök att tilltala den yngre generationen. 

Graffiti kan ses som ett verktyg för att bättre nå ut till ungdomar, ytterligare tecken på graffitins ökade 

inflytande på populärkulturen, är att graffitin börjar sprida sig från väggarna in till konsthallar och 

gallerier. 
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Graffitins spridning från betongväggarna till gallerierna och museerna över åren har utvecklats, från 

enstaka utställningar och samlingar så öppnades 2017 ett museum för graffitin i Berlin (Guardian, 2017), 

med graffitikonstnärer som en drivande kraft bakom museet. Även om museet har till största del fått ett 

positivt bemötande bland konstnärer och publik, finns det fortfarande de som är tveksamma till om 

museer verkligen är rätt plats för graffitin, och hur den kan uppfattas som begränsad och hur graffitin 

förlorar lite av sitt budskap med denna utveckling. Banksys verk har då använts som exempel på hur en 

graffitimålnings mening kan gå förlorad då den flyttas från sin ursprungliga placering, enligt Banksy så 

har graffitin blivit mer värdefull för vad den är snarare än vad den säger (Theconversation, 2019). 

Det är just denna spänning mellan utvecklingen och spridningen som jag anser vara en av dem mest 

intressanta aspekterna med graffiti som kulturarv, och vilka avseenden som graffitin kan uppfattas som 

immateriellt respektive materiellt kulturarv.  

Då graffiti genererar starka åsikter från båda håll, om det ska ses som en konstform eller vandalism så är 

det viktigt att känna till bakgrunden och dem motiveringar som finns bakom graffitimålningarna. Det 

kan också vara så att ens uppfattning om något kan påverka ens åsikter, det är viktig för mig att kunna se 

båda sidor och inte avfärda en av dem för att jag redan har en bestämd åsikt från början. 

Med tidigare nämnda Banksy så kan också konstnärens status och roll vara avgörande för om graffitin 

ska ses som kulturarv. Banksys verk har genom konstnärens popularitet fått en förhöjd status och många 

av målningarna är idag antingen skyddade eller bevarade av gallerier och konsthallar. Graffitins 

påverkan på dagens samhälle och den moderna konsten är också viktig att ha i åtanke. 

Graffitins förmåga att sprida budskap och inspiration till människor i olika åldrar kan också ses som en 

viktigare egenskap än de fysiska målningarna, men att de fysiska målningarna spelar en viktig roll för 

denna egenskap. Utan dem så hade förmodligen graffitin inte varit det den är idag. Tillämpar man det 

materiella kulturarvs-begreppet fokuseras det på det konstnärliga uttrycket i den fysiska målningen. När 

det immateriella kulturarvs-begreppet tillämpas ligger fokuset på hur graffitins kunskaper och traditioner 

överförs mellan olika generationer och får ett nytt liv. 
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