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1. Inledning 

Som blivande lärare i bild, väcktes min nyfikenhet för Banksy’s konstverk då jag insåg att 
bilduppgifter riktade mot samhällsproblem sannolikt var ett förbisett område i 
bildundervisningen. Banksy är en omdebatterad graffitikonstnär vars verk speglar människan i 
dagens samhällsstruktur. Jag blev nyfiken på denna konst eftersom den fick mig att tänka till 
och rikta min blick utanför det mest uppenbara som jag möter i mitt dagliga liv. Ironin i 
bilderna sporrade mig att ta reda på mer och söka information om de ämnen han behandlar.   
Han arbetar med polaritetkonstruktioner som rik och fattig, dåtid och nutid osv. Det är möjligt 
att eleverna, precis som jag, kan finna ett intresse för bilderna pga. de retoriska medel som 
använts. Han roar med hjälp av satir och ironi samtidigt som han belyser allvarliga ämnen. 
Det är inte alltid uppenbart vad han vill kommunicera. Utan kunskap om de områden han 
belyser kan de vara svåra att tolka. Pedagogens förståelse är en grundläggande faktor för att 
inte missleda eleverna. Genom att analysera ett antal av Banksy’s bilder avser jag att öka min 
förståelse för vilka teman det är han behandlar. Utöver detta vill jag undersöka innehållet i 
hans bilder och studera om han har för avsikt att sprida budskap med sin konst. Detta menar 
jag är grundläggande kunskaper för att jag som pedagog ska kunna avgöra om hans bilder är 
lämpade i skolsammanhang. 
    
I en granskning av styrdokumenten stod det klart att varje elev ska kunna uttrycka medvetna 
etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 
demokratiska värderingar. (Skolverket 2011) Eriksson och Göthlund (2004) poängterar i 
inledningen till deras bok Möten med bilder att de visuella uttryck som omger oss berör oss på 
ett eller annat sätt och påverkar de val vi gör i vårt dagliga liv. De poängterar att vi många 
gånger dras till det som vi har någon erfarenhet av. (Eriksson och Göthlund 2004:9) Det sägs 
att vi lever i ett fritt land där vi har alla möjligheter att välja hur vi vill se ut, var vi vill bo, vad 
vi ska arbeta med osv. En problematik är dock att vi dagligen matas med visuella intryck som 
säger åt oss vad vi bör eller inte bör göra för att leva upp till normen. Att arbeta med en 
graffitikonstnär som kritiserar i stort sätt allt som existerar i vårt samhälle, kan vara en väg till 
kritiskt tänkande samt ge eleverna möjlighet att uttrycka etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper om mänskliga rättigheter. Ett kritiskt tankesätt kan hjälpa eleverna att kritisera 
det Banksy belyser i sina bilder men också konstformen graffiti i sig.  
 
Skolväsendet vilar på en demokratisk grund. Lgr 11 talar för individens frihet, att skolans 
uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Skolverket 2011) Om skolan ska ge eleverna 
möjlighet till fria val bör skolan ge eleverna förståelse för den värld de lever i, sedd ur olika 
perspektiv. Då eleverna tilldelas kunskap utifrån olika kunskapskällor med olika infallsvinklar 
och uttrycksmedel, tror jag att de får en större möjlighet till kritiskt tänkande.  
 

1.1 Att framföra ett budskap 
En av avsikterna med denna uppsats är att öka min förståelse för innehållet i Banksy’s bilder. 
Min hypotes är att denna man har för avsikt att sprida budskap med sin konst. Det finns en 
svårighet med att studera en konstnärs bakomliggande motiv och jag kommer aldrig med 
säkerhet kunna avgöra vad han vill uppnå med sitt konstnärskap. Trots detta är det relevant att 
fundera över eventuella motiv som kan ligga bakom en vilja att göra sig hörd. Detta ger mig 
en kritisk utgångspunkt och möjlighet att studera hans bilder sedda ur olika perspektiv. En 
basal byggsten då ett buskap ska framföras är målgruppens behov, vilket Bergström (2007:70) 
definierar som ett inneboende krav att fylla en brist, att slippa något eller komma i åtnjutande 
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av något. I vår kommersiella värld försöker många företag anspela på människans behov och i 
budskapen lova att dess produkt tillfredställer. Företagarna försöker givetvis skapa eller väcka 
slumrande behövligheter för att överleva på marknaden och för att övertyga används starka 
argument.  

Banksy uttrycker att de människor som styr våra samhällen inte förstår sig på graffiti, de tror 
att ingenting har rätt att existera om det inte finns ett vinstintresse bakom. (Banksy 2005) ”De 
människor som sannerligen vanställer våra områden är företag som klottrar sina slogans på 
bussar och byggnader och försöker få oss att känna oss otillräckliga såvida vi inte köper deras 
saker.” (Banksy 2005:8) Vill Banksy, på samma sätt som reklammakarna, framföra ett 
budskap och i sådana fall vad vill han säga? Han lyckas sälja en produkt, ett varumärke, ett 
intresse hos mottagaren har väckts.  

I Banksy’s dokumentärfilm Exit through the giftshop meddelar han att hans utövande aldrig 
har handlat om varken pengar eller popularitet. (Banksy 2010) Meddelandet framförs i 
samband med att utställningen Barely Legal presenteras. Denna utställning uppvisades i Los 
Angeles, september 2006 (Vallely 2006) I filmen framför en talesperson att utställningen hade 
inverkan på konstvärlden i stort, att den ledde till att samlare flockades på auktioner där 
gatukonst såldes och därmed sköt priserna i taket. Banksy’s uttalande kan ledas till att graffiti 
är en form av motkultur vars budskap ofta handlar om kapitalismens negativa verkan och hur 
orättvis världen är. När gatukonst plötsligt säljer lika bra som gallerikonst och priserna stiger 
till höjder där enbart ett fåtal utvalda har råd att köpa den, blir hela konceptet mycket 
motsägelsefullt. Banksy har nått toppen genom att kritisera ett splittrat system där somliga 
nätt och jämnt överlever dagen och andra vältrar sig i lyx. Min uppfattning är att denna man 
påvisar människors brister; rika och fattiga, ateister och troende, i stort sett alla som lever i 
dagens samhälle och att detta ligger till grund då han skapar sin graffiti. Han avtäcker manteln 
på samtliga medan han själv förblir anonym. Banksy är ett artistnamn, hans riktiga namn är i 
dagsläget okänt. 

Banksy’s popularitet har ökat drastiskt de senaste åren. Det är omöjligt att kartlägga alla 
faktorer som har haft inverkan på denna stigande popularitet. Det kan handla om budskapet 
han framför eller på vilket sätt han gör det, det kan handla om att han skapat ett intresse hos 
mottagaren eller att mottagaren finner bilderna spännande. Vad svaret än är står en sak säker: 
hans graffiti säljer. Priset som människor är beredda att betala för hans konstverk tyder på att 
han har haft inverkan, att han påverkat individer på ett eller annat vis. Enligt Scott Reyburn, 
skribent på Bloomberg, slogs ett rekord i oktober 2007 då ett av hans verk såldes för 322,900 
pund. Konstverket är en omarbetad version av ett 1800-talsporträtt som titulerats The Rude 
Lord. (Reyburn 2008) I dagsläget har dock flertalet tavlor sålts för betydligt större summor.  

Banksy är dock inte älskad av alla. Han har blivit anklagad för att agera motsägelsefullt. Att 
han kritiserar konstvärlden samtidigt som han säljer tavlor på gallerior och att han är en 
miljöaktivist som reser med egen chaufför. Som kritisk samhällsmedborgare kan man fråga 
sig vad fenomenet Banksy säger om samhället i stort. Vi är alla en del av kapitalismen på ett 
eller annat vis och vi kan omöjligt överleva utan att ta del av det system vi lever i. Ett system 
som förespråkar att vi tävlar om de högsta inkomsterna. Kanske anser vissa att hans inkomst 
borde skänkas till välgörenhet, till någon form av organisation som arbetar för att motverka de 
samhällsproblem som han kritiserar. Och andra sidan är det möjligt att han gör inverkan 
enbart genom att sprida sin konst. Ett problem som återstår är dock hur slagkraftigt det är att 
sprida budskap genom olaga verksamhet. Han har lyckats göra sig hörd och han har möjligtvis 
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påverkat människor att bli kritiska samhällsmedborgare men frågan är vilken effekt det har då 
en lösning inte presenteras?  

I Banksy Wall and Piece (Banksy 2005) uppfattar jag att Banksy riktar kritik mot sig själv. 
Under titeln ”This revolution is for display purposes only” berättar han om ett tillfälle då han 
målat affischer som avbildar Che Guevara. Ett flertal anslag sattes upp där Guevaras ansikte 
bleknade mer och mer för vardera bild som presenterades. Affischerna målades vid en 
marknad där det såldes t-shirtar, väskor och knappar med illustrationer av denna ikon. Banksy 
beskriver att hans avsikt var att göra ett uttalande, att presentera ett tema, som belyser den 
ständiga och ändlösa återvinningen av en ikon, att människor verkar tro att om dem klär sig 
som en revolutionär, behöver de inte agera som en. Uppdraget blev dock avbrutet pga. att 
området fylldes av kameror. Avsnittet avslutas med ett citat där han spekulerar kring vad 
människor eventuellt kan ha tänk: ”Why would someone just paint pictures of a revolutionary 
when you can actually behave like one instead?” (Banksy 2005:47)      

I citatet ovan uppfattar jag att Banksy tar distans till sig själv. Han uttrycker att han inte är 
någon revolutionär som arbetar för att skapa rättvisa i världen. Uttrycket kan vara ett försök 
att visa sig mänsklig, att visa sina svaga sidor. Det är omöjligt att bedöma vilka avsikter han 
har med sina uttalanden men min uppfattning är publiken enklare kan ty sig till denna man då 
han framför att han inte är felfri. Det är möjligt att Banksy vill framstå som en mänsklig man 
med goda intentioner vars avsikt är att sprida budskap om världens orättvisor. Banksy som 
varumärke är ett komplext fenomen och det är mycket möjligt att han manipulerar och styr 
människors åsikter i förmån för egen vinning. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att öka min förståelse för vad Banksy förmedlar med sin konst. 
Denna förståelse hjälper mig besluta om hans konst är lämplig att använda i skolsammanhang. 
Är det möjligt att använda hans bilder i syfte att ge eleverna ett kritsikt tänkande och vilken 
problematik kan detta medföra? Sprider han några budskap och i sådana fall, är det möjligt att 
kategorisera dessa?  

Mina frågeställningar lyder således: 

1. Finns det några återkommande teman i Banksy’s konstverk? 
2. Vilket innehåll är de mest framträdande?  
3. Är dessa bilder möjliga att använda i skolsammanhang?  

Det övergripande syftet är att undersöka och synliggöra innehållet som uttrycks i hans 
konstverk. Genom att beskriva, analysera och tolka dessa avser jag att öka min förståelse för 
de teman han behandlar. Under denna process avser jag också att öka min förståelse för den 
mängden bakgrundsfakta som krävs för att uppfatta det som kommuniceras.  

Graffiti är en viktig del i många ungdomskulturer men trots detta är det ofta oklart hur det bör 
behandlas i undervisningen. Undersökningen syftar slutligen till att framhålla eventuella 
fördelar samt tänkbara nackdelar med att använda konstformen i skolsammanhang.   
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2. Historia 

2.1 Vem är Banksy? 
Banksy är en pseudonym för en välkänd engelsk graffitikonstnär. Flertalet källor talar för att 
han föddes nära Bristol i England 1974 och blev involverad i graffiti i slutet av 80-talet. Hans 
identitet är än i dag okänd trots att han är internationellt känd och har varit verksam i många 
år. (Shaundy 2006) Flera av hans verk är skapade i hans hemstad Bristol och i storstäder som 
London och Los Angels men de har också upptäckts runt om i världen på krigsdrabbade 
platser som t.ex. västbanken. Min uppfattning är att han kommunicerar med hjälp av humor, 
satir och ironi då han berör världsproblem. Han vänder och vrider på sättet att uttrycka sig 
men innehållet berör alltid en hård sanning. Då han sprejar på väggar utomhus använder han 
sig av en stencilteknik för att snabbt och smidigt utföra sina målningar som normalt blir 
borttagna en tid efter att de utförts. Auktionsförrättare har blivit kända för sina försök att sälja 
hans gatukonst på plats och lämna över problemet med bottagning till den som vinner 
budgivningen. Det har visat sig att det är många som är villiga att spendera stora summor för 
att flytta en Banksy från offentligheten till hemmets sfär.  

Banksy ägnar sig inte enbart åt sprejkonst, han skapar allt ifrån oljemålningar till skulpturer 
och andra 3D installationer. Flertalet böcker har publicerats i hans namn. Den första boken, 
som publicerades med svartvita fotografier, går under namnet Banging your head agains a 
brick wall, efter den kom Existencilism vilken följdes av Cut it out. Den senaste utgåvan är 
Banksy Wall and Piece (Vallely 2006)        

År 2010 redigerade Banksy en ”dokumentärfilm” med titeln Exit through the giftshop. 
(Banksy 2010) Filmen handlar om en Thierry Guetta, en fransk filmamatör som jagat Banksy 
större delen av sitt liv med intentionen att filma honom. Sekvenser av filmen visar Banksy 
själv med förställd röst och skymt ansikte där han kommenterar gatukonstens natur och dess 
relation till konstvärlden. I en filmrecension presenterad i DN framgår det att, vare sig 
dokumentären är fiktiv eller sann, är det tydligt att Banksy vill framhålla det faktum att det är 
Thierry och hans likar som är på väg att ta över världen, inte coola män som han själv. 
(Gezelius 2011) Min uppfattning är att Banksy skapat denna film i syfte att marknadsföra sig 
själv som en ”riktig graffiti konstnär”, inte en lycksökare vars avsikt är bli berömd och 
förmögen. Vilken avsikt Banksy haft med denna film återstår för betraktaren att själv bedöma.    

 

2.2 Anonym identitet 
 
Banksy’s identitet kan vara en av de bäst behållna hemligheterna i konstvärlden och det är 
möjligt att hans okända identitet har gett upphov till en ökad popularitet, att det retar 
människor och skapar nyfikenhet. En enkel förklaring till Banksy’s anonymitet kan ledas till 
det faktum att han vill undvika att ställas inför åtal. Det kan dock finnas fler förklaringar. I 
Banksy Wall and Piece står det skrivet: ”Nobody ever listened to me until they didn’t know 
who I was.” (Banksy:2005:13) Detta är en indikator på att han själv inser fördelarna med att 
förbli anonym. Möjligtvis inser det faktum att människors fantasier är ett betydligt bättre 
marknadsförings instrument än vad verkligheten någonsin kan bli.      

Enligt Bob Shaundy, skribent på BBC News, är Banksy’s riktiga namn Robert Banks. Han 
föddes år 1974 och kommer ursprungligen ifrån Bristol. Han har ingen formell 
konstutbildning utan började spreja graffiti i sin ungdom. (Shaundy 2006) Dessa fakta har 
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aldrig bekräftats men återkommer från flertalet källor. Kristian Borg, skribent på fria 
tidningen, framhåller att det är en förenkling att kalla Banksy för konstnär, att en benämning 
som realityhacker, mångsysslare eller politisk aktivist skulle göra honom större rättvisa.(Borg 
2006) Borg poängterar att en del av lockelsen med Banksy består i hans självvalda anonymitet 
som han lyckats hålla fast vid sedan graffitiperiodens början i slutet av 1980-talet. ”Han 
närvarar aldrig själv vid sina utställningar. Det ger upphov till spekulationer och förklarar 
delvis den mediala uppmärksamheten - media älskar som bekant mysterier.” (Borg 2006) I 
motsats till de fakta som presenterats av BBC News, framhåller Daily Mail att Banksy’s 
riktiga namn är Robin Gunningham, att han föddes 28 juli 1973 och är son till Peter Gordon 
Gunningham och Pamela Ann Dawkin-Jones. I artikeln presenteras ett fotografi, taget år 2004 
i Jamaica, som de tror avbildar Banksy. (Joseph 2008-07-12)  

 

2.3 Graffiti, klotter och Street Art 
Ordet Graffiti kommer ifrån italienskans graffito som betyder inskrift eller teckning som 
ristats på mur. (Jacobsson 1996) Graffiti är på sätt och vis ett aktuellt fenomen samtidigt som 
skrifter och teckningar har ristats i årtusenden. Nationalencyklopedin definierar graffiti ”text, 
bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller 
annans egendom”. (1992 s.590) Enligt denna definition existerar graffiti i ett samhälle där det 
finns en uppdelning mellan offentligt och privat. Att avgöra vad som var offentligt och vad 
som var privat tiotusentals år tillbaka i tiden förfaller dock näst intill omöjligt. Därmed anser 
jag att det finns två definitioner av fenomenet; ett uråldrigt som enbart syftar till inskrifter 
eller teckningar på t.ex. en mur, samt ett aktuellt fenomen som har problematiserats pga. att 
det existerar en uppdelning mellan offentligt och privat i dagens samhälle. Enligt 
nationalencyklopedin är graffiti oftast olovligen målat på offentliga platser eller annans 
egendom vilket innefattar att det även kan förekomma som en laglig handling. Lagstiftningen 
är en delaspekt till att fenomenet graffiti har problematiserats. Detta har självfallet påverkat 
uttrycket i graffiti och lett till att det delvis har kommit att handla om lagar och förordningar 
samt dess rätt till existens.      

Det finns en mängd olika stilar inom graffiti. Andersson (2005) beskriver att en stil är en 
genomtänkt visuell helhetside som kan upprepas eller varieras men ändå kännas igen. Han 
jämför graffiti med reklam i och med vikten av dess placering, dess synlighet och dess 
träffsäkerhet. Han menar att dagens graffiti ofta har ett övergripande slående intryck.  
Jacobsson (1996) framhåller att dokumentärskildringar har haft stor genomslagskraft och 
spridningseffekt men att det finns en rad olika skäl till att den nya graffitikulturen skiljer sig 
från tidigare former. Han nämner att en viktig estetisk process för den stilistiska utvecklingen 
är kopplad till att fokus har riktats inifrån målargruppen och utåt som förskönande av en 
förslummad miljö.  
 
Det fenomen som är utpräglat postmodernt benämns ”ttp-graffiti” och är en förkortning av 
tag, throwup och piece. ”TAG är en kodifierad, noga utformad namnteckning, THROW-UP är 
ett stort namn med ytterkonturlinje; PIECE är en fullständig målning med ornamenterad 
bokstavsbild, bakgrund, figurer och signatur.” (Jacobsson 1996:12) Graffiti i sin moderna 
form uppstod i USA under 1960-talet med att ungdomar skrev sina smeknamn på väggar, 
murar och parkbänkar. Det hela startade med en grupp svarta ungdomar i ghettot som inte 
ville delta i gatugängens våldsamheter och drogaffärer. Istället användes kreativiteten för att 
synas och kunna ta plats. Utövarna ville skilja sig från andra och därmed utvecklades 
dekorationerna och stilarna ytterligare. (Jacobsson 1996)  
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 I Björn Jonssons rapport Graffiti eller klotter – En diskursanalys av politisk debatt och 
lokala praktiker presenteras skillnaden mellan graffiti och klotter. (Jonsson 2004) Graffiti 
beskrivs där som en diskurs vars främsta syfte är att verka som ett kulturellt uttryck. 
Diskursen kan uppfattas som en radikal motkraft till de kommersiella uttryckens negativa 
verkningar. Vidare beskrivs den som en resurs för röstsvaga grupper eftersom det stärker 
deras möjligheter att utnyttja sin yttrandefrihet och delaktighet. Klotterdiskursen å andra 
sidan utmärks av att företeelsen genomgående uppfattas som ett skadegörelsebrott. 
Klotterhandlingen framställs som förfulande och kränkande vilket kan skapa en känsla av 
otrygghet som drabbar alla. Jonsson gör i sin rapport en tydlig gränsdragning mellan 
fenomenen graffiti och klotter. Jag anser dock att gränsdragningen mellan dessa fenomen inte 
alltid är uppenbar eftersom en sådan gränsdragning är svår att göra. Graffiti målat på offentlig 
eller annans egendom kan för en människa ses som ett kulturellt uttryck medan det för en 
annan uppfattas som förfulande och kränkande. Jacobsson (2011) framhåller att ordet klotter 
betyder slarvig skrift och att denna benämning ofta framförs i sammanhang då någon anser att 
graffitin är ”ful”. Vad som anses fint och vad som anses fult är dock en individuell upplevelse 
och vi kan således anta att det finns de som anser att all form av graffiti är klotter.     

Street art är som namnet antyder: gatans konst. Det finns ingen enkel definition av fenomenet. 
Vissa använder det som ett samlingsnamn för all konstnärlig verksamhet som utförs i det 
offentliga rummet, som ligger utanför den institutionaliserade konstvärlden. Detta är dock 
inte helt sant eftersom vissa etablerade gatukonstnärer, däribland Banksy, har ställt ut 
konstverk i det offentliga rummet. Ett exempel på detta är Cardinal Sin som Banksy skänkte 
till Liverpools Walker Art Gallery. Det går inte att dra en enkel gränsdragning mellan Street 
Art och Graffiti men vissa ser det förstnämnda som ett samlingsnamn i och med att Street Art 
även består av andra konstformer som inte innefattar bild och text. Stickningar eller 
gatuskulpturer är andra exempel på konst som skapats i det offentliga rummet. Andra hävdar 
dock att graffiti borde vara det övergripande samlingsnamnet eftersom det var där det hela 
började.  

Cecilia Andersson nämner i sin doktorsavhandling från 2006 att graffiti ofta ses som en 
subkultur men att denna term är något missvisande eftersom en subkultur ofta riktar sitt fokus 
inåt mot gruppen. Hon anser att det är mer korrekt att använda ordet delkultur eftersom det 
inte handlar om en homogen grupp. ”Gatukonsten är dels en samtidskultur, dels en delkultur 
som nog gör anspråk på att göra motstånd och att vilja vara en undergroundkultur eller 
subkultur.” (Andersson 2006:72) Hon hänvisar till Cresswell (1998) som menar att graffitin 
skapar mening, eller ifrågasätter mening och kommunicerar med tecken, produkter och 
artefakter i det offentliga rummet. Vidare framhåller hon att de schablonmålningar, affischer 
och klistermärken som kan ses på gator, husfasader och trafikskyltar med mera ofta har ett 
gemensamt uttryck. Även om de är olika till form och design har de ofta ett likartat innehåll. 
Det finns ofta en uppmaning att tänka själv, att inte låta sig manipuleras utan istället kunna ge 
ett personligt avtryck. I Banksy’s dokumentärfilm från 2010 framgår det att han benämner sig 
själv både som graffiti artist och street artist. 
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2.4 Budskap som spridits via graffiti   
För utomstående kan graffitin ses som obegriplig, en absurd förstörelse utan mål. Om den inte 
ger någon ekonomisk vinst torde den istället betyda något för den som utövar den. Man kan 
anta att det finns en mening som gör att utövarna trotsar och gör motstånd. Enligt Andersson 
Pär (2005) har skrivna budskap, hälsningar och dedikationer hört till formspråket ända sedan 
graffitin grundades i New York på 60-talet. Han poängterar att målningar med utskrivna 
undertexter och förklaringar helt är graffitins uppfinning och att ett traditionellt tema inom 
graffitin är hånfulla hälsningar till de poliser och vakter som försöker hindra utövarna från att 
måla. I tidiga graffitimålningar förekom en hel del politiska utrop: stoppa krigen, skrota 
bomberna, avbryt miljöförstöringen men att de nutida meddelandena ligger långt ifrån dessa 
enkla och uppriktiga paroller. Tron på att man kan förändra samhället har fått sig en ordentlig 
törn. I dag används en hel del hårdkokt ironi, humor och formuleringskonst och mycket av 
det som skrivs handlar om graffitins egen existens. (Andersson 2005:42–45)  

  

2.5 Lagstiftning 
Gustav Engström, graffitimålare och polisassistent i Stockholms län, kommenterar 
nolltoleransens ideologi.  Han fram för att det finns såkallade lagliga väggar och 
”graffitireservat” runt om i Europa men att Sverige inte har hängt med i utvecklingen. I 
Stockholms stad råder nolltolerans vilket innebär att myndigheterna ser hela fenomenet som 
olagligt med motiveringen att graffiti skulle vara en inkörsport till grövre kriminalitet. I stället 
för att ge konstformen en plats i det offentliga rummet, motarbetas alla delar av kulturen. 
Utövarna saknar lagliga forum och förpassas således till dunkla miljöer. (Engström 2011) 
Englands lagstiftning, när det gäller graffiti, kan liknas vid Stockholms nolltolerans. På den 
officiella hemsidan för Regeringen av Westminister City framgår det att graffiti är en olaglig, 
anti-social aktivitet som skapar ett negativt intryck av ett område och bidrar till människors 
rädsla för brott. Det framgår dock inte i vilken utsträckning lagliga väggar finns till 
förfogande. 

Robert Davis, ordförare för styrelsens planerings kommitté, gjorde ett uttalande då regeringen 
för Westminister City beställde borttagning av Banksy’s sju meter höga väggmålning: One 
Nation Under CCTV. "I take the view that this is graffiti and if you condone this then what is 
the difference between this and all the other graffiti you see scrawled across the city?…What 
we are against is people coming around without proper permission or consent and exhibiting 
their work without permission." Vidare uttrycker konstkritikern Rupert Maas: "Of course he is 
not going to fill in a form and apply for permission. Notoriety is what makes Banksy exist."  
 (BBC News 2008-10-24)  
 
Frågan är vem Banksy skulle vara om han inte var ökänd, anonym och bröt mot lagen. 
Graffitikonstnärer trotsar auktoriteter och om det vore lagligt att sprejmåla officiella väggar 
skulle budskapet i flertalet målningar förändras. Jonsson (2004) redogör för skillnaden mellan 
graffiti och klotter. Han framför att graffiti är en resurs för röstsvaga grupper samt ett 
kulturellt uttryck. Enligt min hypotes har Banksy som avsikt att sprida budskap med sin konst. 
Frågan är dock, om syftet med hans graffiti är att göra sig hörd och att framföra ett budskap, 
är det då nödvändigt att han utnyttjar olaga verksamhet? Lagarna styr vårt samhälle och de 
som inte följer dessa kan alltid få dem vända mot sig. Det är möjligt att Banksy har vunnit 
acceptans hos beundrare via denna skicklighet och således fått möjlighet att framföra budskap 
världen över. Han kritiserar kapitalismen och allt vad denna innebär men budskapet når inte 
alla. Så länge han använder olaga verksamhet för att göra sig hörd blir han tvungen att förbli 
anonym och människor kan fortsätta kritisera honom. Han behöver inte stå till svars för sina 
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handlingar samtidigt som han tjänar enorma summor på det han gör. Han kritiserar ett 
samhällssystem där somliga är förmögna och andra kämpar för att överleva. Detta är 
möjligtvis något som sticker i ögonen på en del eftersom Banksy själv har kommit att bli 
mäkta förmögen.  
 
Enligt Jonsson (2004) är graffiti också ett kulturellt uttryck. Det som gör denna konstform 
komplex är dock att den är ihopkopplad med olaga verksamhet. Om graffiti enbart var ett 
kulturellt uttryck, vore det då nödvändigt att spreja olovligen på offentliga platser eller annans 
egendom? Om lagliga väggar fanns tillgängligt i större utsträckning, kunde detta kulturella 
uttryck framföras och trots mot myndigheter möjligtvis utebli. Om så var fallet skulle dock 
spänningen och mysterierna utebli och vem Bansky då skulle vara, förblir enbart en 
spekulation. Graffiti är en konstform som till största del är olaglig och det är därmed omöjligt 
att säga hur den skulle framställas om den fick ta större plats i det offentliga rummet.   
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3. Urval och avgränsningar 

Ikonografiska analyser har utförts på ett avgränsat antal verk presenterade på Banksy’s 
officiella hemsida. Att jag valt hans hemsida har flera orsaker. För det första är en hemsida 
den källa som har störst potential att vara uppdaterad och således ge mig den senaste 
informationen. För det andra är det en relativt säker källa. Banksy har, som tidigare nämnts, 
okänd identitet vilket leder till att flertalet källor angående denna man kan vara byggda på 
teorier. Jag är medveten om att information angående denna man är en möjlighet till vinst, att 
den som finner fakta om Banksy kan sälja denna till allmänheten. Information via tidningar, 
eller andra medier, kan vara förställda eller påhittade med avsikten att fånga läsare och 
således sälja fler exemplar. Trots detta utgick jag ifrån antagandet att en hemsida uppförd i 
hans namn inte skulle existera utan hans tillåtelse. Det skall nämnas att detta bygger på ännu 
en teori, att pseudonymen Banksy representerar en man och inte ett flertal personer. En tredje 
orsak som legat till grund för mitt val av analysobjekt är att de verk som presenteras på denna 
hemsida torde vara ett selektivt urval som Banksy själv valt att visa upp. Verken bör således 
vara representativa för hans konst i stort. Slutligen tog jag ställning till det begränsade urval 
som presenteras på hemsidan. Ett annat alternativ hade varit att analysera bilder utifrån 
Banksy Wall and Piece som publicerades år 2005. Detta alternativ valdes dock bort eftersom 
boken är fylld med cirka tvåhundra bilder vilket hade gjort det svårt att göra ett urval. Banksy 
(2005) har istället används som litteratur för överblick och ökad förståelse.  

Utifrån hemsidan valde jag tre verk presenterade under huvudrubriken outside samt sju verk 
presenterade under inside. Den första rubriken innehöll sex bildpresentationer och den andra 
innehöll sexton. Jag gjorde bedömningen att tio bilder var tillräckligt för att få en uppfattning 
om innehållet i hans bilder samt återkommande teman. Jag valde således hälften av verken 
presenterade under outside och resterande sju konstverk presenterade under inside. Detta 
urval är emellertid mycket litet i relation till den mängd verk Banksy har skapat. Ju färre verk 
som analyseras desto större är osäkerheten gällande återkommande teman, eventuella budskap 
och möjligheten att dra generella slutsatser. Utöver detta har jag själv färgat undersökningen 
med personliga val som t.ex. val av referenser samt avgränsat undersökningen på grund av 
uppsatsens omfattning.    
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4. Metod 
 
Val av metod innebär att man studerar ett enskilt objekt, en grupp föremål eller ett fenomen. 
Metoden utgörs alltså av de verktyg som används för att välja ut och samla in 
forskningsmaterial samt för att utföra analysen av diverse bilder.  

Waern, Pettersson & Svensson (2009:50–51) förklarar att det finns flera olika verktyg för 
analys av bilder men att en bild i själva verket bör analyseras utifrån tre olika aspekter. Den 
första aspekten har att göra med vad bilden representerar. Den andra dimensionen avser 
samverkan eller kommunikation mellan åskådare och aktörer vilket kallas för den interaktiva 
eller interpersonella funktionen. Den tredje funktionen handlar om bildens roll i sitt 
sammanhang. De förklarar att helt sammanhangslösa bilder inte existerar men att det oftast är 
åskådarna som skapar sammanhanget.  
 
Jag har valt att utgå ifrån den ikonografiska metoden eftersom jag anser att den är bäst lämpad 
på Banksy’s symboliska och kommunikativa bilder. Enligt Eriksson & Göthlund (2004) 
innefattar den ikonografiska metoden en identifikation av bildens ingående element. Banksy 
använder ofta spartanska bilder och betydelsen av vardera element kan således vara 
avgörande för att lyckas identifiera vad innehållet kommunicerar. Då jag studerade Banksy’s 
bilder upptäckte jag att han ofta använder två huvudteman som får mening först då de ställs 
mot varandra, att han använder motsägande utsagor och motsatsförhållanden för att skapa 
spännvidd i sina bilder. Den ikonografiska metoden innefattar också ett sökande efter bildens 
symboler och dess betydelse. De symboler som förekommer i bilden analyseras och sätts in i 
ett historiskt sammanhang. Slutligen tolkas bildens innehåll utifrån en uppfattning att 
sändaren kommunicerar ett eller flera budskap till mottagaren. (Eriksson & Göthlund 
2004:31–34) Eftersom jag utgår från en hypotes att Banksy sprider budskap med sin konst 
samt att jag uppfattar att han använder diverse symboler för att spegla samhällsstrukturen, 
tordes den ikonografiska metoden vara lämplig.  
 
Den ikonografiska metoden är baserad på äldre konstvetenskapliga traditioner men kan i 
samband med andra metoder vara användbar i den moderna bildforskningen. Olika forskare 
har beskrivit denna tolkningsmetod på olika vis. Erwin Panofsky beskrev den som en 
trestegsmodell vilken inleds med en pre-ikonografisk beskrivning av en bild. Utifrån denna 
beskrivning görs en ikonografisk analys där bildens olika element och symboler undersöks 
och identifieras. Processen slutförs med en ikonologisk tolkning vilket innebär en personlig 
uppfattning av de element som tidigare identifierats. Jag har valt en trestegsmodell eftersom 
det är lämpligt för mig att organisera analysen i flera steg och överskådligt för läsaren att följa 
den i en sådan struktur. Jag har dock modifierat Panofskys modell och anpassat den till min 
egen undersökning.  
 
Då bilder analyseras kan det underlätta att använda sig av ett analysschema för att strukturera 
processen. Jag gjorde bedömningen att en trestegsmodell var tillräckligt övergripande och 
översiktlig för att skapa en struktur men att ett analysschema kunde ge mig idéer på frågor 
som jag besvarar. Burman (2007) har skapat ett analysschema där hon betonar vikten av att ta 
reda på verkets titel och var den befinner sig. Detta tog jag fasta på och tog med i den första 
fasen, den pre-ikonografiska beskrivningen. Vidare talar Burman om vikten av att göra en 
sammanställning som beskriver vilka budskap bilden vill förmedla och hur detta uttrycks. I 
min undersökning utförs en sammanställning i det tredje steget där jag beskriver min egen 
tolkning av eventuella budskap. Burmans analysschema har således varit till hjälp eftersom 
den öppnat upp frågor som har kopplats till den ikonografiska metoden.  
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Min analys inleds med en pre-ikonografisk beskrivning likt Panofskys, där jag identifierar 
bilden med alla dess element och symboler samt anger en eventuell platsbeskrivning och titel 
på konstverket. Denna fas benämns beskrivning. Genom att först göra en närläsning och 
beskriva varje enskild detalj kan jag upptäcka betydelsebärande faktorer som inte är 
uppenbara vid första anblick. Detta ligger till grund för den ikonografiska analysen där de 
ingående elementen relateras till varandra och symbolerna analyseras för en djupare 
förståelse. Enligt Cornell m.fl. (1985) avslutas Panofskys trestegmodell med en ikonologisk 
tolkning. Denna fas beskrivs som ett dokument över ”något annat” där konstverket är en 
symbol för en hel tidsanda och illustration för olika psykologiska, religiösa och estetiska 
idéer. (Cornell 1985:178) Att frigöra analysen från personliga tolkningar är ett tidskrävande 
arbete. Eftersom denna uppsats är begränsad till ett visst omfång har jag valt att slå samman 
den ikonografiska analysen med den ikonologiska tolkningen.  Denna fas namnges tolkning.  
Enligt Waern m.fl.(2004) säger en bildanalys oftast mer om tolkaren än om själva bilden i sig. 
Det är tolkarens syfte som påverkar analysen. (Waern m.fl. 2004:47) Mitt främsta syfte med 
bildanalyserna är att söka förståelse för innehållet i bilderna och undersöka vilka budskap jag 
uppfattar. Således har jag valt att avsätta den tredje fasen till en form av sammanställning där 
jag kortfattat beskriver innehållet och tänkbara budskap som jag uppfattar att bilden 
kommunicerar. Eventuellt betonas också de retoriska medel som använts. Denna fas tituleras 
sammanfattning.   

 
Hansson m.fl. (2006:55) talar om en ikonografisk kod och syftar då på en kedja av tecken som 
skildrar ett välkänt tema. Det kan handla om bilder som följer vissa mönster och återger 
teman som vi omedelbart känner igen. Då min avsikt är att finna återkommande teman i 
Banksy’s konstverk är det lämpligt att jag söker efter dessa ikonografiska koder i ett slutskede 
då bilderna relateras till varandra. Jag kommer alltså att söka efter en kedja av tecken då de tio 
bilder som analyserats, ska sättas in i ett sammanhang. Detta redogör jag för i uppsatsens 
diskussions avsnitt. ”Med kod menas ett norm- eller regelsystem som bestämmer kopplingen 
mellan uttryck och innehåll när ett tecken framställs eller tolkas.” (Cornell m.fl. 1985:197)  
Innehållet i Banksy’s konstverk är inte alltid uppenbar, för att få en djupare förståelse för 
innehållet och vilka teman han behandlar har det varit nödvändigt att undersöka vad uttrycket 
kommunicerar. 
 
 
För att förstå hur innehållet i Banksy’s konstverk har uttryckts har jag slutligen tagit hjälp av 
retoriken. Retoriken är läran om konsten att övertyga och började redan i antiken användas i 
talekonsten. (Waern m.fl. 2004) Med en ökad förståelse för hur innehållet framställts och 
vilka medel som använts avser jag att öka min förståelse för själva innehållet i sig. Inom 
retoriken används ett antal olika medel för att övertyga mottagaren. Aristoteles formulerade 
tre viktiga grundkomponenter för retorikens konst: logos, etos och patos. Logos, avser att 
undervisa, där förnuftet försöker vinna sympati hos åhörarna med hjälp av argument. Etos, 
innefattar att tillfredställa och roa, där talaren vinner förtroende genom att visa vem han/hon 
är. Patos, handlar om det känslomässiga, där talaren väcker en stark känsla hos lyssnaren och 
således ger en upplevelse. Retoriken fyller inte enbart en betydelsefull funktion inom konsten 
att tala, utan har även stor påverkan på bildskapandet. (Waern m.fl. 2004 s. 57-60.) Retoriken 
är ett instrument för alla som sysslar med politik, reklam, undervisning och övertalning över 
huvud taget. Det som betecknas a-retorik är dess motsats och kan innefatta ett vardagligt 
samtal, barns bildskapande etc. Dock kan det som verkar vara a-retoriskt ofta i själva verket 
vara retoriskt eftersom varje språkhandling innebär ett ställningstagande som söker påverka 
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andra människor. (Hansson m.fl. 2006:56) Enligt Cornell m.fl. (1985:102) är motsatsen till en 
retorisk bild en så kallad dialogisk bild. Den uppmanar till reflektioner som ställer frågor men 
avstår från bestämda svar. 

 

Den första fasen är alltså en närläsning där jag identifierar bildens alla element och symboler 
samt anger en eventuell platsbeskrivning och titel på konstverket. I den andra fasen relateras 
elementen till varandra, symbolerna analyseras och bilden tolkas utifrån en uppfattning att 
konstverket är en symbol för en hel tidsanda och illustration för olika psykologiska, religiösa 
och estetiska idéer. Slutligen görs en sammanfattning där jag beskriver min egen tolkning av 
de budskap som framförs. De retoriska medel som använts, betonas eventuellt i fas två eller 
tre.     
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5. Studieobjekt 

Nedan följer en redogörelse av de tio bilder som ingående har analyserats med utgångspunkt i 
den ikonografiska metoden. Bilderna presenteras i en trestegsmodell med rubrikerna: 
Beskrivning, Tolkning och Sammanfattning. Avsnittet inleds med tre sprejmålningar som 
uppförts utomhus och följs av sju verk som presenterats inomhus eller skapats digitalt. 
Samtliga bilder är hämtade från Banksy’s officiella hemsida. Jag har valt att titulera verken 
utifrån de benämningar som framkommer då bilderna hämtas ner från hans hemsida. Detta val 
är grundat i att flertalet bilder inte presenteras med en titel.      

 

1. Ostcctv 

 

Beskrivning 
Benämningen på denna bild är 
kopplat till bildens motiv som 
föreställer två strutsar vars engelska 
term är ”ostrich”. De fyra sista 
bokstäverna är kopplade till de 
kameror som i England benämns 
”cctv cameras”. Enligt Clarke (2011-
12-14) uppfördes detta verk i 
december 2011. Figurerna ser ut 
som strutsar, den ena med huvudet 
gömt i marken och den andra med en 
övervakningskamera som huvud. 

Kameran är vinklad bortåt, vänd i från mannen och den andra strutsen. Utöver väggmålningen 
ser vi tre träd samt en promenerande man vars ögon har täckts av en svart rektangel. 

Tolkning 
Övervakningskameror kan vara en symbol för makt och kontroll. Det kan också tänkas 
representera människan som syndare, att människan inte är att lita på. London har 10.000 
övervakningskameror uppsatta till en kostnad på 200 miljoner pund vilka syftar till att fånga 
lagöverträdare. Det har dock visat sig att polisen inte lyckats fånga fler brottslingar i områden 
med ett hundratal kameror i jämförelse med områden där enbart ett fåtal är uppsatta. 
(Davenport 2007) De kan finnas ett samband mellan dessa två element. Staten vill fånga 
lagöverträdare i ett försök att stoppa brottslighet men trots dessa kameror sker fortfarande 
brott. Strutsen ses som en hycklare, den har vingar men kan inte flyga. 
Övervakningskamerorna kan således representera en annan form av hyckleri: de ser bra ut 
men de gör ingen större nytta, de har ögon med dem kan inte se. Att stoppa huvudet i sanden 
kan också ses som ett sätt att blunda för verkligheten.  

Motivet är kopplat till graffitikulturens existens eftersom kamerorna är ett hinder för dess 
utövare. I och med att han skapat en hel målning utan att bli ertappad visar han att lösningen 
med att montera övervakningskameror är tämligen meningslös  

Mannen i bilden förstärker budskapet. En teori är att mannen symboliserar skurken. Den ena 
strutsen tittar bort och den andra strutsen stoppar huvudet i sanden och skurken kan således 
fortsätta sin vandring. Hans identitet skyddas av att ögonen täcks vilket kan ses som 
motsägelsefullt, att människor har rätt att vara anonyma samtidigt som 10.000 kameror är 
monterade i centrala London. Syftet med censur är ofta att dölja verkligheten för sårbara ögon 
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och således försköna bilden av sanningen. Att försköna bilden av sanningen är inte enbart en 
akt utförd av staten, denna sorts manipulering sker dagligen via media.  

Sammanfattning 
Min tolkning är att Banksy anser att staten blundar för verkligheten. Han vill påvisa att en 
annan lösning krävs. Möjligtvis försöker Banksy framföra en dialogisk bild, en bild som får 
oss att tänka till men som inte nödvändigtvis framför en lösning. Denna metod står i motsats 
till reklammakares retoriska bilder som manipulerar människor på ett eller annat sätt, ofta 
genom att försköna bilden av sanningen i syfte att sälja sin produkt. Den humor och lek som 
används i denna bild kan dock också ses som ett retoriskt verktyg och metod för att intresser 
publiken.   

     

2. Ratrun / No stopping 

Beskrivning 
Nedan ser vi två fotografier som båda avbildar en trafikskylt. Denna trafikskylt är avsedd att 
upplysa bilister om ett parkeringsförbud. Originalet har en röd ring med ett rött diagonalt 
streck och är blåfärgad i mitten. Det vänstra fotografiet benämns ”ratrun” och det högra 
fotografiet benämns ”nostopping”. Enligt Clarke (2011-12-14) uppkom detta verk längs en 
gata i London under december månad 2011. Trafikskylten är internationell och föreställer en 
råtta som springer i en ring. Ringen kan liknas vid ett hjul. På skylten står det ”No stopping”. I 
den högra bilden ser vi att skylten benämns ”No stopping” samt att stoppförbudet avser 
måndagar till lördagar från åtta på morgonen till sex på kvällen. Trafikskylten är placerad på 
en gata där vi också ser ett antal skyltar vilka bör vara kopplade till diverse butiker.  

 

 

 

 
                                                  

Tolkning 
Råttan som springer i ringen är ett uttryck för ”rat-race” eller ekorrhjulet, som det heter på 
svenska, vilket syftar till människans konsumtionshysteri och viljan att få mer och mer. Ett 
uttryck som brukas av flera lyder: "even if you win, you’re still just a rat". Uttrycket syftar till 
det faktum att det inte spelar någon roll hur mycket individen införskaffar eller uppnår, hon 
kommer alltid vilja ha mer. Texten ”No stopping” kan vara en symbol för detta fenomen, att 
det inte finns något stopp eftersom individerna alltid söker efter mer. Råttan springer inte 
enbart i ekorrhjulet utan även i en trafikskylt som symboliserar förbud.  Råttan är en vanligt 
förekommande symbol i Banksy’s bilder och jag uppfattar att den representerar det avskydda 
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bottenskummet. Trots detta inger råttan respekt eftersom människor är rädda för dem. Många 
gånger gör Banksy liknelsen mellan graffitimålare och råttor: De är smutsiga och ovälkomna 
och de tar för sig utan tillåtelse. Vägmärket representerar dock inte graffitimålare utan 
mänskligheten i stort. Råttan ses som ett skadedjur vilket är ironiskt eftersom människan är 
den art som gör mest skada på denna planet. Det samhälle vi lever i förespråkar konsumtion. 
Detta leder till kostnader på både planeten och oss själva. 

Sammanfattning 
Jag uppfattar ett budskap om att ekorrhjulet borde förbjudas eftersom råttan springer i en 
förbudsskylt. Ekorrhjulet är en symbol för vardagsstress och meningslöshet vilket han anser 
att människor inte skulle utsättas för, eller utsätta sig själva för. Budskapet är möjligtvis att vi 
tillsammans måste sätta stopp för konsumtionshysterin. Han visar med klarhet vad som pågår 
men han har ingen uttalad teori om hur det kan förändras. Möjligtvis finns det inget budskap, 
kanske är bilden enbart en spegel av människors agerande då de befinner sig på shoppinggator 
som denna. 

 

3. Shop 1 / Shop 2  

Beskrivning 
Dessa två bilder presenteras på Banksy’s hemsida i samband med texten ”My fair”. My fair är 
en central stadsdel i London som räknas som ett av de mest exklusiva och antagligen är 
målningen är uppförd i detta område. Fotografiet till vänster är en schablonmålning och 
föreställer en person med långt hår, kjol och en klacksko. I handen har hon en kundvagn med 
en flaska samt diverse andra ting. I det högra fotografiet ses en byggnad, en man som knappar 
på en telefon, en cykel samt klotter på samma vägg som kvinnan med kundvagnen. Klottret 
lyder: ”Cops against cuts. The G = Good cops” Bokstaven ’a’ i mitten av ”against” är 
utformat som ett anarkistmärke. Anarkism är en politisk riktning med syfte att avskaffa alla 
hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället.  
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Tolkning 
Då sprejmålningen relateras till det klotter som ses längst ner till höger i det högra fotografiet, 
kan en likhet urskiljas. Anarkismen vill avverka hierarkiska strukturer i samhället. 
Sprejmålningen symboliserar konsumtionshysteri vilket är ett resultat av den hierarkiska 
strukturen kapitalismen. Utifrån själva väggmålningen kan vi finna en betydelsefull symbol, 
nämligen kundvagnen. Denna symbol återkommer i åtskilliga verk skapade av Banksy och 
representerar antagligen konsumtionssamhället. Kvinnan håller tag i kundvagnen trots att den 
faller vilket kan vara ett tecken på att hon inte är villig att släppa taget om den oavsett vad 
som händer. Om kundvagnen, som i denna målning, flyger ut för ett stup håller hon ändå fast 
vid den. Motivet kan vara en symbol för uttrycket ”shop till you drop”. Då detta fenomen 
kopplas till världen i stort kan det symbolisera vad människan är villig att offra för sina 
konsumtionsbehov. Vår levnadsstandard påverkar jordens resurser och har betydelse för hur 
världen kommer att se ut i framtiden. Banksy presenterar sin målning i samband med en 
annan persons klotter. Klotter som förespråkar anarkism. Banksy yttrar inget om detta utan 
framför enbart ett budskap om att vi gärna håller fast vid vår levnadsstandard, kanske pga. att 
det är det enda vi känner till.  

 Bilden liknar Richard Drew's fotografi Falling Man vilket avbildar en man som faller från 
Twintowers den 11 september 2001. (Berg 2011) Denna terrorattack är delvis ett resultat av 
USA:s krig mot Afghanistan. Krig har aldrig förts utan maktorsaker utan handlar om en stats 
försök att dominera andra. USA:s krig mot Afghanistan och Irak kan bottna i ett försök att 
kontrollera den energiresurs som sakta men säkert tar slut, nämligen oljan. Det är svårt att 
säga vad Banksy drar för parallell mellan konsumtionssamhället och terrorattacker men det 
kan vara kopplat till de fina ord som används för att propagera för krig. Folket blir lovade att 
kriget syftar till oberoende, fred och frihet. På samma sätt blir vi lurade till konsumtion. Vi 
blir lurade att tro att vi lever i en värld där vi är fria att göra egna val samt att vi kan köpa oss 
lycka. Det faktum att vi konstant tävlar mot varandra för att öka våra ekonomiska resurser 
samtidigt som världens resurser tar slut, talas det inte om i någon större utsträckning.  

Sammanfattning 
Banksy vill möjligtvis sprida ett budskap om att vi inte är så fria som vi gärna vill tro. Hans 
avsikt är att spegla människan i dagens samhällssystem för att vi ska förstå hur beroende vi 
har gjort oss av det vi har omkring oss. Vi har gjort oss beroende av konsumtion eftersom vi 
dagligen styrs av vinstdrivande företag vars önskan är att vi konsumerar.       

  

 

4. Pipe 

Beskrivning 
Motivet är en utveckling av Rene Magrittes målning ceci n’est pas une pipe  som uppfördes år 
1929. Magritts konstverk som på engelska lyder: ”This is not a pipe” kan verka 
motsägelsefullt men är i själva verket sanningsenligt eftersom han avbildat en pipa, det är 
således inte en riktig pipa utan endast en avbildning. Banksy’s konstverk avbildar istället ett 
riktigt rör, vars engelska benämning är pipe. Jag har inte funnit information om när denna 
skapades eller var den har visats upp vilket kan innebära att den är digitalt skapad. Bilden 
föreställer en brunmålad vägg med ett rör i mitten och texten: ”This is a pipe”.  
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Tolkning 
Likt många andra bilder vill Banksy visa det 
mest uppenbara, han vill exponera sanningen 
genom att presentera den rakt framför våra 
ögon. Han presenterar ett rör vilket också 
beskrivs i text för att inte missförstås. Då 
bildens två element, röret och texten, 
relateras till varandra blir det tydligt att han 
vill väcka mottagaren. Rene Magritte ville 
poängtera att bilder enbart är representationer 
av verkliga ting och att det är en så pass 
grundläggande del av vår språkkonsumtion 
att vi i vanliga fall inte reflekterar över den. 

Dessa insikter har imponerat människor sedan 1929 då verket uppfördes. Vi har nått 2012 och 
människor är än idag imponerade av Magrittes konstverk.  

I dagens konsumtionssamhälle används bilder för att sprida myten om att det perfekta livet. 
Bilder representerar inte längre verkligheten utan används ofta för att manipulera människor. 
Banksy presenterar ett verkligt rör istället för en avbildning vilket kan vara ett sätt att ställa 
sig i opposition till marknadsföring. Utöver detta vill Banksy troligtvis spegla konstvärlden. 
”When you go to an Art gallery you are simply a tourist looking at the trophy cabinet of a few 
millionaires.” (Banksy 2005:170) Satir är ett återkommande retoriskt verktyg i Banksy’s 
konstverk. Neuman (2004) uttrycker att satir är en litterär hybrid, att den är elak, träffande och 
rolig. Han påpekar att elakhet kräver betydligt mindre begåvning än de andra två 
komponenterna men att det ofta är den ingrediensen som dominerar. Med hjälp av satir 
framför Banksy att vi fortsätter gynna ett fåtal miljonärer då vi intresserar oss för den mest 
berömda konsten.  

Sammanfattning 
Han vill framföra att det är hög tid att inse att bilder sannerligen inte är verkliga ting. Jag 
uppfattar budskapet i detta verk som en uppmaning att vi ska studera nyskapande istället för 
att fortsätta imponeras av historisk konst samt att vi borde exponeras för bilder som 
presenterar verkligheten, inte bilder som har till avsikt att sälja och som gynnar ett fåtal 
miljonärer. Min uppfattning är att han syftar både på välavlönade galleriägare, förmögna 
konstnärer samt företagare som använder bilder för att manipulera. Utöver eventuella budskap 
som mottagaren själv kan utläsa är detta en parafras av Rene Magrittes tavla. Han har skapat 
en egen variant där han lekt med uttrycket.       

 

5. Cardinal2 

Beskrivning 
Skulpturen, som fått titeln Cardinal Sin, står utställd på Liverpools Walker Art Gallery. Det är 
en omarbetad version av en skulptur från 1800-talet. Den visades upp första gången torsdagen 
den 15 december 2011. Den står bredvid verk skapade av gamla mästare som bland annat Van 
Dyck och Poussin. Fotografiet avbildar en stenfigur föreställande en man. Denna man har ett 
halsband med ett kors hängande runt bröstet. Hans ansikte är avsågat och fyrkantiga plattor i 
olika färger döljer hans ansikte. 
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Tolkning 
Enligt en skribent på The Guardian, har Banksy 
hävdat att Cardinal Sin är en kommentar på de 
sexuella övergrepp på barn som utförts av 
Katolska präster. Mosaikplattorna representerar 
den pixeleringseffekt som används av TV för att 
undvika identifikation av de som lidit offer för 
dessa sexbrott. Banksy skänkte denna staty som 
en julklapp och meddelade att det är lätt att 
glömma den sanna meningen med kristendomen 
denna tid på året – lögnerna, korruptionen, 
missbruket. (Batty 2011-12-15) Statyn är alltså en 
symbol för kristendomen och mosaikplattorna 
bevisar att media skyddar de mäktigaste männen 
inom denna religion, eftersom de tillåts vara 
anonyma. Enligt Collin Paterson, skribent på BBC 
news, har Banksy uttalat att han aldrig är säker på 
vem som förtjänar att bli placerad på en piedestal 
eller krossad under en.    
 

I samma artikel framgår det att Banksy skänkte verket till detta galleri därför att han älskar 
allting som har med museet att göra – den samtida konsten, den otrevliga flickan i kaféet och 
det faktum att Mr Walker har byggt galleriet med öl pengar. (Peterson 2011-12-15) Med hjälp 
av satir framför Banksy att ingen människa förtjänar att bli placerad på en piedestal. Särskilt 
inte när denna maktposition utnyttjas till att krossa någon under den eller mer specifikt 
används för att sexuellt utnyttja barn. Banksy har kritiserat religioner tidigare. Min 
uppfattning är att denna man är realist. Banksy skildrar flertalet samhällsproblem som inte 
kan lösas av att tillbe en gud, det är verkliga problem som människor måste ta itu med.  Enligt 
min uppfattning är Banksy tydlig och klar med vad han väljer att framföra i media. Hans ord 
bör inte avläsas på fullaste allvar men budskapen är oftast genomtänkta. Han gör än en gång 
narr av den samtida konsten och framför hur brilliant det är att Mr Walker har byggt ett galleri 
med öl pengar. Personen i fråga har gjort vinst av att människor hivat i sig gifter, tillräckligt 
stor för att kunna bygga ett helt galleri. Han har tjänat storkovan på att sälja en vara till 
människor som med största sannolikhet också besöker detta galleri och således ökar Mr 
Walkers inkomst ytterligare.  

Sammanfattning 
Banksy vill framföra hur olyckligt det är att media skyddar dessa män. Barn blir sexuellt 
utnyttjade och dessa män har fortfarande rätt att vara anonyma. Han vill bevisa att vi gömmer 
hårda sanningar för varandra och poängtera vad priset för detta blir. Statyn kommunicerar till 
oss och öppnar upp frågor på samma sätt som dialogiska bilder gör. En fråga som framförs 
genom denna staty är vad mänskligheten i stort vinner på att skydda dessa mäns identitet. 
Vidare framgår ett budskap om att vi ska fundera över de motiv som ligger till grund då media 
gör dessa val. Är intentionen möjligtvis att behålla den vackra illusionen av kristendomen?      
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6. 3xsculpt  

Beskrivning 
Jag har inte funnit någon information om detta verk och kan således inte utgå från att verket 
existerar i fysisk form. Den kan vara digitalt skapad. Bilden föreställer tre skulpturer. Den 
första ifrån vänster har änglavingar och gloria, den mittersta är naken och den tredje har en 
huvudbonad likt påven samt ett kors runt halsen. Utöver dessa attribut kan vi se att den 
kvinnliga skulpturen är klädd i minikjol, att hon håller i en cigarett, ett drickglas och en 
högklackad sko samt är omringad av snabbmat . Skulpturen i mitten är klädd i munkavel samt 
har sprängladdning runt midjan medan den högra är klädd i läderkalsonger. 

 
 

Tolkning 
Banksy jobbar med dåtid och nutid, frigörelse och förtryck samt oskyldigt och styggt. 
Skulpturer kan relateras till museum där människor avbildas som änglar, krigshjältar eller 
religiösa förebilder. De framställs som oskyldiga människor. Banksy har dock lagt till diverse 
attribut för att således avtäcka manteln och visa det svarta bakom den vita fasaden. Kvinnan 
är inte så änglalik som hon vill framstå. Hon skräpar ner, suger i sig gifter och använder sig av 
sexuella attribut vilket inte går hand i hand med bilden av den oskyldiga kvinnan. Mannen i 
mitten drar tankarna till självmordsbombare vilket är ett fenomen som förekommer i dagens 
samhälle. Människor har mördat varandra i årtusenden men en självmordsbombare är en 
tydlig indikation på att denne är styrd av en religiös tro. Den sista skulpturen, mannen till 
höger, representerar påven som är den högsta andliga ledaren inom den katolsk – romerska 
kyrkan. Påven står över andra människor i ett hierarkiskt system. Läderkalsongerna är 
antagligen en symbol som visar att denna man inte skiljer sig från andra människor, vilket 
annars är lätt att tro då han klär sig i religiösa attribut.  

Det blir tydligt att Banksy använder sig av motsatsförhållanden och visar hur motsägelsefull 
människan är. Den likhet som går att finna mellan dessa tre skulpturer är religiösa symboler. 
Änglar ses som guds budbärare, medlemmar av den himmelska hären där de delas in i olika 
hierarkier eller klasser och glorian är symbol för den strålande auran som omger 
övermänskliga personer. Korset är också en religiös symbol vilken representerar det eviga 
livet, eftersom Jesus återuppstod efter att korset använts som medel till hans avrättning. 
(Biedermann 1993) Mannen i mitten representerar en önskan att hamna i himlariket.  
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Sammanfattning 
Banksy visar symboler som handlar om drömmar och förhoppningar, att något fantastisk 
kommer inträffa längre fram. I samband med de mörkare symbolerna visar han att det som 
sker här och nu dock är destruktivt och att människans drömmar om njutning leder till 
extrema konsekvenser. Hans avsikt är att spegla kapitalismen och visa att det inte enbart är 
religioner som späder våra drömmar utan även konsumtionssamhället. Marknadsföring ökar 
myten om att det perfekta livet inte finns här och nu utan inom nära räckhåll, att vi ska 
fortsätta drömma och leva på hoppet. Min uppfattning är att Banksy sprider ett budskap om 
att avveckla dagens politiska system samt alla religioner. Detta är en personlig tolkning 
utifrån en bild som presenterar baksidorna av dessa system.   

     

7. Mondays 

 

Beskrivning 
Denna oljemålning var med i utställningen 
”Banksy versus Bristol museum” på Bristol’s 
City Museum and Art Gallery. Ett hundratal 
verk ställdes ut, både gamla som nya. (This is 
Bristol 2009-06-12) Målningen föreställer 
två mörkhyade barn varav den ena har en t-
shirt med texten ”I hate Mondays!” Barnen 
står på en åker och i bakgrunden ses två  
arbetande människor. Himlen är täckt av 
moln och hela bilden är grådaskig. Det mest 
utmärkande i bilden är t-shirtens text som 
lyser starkt i rött och gult.   
 

Tolkning 
Två betydelsebärande element kan urskiljas: Fattiga, mörkhyade barn och en t-shirt med ett 
budskap. Textens starka färger ger en uppfattning om att detta hat mot måndagar är det enda 
relevanta i sammanhanget. T-shirten kan få oss att fundera över vilken rätt vi har att klaga 
över den ansträngning som måndagar innebär. Det kan anses som fåniga problem när de sätts 
i relation till de problem som fattiga barn tampas med i öst. Samtidigt lever människor i väst i 
en kultur som gör en uppdelning mellan vardag och helg. Att gå till jobbet ses som något som 
ska vara jobbigt och helgen ses som en högtid vilken ska innefatta upplevelser, alternativt 
avslappning och återhämtning. Det är okej att hata måndagar pga. att dagen har kopplats 
samman med något ansträngande och negativt samtidigt som denna dag är längst bort ifrån 
helgen vilken ses som något positivt. Då vi tillåter oss att hata måndagar refererar vi enbart till 
vår närmaste verklighet. Vi anser att vi förtjänar helgens upplevelser, att roa oss och att 
slappna av eftersom vi ansträngt oss under veckan. Det är lätt att glömma vad dessa 
förväntningar efter spännande upplevelser innebär för oss själva, men också för andra 
människor på denna planet, som arbetar dag in och dag ut i avsaknad av en lustfylld eller 
avslappnande helg att se fram emot.  

Enligt retorikens konster arbetar han här med Patos och väcker en stark känsla hos lyssnaren, 
en känsla av skam. Han sprider budskap med hjälp av polaritet. Polariteten mellan rika och 
fattiga samt polariteten mellan vardag och helg. 
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Sammanfattning 
Kontrasten mellan ”dagens i-landsproblem” och de fattiga barnen är extremt slående i denna 
bild. Banksy belyser än en gång att ekorrhjulet är förödande. Det är inte enbart barnen i fattiga 
länder som kämpar för överlevnad, det gör vi alla då vi t.ex. väljer att släpa oss genom 
vardagen i längtan efter helgens upplevelser. Min uppfattning är ett budskap om att förändra 
samhällsstrukturen eftersom varken medelklassen eller de allra fattigaste är nöjda med sin 
situation. Det är också möjligt att han enbart vill visa hur människan fungerar och vilka 
konsekvenser det skapar.    

 

8. Single lane a head  

 

 

Beskrivning 
Ett orange vägmärke med texten Single 
lane ahead samt ett timglas med sand. 
Sanden i timglaset är format till ett rött 
hjärta som rinner ner i botten av glaset. 
Vägmärket är ett upplysningsmärke som 
representerar att vägen framför bilisten 
kommer att bli enfilig.  
 
  

 

Tolkning 
Vägmärket och timglaset förstärker varandra och uttrycker tillsammans att en ensam väg är att 
vänta. Timglaset med hjärtat berättar för oss att det inte handlar om en bilväg utan en väg i 
form utav ett tidsperspektiv. Hjärtat symboliserar kärleken och denna är på väg att rinna ut. 
Uttrycket i bilden är en vanlig metafor för kärlekens förgänglighet. I media framställs dock 
förälskelsen ofta som långvarig, att människor lever lyckliga i alla sina dagar. Myten om den 
eviga kärleken skapas inte enbart genom media utan genom alla människors vilja att visa fina 
sidan utåt och framföra att det lyckliga livet är ett faktum. Att leva i ett lyckat och bestående 
förhållande är något de flesta människor önskar och gärna visar upp för andra. 

 
Då denna bild relateras till de konstverk som tidigare analyserats blir en återkommande faktor 
uppenbar, nämligen människans vilja att finna stimulans och lycka. Vare sig det handlar om 
gudatro, tron på konsumerismen eller tron på den eviga kärleken. Människor lever på hoppet 
om den totala och konstanta lyckan. Faktum är dock att förälskelsen är en kortvarig, energisk 
kick och den som tror att en sådan känsla kan bestå, har med stor sannolikhet en ensam väg att 
vänta. Upplysningsmärket är möjligtvis en strategi att ställa sig i opposition till de bröllop där 
människor lovar att älska varandra tills döden skiljer dem åt men sedan avslutar äktenskapet i 
skilsmässa. Skilsmässor är vanligt förekommande och är ett verkligt bevis på att det som 
uttalas under bröllop enbart är lovord och förhoppningar om en framtid som inte går att 
förespå.  
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Sammanfattning 
Jag uppfattar ett budskap om att vi bör se på verkligheten istället för att leva på förhoppningar 
och illusioner om att den optimala lyckan väntar längs husknuten och kan försäkra oss om 
evig glädje. Vägmärken är talande eftersom de inte ska gå att missförstå. Banksy visar med 
yttersta tydlighet att singellivet mycket väl kan ligga framför oss eftersom vi inte kan lita på 
att förälskelsen är evig.  Antalet skilsmässor är en verklig indikation på detta.  

      

 

9. Luxury loft 

 

Beskrivning 
En svartvit målning eller skiss som 
avbildar tre män samt fyra hästar vilka 
fallit till marken med pilar i bröstet. 
Mannen i mitten håller en skylt som 
lyder: Luxury Loft Complex. Han ser 
mycket nöjd ut medan de andra männen 
ser ledsna och besvärade ut. 
 
  

 
 

Tolkning 
Mannen med skylten i samband med de skjutna hästarna representerar vad människan är villig 
att utföra för att skapa ett lyxigt byggnadskomplex. Lyx är en vara som enbart kan existera för 
ett fåtal utvalda. Med världens resurser är det inte möjligt att alla får tillgång till detta. För att 
ett fåtal ska kunna höjas till skyarna måste ett flertal sänkas. I detta exempel är det hästarna 
som fått lida offer.  
Bilden representerar människan i ett historiskt sammanhang eftersom vi i dagens samhälle 
inte krigar med hästar och pilbåge. Denna bild påminner oss om att människan har tävlat mot 
varandra på liv och död i tusentals år. Det är inte enbart i det moderna samhället som 
människan kämpar för överlevnad och ser till att införskaffa så mycket som möjligt för att 
säkerställa sin position i en tävling mot andra. Denna bild kan vara kopplad till ett specifikt 
slag, alternativt indianer och vita men jag har inte funnit någon sådan information. Budskapet 
förblir dock detsamma: Den lyx vi eftersträvar och tävlar om har ett pris, ett pris som kostar 
både människor och djur livet. Dagens samhälle är påverkat av historiska händelser. Det är 
genom kamper efter de ekonomiska resurserna och viljan att leva ett liv i lyx som vi har tagit 
oss dit vi är idag, till ett samhälle som är betydligt mer utvecklat än det var på den tiden då vi 
slogs med häst och pilbåge. Trots den positiva utveckling som skett är det möjligt att Banksy 
vill påvisa att den politik som styr världen idag är byggd på samma principer som användes 
för hundratals år sedan.  
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Sammanfattning 
Med hjälp av logos undervisar han och framför sanningen om kostnaderna av att skapa ett 
lyxigt byggnadskomplex samtidigt som han använder patos och berör det känslomässiga. Vi 
träffas av det fasansfulla att vi än i dag låter djur lida pga. vår önskan att leva i lyx. Min 
uppfattning är att han valt denna historiska bild för att poängtera att vi följer samma system 
med tävlingar och egoistisk strävan uppåt som vi gjorde för flera hundra år sedan. Det går att 
urskilja ett budskap om att en förändring i samhällsstrukturen är nödvändig. 

       

 

10. Dolphin_S 
 

 

Beskrivning 
En leksaksdelfin i form av en gunga. 
Delfinen har ett myntinkast bredvid sig 
och den står i en tunna som läcker ut olja. 
Tunnan är märkt BP vilket är världens 
tredje största petroleumbolag. Runt 
delfinens kropp är ett nät lindat. Ögonen 
är halvt slutna. 
 
 

 

 

Tolkning 
Delfinen uppfattas som ett klokt havsdjur med tillgiven läggning gentemot människan. 
Diverse individer är så pass förtjusta i delfinen att det har skapats delfingungor att roa sig 
med. Det ironiska är, att medan människan roar sig i sin blindo av kärlek till detta djur, dör 
samtidigt miljontals delfiner pga. den miljöförstörelse som är skapad av människan. Gungan 
och myntboxen i relation till nätet och den läckande oljetunnan är det som skapar spänningen 
i verket. Delfingungan symboliserar att människan vill ha upplevelser och roa sig. Myntboxen 
symboliserar det pengasystem som används för att människan ska ha möjlighet att göra detta 
samtidigt som oljetanken visar vad det kostar. Konstverket i sin helhet belyser vad 
mänskligheten är beredd att offra för att uppleva en stund av lycka. Delfinen framstår i denna 
målning som ett offer, ett offer för miljöförstörelsen.  

Det onda som sker i världen presenteras självfallet inte i samband med våra leksaker eftersom 
försäljningen då skulle dala. Fakta som borde nå oss i större utsträckning undangöms för att 
inte påverka försäljningen. Kapitalismen är uppbyggd på att vi ska konsumera och om vi 
skräms ifrån denna konsumtion rubbas hela världsekonomin. I detta konstverk är det delfinen 
som får lida offer men om vi tänker ett steg längre, är det inte enbart delfinen som får lida 
offer för dagens politiska system, i slutändan drabbas även människan av att söka lycka.  
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Sammanfattning   
Jag uppfattar budskapet som att vi bör tänka ett steg längre då vi tar del av leksaker som 
påfrestar miljön och således även djurlivet. Jag tror att han vill framföra ett nytt helhetstänk 
eftersom undvikande av leksaker inte är en bestående lösning. Detta är dock en av flera bilder 
som inte har ett tydligt budskap. Det är en dialogisk bild som visar kapitalismens negativa 
verkan utan att framföra en lösning. Konstverket är brutalt och öppnar upp frågor värda att 
fundera över.       
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag vad jag kommit fram till utifrån undersökningens tre 
frågeställningar och de tio bildanalyserna. Min avsikt är att relatera bilderna till varandra och 
söka efter ikonografiska koder. Jag redogör för kopplingen mellan dessa bilder och förklarar 
vad de har gemensamt. Vidare diskuterar jag vilket innehåll samt eventuella budskap som är 
de mest framträdande och vilken avsikt Banksy kan ha haft då han skapat dessa motiv. 
Slutligen görs en sammanfattning av det jag funnit i bilderna samt framför ett resonemang 
kring bildernas betydelse i skolsammanhang.      

 
6.1 Finns det några återkommande teman i Banksy’s konstverk? 

Det som återkommer i samtliga verk är att Banksy har som uppsåt att spegla människan i 
dagens samhälle. Han visar att alla är en del av ett samhällssystem och att vi förblindas av det 
vi exponeras för. Vi kämpar för att få mer och mer, ofta på bekostnad av både oss själva, 
andra människor och miljön. Då vi shoppar tänker vi inte alltid på var dessa varor kommer 
ifrån och då vi konsumerar lyxvaror tänker vi inte alltid på att dessa varor är få förunnade. I 
flertalet bilder framkommer det att människan gärna vill se det som är vackert. Vi tänker 
positivt och blundar gärna för det negativa.  

Återkommande teman är: kärlek, tro, konsumtionshysteri, miljöförstörelse, orättvisor i 
världen samt konstvärldens delaktighet i ett hierarkiskt system. Vad har dessa teman 
gemensamt? Alla dessa företeelser är kopplade till myter.  Min uppfattning är att han vill visa 
vilket pris vi betalar för att leva i ett kapitalistiskt samhälle, ett samhälle som späder myten 
om att det perfekta livet. Det som gör vårt konsumtionssamhälle förrädiskt är dess löfte om 
möjligheten att uppnå ett lyckligt liv här och nu. Det är förrädiskt eftersom det förblir just ett 
löfte. Vi blir konstant lockade att tro att det finns något annat, något bättre. Det som får 
samhället att gå runt är det faktum att medborgarna förblir otillfrädställda och således söker 
efter mer. Detta framkommer främst i bild två och tre vilka avbildar människor som 
konsumenter. Resterande bilder är också speglingar av människan och hur galet vi beter oss. 
Bild nio och bild ett visar resultatet av människans vilja att ha makt och kontroll.    

  

Kärleken rinner ut och framför sig har individerna en ensam väg att gå. Min uppfattning är att 
Banksy, i bild åtta, syftar på kärlek som ett högre väsen, en kittlande energisk känsla. Om 
individerna tror att detta ska bestå och ser förhållanden på samma sätt som mycket annat i 
samhället; ett sökande efter upplevelser och konstant stimulans, är förhållandet dömt att gå i 
kras och en ensam väg är att vänta. Religiös tro kan liknas vid kärlek, det är kärlek till gud. 
Individerna lägger sitt liv i händerna på någon annan än de själva och hoppas på att någonting 
gott ska inträffa. Konsumtionshysterin kan kopplas till kärlek och religiös tro eftersom den är 
styrd av en inre bild, en uppfattning skapad av det vi exponerats för. Min tolkning är att 
Banksy vill framföra det förändiska med att konstant späda myten om att lycka går att köpa. 
Det är inte enbart produkter som lanseras via reklam och lovar oss lycka, även kärlek 
marknadsförs i media genom Hollywoodfilmer och dejtingsajter. Denna strävan efter 
fullkomlighet är något som reklamindustrin nappat på och människors svagheter utnyttjas i 
förmån till försäljning.  

Miljöförstörelsen och orättvisorna i världen är ett resultat av det samhälle vi lever i och 
därmed kopplat till resterande teman. Orättvisorna i världen är också kopplade till myter. Vi 
blir konstant exponerade av konsumtionssamhället som berättar för oss vilket fantastiskt liv vi 
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kan leva om vi spenderar våra pengar rätt. Bilden av det perfekta är det som visas i media, och 
det är mot detta perfekta som människan strävar för att höja sin sociala status och för att höja 
sitt värde som marknadsvara. Mycket handlar om hur vi tolkas av andra och hur vi framstår i 
deras ögon, vi blir således lockade att köpa oss en identitet, en identitet som sedan ska vårdas 
och skyddas så att dess negativa sidor inte exponeras för världen. De positiva sidorna är oftast 
det som människor väljer att visa utåt i en konstant tävling efter den högsta statusen och det är 
genom denna tävling som vi behåller myten om det perfekta livet.  

Att Banksy kritiserar konstvärlden känns som ett naturligt inslag då han själv är aktiv inom 
denna sfär. Graffiti har beskrivits som den lägsta formen av konst. Således har konstformen 
kopplats till ett hierarkiskt system där det ena ses som mer värt än det andra. Konst har precis 
som allt annat kommit att handla om pengar. Det skulle kunna ses som ett mänskligt uttryck 
och något som alla har rätt att utföra samt att ta del av, dock är så inte fallet. Faktum är att 
Banksy också är en del av denna konstvärld vare sig han vill eller inte. Min uppfattning är att 
han har som avsikt att ställa sig i opposition till denna sfär genom att kritisera och förlöjliga, 
att han gärna vill stå utanför samhället genom att observera det och spegla det i total frånvaro 
och anonymitet. Detta är dock inte möjligt eftersom han är intresserad av ekonomiskt vinst 
och denna vinst erhåller han via sitt namn, via sitt varumärke.     

 

Hierarkiska system finner vi också i de bilder som belyser religioner, konsumtion samt 
maktfrågor. De mönster jag funnit då jag sökt efter återkommande teman är att alla bilder 
belyser samhällsproblem med fokus på hierarkiska system samt myter som styr människan i 
samhället. Det är möjligt att känna igen ”en Banksy” tack vare det lättsamma och lekfulla 
uttrycket i samband med ett alvarligt, ofta politiskt innehåll. Den ikonografiska koden framgår 
genom kopplingen mellan uttryck och innehåll. Då dessa tio bildpresentationer har analyserats 
har fokus främst legat på att tolka innehållet. Självfallet är det också möjligt att finna 
återkommande teman i uttrycket, rent tekniskt och stilmässigt samt i hans kommunikation. 
Det mest framträdande i hans kommunikation är bruket av satir och ironi. Banksy är beroende 
av samhällets baksidor eftersom det är dessa han brukar då han skapar sin konst. Om världen 
var fri från problem skulle denna konstform inte existera.     

Dessa slutsatser, som jag dragit då jag sökt efter ikonografiska koder, är mycket vittgående 
men jag anser ändå att det är möjligt att se ett återkommande mönster. Det är enligt min 
mening intressant att bilder med så olika teman kan vara uttryck baserade i samma grund. De 
är alla grundade i människans handlingar och agerande samt effekterna där efter.    

 

6.2 Vilket innehåll är de mest framträdande? 

Då jag påbörjade denna undersökning utgick jag ifrån en hypotes att Banksy har för avsikt att 
sprida budskap med sin konst. Denna hypotes har jag omvärderat under tiden då 
undersökningen pågått. Det jag kommit fram till är att Banksy speglar människan i dagens 
samhällssystem. Hans bilder har en särskild betoning på det som kan anses galet och vridet i 
den värld vi lever i. Detta är dock inte ett intyg på att han har för avsikt att sprida budskap 
med sin konst. Det är omöjligt för mig att avgöra vilken avsikt som ligger bakom hans val av 
motiv. Det har varit möjligt för mig att utläsa budskap ur hans bilder men detta är enbart mina 
personliga tolkningar. Han visar kapitalismens negativa verkan men han framför aldrig någon 
annan politisk lösning. I och med detta kan jag inte påstå att han på något vis vill avverka 
kapitalismen.    
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Min uppfattning är att Banksy påverkar andra människor, att han kommunicerar med världen 
och utgår ifrån ett ställningstagande då han skapar sin konst. Vi vet att han har påverkat 
människor till att köpa hans konst men frågan är om han har inspirerat människor att ta 
ställning i t.ex. klimathotet. Banksy’s bilder är både dialogiska och retoriska. De är dialogiska 
eftersom de uppmanar till reflektioner utan att framföra lösningar på de problem som gestaltas 
samtidigt som han använder retoriska hjälpmedel så som logos för att argumentera, etos för att 
roa och patos för att påverka mottagaren känslomässigt. Då marknadsförare ska sälja en 
produkt är budskapet uppenbart; köp produkten och du erhåller det ena eller det andra. 
Banksy’s kommunikation är inte lika uppenbar och möjligtvis är det just det som säljer, hans 
kaxiga attityd och bruk av ironi och satir som får mottagaren att stanna upp och fundera. Det 
faktum att innehållet inte alltid är uppenbart, kan vara en av de faktorer som gör att hans konst 
väcker nyfikenhet och intresse och således lockar köpare.  

Jag kan urskilja olika budskap utifrån olika bilder. Buskap jag funnit är att förälskelsen är 
kortvarig, att världen är orättvis, att människan är låst i ett samhällssystem samt att vi bör 
fundera över vad konst har kommit att handla om. Min uppfattning är att han sprider ett 
budskap om att vi ska se kritiskt på vår situation, att vi ska försöka se på vår situation med 
nya ögon och inse att många av våra begär och förhoppningar är influerade av det samhälle vi 
lever i, ett samhälle som är byggt på historiska händelser. Jag uppfattar att han vill se en 
förändring i samhället och att en förändring enbart kan ske om vi är villiga att släppa taget om 
de föreställningar vi lever i, i dagsläget. Detta är min personliga tolkning utifrån en hypotes 
att det finns budskap i dessa bilder.    

För att få en djupare förståelse av innehållet i dessa tio bilder har jag tagit hjälp av de tillfällen 
då Banksy yttrat sig via talspråket. Då Banksy skänkte statyn Cardinal Sin till Liverpools 
Walker Art Gallery, framförde han hur lätt det är att glömma den sanna meningen med 
kristendomen denna tid på året – lögnerna, korruptionen och missbruket. I detta uttalande 
uppfattar jag ett budskap, att vi bör öppna våra ögon och se vad kristendomen innefattar. Min 
personliga tolkning är ett bud om att religioner är en utav de myter som bör avvecklas.  

Samtliga tio bilder förlöjligar hierarkiska system på ett eller annat sätt. I och med detta drar 
jag slutsatsen att Banksy sprider ett budskap om att avveckla kapitalismen då detta 
pengasystem är den mäktigaste och mest omfattande hierarkin på denna planet. Detta är min 
tolkning och det bör nämnas att jag är influerad av betydligt fler av hans bilder och 
kommentarer än vad som framkommer i denna undersökning. ”Hur någon närmar sig en 
obekant bild är delvis beroende av tillfället och de specifika omständigheterna, men även av 
tidigare erfarenheter av liknande typer av bilder eller bildmotiv. När vi närmar oss en bild är 
vi i stor utsträckning beroende av våra mentala bilder, det vill säga de föreställningar vi har 
om saker och ting.” (Eriksson och Göthlund, 2004:22) Ett uttalande som influerat mig är en 
skrift i Banksy Wall and Piece som lyder: ”We can’t do anything to change the world until 
capitalism crumbles. In the meantime we should all go shopping to console ourselves.” 
(Banksy 2005:204) Detta uttalande går att uppfatta på olika sätt, antingen är det ironi som 
antyder att vi bör förändra världen innan kapitalismen förfaller eller så antyder den med allvar 
att en förändring är omöjlig i det nuvarande systemet. Med hjälp av ironi och satir har han 
abdikerat sitt eget ansvar. Han reflekterar och uttrycker det han ser i världen men han placerar 
ansvaret hos mottagaren att själv fundera över vilket innehåll det är som framförs. Således kan 
jag enbart utgå ifrån min egen uppfattning. En bildanalys säger ofta mer om den som 
analyserar än den som skapat själva verket, och kanske är det just det som Banksy avser, att vi 
ska se till oss själva då vi granskar hans konst. Min personliga uppfattning är att jag är en av 
cirka 7 miljarder människor som dagligen agerar utifrån det jag lärt mig, jag agerar utifrån 
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mina föreställningar och mentala bilder och således späder jag myten ytterligare om att 
dagens samhälle är det enda möjliga.   

Det innehåll som tydligast framträder är människan och samhällets mörka sidor. Att belysa de 
svaga länkarna i samhället med hjälp av satir och lekfullhet, är en potentiell möjlighet att själv 
framstå som smart och rolig. Samhällets baksidor är hans levebröd. Oavsett vilken avsikt 
Banksy har med sitt konstnärskap kan jag som betraktare och framtida lärare fundera över 
vilken vinning jag kan få utifrån att använda dessa bilder i skolsammanhang. Vilka budskap 
kan jag urskilja och är det möjligt att nyttja dessa för att öppna upp diskussioner i det 
angelägna ämnet?       

 

6.3 Sammanfattning 
 
Bilden nedan är skapad av Banksy och har använts som albumframsida till den skiva som 
Blur släppte år 2003 (James 2012) Jag anser att denna bild på sätt och vis kan sammanfatta de 
tio konstverken presenterade i denna undersökning.  

 

Bilden symboliserar hur förblindade vi blir av 
våra egna tankar, känslor och föreställningar. 
Banksy visualiserar med hjälp av dykhjälmar 
att vår verklighet är det vi skapar i vårt eget 
sinne. Det vi inte vill se kan vi blunda för, eller 
skjuta åt sidan. En känsla av lyckorus är inte 
enbart skapad av kärlek utan även av hopp och 
gudatro, konsumtion samt känslan av att stå 
överst i samhällsordningen, att ha makt över 
andra. Även jag är förblindad av mina tankar, 
känslor och föreställningar vilket är en faktor 
som i stor utsträckning har påverkat denna 
uppsats. Min personliga uppfattning av de tio 
bildpresentationerna är att vi lever i en myt, en 
myt som vi skapat tillsammans. 

Ordet myt kommer ifrån det grekiska ordet mythos vilket ursprungligen betydde ord eller 
berättelse men som kom att byta innebörd efter att den grekiske författaren Herodotos på 300-
talet f.kr. framförde en historia om kriget mellan Perserna och Grekerna. Efter detta kom ordet 
att betyda påhitt eller lögn. (Willis 2006:10) Myter är en form utav verklighetsuppfattning, de 
ingår i ett folks syn på sig självt och förklarar sådant som annars är oförklarligt. Myterna har 
den funktionen att de påverkar samhällsordningen och kan vara förklaringen till att människor 
handlar som de gör. Myterna är ett uttryck för det kollektivt omedvetna som delas av alla 
människor och de kan således hjälpa oss att förstå vårat eget psyke. (Bently 1999:9–13) Willis 
(2006) framför att tillsynes ålderdomliga berättelser har direktkoppling till samhällets 
organisation som den ser ut idag och att myter kommer ur ett förråd av tankar och bilder som 
är skapta genom oräkneliga tidigare uppträdanden. Min uppfattning är att Banksy vill 
framföra att människor är låsta i det samhälle de lever i. Ett samhälle som är påverkat av 
religioner och ålderdomliga berättelser. Vi har tillsammans skapat ett kapitalistiskt samhälle 
och anledningen till att detta hierarkiska system består kan delvis vara grundat i det faktum att 
vi köper myter som vi själva skapat. Vi handlar omedvetet utifrån en verklighetsuppfattning, 
en myt om hur livet ska vara. Myten blir sedan verklighet då vi agerar utifrån att den är sann.    
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6.4 Är dessa bilder lämpade i skolsammanhang? 

I kursplanen för bild (Skolverket 2011) framgår det att eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Vidare ska de ges 
möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap. Banksy’s bilder öppnar upp 
möjligheter att diskutera allt ifrån makförhållanden, identitetsfrågor, kärlek, krig, religion och 
politik. Ett ämne som dock är ofrånkomligt i ett sådant arbete är den moraliska frågan om 
själva konstformen. Personen bakom dessa bilder, sändaren, bör först och främst ges en 
ingående presentation. Banksy är del av en kulturell företeelse, en konstform med 
motsättningar och värde konflikter. I Sverige är det olagligt att måla på allmän eller privat 
egendom. Lagrummet är skadegörelse, ett brott som finns beskrivet i Brottsbalken 12 kap. 1 
§. ”Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms 
för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).”  (Lagen 2012-03-16)   

En förutsättning då pedagogen använder Banksy’s bilder, i syfte att öppna upp diskussioner, 
är att denna lagstiftning benämns. Den pedagog som håller i undervisningen bör ställa sig 
neutral och guida eleverna igenom de dilemman som förekommer. Som en inledning är det 
lämpligt att diskutera de konstverk som har direktkoppling till fenomenet graffiti. Banksy har 
skapat flertalet målningar som talar för graffitins rätt till existens. Då dessa målningar har 
analyserats och diskuterats kan pedagogen gå vidare för att belysa budskap som framförts i 
andra konstverk. Vidare bör pedagogen ta ställning till vilka normer som råder i kommunen 
där denna är anställd. I vissa kommuner finns lagliga väggar och s.k. klotterplank uppsatta till 
förmån för utövandet. I andra kommuner är det för tillfället totalstopp för allt som kan tolkas 
som uppmaningar av saken. I Stockholms kommun råder nolltolerans, vilket är en ideologi 
som bygger på idén om att graffiti skapar otrygghet. Nolltoleransen arbetar för att begränsa 
möjligheterna att lagligt utföra graffiti. En pedagog, verksam i stockholmsområdet, bör 
således fundera över lämpligheten att arbeta med bilder skapade av en graffitikonstnär. 
Pedagogen bör ta ställning till om ett sådant arbete uppmanar elever att intressera sig för 
fenomenet. Vidare bör hon fundera över elevernas mognad. Pedagogiskt material är oftast 
möjligt att anpassa men jag är medveten om att elever i grundskolan kan behöva en grundlig 
genomgång där läraren och eleverna tillsammans diskuterar vad bilderna kommunicerar samt 
diskuterar graffiti som fenomen. Jag tror att det är lämpligt att presentera en till två bilder i 
taget för att sedan låta eleverna utföra en enklare uppgift, där de får möjlighet att fundera över 
bildernas budskap.      

Som lärare måste man hålla sig till både läraretiken, lagen och läroplanen. Lärare är 
företrädare av en offentlig inrättning, skolan. Detta understryker att de bör vara på det klara 
med vilka signaler de sänder ut till eleverna. Om så är fallet, bör användning av Banksy’s 
konstverk anses som adekvat för undervisningen, i och med dess kommunikativa kvaliteter.  

Om pedagogen anstränger sig för att ha en nyanserad hållning till fenomenet borde det anses 
adekvat att behandla en konstform som ställer sig i opposition till reklam och marknadsföring. 
Eleverna matas dagligen av visuella intryck som har till syfte att skapa behov och få dem att 
konsumera. Att diskutera Banksy’s bilder, som delvis kritiserar dessa budskap, kan ses som 
ett sätt att presentera verkligheten sedd ur olika perspektiv. Läraren bör, i störta mån möjligt, 
behandla alla de bilder som eleverna utsätts för i sitt vardagliga liv, för att eleverna själva ska 
kunna ta ställning och aktivt delta i samhällslivet. Att undanhålla diskussion kring en 
konstform med anledning att den är olaglig att utföra på officiella platser och privat egendom, 
anser jag, är att blunda för ett problem. I ett arbete med Banksy är det dock viktigt att 
framhålla att han till viss del utnyttjat en kriminaliserad praktik. En diskussion angående 
möjligheterna att göra sig hörd, genom laglig verksamhet, kan vara lämplig i detta 
sammanhang. Om Banksy’s enda avsikt var att framföra budskap, skulle han då behöva 

https://lagen.nu/begrepp/Skadeg%C3%B6relse
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använda sig av denna konstform? Han går emot lagen och gör narr av auktoriteter. En 
diskussion angående etik och moral kan hjälpa eleverna att förstå att det inte är nödvändigt att 
gå emot samhället, att trotsa samhället, för att göra sig hörd. Denna diskussion kan sedan 
kopplas samman med vardagliga fenomen på elevernas nivå där läraren framhåller vikten av 
att inte göra narr av andra för att själv uppnå något eller framföra en åsikt.      

 

Skolans värdegrund och uppdrag talar för saklighet och allsidighet i syfte att ge eleverna 
möjlighet till personliga ställningstaganden. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 
verklighet och utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse 
konsekvenserna av olika alternativ. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang. (Skolverket, Lgr 11) Dessa ord anser jag talar för ett användande av Banksy’s 
konstverk, om det presenteras på ett förståeligt, utförligt och pedagogiskt vis, på elevernas 
nivå och med en öppenhet som varken talar för eller emot fenomenet graffiti. 

Slutligen vill jag tillägga att det inte enbart är problematiken kring graffiti som kriminaliserad 
praktik som står i opposition till ett användande av hans bilder. Banksy kritiserar fenomen i 
samhället som vi har kommit att ta för givet. Det kan finnas en svårighet i att uppfatta kritik 
kring sådant som vi tidigare inte ifrågasatt eller kommit i kontakt med. Jag tror att elever i 
grundskolan har en god potential till kritiskt tänkande men att det krävs en grundlig 
genomgång av de ämnen han belyser.  

Sammanfattningsvis menar jag att det är fullt möjligt att använda Banksy’s bilder i syfte att ge 
eleverna ett kritiskt tänkande. Jag tror att bilderna kan locka elever till att söka mer 
information om de aktuella teman som visualiseras i hans konstverk. En förutsättning är att 
det presenteras på ett välgenomtänkt vis utan att pedagogen tar ställning varken för eller emot 
de buskap som går att tolka i bilderna.          

 
 
 

6.5 Slutord 

“I think the joke is on ... I don't know who the joke is on, really. I don't even know if there is a 
joke.” Detta är ett citat framfört av Steve Lazardes, Banksy’s agent under tiden då Exit 
through the giftshop spelades in. Citatet syftar på ett avsnitt ur filmen då huvudpersonen 
Guetta får i uppdrag att skapa egen gatukonst. Han döper sig själv ”Mr Brainwash” och 
beslutar att hålla en egen utställning. Guetta anställer ett helt team till att skapa konst under 
hans ledning medan hans eget fokus främst ligger på marknadsföring och publicitet. Detta 
leder till att flertalet tavlor inte hinner komma upp på väggen. Konstverken är främst 
reproduktioner av tidigare skapad popkonst och Banksy spår att utställningen kommer bli en 
total katastrof. Till hans förvåning visar den sig istället bli en succé som säljer för närmare en 
miljon dollar. (Imdb 2012)   

Det går inte att säga om filmen är påhittad eller sann. Det är möjligt att Banksy har styrt 
Guetta med avsikt att visa vad konst har kommit att handla om. Att människor dras till det 
som är populärt snarare än genuint intressant och genomtänkt. Vad sanningen än må vara 
lyckades han framföra ett budskap. Jag har valt att använda detta citat som huvudrubrik på 
denna uppsats eftersom jag anser att citatet är talande. Det är möjligt att kritisera och 
förlöjliga andra men i slutändan faller det ofta tillbaka på en själv. Vi är beroende av varandra 
och om Banksy inte hade någon att kritisera skulle han aldrig ha tagit sig dit han är idag.    
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