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INLEDNING 
 
Bakgrund 
 
Temat för kursen är religion och förändring. Syftet är att undersöka hur 
religions- och samhällsförändringar påverkar varandra. Denna relation 
kan även vara ömsesidig. Denna uppsats är ett försök att belysa det 
komplexa fenomenet graffiti. Jag ska med denna litteraturstudie 
undersöka graffitimålarens belägenhet i samhället och religionens roll. 
 
Problemformulering och frågeställning 
 
Jag tycker mig ha märkt att samhällets inställning till subkulturer har 
förändrats på 2000-talet. Toleransnivån från samhällets sida har minskat. 
Jag undrar varför samhället omtalar graffiti i sig med en term som 
klotter. Detta ord pekar på en meningslös företeelse. Man bortser helt 
ifrån att graffiti är modern konst. På 1900-talet uppstod flera 
ungdomskulturer som ibland kom på kollitionskurs med samhället. Men 
det var ändå inte så starka spänningar mellan samhälle och subkultur 
som man ser idag. Graffitimålaren kallas av samhället för klottrare och 
jagas nästan som om de var terrorister. Jag undrar varför samhället har 
en så fientlig inställning till utövare av subkulturen och konstformen 
graffiti? 
 
Förändringens vindar blåser även på subkulturer i jämförelse med 1900-
talets ungdomskulturer. Med detta menar jag att under 1900-talet så 
synliggjorde sig ungdomar med sin subkultur. Med avseende på graffiti 
så är det idag nästan tvärtom. Vem sträcker på sig idag och säger: ”Jag är 
graffitimålare.” Jag tycker att det verkar som om samhället inte 
accepterar graffiti var den än finns. Jag vill ta reda på vilka 
grundläggande orsaker det finns till konflikten mellan subkultur och 
samhälle. Jag undrar varför ungdomar vill utöva sin subkultur trots det 
massiva motstånd som graffiti möter? Detta ska betraktas ur ett holistiskt 
perspektiv. 
 
Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att göra en deskriptiv beskrivning av två olika 
föreställningsvärldar samt att förklara och tolka det konfliktladdade 
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mötet mellan dessa. Jag ämnar använda två olika teorier för att belysa 
samhällets struktur och människans existens. Med detta förfaringssätt 
vill jag uppnå en förståelse av orsaken till konflikten mellan samhällets- 
och ungdomarnas föreställningsvärld. 
Hegels teori används som analysinstrument 1 för att belysa samhällets 
struktur och förklara varför samhället jagar ungdomar som utövar 
graffiti. I ljuset av analysinstrument 2 som utgörs av Karl Jaspers teori 
vill jag förklara varför ungdomar ritar graffiti trots motståndet från 
samhället. Jag ska även undersöka religionens roll i dessa två 
föreställningsvärldar. 
 
Religionsdefinition 
 
I denna uppsats använder jag en övergripande definition på begreppet 
religion. Denna poängterar att det som ytterst berör människan och det 
som hjälper henne till en totalgestaltning i tillvaron är religion. Inom 
dessa ramar kan man säga att graffiti är en form av religion. 
 
Källkritik 
 
Denna uppsats är en litteraturstudie. Källmaterialet utgörs främst av 
Staffan Jacobsons avhandling ”Den spraymålade bilden”. Detta utgör 
uppsatsens största brist. Därför att det inom ämnet graffiti finns en 
uppsjö av litteratur. Men urvalet av mitt material beror på att han är 
ensam om att betrakta graffiti som ett komplext mänskligt fenomen. 
Jacobsson menar att graffiti är konst som utförs av människor med 
konstnärlig förmåga. Uppsatsens andra brist är avsaknaden av en egen 
empirisk undersökning. Tyvärr har det inom tidsramen inte funnits 
möjlighet till detta. Men detta kan bli en framtida forskningsuppgift. 
 
Tidigare forskning 
 
Staffan Jacobson har skrivit en doktorsavhandling i konstvetenskap med 
namnet ‘Den spraymålade bilden’. Han har studerat ungdomar som 
målar graffiti. Jacobson säger att dessa tonåringar saknar förebilder till 
vuxenlivet och detta beror på att de inte tillhör en kärnfamilj. Graffiti blir 
för dem en nyskapad värld med sina egna riter. Vissa personer väljer 
motiv, andra vaktar dem och några målar. Man tränar arbetsfördelning 
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och valsituationer. Samhället delar upp allt i två delar. Bra eller dåligt. 
Konst eller ickekonst. Laglig konst eller skadegörelse. (Jacobson 1996) 
 
Jag tror att författaren menar att samhället vilar på en dikotomi. D.v.s. att 
allt i samhället är tudelat. Jag ska göra en djupare analys än Jacobsson 
har gjort för att försöka hitta orsakerna till dikotomin. Därför börjar jag 
med att betrakta samhället och graffiti som två föreställningsvärldar som 
har kolliderat med varandra. 
 
DEL 1 
SAMHÄLLETS MÖTE MED GRAFFITIMÅLAREN 
 
Samhället förändras 
 
Jag tror att varje människa upplever att vårt samhälle idag förändras både 
på gott och ont. En strukturomvandling utspelas inför våra ögon. Vi har 
länge haft folkhemmet som förebild när det gäller utformning av ett 
samhälle. Det var staten som samlade in pengar som de sedan fördelade 
enligt eget tycke. Staten tog hand om människan från vaggan till graven. 
Och därefter stod kyrkan redo att trösta och hjälpa individen till att 
komma i hamn. Idag växer det upp ett helt nytt samhälle i skuggan av 
staten och kyrkan. Människan är fri att välja socialt- och religiöst 
livsinnehåll. Detta kan säkert både inge människan hopp och fruktan för 
framtiden. 
 
SL:s inställning till graffiti 
 
Jacobson skriver i sin avhandling att samhällets inställning till graffiti i 
Stockholms tunnelbana har förändrats under 40 år. Det började med att 
konstnären Siri Derkert år 1965 utförde ett graffiti konstverk på en 
tunnelbanestation. Trafikanterna hade aldrig tidigare sett sådan offentlig 
konst. Men de uttryckte sitt samtycke genom att rita egen graffiti på en 
vägg i närheten. SL blev så upprörda över att folk hade klottrat på 
väggarna i tunnelbanan att de omgående beställde tvättning. Denna 
första sanering av det som samhället klassificerade som ickekonst 
kostade 60 000 kronor. Konstnären Siri Derkert betraktade allmänhetens 
klotter som ett uttryck för en konstnärlig dialog. (Jacobson 1996 s. 179) 
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På 1980-talet ansåg samhället att graffiti inte var något att bry sig om. 
Ordet graffiti har ersatts med ordet klotter. Man trodde att detta liksom 
tidigare ungdomstrender skulle upplösas över tiden. Fenomenet skulle 
säkert ersättas av någonting annat av nästa ungdomskull. Men vid slutet 
av 1980-talet hårdnade inställningen till klotter. Anledningen till detta 
var att man såg att graffiti inte försvann av sig själv. En het debatt mot 
klotter drevs av samhället via massmedia. En allmän åsikt om klottrare 
vid denna tid var ‘häng dem’. Nu startade samhället sitt korståg för att 
bekämpa klottret och klottrarna. (Jacobson 1996 s. 181) 
 
Klottrare ska bekämpas 
 
Jacobson säger att det var år 1987 som samhället börjar stifta lagar som 
riktar sig direkt mot klottrare. Detta lagförslag ska möjliggöra för polisen 
att kroppsvisitera människor som misstänks vara klottrare. Genom detta 
vill man underlätta polisens arbete. De kan gripa människor endast vid 
misstanke om klotter. Om polisen tror att en tonåring har spayburkar 
innanför kläderna så kan de kroppsvisitera denne. I Sverige anses 
kroppsvisitering var en starkt integritetskränkande handling. Därför 
avslogs detta lagförslag i riksdagen. Men varje år bollas detta lagförslag 
fram och åter. (Jacobson 1996 s. 190) 
 
Media skapar stora rubriker år 2001 när de skriver att det nu är dags att 
stoppa klottret. Samhället vill åter aktualisera det gamla lagförslaget om 
kroppsvisitering. Förslaget om kroppsvisitering avslogs även denna gång 
och med samma motivering som vid första tillfället. Riksdagen anser 
fortfarande att det är en kränkande handling för den personliga 
integriteten. Men lagen angående en förlängning av strafftiden på ett år 
för klotterverksamhet bifaller riksdagen. (DN 2001 nr. 320 s. 6) 
 
GRAFFITIMÅLAREN MÖTER SAMHÄLLET 
 
Ett etiskt dilemma 
 
Jacobson skriver att år 1998 så utsågs Stockholm till Europas 
kulturhuvudstad. Inför denna utnämning beslutade polisväsen och SL att 
de en gång för alla skulle sätta stopp för vidare klotter. Man startade en 
annonskampanj som skulle förlöjliga klottraren. Affischerna på stan 
ropade ut sitt budskap till klottraren. ”Är du kyckling eller man?” Med 



 8

denna åtgärd ville samhället sätta stopp och förhindra klotter. Klottraren 
skulle känna sig dum och utpekad så att han avstod från att klottra. 
(Jacobson 1996 s. 193) 
 
Syftet med denna kampanj var att samhället ville visa upp en klotterfri 
tunnelbanemiljö för kulturbesökarna. Men samhället förbisåg att graffiti 
är modern konst som utförts av konstnärer. Han menar också att 
samhällets ställföreträdare polisen inte har kompetens i ämnet konst. 
Men idag är det polisen som beslutar vad som ska kallas för konst eller 
skadegörelse. Det som samhället inte betraktar som kultur kostar pengar 
att bli av med. År 1989 uppgick borttagande av ickekultur till 27 115 
Mkr. Enligt SL:s beräkningar kommer kostnaden för sanering av 
tunnelbanan år 2001 uppgå till minst 40 Mkr. (Jacobson 1996 s. 197ff, s. 
193) 
 
I massmedia förekommer det en kulturell debatt om graffiti är konst eller 
om det är klotter. Den ena sidan i denna diskussion betraktar graffiti som 
ett konstnärligt uttryck. Dessa förespråkar att man ska göra graffiti 
rumsren så att man kan ställa ut den på konstgalleri. Den andra sidan i 
diskussionen ser graffiti som klotter. De menar att graffiti endast utgör 
en form av skadegörelse. I debatten smyger det sig in en rädsla för att ta 
ställning i denna fråga. Härvid uppstår ett dilemma. Om man säger att 
graffiti är konst så kanske folk tror att man även tycker att skadegörelse 
är ok. Därför finns det ett inbyggt motstånd i viljan att erkänna graffiti 
som konst. Ingen vill vara anhängare av brottet skadegörelse. (DN 2001) 
 
Att rita sitt jag 
 
Jacobson menar att det främst är unga tonårspojkar som målar graffiti. 
Subkulturen graffiti har en stor spännvidd när det gäller gestaltning av 
motiv. Man kan nästan rita vad som helst. Graffiti gör sig bäst när den 
ritas på en offentlig plats. Man ritar inte graffiti hemma på sin egen vägg. 
Utan den ska placeras helst på ett kommunalt färdmedel. Därför att tåget 
åker runt i staden och visar upp den egenhändigt målade bilden. Pojkarna 
säger att de vill visa upp sitt konstverk så att alla kan se det. (Jabobson 
1996 s. 103, 132) 
 
Graffitimålaren gestaltar olika existentiella frågor med sin konst. Den 
berättar om hur pojkarna betraktar livet och döden. Mellan dessa 
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ytterligheter väver man in sin egen livssituation i dagens samhälle. 
Genom sin konst reflekterar tonårspojkarna på aktuella orättvisor i 
samhället. Man vill berätta sin egen historia och samtidigt väcka upp 
omvärlden. Det mest frekventa motivet är människans möte med 
samhället. Inom graffiti så gestaltar man samhället som en maskin och 
hur människan blir uppslukad av maskinen. (Jacobson 1996 s. 163) 
 
Viljan att skapa 
 
Författaren påtalar att den typiske graffiti målaren är en tonårspojke som 
har en konstnärlig ådra. Han har även invandrarbakgrund och bor med 
sin ena förälder i en förort. Majoriteten av målarna har blivit gripna av 
polisen för att de ritade på offentlig plats. Men de fortsätter ända att måla 
graffiti. Därför att framtidsdrömmen är att bli upptäckt och erkänd som 
konstnär. Om de inte kan få bli konstär så vill pojkarna ägna sig åt någon 
annan konstnärlig verksamhet. (Jacobson 1996 s. 61ff) 
 
De ungdomar som målar graffiti uttrycker sin konstnärliga förmåga. De 
är även medvetna om att deras uttrycksform inte accepteras av samhället. 
De målar för att bli erkända som konstnärer men de känner att samhället 
inte tillåter detta. Men de hyser inget hat mot samhället. Snarare är det så 
att målaren är sorgligt medveten om att det inte går att föra en dialog 
med samhället angående den konstform som de utövar. Tills detta blir 
möjligt så låter de sin kreativitet flöda fritt på den grå betongen. De vill 
väcka upp de människor som betraktar deras målningar. (Jacobson 1996 
s. 61ff) 
 
Genom bilden gestaltar man sin egen syn på samhället. Samtidigt är det 
ett uttryck för att man vågar visa vad man tycker om sina existentiella 
livsvillkor. Den spraymålade bilden visar en levande verklighet ur en 
tonårspojkes ögon. Man vill färglägga den gråa vardagen i samhället. 
Med sin graffiti visar de även upp sig som individer och konstnärer. 
(Jacobson 1996 s. 142ff) 
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DEL 2 
ANALYSINSTRUMENT 1 
 
Hegels syntes 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) hade en helhetssyn på 
människan. Han menade att det moderna materiella samhället förtrycker 
individens rätta natur. Människan blir ett objekt istället för ett subjekt. 
Därför är det en nödvändighet att samhället utvecklas så att människan 
kan bli fri. Denna förnyelseprocess är inbyggt i samhället. Målet för 
skapelsen är att människan och naturen ska leva i relation till varandra. 
Vägen dit kan vara ond eller god. Det är det mänskliga förnuftet genom 
den gudomliga insikten som gör att vi kan förstå och uthärda en 
samhällsutveckling. Förnuftet gör att vi kan tänka rätt och utforma ett 
gott samhälle för alla människor. (Hägglund 1990 s. 338ff) 
 
Utvecklingssprång 
 
Hegel påvisar i sin teori att det är vårt förnuft som styr utvecklingen till 
ett gott samhälle. Förnuftets yttersta mening är att uppfylla det goda i 
människans sinne. Den människa som lyssnar till sin inre röst får kontakt 
med det goda förnuftet. Denna insikt är given av Gud. Detta beror på att 
människan har ett gudomligt ursprung. Det goda förnuftet synliggörs när 
samhället baseras på en mänsklig gemenskap. Kraften för detta finns i 
anden som är en beteckning på Gud. Men syntesen i det goda måste först 
passera igenom den historiska utvecklingens teodicé. Det är detta som 
framtvingar återkommande samhällsförändringar. En utveckling är alltid 
nödvändig om den är ond eller god har inte så stor betydelse. Därför att 
det är utvecklingen i sig som påskyndar närmandet till målet i friheten. 
Det är denna utveckling som leder till en god mänsklig relation och av 
detta får vi ett gott samhälle. (Taylor 1986 sid. 487) 
 
En samhällsutveckling blir nödvändig när människan inte känner 
delaktighet i samhället. Om hon inte har möjlighet att påverka sin 
livssituation i samhället så påkallar detta en förändring. När samhället 
inte längre känns som ett hem för människan är detta ett tecken på att en 
utveckling snart ska börja. När vi blir avskilda från vår delaktighet i 
samhället så blir människan med tiden ett objekt. I detta läge kan man 
inte identifiera sig med det samhälle som man lever i. Man får ett 
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utanförskap och samhället framträder som ett objekt. Detta leder till en 
ond cirkel för människan. Hon känner vanmakt inför det som är 
mänskligt när hon lever som ett objekt i ett objektsamhälle. (Taylor 1986 
sid. 104) 
 
Objektmänniskan 
 
De flesta människor formas av det samhälle som de lever i. Om man 
betraktas man som ett objekt så kan man även bli ett objekt. Det kan 
smyga sig in en känsla av trygghet i de människor som är objekt. Därför 
att de överlåter sina beslut på samhället. De människorna som känner 
trygghet i att vara objekt har därför sin trygghet i ett objektsamhälle. 
Därför har de svårt att förstå varför samhället måste förändras. De förstår 
inte att ett nytt samhälle skulle vara bra för dem. En samhällsutveckling 
går utanför deras förnuft. En objektmänniska vill behålla den gamla 
ordningen därför att det egna förnuftet inte förstår. Reaktionen blir 
istället att de försöker att förhindra en pågående utvecklingen. (Taylor 
1986 sid. 487ff) 
 
När inte det goda förnuftet får råda i samhället så bedöms människan 
endast efter sin förmåga att producera varor och tjänster till samhället. Vi 
blir objekt som endast ska uppfylla samhällets produktionsmål. Vårt 
samhälle vilar därför på en materialistisk- och teknisk grund. Den 
mänskliga naturen har av samhället förvandlats till ett objekt. Därför 
betraktar samhället oss som redskap till att bygga vidare på den 
materialistiska grunden. I ett materialistiskt samhälle har vi endast värde 
som producenter inte som människor. (Taylor 1986 s. 673ff) 
 
De människor som lever i detta samhälle formas av samhällets 
objekttänkande. Till slut betraktar de sig som ett objekt utan mänskligt 
förnuft. Den mänskliga naturen förvandlas på detta sätt till ett objekt. 
Hennes mänskliga värld går förlorad. Samhällets institutioner är 
uppbyggda med objekt och betraktar därför individer som objekt. Detta 
leder till ett förtryckt av alla människor. Men de som lider mest av detta 
är de människor som inte vill vara objekt. När dessa människor försöker 
att gestalta sitt subjekt så betraktas de som ett hot mot objektsamhället. 
(Taylor 1986 s. 673ff) 
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Skräcken för det nya 
 
När fler och fler av de människor som lever i ett samhälle inte känner sig 
delaktiga är detta en signal för att en utveckling är nära förestående. 
Detta samhälle går sakta men säkert mot sin egen undergång. Det är de 
människor som drömmer om en ny värld med nya möjligheter som är 
drivkraften i utvecklingen. Människan som drömmer om ett nytt liv 
förstår med sitt förnuft att en förändring kan leda till något som är bättre. 
Men den människa som till fullo är ett objekt blir rädd att förlora sin 
invanda trygghet. Därför vill de inte att samhället förändras. Det är även 
så att i glappet mellan två samhällssystem så framträder det ett kaos. Det 
gamla samhället monteras ned innan det nya har hunnit inrätta sig. Detta 
kan skapa förvirring bland de människor som inte förstår förändringens 
nödvändighet. (Taylor 1986 s. 490ff) 
 
De individer som är objekt har en försvagad instinkt som därför inte 
öppnar deras förnuft. Dessa människor bromsas därför den nödvändiga 
samhällsutvecklingen. Med alla medel försöker de att hålla kvar det 
gamla samhället. Men det förhåller sig så att dessa människor kämpar 
förgäves. Mot sin vilja får de ändå uppleva en förändring denna kan i 
förlängningen även tillintetgöra objektmänniskan. Det är 
samhällsutvecklingen i sig som lösgör människans känsla för frihet. Men 
vägen till frihet är mycket låg och krokig. Det är inte säkert att de som 
upplever en samhällsförändring även får avnjuta friheten. Målet ligger 
förmodligen långt bort i framtiden. Det är av den anledningen som varje 
utvecklingssprång är en nödvändighet för människans frihetssträvan. 
(Taylor 1986 s. 490ff) 
 
Att inte förstå 
 
Människosläktets mål är att leva i känslan av frihet detta leder till att vi 
får en god relation till samhället. Genom samhällets utvecklingssprång är 
detta möjligt. Vi vet inte när i historien detta ska inträffa. Men det vi 
med säkerhet vet är att i framtiden uppfylls målet. Det är endast vissa 
människor som är utrustade med gott förnuft. Dessa individer har 
förmågan att se längre än vad näsan pekar. När människor inte känner 
gemenskap i ett samhälle så är det en signal till att ett utvecklingsprång 
är på väg. De människor som har ett utvecklat förnuft kan inse att ett nytt 
samhälle måste ersätta det gamla. De tänker framåt och hjälper därmed 
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utvecklingen på traven. Deras intuition säger dem att i varje 
utvecklingssprång så döljer det sig ett korn av möjligheter. Det är detta 
som utgör människans frihet. De människor som har ett gott förnuft 
förstår att människan alltid blir friare med samhällsutveckling. De förstår 
även att det inte går att förhindra en samhällsutveckling. (Taylor 1996 s. 
496ff) 
 
De individer som inte har kontakt med sitt förnuft kan inte tänka sig en 
förändring. De känner sig övergivna. De förstår inte förnuftets handlande 
i tiden. Människan som känner trygghet i objektsamhället biter sig kvar i 
det gamla samhällssystemet. Rädslan övermannar objektmänniskan när 
de ser att samhället utvecklas. En förändring förkastar det gamla trygga 
invanda samhället och detta skapar skräck. Man förstår inte varför det 
samhälle som man finner trygghet i ska upplösas och ersättas av något 
okänt. De ser inte att en förändring kan ge dem möjlighet till ett 
mänskligt liv. (Taylor 1986 s. 496ff) 
 
TOLKNING AV SAMHÄLLETS FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD 
 
Med utgångspunkt från Hegel tolkar jag samhällets negativa inställning 
till graffitimålaren. 
 
Det tekniska och andefattiga samhället 
 
Hegel säger att fler och fler människor känner att de står utanför 
samhället. Detta är en signal till att samhället måste utvecklas. 
Samhällets mål är att människan ska känna sig fri. De som inte har ett 
gott förnuft eller har tvingats stänga av sitt sinne förstår inte detta utan 
förblir objektmänniskor. De har blivit avskilda från sin mänskliga natur. 
De känner trygghet i ett materialistiskt och tekniskt samhälle där 
människan betraktas som ett objekt. Förändring skrämmer dem därför att 
de tror att en samhällsutveckling fråntar dem tryggheten. 
 
Jag tolkar detta som att de människor som är rädda för förändringar 
gömmer sig inom samhällets maskineri. Samhället består av så många 
olika instanser som inte har något samarbete med varandra. Detta 
använder sig dessa människor av. De söker sig till positioner i samhället 
där de kan påverka förändringar. De människor som känner trygghet i att 
vara objektmänniska kan inte vara särskilt många till antalet. Men jag 
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tror att deras åsikter får genomslags på grund av deras positioner i 
samhället. De vill fortsätta att sitta i orubbat bo så därför är de rädda för 
förändringar. En objektmänniska blir rädd för allt som utgör ett hot mot 
dennes föreställningsvärd. Den målande tonåringen visar att han inte 
tillhör objektsamhället och därför utgör han ett hot. En hotad 
objektmänniskas förnuft blockeras helt av rädslan. Objektmänniskan 
som arbetar i samhällets tjänst kan besluta om regler som förhindrar en 
samhällsutveckling och därmed bevarar alla som objekt. 
 
Hegel säger att samhället har en materialistiskt och teknisk grund. Det är 
därför som människan betraktas som ett objekt. Därför måste samhället 
utvecklas så att människan kan blir fri och leva i subjektets anda. 
Förnyelseprocessen är inbyggd i samhällets utvecklingssträvan. Målet är 
att människor i samhället ska uppnå goda relationer. Detta får man om 
det goda förnuftet får råda i samhället. Insikten om detta förhållande får 
människan av Gud men det är inte alla som har denna mottagande 
förmåga. 
 
Jag tror att graffitimålaren med sin graffiti talar om att han har lösgjort 
sig från objektsamhället. Graffitimålaren blir en representant för den nya 
fria människan i samhället. En objektmänniska förstår inte varför man 
bryter sig loss från objektsamhället. Därför är objektmänniskan rädd för 
de människor som handlar efter eget huvud och gestaltar sin 
frihetskänsla med graffiti. De blir av detta representanter för det nya 
objektlösa samhället. De frågar inte om lov innan de börjar måla. 
Objektmänniskan ser att dessa människor behärskar 
samhällsutvecklingen. Därför uppstår det en konflikt mellan de som är 
objekt och de som inte vill vara objekt. Två föreställningsvärldar krockar 
med varandra. 
 
Hegel menar att människan från grunden är född fri men att det är 
samhället som har fjättrat oss vid tekniken. De människor som inte vill 
vara objekt känner sig inte hemma i samhället. De vill förändra 
objektsamhället så att även de kan känna gemenskap. De som vill bevara 
objektsamhället har ett slutet förnuft. Detta beror på att de inte är 
mottagliga för den insikt som Gud ger. 
 
Jag tror att graffitimålaren förstår att samhällsutvecklingen ger dem en 
ny möjlighet till att skapa sig ett nytt liv. De inser att de är människor 



 15

som har en inneboende förmåga att kunna skapa konst. När man inser att 
man är skapad av Gud så förstår man också sitt värde som människa. 
Därför tror jag att graffitimålaren har haft ett inre möte med Gud. 
Objektmänniskans är så låst vid tekniken så att hon därför inte är 
mottaglig för den gudomliga insikten som öppnar förnuftets portar. 
Objektsamhället är tekniskt och andefattigt till sin natur. Det är därför 
som de vill bromsa den pågående förändringsprocessen. Med 
specialskrivna lagar som redskap försöker de att förhindra att 
graffitimålaren ska göra förändringar i deras föreställningsvärld. 
Graffitimålaren målar med sina lysande färger över objektsamhället. 
Dessa frihetens färger sticker i ögonen på objektmänniskan. 
 
Jag tror att det beror på att graffiti syns överallt och på lågt håll. Och ju 
mer de målar desto mer tränger det på i objektsamhällets dunkla 
föreställningsvärld. Det ny blir så påtagligt och det blir därför så 
skrämmande för dem som inte vill att samhället ska förändras. Med 
kemiska medel försöker objektsamhället både tvätta bort graffitimålarens 
föreställningsvärld samt konservera sin egen tekniska och andefattiga 
föreställningsvärld. 
 
ANALYSINSTRUMENT 2 
 
Karl Jaspers teori 
 
Människan strävar att leva i frihet så att hon kan förverkliga den hon är 
ämnad att vara. När man blir medveten om hur samhället fungerar så 
förstår människan att hon måste ha ett subjektivt engagemang för att 
lösgöra sig därifrån. 
 
Detta leder till att människan kan skapa sig en ny livssituation. Man kan 
därmed överskrida sin nuvarande belägenhet. I livet finns det många 
begränsningar för människan. Vi känner förtvivlan för att livet sätter 
gränser för vår frihet. Skuld, död och lidande kan man aldrig förstå. Men 
genom att bli medveten om detta så kan man bemästra situationen och 
leva vidare. Ett subjektivt ställningstagande skapar förutsättningar för att 
man ska kunna fylla sitt liv med meningsfullhet. (Jaspers 1932 s. 126) 
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Fantasins livsväg 
 
Jaspers menar att människans väsen endast kan existera i frihet. Det är i 
friheten som vi blir människa. Det är i ljuset av friheten som människan 
kan förverkliga sina inneboende möjligheter. På frihetens väg och med 
hjälp av fantasin vågar man att färdas mot en osäker framtid. Men 
friheten har en dyster baksida. Våra existentiella livsvillkor begränsar 
friheten i tid och rum. Alla människor känner förtvivlan inför det faktum 
att existensen har sina egna opåverkbara villkor. Dessa kan människan 
aldrig övervinna utan endast acceptera detta faktum. Den människa som i 
sitt eget sinne erfar skuld, död och lidande som förstår att det bakom 
dessa gränser finns en ljus framtid. (Jaspers 1932 s. 125ff) 
 
Det är endast ett medvetet valt livsinnehåll som kan ge livet mening. 
Medvetenhet om livet gränssituationer bidrar till att man vågar se livets 
gränser. Det är det personliga engagemanget som lyfter upp människan 
över den gräns där förtvivlan har sin hemvist. Det subjektiva 
engagemanget är människans enda möjlighet att skapa sig ett eget liv. 
Den människa som väljer att vandra på fantasins väg lyfter sig själv över 
en tillvaro i objektet. (Jaspers 1932 s. 125ff) 
 
Jaget och världen 
 
I det ögonblick som jag erfar min förtvivlan över livets gränssituationer 
men ändå tar steget till subjektivt engagemang det är då som jag blir 
människa. Livet börjar när man kan se sina egna livsmöjligheter trots att 
man finns i en föränderlig tid. Det är då som Jaget har frigjort sig från 
världen i övrigt. Man blir av detta en tänkande och handlande människa i 
världen. Den individ som har ett förhållande med tillvaron känner att hon 
tillhör den värld som hon lever i. Denna människa känner inget 
främlingskap utan förstår att världen innehåller möjligheter till liv. 
(Jaspers 1932 s. 130ff) 
 
De som blundar för livets gränssituationer kan inte existera som hela 
människor. Därför att ett subjektivt engagemang ställer människan 
utanför den omedvetna trygga världen. När man är omedveten så 
överlåter man sin frihet på världen och andra människors agerande. I 
detta läge kan man inte upprätta en harmoni mellan förtvivlan och hopp. 
Den människa som stannar kvar i objektet förlorar även sitt liv. Den 
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människa som aldrig blir medveten om relationen mellan Jaget och 
världen blir rädd för friheten. De omedvetna kan inte frigöra sig utan vill 
hålla kvar Jaget i världen. Detta leder till egocentriska individer. Dessa 
omedvetna människor kan bemöta de som söker sin möjlighet i 
subjektivt engagemang med kall hjärtlöshet. (Jaspers 1932 s. 130ff) 
 
Frihetens möjlighet 
 
De människor som inte använder sitt subjektiva engagemang flyr istället 
in i världens omedvetna skrymslen. De vill leva sitt omedvetna liv i en 
oförändrad stabil värld. Därför blir de rädda för att förändringar ska leda 
till att det avskiljas från tryggheten i världen. Men de människor som har 
en balans mellan förtvivlan och hopp kan separera Jaget från världen. 
Det är dessa människor som kan påbörjar sin vandring mot frihet. Med 
ett subjektivt engagemang i tillvaron kan man förverkliga sina 
inneboende möjligheter. Den människa som har valt den medvetna 
livsvägen har förmåga att kunna fantisera om en bättre framtid. Detta 
trots att hon vet att nutiden är föränderlig och oviss till sin karaktär. Men 
de förstår att det alltid finns en möjlighet att bygga vidare på. Den 
omedvetna individen är rädd för att bryta sig lös från sin invanda tillvaro. 
Frihetens möjlighet till livet skrämmer denna människa till att stanna 
kvar inom sina omedvetna väggar. (Jaspers 1932 s. 132ff) 
 
Att övervinna förtvivlan 
 
Människans livsmål är att frigöra sig i tanken från sin begränsning i 
tillvaron. Det är när man blir medveten om livets gränser som ögonen 
öppnas mot frihetens möjligheter. Människan kan genom subjektivt 
engagemang både överskrida tillvarons gränser samt samhällets 
objektivering av hennes liv. Den fria individen får en känsla av att stå i 
kontakt med sin Gud. Detta inre möte med Gud säger människan att hon 
är ett subjekt som är skapad av Gud och inte ett objekt i världen. Det är 
denna insikt som ger människan kraft till att överskrida den förtvivlan vi 
har för gränssituationerna. Detta hjälper människan att uppnå friheten i 
livet. (Jaspers 1963 s. 134ff) 
 
En medveten livsform ger människan en känsla av frihet. Det är i detta 
ögonblick som människan står i ett förhållande till Gud. Det är när man 
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vågar ta det medvetna steget till ett subjektivt engagemang som man blir 
en fri människa. 
 
Det är medvetenheten i sig som är den trancenderande kraften från den 
bundna tillvaron. De som lever kvar i förtvivlan upplever endast att livet 
är ändligt och begränsat. De kan aldrig få insikt om förhållandet mellan 
objekt och subjekt. Dessa individer kan inte uppfylla livets mål som är 
frihet. De är för evigt bundna till objektet. (Jaspers 1963 s. 134ff) 
 
Att söka sin bekräftelse 
 
Den människa som har valt den subjektiva vägen och därmed kommit 
underfund med sin plats i tillvaron kan känna sig utvald som människa. 
Hos den människa som förstår att hon är mer än ett objekt kan det 
infinna sig en självbelåtenhet. Men hon känner att hon behöver få 
bekräftelse på resultatet av sitt subjektiva engagemang. I tanken är hon 
fri men i tillvaron vill människan kunna föra en dialog om sitt handlande. 
Hon söker egentligen efter Guds goda omdöme men människan tvingas 
att förlita sig på sina medmänniskors omdöme. Om det subjektiva 
handlandet bedöms av individer som är omedvetna så har de ingen 
förståelse för den subjektiva handlingen. De omedvetna individerna 
innebär en fara för friheten. Därför att de har en fanatisk förmåga att 
strida mot friheten. De medvetna människorna bryr sig inte om vad 
medmänniskor tycker. De lyssnar till sitt eget goda omdöme som de fått i 
sin kontakt med Gud. De känner att de får sin bekräftelse som värdefulla 
människor genom att de kan fortsätta att handla genom sitt subjektiva 
engagemang. Det goda omdömet säger att alla människor har sin väg till 
frihet. Man kan inte tala om för andra individer vilken väg de ska välja 
för att uppleva frihet. Vara och en måste välja sin egen subjektiva väg. 
(Jaspers 1963 s. 138ff) 
 
Kampen för frihet 
 
Men det finns krafter i samhället som vill att vi ska känna förtvivlan för 
existensen. Objektsamhället vill inte att människan ska bli fri. 
Objektmänniskan vill binda fast alla människor som objekt i samhället. 
Institutioner förnekar det subjektiva engagemanget genom att hänvisa till 
lydnad mot samhället. De försöker att låsa oss i tillvaron genom att 
uppmuntra människans habegär till ägodelar. Det är genom detta som 
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människan förblir objekt. Objektsamhället framhåller även att 
förändringar är farliga och detta tal är ämnat att framkalla fruktan frihet. 
De människor som har tagit emot Guds vägledning har av detta erhållit 
ett gott omdöme. Dessa människor förstår att de måste kämpa mot 
objektmänniskan som inte vägleds av Gud. Den medvetna människan 
vägleds av Guds kraft att pröva det subjektiva handlandet. Och det är 
denna trancenderande kraft som leder till frihet. Den människa som vill 
vara fri utkämpar dagligen en kamp mellan att fjättras vid förtvivlan eller 
att ledas av Gud. (Jaspers 1963 s. 141ff) 
 
TOLKNING AV GRAFFITIMÅLARENS 
FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD 
 
I ljuset av Karl Jaspers teori ska jag tolka varför graffitimålaren fortsätter 
att måla trots att samhället jagar honom. 
 
Den fria och gudabenådade människan 
 
Jaspers säger att människa måste förverkliga den hon är ämnad att vara. 
Det subjektiva handlandet hjälper människan att bli frigjord från 
objektsamhället. Endast den människa som blir medveten om livets 
gränssituationer kan se att framtiden erbjuder ett harmoniskt liv i frihet. 
 
Jag tror att de som målar graffiti arbetar utifrån det subjektiva 
engagemanget. Med färg skapar de sin fria föreställningsvärld. När 
människan blir medveten om livets realiteter så inser man sin 
mänsklighet. Målarna har upplevt hur det är att bli socialt avskilda från 
gemenskapen i samhället. Den människa som förstår livets 
gränssituationer blir medveten om förhållandet mellan subjekt och objekt 
i samhället. Medvetenhet bidrar till att man vågar ta steget som leder till 
frihet. Dessa konstnärer vågar inte framträda därför att de förstår att 
samhället är ett objektsamhälle. Målarna försöker med sitt subjektiva 
engagemang att skapa sig en ny fri tillvaro i samhället. I sin 
föreställningsvärld så är de både fria och konstnärer. Det tekniska 
objektsamhället försöker att jaga bort det subjektiva handlandet när detta 
framträder som graffiti. 
 
Jaspers säger att medvetenheten gör att man vågar ha ett personligt 
engagemang som ger en möjlighet att skapa en ny livssituation i den 
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begränsade existensen. Man har avskilt sitt jag från tillvaron. Man blir ett 
subjekt i tillvaron. De människor som inte blir medvetna lever i 
förtvivlan för existensen. De kan inte bli subjekt. Det subjektiva 
engagemanget medverkar till att man kan överskrida tillvarons 
begränsningar. Man kan leva det fria livet som vi är skapade till att leva. 
Det är då som vi kan vara levande människor. 
 
Jag tror att fortsätter att måla för de vill berättar om sin 
föreställningsvärld. I denna är de levande subjekt och inte sovande 
objekt. De vill kanske även upplysa sina medmänniskor om mötet med 
det materiella/tekniska samhället och människan. De vill varna andra att 
ett samhälle med denna inriktning lätt kan sluka människan. De gestaltar 
människans möte med samhället som en maskin som uppslukar 
människans fria existens. En konstnär betraktar samhället ur ett 
konstnärligt perspektiv. Detta är allmänt accepterat från samhället men 
detta gäller inte de som uttrycker sig genom graffiti. Men dessa 
ungdomar vill få bekräftelse från det samhälle som de lever i. Därför 
fortsätter de att måla. Konst vill väcka upp individen att se samhället ur 
ett annat perspektiv. Fantasin flödar när de målar sin färgstarka bild. 
 
Jaspers säger att de människor som blir medvetna även har en förmåga 
att möta Gud. Denna inre vägledning resulterar i människans subjektiva 
handlande. Guds kraft ger människan fantasi så att hon själv kan skapa 
sig ett subjektivt liv. Det är fantasin som lösgör människan från objektet 
och lyfter upp henne till den subjektiva mänskliga nivån. 
Objektmänniskan kan inte upprätta någon kontakt med Gud därför 
fördömer de friheten. 
 
Jag tror att man målar för att fylla sitt liv med någonting som känns 
meningsfullt. Man vill förverkliga sin dröm och känner att man vill bli 
konstnär. De som är har blivit medvetna och valt fantasins väg leker katt-
och-råtta med samhället. Med den gudabenådade fantasins hjälp målar 
de över det samhälle som fanatiskt fördömer drömmen om frihet. 
 
Jag tror att graffitimålaren drömmer om att förändra samhällets 
föreställningsvärld så att han kan bli sedd som människa och konstnär. 
De målar sin graffiti på objektsamhällets väggar för att visa att de är 
subjekt och inte objekt. Objektmänniskorna i samhällets 
föreställningsvärld vill jaga bort de människor som hotar dem. 
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Graffitimålaren berättar med stora och färgrikare bilder att det finns en 
fri och gudabenådad föreställningsvärld utanför den tekniska och 
andefattiga föreställningsvärlden. 
 
Diskussion av konflikten mellan två föreställningsvärldar 
 
Samhället har en teknisk och andefattig föreställningvärld och 
graffitimålarens föreställningsvärld är fri och gudabenådad. När 
objektmänniskan möter subjektmänniskan så uppstår det en konflikt. 
Den teknikbundna och andefattiga objektmänniskan känner sig hotad när 
denne möter den fria och gudabenådade målaren. Tyvärr är 
objektsamhällets föreställningsvärld svår att förändra därför att den 
innehåller starka objektmänniskor. Dessa har intagit sina maktpositioner 
i objektsamhällets hierarkiska struktur. Därför kämpar objektmänniskan 
med all medel för bevara sin föreställningsvärld genom att jaga bort 
målarna. 
 
De ungdomskulturer som finns i dag vågar därför inte framträder öppet. 
Detta leder till att man hellre verkar i det fördolda i sin egen 
föreställningsvärld. Man vet av erfarenhet att det inte går att diskutera 
med en objektmänniska därför vill man inte framträda med sitt ansikte 
tillsammans med sin subkultur. När samhället inte vill upplåta en plats i 
det offentliga rummet så vänder man ryggen åt samhället. Om ungdomar 
är rädda för att samhället stöter bort dem så kan detta leda till att vi 
aldrig får se nya kulturer. Därför måste man försöka att hitta ett nytt sätt 
att tänka som kan skapa ett nytt samhälle där alla människor accepteras. 
Där individer får livsutrymme och en chans till att bli bekräftad av sina 
medmänniskor för sitt subjektiva engagemang. Detta kan förhindra att 
ungdomar ritar på förbjudna platser. 
 
DEL 3 
MÄNNISKANS EXISTENS I FRAMTIDEN 
 
Ekologisk ekosofi 
 
Arne Naess säger att man måste förändra samhällets människosyn för att 
kunna uppnå ett jämviktssamhälle. Med detta begrepp menas att 
samhället bör begränsa sin ekonomiska tillväxt. Utveckling betyder inte 
att man ökar sin konsumtion. Detta leder endast till att man skövlar natur 
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och människa. Ett jämviktssamhälle innebär att höja livskvaliteten för 
alla levande varelser i samhället. Ett ekologiskt tänkande frigör 
människan från att vara objekt. Detta möjliggör att vi kan använda vårt 
subjektiva engagemang. Samhällets uppgift i detta fall är att de ska skapa 
förutsättningar så att människan kan handla efter sitt subjekt. I detta 
samhälle ska alla människor kunna få möjlighet att utifrån sina 
förutsättningar växa upp i frihet. Författaren menar att allt i naturen 
hänger samman och därför är beroende av varandra. Allt i naturen har 
även ett egenvärde. Därför ska människor hjälpa varandra och inte 
skövla naturen. (Naess 1976 s. 82ff) 
 
Kristen ekosofi 
 
Ole Jensen har ett kristet perspektiv på ekosofi. Detta innebär att det rena 
evangeliet hjälper människan till att bli medveten om sin situation. När 
religionen frigörs från kyrkan och staten så kommer det rena evangeliet 
fram. Detta hjälper människan att komma ifrån att objektivera allting. 
Med detta så framträder det goda som religionen är ämnad att bära fram. 
Det rena evangeliet bidrar till att rädda naturen och frigöra människan. 
Samhället har alltid tolkat kristendomens skapelseberättelse för sina egna 
syften. Det innebär att de med hänvisning till bibeln exploaterat naturen 
och människan. Detta slutade med att människan och naturen skilts åt. 
(Jensen 1979 s. 122ff) 
 
Ole Jensen menar att staten med kristendomens hjälp alltid har 
legitimerat sitt förtryck av människan och naturen. Människan har 
försökt att omskapa det som Gud har skapat. Kristendomens uppgift är 
att man måste visa att alla människor har lika värde oavsett vad 
samhället tycker. Människans mål måste vara att sträva efter att det ska 
råda harmoni mellan människor. Evangeliet hjälper oss att nå detta mål. 
När vi ber om vårt dagliga bröd i bönen ‘Fader Vår’ så betyder det att vi 
behöver våra medmänniskor. Det är människorna som är vårt dagliga 
bröd som vi inte kan vara utan. Den rena kristendomen innehåller tanken 
om att alla människor är släkt med varandra. Vi måste lyfta fram detta 
budskap. Genom detta får alla människor vetskap om att det i 
kristendomen inte finns något främlingskap. (Jensen 1979 s. 122ff) 
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Ultimate concern 
 
Paul Tillich säger att vårt tidevarv domineras av den dialektiska världen. 
Man avskiljer istället för att förena. Därför är det viktigt att återföra Gud 
till människan och världen. Det är nödvändigt att frigöra religion från 
kyrkan. Där har Gud hållits fången och budskapet har förvrängts. Men 
när religionen blir fri så kan Gud uppenbara sig direkt till människan. 
Utan kyrkans struktur som mellanhand kan människan själv ta emot 
Guds kraft. Budskapet behöver inte tolkas av kyrkan därför att Gud ger 
existentiella svar som människan förstår. Religion utan kyrka blir ett 
uttryck för att man ska engagera sig i sin egen och andra människors 
existens. (Persson 1971 s. 124ff) 
 
Diskussion av en mångkulturell syntes 
 
Jag tycker att i ett modernt samhälle måste man bereda väg så att alla 
människor får möjlighet att utveckla sin inneboende förmåga. I ett 
framtida samhälle får man hoppas att utveckling betyder att man vill 
fördela naturens resurser rättvist. Ett jämviktssamhälle tar hänsyn till 
relationen mellan natur och människa. När stat och kyrka inte längre har 
tolkningsföreträde på Gud så förvandlats Gud från övervakare till 
medresenär på vår vandring genom livet. Genom detta kan vi erfara att 
grundtonen i alla religioner är lika. Den goda Guden träder fram. 
Religionen hjälper oss att återta vår mänsklighet. Detta kan förena 
människor så att man förstår att vi alla är en mänsklighet men med olika 
framtoning. 
 
Ett samhälle i harmoni där vi betraktar varandra som medmänniskor 
leder till att vi kan ha ett mänskligt engagemang i mångfalden. Om 
samhället känns som ett hem så ritar man inte på dess väggar. 
 
Människan har från början ett gudomligt ursprung men detta har 
förvanskats och gått förlorat i objektsamhället. Vår mänskliga sträva 
måste därför vara att åter komma i kontakt med Gud så att vi kan 
återerövra vårt rätta människovärde. Det är detta som leder fram och blir 
till en mångkulturell syntes. 
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INLEDNING

Bakgrund


Temat för kursen är religion och förändring. Syftet är att undersöka hur religions- och samhällsförändringar påverkar varandra. Denna relation kan även vara ömsesidig. Denna uppsats är ett försök att belysa det komplexa fenomenet graffiti. Jag ska med denna litteraturstudie undersöka graffitimålarens belägenhet i samhället och religionens roll.

Problemformulering och frågeställning


Jag tycker mig ha märkt att samhällets inställning till subkulturer har förändrats på 2000-talet. Toleransnivån från samhällets sida har minskat. Jag undrar varför samhället omtalar graffiti i sig med en term som klotter. Detta ord pekar på en meningslös företeelse. Man bortser helt ifrån att graffiti är modern konst. På 1900-talet uppstod flera ungdomskulturer som ibland kom på kollitionskurs med samhället. Men det var ändå inte så starka spänningar mellan samhälle och subkultur som man ser idag. Graffitimålaren kallas av samhället för klottrare och jagas nästan som om de var terrorister. Jag undrar varför samhället har en så fientlig inställning till utövare av subkulturen och konstformen graffiti?

Förändringens vindar blåser även på subkulturer i jämförelse med 1900-talets ungdomskulturer. Med detta menar jag att under 1900-talet så synliggjorde sig ungdomar med sin subkultur. Med avseende på graffiti så är det idag nästan tvärtom. Vem sträcker på sig idag och säger: ”Jag är graffitimålare.” Jag tycker att det verkar som om samhället inte accepterar graffiti var den än finns. Jag vill ta reda på vilka grundläggande orsaker det finns till konflikten mellan subkultur och samhälle. Jag undrar varför ungdomar vill utöva sin subkultur trots det massiva motstånd som graffiti möter? Detta ska betraktas ur ett holistiskt perspektiv.


Syfte


Uppsatsens syfte är att göra en deskriptiv beskrivning av två olika föreställningsvärldar samt att förklara och tolka det konfliktladdade mötet mellan dessa. Jag ämnar använda två olika teorier för att belysa samhällets struktur och människans existens. Med detta förfaringssätt vill jag uppnå en förståelse av orsaken till konflikten mellan samhällets- och ungdomarnas föreställningsvärld.

Hegels teori används som analysinstrument 1 för att belysa samhällets struktur och förklara varför samhället jagar ungdomar som utövar graffiti. I ljuset av analysinstrument 2 som utgörs av Karl Jaspers teori vill jag förklara varför ungdomar ritar graffiti trots motståndet från samhället. Jag ska även undersöka religionens roll i dessa två föreställningsvärldar.

Religionsdefinition


I denna uppsats använder jag en övergripande definition på begreppet religion. Denna poängterar att det som ytterst berör människan och det som hjälper henne till en totalgestaltning i tillvaron är religion. Inom dessa ramar kan man säga att graffiti är en form av religion.


Källkritik


Denna uppsats är en litteraturstudie. Källmaterialet utgörs främst av Staffan Jacobsons avhandling ”Den spraymålade bilden”. Detta utgör uppsatsens största brist. Därför att det inom ämnet graffiti finns en uppsjö av litteratur. Men urvalet av mitt material beror på att han är ensam om att betrakta graffiti som ett komplext mänskligt fenomen. Jacobsson menar att graffiti är konst som utförs av människor med konstnärlig förmåga. Uppsatsens andra brist är avsaknaden av en egen empirisk undersökning. Tyvärr har det inom tidsramen inte funnits möjlighet till detta. Men detta kan bli en framtida forskningsuppgift.

Tidigare forskning


Staffan Jacobson har skrivit en doktorsavhandling i konstvetenskap med namnet ‘Den spraymålade bilden’. Han har studerat ungdomar som målar graffiti. Jacobson säger att dessa tonåringar saknar förebilder till vuxenlivet och detta beror på att de inte tillhör en kärnfamilj. Graffiti blir för dem en nyskapad värld med sina egna riter. Vissa personer väljer motiv, andra vaktar dem och några målar. Man tränar arbetsfördelning och valsituationer. Samhället delar upp allt i två delar. Bra eller dåligt. Konst eller ickekonst. Laglig konst eller skadegörelse. (Jacobson 1996)


Jag tror att författaren menar att samhället vilar på en dikotomi. D.v.s. att allt i samhället är tudelat. Jag ska göra en djupare analys än Jacobsson har gjort för att försöka hitta orsakerna till dikotomin. Därför börjar jag med att betrakta samhället och graffiti som två föreställningsvärldar som har kolliderat med varandra.

DEL 1


SAMHÄLLETS MÖTE MED GRAFFITIMÅLAREN

Samhället förändras


Jag tror att varje människa upplever att vårt samhälle idag förändras både på gott och ont. En strukturomvandling utspelas inför våra ögon. Vi har länge haft folkhemmet som förebild när det gäller utformning av ett samhälle. Det var staten som samlade in pengar som de sedan fördelade enligt eget tycke. Staten tog hand om människan från vaggan till graven. Och därefter stod kyrkan redo att trösta och hjälpa individen till att komma i hamn. Idag växer det upp ett helt nytt samhälle i skuggan av staten och kyrkan. Människan är fri att välja socialt- och religiöst livsinnehåll. Detta kan säkert både inge människan hopp och fruktan för framtiden.


SL:s inställning till graffiti


Jacobson skriver i sin avhandling att samhällets inställning till graffiti i Stockholms tunnelbana har förändrats under 40 år. Det började med att konstnären Siri Derkert år 1965 utförde ett graffiti konstverk på en tunnelbanestation. Trafikanterna hade aldrig tidigare sett sådan offentlig konst. Men de uttryckte sitt samtycke genom att rita egen graffiti på en vägg i närheten. SL blev så upprörda över att folk hade klottrat på väggarna i tunnelbanan att de omgående beställde tvättning. Denna första sanering av det som samhället klassificerade som ickekonst kostade 60 000 kronor. Konstnären Siri Derkert betraktade allmänhetens klotter som ett uttryck för en konstnärlig dialog. (Jacobson 1996 s. 179)

På 1980-talet ansåg samhället att graffiti inte var något att bry sig om. Ordet graffiti har ersatts med ordet klotter. Man trodde att detta liksom tidigare ungdomstrender skulle upplösas över tiden. Fenomenet skulle säkert ersättas av någonting annat av nästa ungdomskull. Men vid slutet av 1980-talet hårdnade inställningen till klotter. Anledningen till detta var att man såg att graffiti inte försvann av sig själv. En het debatt mot klotter drevs av samhället via massmedia. En allmän åsikt om klottrare vid denna tid var ‘häng dem’. Nu startade samhället sitt korståg för att bekämpa klottret och klottrarna. (Jacobson 1996 s. 181)


Klottrare ska bekämpas


Jacobson säger att det var år 1987 som samhället börjar stifta lagar som riktar sig direkt mot klottrare. Detta lagförslag ska möjliggöra för polisen att kroppsvisitera människor som misstänks vara klottrare. Genom detta vill man underlätta polisens arbete. De kan gripa människor endast vid misstanke om klotter. Om polisen tror att en tonåring har spayburkar innanför kläderna så kan de kroppsvisitera denne. I Sverige anses kroppsvisitering var en starkt integritetskränkande handling. Därför avslogs detta lagförslag i riksdagen. Men varje år bollas detta lagförslag fram och åter. (Jacobson 1996 s. 190)

Media skapar stora rubriker år 2001 när de skriver att det nu är dags att stoppa klottret. Samhället vill åter aktualisera det gamla lagförslaget om kroppsvisitering. Förslaget om kroppsvisitering avslogs även denna gång och med samma motivering som vid första tillfället. Riksdagen anser fortfarande att det är en kränkande handling för den personliga integriteten. Men lagen angående en förlängning av strafftiden på ett år för klotterverksamhet bifaller riksdagen. (DN 2001 nr. 320 s. 6)

GRAFFITIMÅLAREN MÖTER SAMHÄLLET

Ett etiskt dilemma

Jacobson skriver att år 1998 så utsågs Stockholm till Europas kulturhuvudstad. Inför denna utnämning beslutade polisväsen och SL att de en gång för alla skulle sätta stopp för vidare klotter. Man startade en annonskampanj som skulle förlöjliga klottraren. Affischerna på stan ropade ut sitt budskap till klottraren. ”Är du kyckling eller man?” Med denna åtgärd ville samhället sätta stopp och förhindra klotter. Klottraren skulle känna sig dum och utpekad så att han avstod från att klottra. (Jacobson 1996 s. 193)

Syftet med denna kampanj var att samhället ville visa upp en klotterfri tunnelbanemiljö för kulturbesökarna. Men samhället förbisåg att graffiti är modern konst som utförts av konstnärer. Han menar också att samhällets ställföreträdare polisen inte har kompetens i ämnet konst. Men idag är det polisen som beslutar vad som ska kallas för konst eller skadegörelse. Det som samhället inte betraktar som kultur kostar pengar att bli av med. År 1989 uppgick borttagande av ickekultur till 27 115 Mkr. Enligt SL:s beräkningar kommer kostnaden för sanering av tunnelbanan år 2001 uppgå till minst 40 Mkr. (Jacobson 1996 s. 197ff, s. 193)

I massmedia förekommer det en kulturell debatt om graffiti är konst eller om det är klotter. Den ena sidan i denna diskussion betraktar graffiti som ett konstnärligt uttryck. Dessa förespråkar att man ska göra graffiti rumsren så att man kan ställa ut den på konstgalleri. Den andra sidan i diskussionen ser graffiti som klotter. De menar att graffiti endast utgör en form av skadegörelse. I debatten smyger det sig in en rädsla för att ta ställning i denna fråga. Härvid uppstår ett dilemma. Om man säger att graffiti är konst så kanske folk tror att man även tycker att skadegörelse är ok. Därför finns det ett inbyggt motstånd i viljan att erkänna graffiti som konst. Ingen vill vara anhängare av brottet skadegörelse. (DN 2001)


Att rita sitt jag


Jacobson menar att det främst är unga tonårspojkar som målar graffiti. Subkulturen graffiti har en stor spännvidd när det gäller gestaltning av motiv. Man kan nästan rita vad som helst. Graffiti gör sig bäst när den ritas på en offentlig plats. Man ritar inte graffiti hemma på sin egen vägg. Utan den ska placeras helst på ett kommunalt färdmedel. Därför att tåget åker runt i staden och visar upp den egenhändigt målade bilden. Pojkarna säger att de vill visa upp sitt konstverk så att alla kan se det. (Jabobson 1996 s. 103, 132)


Graffitimålaren gestaltar olika existentiella frågor med sin konst. Den berättar om hur pojkarna betraktar livet och döden. Mellan dessa ytterligheter väver man in sin egen livssituation i dagens samhälle. Genom sin konst reflekterar tonårspojkarna på aktuella orättvisor i samhället. Man vill berätta sin egen historia och samtidigt väcka upp omvärlden. Det mest frekventa motivet är människans möte med samhället. Inom graffiti så gestaltar man samhället som en maskin och hur människan blir uppslukad av maskinen. (Jacobson 1996 s. 163)


Viljan att skapa


Författaren påtalar att den typiske graffiti målaren är en tonårspojke som har en konstnärlig ådra. Han har även invandrarbakgrund och bor med sin ena förälder i en förort. Majoriteten av målarna har blivit gripna av polisen för att de ritade på offentlig plats. Men de fortsätter ända att måla graffiti. Därför att framtidsdrömmen är att bli upptäckt och erkänd som konstnär. Om de inte kan få bli konstär så vill pojkarna ägna sig åt någon annan konstnärlig verksamhet. (Jacobson 1996 s. 61ff)


De ungdomar som målar graffiti uttrycker sin konstnärliga förmåga. De är även medvetna om att deras uttrycksform inte accepteras av samhället. De målar för att bli erkända som konstnärer men de känner att samhället inte tillåter detta. Men de hyser inget hat mot samhället. Snarare är det så att målaren är sorgligt medveten om att det inte går att föra en dialog med samhället angående den konstform som de utövar. Tills detta blir möjligt så låter de sin kreativitet flöda fritt på den grå betongen. De vill väcka upp de människor som betraktar deras målningar. (Jacobson 1996 s. 61ff)


Genom bilden gestaltar man sin egen syn på samhället. Samtidigt är det ett uttryck för att man vågar visa vad man tycker om sina existentiella livsvillkor. Den spraymålade bilden visar en levande verklighet ur en tonårspojkes ögon. Man vill färglägga den gråa vardagen i samhället.

Med sin graffiti visar de även upp sig som individer och konstnärer. (Jacobson 1996 s. 142ff)

DEL 2


ANALYSINSTRUMENT 1

Hegels syntes


Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) hade en helhetssyn på människan. Han menade att det moderna materiella samhället förtrycker individens rätta natur. Människan blir ett objekt istället för ett subjekt. Därför är det en nödvändighet att samhället utvecklas så att människan kan bli fri. Denna förnyelseprocess är inbyggt i samhället. Målet för skapelsen är att människan och naturen ska leva i relation till varandra. Vägen dit kan vara ond eller god. Det är det mänskliga förnuftet genom den gudomliga insikten som gör att vi kan förstå och uthärda en samhällsutveckling. Förnuftet gör att vi kan tänka rätt och utforma ett gott samhälle för alla människor. (Hägglund 1990 s. 338ff)


Utvecklingssprång

Hegel påvisar i sin teori att det är vårt förnuft som styr utvecklingen till ett gott samhälle. Förnuftets yttersta mening är att uppfylla det goda i människans sinne. Den människa som lyssnar till sin inre röst får kontakt med det goda förnuftet. Denna insikt är given av Gud. Detta beror på att människan har ett gudomligt ursprung. Det goda förnuftet synliggörs när samhället baseras på en mänsklig gemenskap. Kraften för detta finns i anden som är en beteckning på Gud. Men syntesen i det goda måste först passera igenom den historiska utvecklingens teodicé. Det är detta som framtvingar återkommande samhällsförändringar. En utveckling är alltid nödvändig om den är ond eller god har inte så stor betydelse. Därför att det är utvecklingen i sig som påskyndar närmandet till målet i friheten. Det är denna utveckling som leder till en god mänsklig relation och av detta får vi ett gott samhälle. (Taylor 1986 sid. 487)


En samhällsutveckling blir nödvändig när människan inte känner delaktighet i samhället. Om hon inte har möjlighet att påverka sin livssituation i samhället så påkallar detta en förändring. När samhället inte längre känns som ett hem för människan är detta ett tecken på att en utveckling snart ska börja. När vi blir avskilda från vår delaktighet i samhället så blir människan med tiden ett objekt. I detta läge kan man inte identifiera sig med det samhälle som man lever i. Man får ett utanförskap och samhället framträder som ett objekt. Detta leder till en ond cirkel för människan. Hon känner vanmakt inför det som är mänskligt när hon lever som ett objekt i ett objektsamhälle. (Taylor 1986 sid. 104)


Objektmänniskan


De flesta människor formas av det samhälle som de lever i. Om man betraktas man som ett objekt så kan man även bli ett objekt. Det kan smyga sig in en känsla av trygghet i de människor som är objekt. Därför att de överlåter sina beslut på samhället. De människorna som känner trygghet i att vara objekt har därför sin trygghet i ett objektsamhälle. Därför har de svårt att förstå varför samhället måste förändras. De förstår inte att ett nytt samhälle skulle vara bra för dem. En samhällsutveckling går utanför deras förnuft. En objektmänniska vill behålla den gamla ordningen därför att det egna förnuftet inte förstår. Reaktionen blir istället att de försöker att förhindra en pågående utvecklingen. (Taylor 1986 sid. 487ff)


När inte det goda förnuftet får råda i samhället så bedöms människan endast efter sin förmåga att producera varor och tjänster till samhället. Vi blir objekt som endast ska uppfylla samhällets produktionsmål. Vårt samhälle vilar därför på en materialistisk- och teknisk grund. Den mänskliga naturen har av samhället förvandlats till ett objekt. Därför betraktar samhället oss som redskap till att bygga vidare på den materialistiska grunden. I ett materialistiskt samhälle har vi endast värde som producenter inte som människor. (Taylor 1986 s. 673ff)

De människor som lever i detta samhälle formas av samhällets objekttänkande. Till slut betraktar de sig som ett objekt utan mänskligt förnuft. Den mänskliga naturen förvandlas på detta sätt till ett objekt. Hennes mänskliga värld går förlorad. Samhällets institutioner är uppbyggda med objekt och betraktar därför individer som objekt. Detta leder till ett förtryckt av alla människor. Men de som lider mest av detta är de människor som inte vill vara objekt. När dessa människor försöker att gestalta sitt subjekt så betraktas de som ett hot mot objektsamhället. (Taylor 1986 s. 673ff)


Skräcken för det nya


När fler och fler av de människor som lever i ett samhälle inte känner sig delaktiga är detta en signal för att en utveckling är nära förestående. Detta samhälle går sakta men säkert mot sin egen undergång. Det är de människor som drömmer om en ny värld med nya möjligheter som är drivkraften i utvecklingen. Människan som drömmer om ett nytt liv förstår med sitt förnuft att en förändring kan leda till något som är bättre. Men den människa som till fullo är ett objekt blir rädd att förlora sin invanda trygghet. Därför vill de inte att samhället förändras. Det är även så att i glappet mellan två samhällssystem så framträder det ett kaos. Det gamla samhället monteras ned innan det nya har hunnit inrätta sig. Detta kan skapa förvirring bland de människor som inte förstår förändringens nödvändighet. (Taylor 1986 s. 490ff)

De individer som är objekt har en försvagad instinkt som därför inte öppnar deras förnuft. Dessa människor bromsas därför den nödvändiga samhällsutvecklingen. Med alla medel försöker de att hålla kvar det gamla samhället. Men det förhåller sig så att dessa människor kämpar förgäves. Mot sin vilja får de ändå uppleva en förändring denna kan i förlängningen även tillintetgöra objektmänniskan. Det är samhällsutvecklingen i sig som lösgör människans känsla för frihet. Men vägen till frihet är mycket låg och krokig. Det är inte säkert att de som upplever en samhällsförändring även får avnjuta friheten. Målet ligger förmodligen långt bort i framtiden. Det är av den anledningen som varje utvecklingssprång är en nödvändighet för människans frihetssträvan. (Taylor 1986 s. 490ff)

Att inte förstå

Människosläktets mål är att leva i känslan av frihet detta leder till att vi får en god relation till samhället. Genom samhällets utvecklingssprång är detta möjligt. Vi vet inte när i historien detta ska inträffa. Men det vi med säkerhet vet är att i framtiden uppfylls målet. Det är endast vissa människor som är utrustade med gott förnuft. Dessa individer har förmågan att se längre än vad näsan pekar. När människor inte känner gemenskap i ett samhälle så är det en signal till att ett utvecklingsprång är på väg. De människor som har ett utvecklat förnuft kan inse att ett nytt samhälle måste ersätta det gamla. De tänker framåt och hjälper därmed utvecklingen på traven. Deras intuition säger dem att i varje utvecklingssprång så döljer det sig ett korn av möjligheter. Det är detta som utgör människans frihet. De människor som har ett gott förnuft förstår att människan alltid blir friare med samhällsutveckling. De förstår även att det inte går att förhindra en samhällsutveckling. (Taylor 1996 s. 496ff)

De individer som inte har kontakt med sitt förnuft kan inte tänka sig en förändring. De känner sig övergivna. De förstår inte förnuftets handlande i tiden. Människan som känner trygghet i objektsamhället biter sig kvar i det gamla samhällssystemet. Rädslan övermannar objektmänniskan när de ser att samhället utvecklas. En förändring förkastar det gamla trygga invanda samhället och detta skapar skräck. Man förstår inte varför det samhälle som man finner trygghet i ska upplösas och ersättas av något okänt. De ser inte att en förändring kan ge dem möjlighet till ett mänskligt liv. (Taylor 1986 s. 496ff)

TOLKNING AV SAMHÄLLETS FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD

Med utgångspunkt från Hegel tolkar jag samhällets negativa inställning till graffitimålaren.

Det tekniska och andefattiga samhället


Hegel säger att fler och fler människor känner att de står utanför samhället. Detta är en signal till att samhället måste utvecklas. Samhällets mål är att människan ska känna sig fri. De som inte har ett gott förnuft eller har tvingats stänga av sitt sinne förstår inte detta utan förblir objektmänniskor. De har blivit avskilda från sin mänskliga natur. De känner trygghet i ett materialistiskt och tekniskt samhälle där människan betraktas som ett objekt. Förändring skrämmer dem därför att de tror att en samhällsutveckling fråntar dem tryggheten.

Jag tolkar detta som att de människor som är rädda för förändringar gömmer sig inom samhällets maskineri. Samhället består av så många olika instanser som inte har något samarbete med varandra. Detta använder sig dessa människor av. De söker sig till positioner i samhället där de kan påverka förändringar. De människor som känner trygghet i att vara objektmänniska kan inte vara särskilt många till antalet. Men jag tror att deras åsikter får genomslags på grund av deras positioner i samhället. De vill fortsätta att sitta i orubbat bo så därför är de rädda för förändringar. En objektmänniska blir rädd för allt som utgör ett hot mot dennes föreställningsvärd. Den målande tonåringen visar att han inte tillhör objektsamhället och därför utgör han ett hot. En hotad objektmänniskas förnuft blockeras helt av rädslan. Objektmänniskan som arbetar i samhällets tjänst kan besluta om regler som förhindrar en samhällsutveckling och därmed bevarar alla som objekt.

Hegel säger att samhället har en materialistiskt och teknisk grund. Det är därför som människan betraktas som ett objekt. Därför måste samhället utvecklas så att människan kan blir fri och leva i subjektets anda. Förnyelseprocessen är inbyggd i samhällets utvecklingssträvan. Målet är att människor i samhället ska uppnå goda relationer. Detta får man om det goda förnuftet får råda i samhället. Insikten om detta förhållande får människan av Gud men det är inte alla som har denna mottagande förmåga.

Jag tror att graffitimålaren med sin graffiti talar om att han har lösgjort sig från objektsamhället. Graffitimålaren blir en representant för den nya fria människan i samhället. En objektmänniska förstår inte varför man bryter sig loss från objektsamhället. Därför är objektmänniskan rädd för de människor som handlar efter eget huvud och gestaltar sin frihetskänsla med graffiti. De blir av detta representanter för det nya objektlösa samhället. De frågar inte om lov innan de börjar måla. Objektmänniskan ser att dessa människor behärskar samhällsutvecklingen. Därför uppstår det en konflikt mellan de som är objekt och de som inte vill vara objekt. Två föreställningsvärldar krockar med varandra.

Hegel menar att människan från grunden är född fri men att det är samhället som har fjättrat oss vid tekniken. De människor som inte vill vara objekt känner sig inte hemma i samhället. De vill förändra objektsamhället så att även de kan känna gemenskap. De som vill bevara objektsamhället har ett slutet förnuft. Detta beror på att de inte är mottagliga för den insikt som Gud ger.

Jag tror att graffitimålaren förstår att samhällsutvecklingen ger dem en ny möjlighet till att skapa sig ett nytt liv. De inser att de är människor som har en inneboende förmåga att kunna skapa konst. När man inser att man är skapad av Gud så förstår man också sitt värde som människa. Därför tror jag att graffitimålaren har haft ett inre möte med Gud. Objektmänniskans är så låst vid tekniken så att hon därför inte är mottaglig för den gudomliga insikten som öppnar förnuftets portar. Objektsamhället är tekniskt och andefattigt till sin natur. Det är därför som de vill bromsa den pågående förändringsprocessen. Med specialskrivna lagar som redskap försöker de att förhindra att graffitimålaren ska göra förändringar i deras föreställningsvärld. Graffitimålaren målar med sina lysande färger över objektsamhället. Dessa frihetens färger sticker i ögonen på objektmänniskan.


Jag tror att det beror på att graffiti syns överallt och på lågt håll. Och ju mer de målar desto mer tränger det på i objektsamhällets dunkla föreställningsvärld. Det ny blir så påtagligt och det blir därför så skrämmande för dem som inte vill att samhället ska förändras. Med kemiska medel försöker objektsamhället både tvätta bort graffitimålarens föreställningsvärld samt konservera sin egen tekniska och andefattiga föreställningsvärld.

ANALYSINSTRUMENT 2

Karl Jaspers teori


Människan strävar att leva i frihet så att hon kan förverkliga den hon är ämnad att vara. När man blir medveten om hur samhället fungerar så förstår människan att hon måste ha ett subjektivt engagemang för att lösgöra sig därifrån.

Detta leder till att människan kan skapa sig en ny livssituation. Man kan därmed överskrida sin nuvarande belägenhet. I livet finns det många begränsningar för människan. Vi känner förtvivlan för att livet sätter gränser för vår frihet. Skuld, död och lidande kan man aldrig förstå. Men genom att bli medveten om detta så kan man bemästra situationen och leva vidare. Ett subjektivt ställningstagande skapar förutsättningar för att man ska kunna fylla sitt liv med meningsfullhet. (Jaspers 1932 s. 126)


Fantasins livsväg


Jaspers menar att människans väsen endast kan existera i frihet. Det är i friheten som vi blir människa. Det är i ljuset av friheten som människan kan förverkliga sina inneboende möjligheter. På frihetens väg och med hjälp av fantasin vågar man att färdas mot en osäker framtid. Men friheten har en dyster baksida. Våra existentiella livsvillkor begränsar friheten i tid och rum. Alla människor känner förtvivlan inför det faktum att existensen har sina egna opåverkbara villkor. Dessa kan människan aldrig övervinna utan endast acceptera detta faktum. Den människa som i sitt eget sinne erfar skuld, död och lidande som förstår att det bakom dessa gränser finns en ljus framtid. (Jaspers 1932 s. 125ff)

Det är endast ett medvetet valt livsinnehåll som kan ge livet mening. Medvetenhet om livet gränssituationer bidrar till att man vågar se livets gränser. Det är det personliga engagemanget som lyfter upp människan över den gräns där förtvivlan har sin hemvist. Det subjektiva engagemanget är människans enda möjlighet att skapa sig ett eget liv. Den människa som väljer att vandra på fantasins väg lyfter sig själv över en tillvaro i objektet. (Jaspers 1932 s. 125ff)

Jaget och världen


I det ögonblick som jag erfar min förtvivlan över livets gränssituationer men ändå tar steget till subjektivt engagemang det är då som jag blir människa. Livet börjar när man kan se sina egna livsmöjligheter trots att man finns i en föränderlig tid. Det är då som Jaget har frigjort sig från världen i övrigt. Man blir av detta en tänkande och handlande människa i världen. Den individ som har ett förhållande med tillvaron känner att hon tillhör den värld som hon lever i. Denna människa känner inget främlingskap utan förstår att världen innehåller möjligheter till liv. (Jaspers 1932 s. 130ff)

De som blundar för livets gränssituationer kan inte existera som hela människor. Därför att ett subjektivt engagemang ställer människan utanför den omedvetna trygga världen. När man är omedveten så överlåter man sin frihet på världen och andra människors agerande. I detta läge kan man inte upprätta en harmoni mellan förtvivlan och hopp. Den människa som stannar kvar i objektet förlorar även sitt liv. Den människa som aldrig blir medveten om relationen mellan Jaget och världen blir rädd för friheten. De omedvetna kan inte frigöra sig utan vill hålla kvar Jaget i världen. Detta leder till egocentriska individer. Dessa omedvetna människor kan bemöta de som söker sin möjlighet i subjektivt engagemang med kall hjärtlöshet. (Jaspers 1932 s. 130ff)


Frihetens möjlighet


De människor som inte använder sitt subjektiva engagemang flyr istället in i världens omedvetna skrymslen. De vill leva sitt omedvetna liv i en oförändrad stabil värld. Därför blir de rädda för att förändringar ska leda till att det avskiljas från tryggheten i världen. Men de människor som har en balans mellan förtvivlan och hopp kan separera Jaget från världen. Det är dessa människor som kan påbörjar sin vandring mot frihet. Med ett subjektivt engagemang i tillvaron kan man förverkliga sina inneboende möjligheter. Den människa som har valt den medvetna livsvägen har förmåga att kunna fantisera om en bättre framtid. Detta trots att hon vet att nutiden är föränderlig och oviss till sin karaktär. Men de förstår att det alltid finns en möjlighet att bygga vidare på. Den omedvetna individen är rädd för att bryta sig lös från sin invanda tillvaro. Frihetens möjlighet till livet skrämmer denna människa till att stanna kvar inom sina omedvetna väggar. (Jaspers 1932 s. 132ff)

Att övervinna förtvivlan


Människans livsmål är att frigöra sig i tanken från sin begränsning i tillvaron. Det är när man blir medveten om livets gränser som ögonen öppnas mot frihetens möjligheter. Människan kan genom subjektivt engagemang både överskrida tillvarons gränser samt samhällets objektivering av hennes liv. Den fria individen får en känsla av att stå i kontakt med sin Gud. Detta inre möte med Gud säger människan att hon är ett subjekt som är skapad av Gud och inte ett objekt i världen. Det är denna insikt som ger människan kraft till att överskrida den förtvivlan vi har för gränssituationerna. Detta hjälper människan att uppnå friheten i livet. (Jaspers 1963 s. 134ff)


En medveten livsform ger människan en känsla av frihet. Det är i detta ögonblick som människan står i ett förhållande till Gud. Det är när man vågar ta det medvetna steget till ett subjektivt engagemang som man blir en fri människa.

Det är medvetenheten i sig som är den trancenderande kraften från den bundna tillvaron. De som lever kvar i förtvivlan upplever endast att livet är ändligt och begränsat. De kan aldrig få insikt om förhållandet mellan objekt och subjekt. Dessa individer kan inte uppfylla livets mål som är frihet. De är för evigt bundna till objektet. (Jaspers 1963 s. 134ff)


Att söka sin bekräftelse

Den människa som har valt den subjektiva vägen och därmed kommit underfund med sin plats i tillvaron kan känna sig utvald som människa. Hos den människa som förstår att hon är mer än ett objekt kan det infinna sig en självbelåtenhet. Men hon känner att hon behöver få bekräftelse på resultatet av sitt subjektiva engagemang. I tanken är hon fri men i tillvaron vill människan kunna föra en dialog om sitt handlande. Hon söker egentligen efter Guds goda omdöme men människan tvingas att förlita sig på sina medmänniskors omdöme. Om det subjektiva handlandet bedöms av individer som är omedvetna så har de ingen förståelse för den subjektiva handlingen. De omedvetna individerna innebär en fara för friheten. Därför att de har en fanatisk förmåga att strida mot friheten. De medvetna människorna bryr sig inte om vad medmänniskor tycker. De lyssnar till sitt eget goda omdöme som de fått i sin kontakt med Gud. De känner att de får sin bekräftelse som värdefulla människor genom att de kan fortsätta att handla genom sitt subjektiva engagemang. Det goda omdömet säger att alla människor har sin väg till frihet. Man kan inte tala om för andra individer vilken väg de ska välja för att uppleva frihet. Vara och en måste välja sin egen subjektiva väg. (Jaspers 1963 s. 138ff)


Kampen för frihet


Men det finns krafter i samhället som vill att vi ska känna förtvivlan för existensen. Objektsamhället vill inte att människan ska bli fri. Objektmänniskan vill binda fast alla människor som objekt i samhället. Institutioner förnekar det subjektiva engagemanget genom att hänvisa till lydnad mot samhället. De försöker att låsa oss i tillvaron genom att uppmuntra människans habegär till ägodelar. Det är genom detta som människan förblir objekt. Objektsamhället framhåller även att förändringar är farliga och detta tal är ämnat att framkalla fruktan frihet. De människor som har tagit emot Guds vägledning har av detta erhållit ett gott omdöme. Dessa människor förstår att de måste kämpa mot objektmänniskan som inte vägleds av Gud. Den medvetna människan vägleds av Guds kraft att pröva det subjektiva handlandet. Och det är denna trancenderande kraft som leder till frihet. Den människa som vill vara fri utkämpar dagligen en kamp mellan att fjättras vid förtvivlan eller att ledas av Gud. (Jaspers 1963 s. 141ff)

TOLKNING AV GRAFFITIMÅLARENS FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD

I ljuset av Karl Jaspers teori ska jag tolka varför graffitimålaren fortsätter att måla trots att samhället jagar honom.

Den fria och gudabenådade människan


Jaspers säger att människa måste förverkliga den hon är ämnad att vara. Det subjektiva handlandet hjälper människan att bli frigjord från objektsamhället. Endast den människa som blir medveten om livets gränssituationer kan se att framtiden erbjuder ett harmoniskt liv i frihet.

Jag tror att de som målar graffiti arbetar utifrån det subjektiva engagemanget. Med färg skapar de sin fria föreställningsvärld. När människan blir medveten om livets realiteter så inser man sin mänsklighet. Målarna har upplevt hur det är att bli socialt avskilda från gemenskapen i samhället. Den människa som förstår livets gränssituationer blir medveten om förhållandet mellan subjekt och objekt i samhället. Medvetenhet bidrar till att man vågar ta steget som leder till frihet. Dessa konstnärer vågar inte framträda därför att de förstår att samhället är ett objektsamhälle. Målarna försöker med sitt subjektiva engagemang att skapa sig en ny fri tillvaro i samhället. I sin föreställningsvärld så är de både fria och konstnärer. Det tekniska objektsamhället försöker att jaga bort det subjektiva handlandet när detta framträder som graffiti.

Jaspers säger att medvetenheten gör att man vågar ha ett personligt engagemang som ger en möjlighet att skapa en ny livssituation i den begränsade existensen. Man har avskilt sitt jag från tillvaron. Man blir ett subjekt i tillvaron. De människor som inte blir medvetna lever i förtvivlan för existensen. De kan inte bli subjekt. Det subjektiva engagemanget medverkar till att man kan överskrida tillvarons begränsningar. Man kan leva det fria livet som vi är skapade till att leva. Det är då som vi kan vara levande människor.


Jag tror att fortsätter att måla för de vill berättar om sin föreställningsvärld. I denna är de levande subjekt och inte sovande objekt. De vill kanske även upplysa sina medmänniskor om mötet med det materiella/tekniska samhället och människan. De vill varna andra att ett samhälle med denna inriktning lätt kan sluka människan. De gestaltar människans möte med samhället som en maskin som uppslukar människans fria existens. En konstnär betraktar samhället ur ett konstnärligt perspektiv. Detta är allmänt accepterat från samhället men detta gäller inte de som uttrycker sig genom graffiti. Men dessa ungdomar vill få bekräftelse från det samhälle som de lever i. Därför fortsätter de att måla. Konst vill väcka upp individen att se samhället ur ett annat perspektiv. Fantasin flödar när de målar sin färgstarka bild.


Jaspers säger att de människor som blir medvetna även har en förmåga att möta Gud. Denna inre vägledning resulterar i människans subjektiva handlande. Guds kraft ger människan fantasi så att hon själv kan skapa sig ett subjektivt liv. Det är fantasin som lösgör människan från objektet och lyfter upp henne till den subjektiva mänskliga nivån. Objektmänniskan kan inte upprätta någon kontakt med Gud därför fördömer de friheten.

Jag tror att man målar för att fylla sitt liv med någonting som känns meningsfullt. Man vill förverkliga sin dröm och känner att man vill bli konstnär. De som är har blivit medvetna och valt fantasins väg leker katt-och-råtta med samhället. Med den gudabenådade fantasins hjälp målar de över det samhälle som fanatiskt fördömer drömmen om frihet.


Jag tror att graffitimålaren drömmer om att förändra samhällets föreställningsvärld så att han kan bli sedd som människa och konstnär. De målar sin graffiti på objektsamhällets väggar för att visa att de är subjekt och inte objekt. Objektmänniskorna i samhällets föreställningsvärld vill jaga bort de människor som hotar dem. Graffitimålaren berättar med stora och färgrikare bilder att det finns en fri och gudabenådad föreställningsvärld utanför den tekniska och andefattiga föreställningsvärlden.

Diskussion av konflikten mellan två föreställningsvärldar


Samhället har en teknisk och andefattig föreställningvärld och graffitimålarens föreställningsvärld är fri och gudabenådad. När objektmänniskan möter subjektmänniskan så uppstår det en konflikt. Den teknikbundna och andefattiga objektmänniskan känner sig hotad när denne möter den fria och gudabenådade målaren. Tyvärr är objektsamhällets föreställningsvärld svår att förändra därför att den innehåller starka objektmänniskor. Dessa har intagit sina maktpositioner i objektsamhällets hierarkiska struktur. Därför kämpar objektmänniskan med all medel för bevara sin föreställningsvärld genom att jaga bort målarna.

De ungdomskulturer som finns i dag vågar därför inte framträder öppet. Detta leder till att man hellre verkar i det fördolda i sin egen föreställningsvärld. Man vet av erfarenhet att det inte går att diskutera med en objektmänniska därför vill man inte framträda med sitt ansikte tillsammans med sin subkultur. När samhället inte vill upplåta en plats i det offentliga rummet så vänder man ryggen åt samhället. Om ungdomar är rädda för att samhället stöter bort dem så kan detta leda till att vi aldrig får se nya kulturer. Därför måste man försöka att hitta ett nytt sätt att tänka som kan skapa ett nytt samhälle där alla människor accepteras. Där individer får livsutrymme och en chans till att bli bekräftad av sina medmänniskor för sitt subjektiva engagemang. Detta kan förhindra att ungdomar ritar på förbjudna platser.

DEL 3


MÄNNISKANS EXISTENS I FRAMTIDEN

Ekologisk ekosofi

Arne Naess säger att man måste förändra samhällets människosyn för att kunna uppnå ett jämviktssamhälle. Med detta begrepp menas att samhället bör begränsa sin ekonomiska tillväxt. Utveckling betyder inte att man ökar sin konsumtion. Detta leder endast till att man skövlar natur och människa. Ett jämviktssamhälle innebär att höja livskvaliteten för alla levande varelser i samhället. Ett ekologiskt tänkande frigör människan från att vara objekt. Detta möjliggör att vi kan använda vårt subjektiva engagemang. Samhällets uppgift i detta fall är att de ska skapa förutsättningar så att människan kan handla efter sitt subjekt. I detta samhälle ska alla människor kunna få möjlighet att utifrån sina förutsättningar växa upp i frihet. Författaren menar att allt i naturen hänger samman och därför är beroende av varandra. Allt i naturen har även ett egenvärde. Därför ska människor hjälpa varandra och inte skövla naturen. (Naess 1976 s. 82ff)

Kristen ekosofi


Ole Jensen har ett kristet perspektiv på ekosofi. Detta innebär att det rena evangeliet hjälper människan till att bli medveten om sin situation. När religionen frigörs från kyrkan och staten så kommer det rena evangeliet fram. Detta hjälper människan att komma ifrån att objektivera allting. Med detta så framträder det goda som religionen är ämnad att bära fram. Det rena evangeliet bidrar till att rädda naturen och frigöra människan. Samhället har alltid tolkat kristendomens skapelseberättelse för sina egna syften. Det innebär att de med hänvisning till bibeln exploaterat naturen och människan. Detta slutade med att människan och naturen skilts åt. (Jensen 1979 s. 122ff)


Ole Jensen menar att staten med kristendomens hjälp alltid har legitimerat sitt förtryck av människan och naturen. Människan har försökt att omskapa det som Gud har skapat. Kristendomens uppgift är att man måste visa att alla människor har lika värde oavsett vad samhället tycker. Människans mål måste vara att sträva efter att det ska råda harmoni mellan människor. Evangeliet hjälper oss att nå detta mål. När vi ber om vårt dagliga bröd i bönen ‘Fader Vår’ så betyder det att vi behöver våra medmänniskor. Det är människorna som är vårt dagliga bröd som vi inte kan vara utan. Den rena kristendomen innehåller tanken om att alla människor är släkt med varandra. Vi måste lyfta fram detta budskap. Genom detta får alla människor vetskap om att det i kristendomen inte finns något främlingskap. (Jensen 1979 s. 122ff)

Ultimate concern

Paul Tillich säger att vårt tidevarv domineras av den dialektiska världen. Man avskiljer istället för att förena. Därför är det viktigt att återföra Gud till människan och världen. Det är nödvändigt att frigöra religion från kyrkan. Där har Gud hållits fången och budskapet har förvrängts. Men när religionen blir fri så kan Gud uppenbara sig direkt till människan. Utan kyrkans struktur som mellanhand kan människan själv ta emot Guds kraft. Budskapet behöver inte tolkas av kyrkan därför att Gud ger existentiella svar som människan förstår. Religion utan kyrka blir ett uttryck för att man ska engagera sig i sin egen och andra människors existens. (Persson 1971 s. 124ff)

Diskussion av en mångkulturell syntes


Jag tycker att i ett modernt samhälle måste man bereda väg så att alla människor får möjlighet att utveckla sin inneboende förmåga. I ett framtida samhälle får man hoppas att utveckling betyder att man vill fördela naturens resurser rättvist. Ett jämviktssamhälle tar hänsyn till relationen mellan natur och människa. När stat och kyrka inte längre har tolkningsföreträde på Gud så förvandlats Gud från övervakare till medresenär på vår vandring genom livet. Genom detta kan vi erfara att grundtonen i alla religioner är lika. Den goda Guden träder fram. Religionen hjälper oss att återta vår mänsklighet. Detta kan förena människor så att man förstår att vi alla är en mänsklighet men med olika framtoning.

Ett samhälle i harmoni där vi betraktar varandra som medmänniskor leder till att vi kan ha ett mänskligt engagemang i mångfalden. Om samhället känns som ett hem så ritar man inte på dess väggar.

Människan har från början ett gudomligt ursprung men detta har förvanskats och gått förlorat i objektsamhället. Vår mänskliga sträva måste därför vara att åter komma i kontakt med Gud så att vi kan återerövra vårt rätta människovärde. Det är detta som leder fram och blir till en mångkulturell syntes.
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