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Sammanfattning 

Denna studie ligger i skärningspunkten mellan flera olika ämnen. Huvudsyftet är varumärket 

Obey och är avsedd att utreda hur varumärket samspelar med gatukonst, graffiti, subkultur 

inom graffiti och hip-hop, samt mode. Studien innehåller en bakgrund om graffitins historia 

och kultur, samt street art som i denna studie kallas för gatukonst.  

Fortsättningsvis har en presentation om mode, subkultur och varumärke presenterats i 

bakgrundskapitlet, samt en bakgrund om varumärket Obey och Shepard Fariey, skaparen av 

just varumärket Obey. Studien visar hur Obey influerats från gatukulturen genom sina verk, 

samt hur varumärket kan kopplas till identitet tillsammans med mode. Det framgår också hur 

Obey tagit inspiration från gatukonsten och hip-hop kulturen i och med att grundaren Shepard 

Fairey från början var gatukonstnär, innan han tog sitt sätt att uttrycka sig till en ny nivå, 

genom kläder. Detta har genomförts utifrån en kvalitativ litteraturstudie där det empiriska 

materialet varit viktigt för studiens analys och sammanfattning.   
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Inledning 
 
Graffiti är för många sammankopplat till skadegörelse, medan det för många andra handlar 

om ett sätt att uttrycka sig. Trots uråldriga fynd av graffitimålningar från tidiga antiken var det 

först under 1960-talet i USA graffitin började växa genom att ungdomar började skriva sina 

alias runtom på gatorna.1 Femton år senare spreds sig graffitin runt om i världen i och med 

hip-hop kulturens framväxt, med hjälp av bland annat musikvideor.2  

Graffiti och gatukonst (street art) är mycket mer än vad i många ögon betraktas som 

klotter. Gatukonst, väggmålningar och klistermärken kom hos Shepard Fairey skaparen av 

Obey, att leda till ett varumärke som idag är världskänt och länkat till gatukonsten i USA. 

Obey är ett kläd- och gatukonstvarumärke, grundat 2001 av Shepard Fairey efter att han 

skapade en numera ikonisk poster kallad André the Giant som en del av ett skolprojekt.3 Det 

som en gång startade som ett skolprojekt och syntes på gatorna i Rhode Island är numera 

Obeys logotyp. Idag syns logotypen på Obeys kläder och fortsatt på gatorna runt om i USA 

såväl som globalt. Kläderna visar tydligt ha inspirerats av kulturen i form av influenser från 

skateboard och gatukulturen. 

Det ligger mycket mer än ett skapande av ett varumärke hos grundaren, Shepard Fairey. 

Han tog också gatukonsten ett steg vidare genom sitt skapande av både reklam och 

propagandaverk som numera inte bara är synligt på gatorna utan även på kläder. När ett 

konstverk sedermera syns på kläder är mode istället en mer passande benämning. Mode har 

för många människor med identitet att göra, det kom att bli en del av identitetsskapandet efter 

andra världskriget. 

Detta väckte mitt intresse, hur gatukonsten tillsammans med subkultur, mode och 

varumärke kan sammanlänka med Obey. Samt hur en gatukonstnär kan gå från att måla 

graffiti till att skapa ett välkänt varumärke, få sin gatukonst uppmärksammad på den politiska 

arenan, och slutligen personligen tackas av presidentkandidaten och senare presidenten 

Barack Obama för sitt arbete under 2008 års presidentkampanj.4  

 
  

                                                
1  Staffan Jacobson, Den spraymålade bilden: graffitimåleriet som bildform konströrelse och läroprocess, 

Aerosol Art Archives, Diss. Lund : Univ., Lund, 1996, s. 22 
2  Malcolm Jacobson, Graffitins historia, LL-förlaget, Stockholm, 2011, s. 51 
3  Obey Giant (2019). https://zine.obeyclothing.com/about/ (Hämtad 2019-01-08) 
4  Roger Gastman, Obey - supply & demand, Ginko Press, USA, 2009, s. 273 
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Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att öka förståelsen för samspelet mellan subkultur, varumärken och mode 

utifrån exemplet Obey, som i sin tur är länkat till gatukonsten i USA. 

Mitt studieobjekt finns således i skärningspunkten mellan graffiti som i den här studien 

betraktas som en del av vår visuella kultur och en egen subkultur likväl som, mode och 

varumärkesbyggnad. Som en konsekvens redogörs därför de specifika ämnena i studien innan 

Obey och Shepard Fairey presenteras.  

Med hjälp av det empiriska materialet är målet att mina kunskaper breddas, samt att även 

förståelse och kunskaper inom ämnet byggs på ytterligare. 

 Huvudsyftet är att fördjupa förståelsen om Obey som varumärke, vad utmärker det och 

hur är varumärket länkat till gatukonsten tillsammans med mode, graffiti och varumärke. 

 

För att uppnå studiens syfte och mål har tre frågeställningar tagits fram: 

 

• Hur kommer influenserna från gatukonst (street art) till uttryck i Obeys design och 

varumärke? 

• Hur förhåller sig varumärket Obey till kultur och identitet? 

• Hur är varumärket Obey inspirerat av subkulturen inom graffiti och hip-hop och på 

vilket sätt är den en del av kulturen? 

 

Avgränsning 
 
Studiens avgränsning är USA, då graffitin och gatukonsten som vi känner den idag uppkom i 

just USA. Dessutom är Obey skapad av amerikanen Shepard Fairey, som har utfört sin 

gatukonst och skapat sitt varumärke i USA. Ett globalt perspektiv för studien riskerar att göra 

dess frågeställningar irrelevanta då kulturer, mode och subkulturer kan skilja sig mellan olika 

länder och ekonomiska marknader. 

I studien handlar graffiti om att taga och klottra. Street art klassas i studien som gatukonst 

med innehåll av målningar, posters och klistermärken som många gånger uttrycker någon 

form av budskap. I den här studien ämnar jag mig fri från hip-hop som musikgenre, utan 

istället som en subkultur tillsammans med graffiti.  

Då jag saknar rättigheterna till att publicera Shepard Faireys verk i denna studie kommer 

jag att använda mig av hemsidor där dessa återfinns. Detta presenteras i studiens käll- och 

litteraturförteckning. 
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Teori och metod 
 
I min studie har jag tre olika bakgrundskapitel som täcks av flertalet empiriska material. 

Exempel på detta är avhandlingar, facklitteratur, internetkällor och dokumentärer. Studien 

kommer att presenteras ur ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att redan i början av 

studien går man in med en förförståelse. Ett hermeneutiskt perspektiv innebär att tolka, förstå 

och förmedla. Tolka texterna och skapa en mening utifrån dessa med fokus på olika saker, till 

exempel författarens avsikt eller tolkningen av texten utifrån en annan läsare.5 En nackdel 

med att påbörja studien med en förförståelse kan innebära att inläsningen blir påverkad av 

min förutfattade bild och kunskap av ämnena. Det gäller att vara kritisk vid inläsningen och 

inte bli för påverkad av vad författaren skriver om ämnena då deras värderingar kan lysa 

igenom i texterna. 

Både mode och graffiti betraktas som uttryck i en visuell kultur. Vid studerandet av visuell 

kultur och varumärken har jag använt mig av litteraturen Practices of Looking an introduction 

to visual culture av Marita Sturken & Lisa Cartwright och tillämpar deras definition av visuell 

kultur i denna studie.  

Visuell kultur är ett sätt att se och betrakta. Vi lär oss att se och tolka det vi ser, hur vi ser 

och betraktar ses som något socialt och kulturellt konstruerat. Genom specifika sätt i samtida 

samhälleliga, kulturella och utbildningsrelaterade sammanhang lär vi oss att se och tolka. 

Visualitet skiljer sig från ögats sätt att se. Det ses som en särskild kunskapsform, kopplad till 

teknologier för att kunna och vilja visualisera och materialisera ett ämnesområde. För att 

exemplifiera, ett budskap eller berättelse som form eller artefakt.6  

Till min teori har jag valt att se subkultur som ett fenomen, en del av den visuella kulturen. 

Subkultur är inte bara ett sätt att leva, det kan också komma i uttryck på annat sätt istället för i 

ett levnadssätt. Exempelvis mode. Hur subkultur definieras presenteras senare i studien, på 

sida sjutton. 

Vid valet av en passande metod att tillämpa i min studie har litteraturen Handbok i 

kvalitativ analys av Andreas Fejes & Robert Thornberg (red) använts. 

I studien används en kvalitativ analys utifrån tidigare forskning vilket innebär att jag 

studerat mycket litteratur under skrivandets gång. Kvalitativ analys innebär att undersöka 

samt bearbeta sitt material och utifrån det komma fram till resultatet. Genom att bryta ner 

                                                
5  Andreas Fejes & Robert Thornberg (red), handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber AB, Stockholm, 

2015, s. 178 
6  Konstfack (2018). https://www.konstfack.se/Forskning/Forskningsledningsgruppen/Visuell-kultur-och-

larande/ (Hämtad 2018-11-22) 
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studien i tre olika kapitel, konst på gatan, mode, varumärken och subkultur, samt Obey. Det 

gör ämnena mer hanterbara att analysera och studera om dessa följer ett mönster. I en 

kvalitativ analys kan utmaningen vara att skapa och hitta en mening i så mycket material och 

skilja på det som faktiskt är viktigt. En kvalitativ analys kan ha flera olika syften. I boken 

Handbok i kvalitativ analys tar de upp tre olika syften:7  

 

”Ett fenomen i detta sammanhang kan vara subjektiva erfarenheter, sociala situationer, delade 

föreställningar, utsagor, interaktioner eller sociala praktiker. Analysen kan då även rikta in sig mot 

att jämföra flera fall för att utröna vad de har gemensamt eller vad som skiljer dem åt. Ett andra 

syfte kan vara att identifiera villkoren eller förutsättningarna som dessa skillnader grundar sig i, 

dvs. att leta efter förklaringar till de skillnader som identifierats. Ett tredje syfte kan vara att 

utveckla en teori om fenomenet som studeras.”8 

 

Det finns flera olika sätt hur en kvalitativ analys kan genomföras i en studie. Det analytiska 

framförandet och resultatet är inte lik någon annans då varje kvalitativ studie är unik. I en 

kvalitativ analys är metoden väldigt beroende av forskarens färdigheter och blir forskningens 

svaghet. Styrkan i forskningen är människans sätt att skapa nya förståelser. Analysmetoden är 

väldigt beroende av mig själv då jag är ett centralt redskap och är helt beroende av mig när det 

kommer till min kunskap vid analyserandet.9 Styrkan i att skapa nya förståelser blir viktigt i 

studien då jag som centralt redskap framför nya förståelser i studien. 

I en kvalitativ litteraturstudie gäller det att vara kritisk då jag kommer att läsa mycket fakta 

om ämnena vilket enkelt kan lysa igenom i bakgrunden. Det är viktigt att vara saklig och bara 

basera på fakta och inte lägga in egna värderingar i min bakgrund. Detta får inte genomlysas 

förrän analysdelen där jag utifrån bakgrunden kommer att kunna analysera och reflektera 

kring min fakta. Eftersom att studien är väldigt beroende av forskaren själv gäller det att vara 

påläst inom ämnet. Om för få källor studeras finns risken att mina kunskaper och mitt 

genomarbetade material blir för tunt vilket kan resultera i att analysen blir för tunn och vag 

för att kunna sammanställas i slutdiskussionen. För att undvika detta har jag använt mig av en 

stor uppsättning litteratur och internetkällor som rör ämnena i studien. Vid framtagande av 

metod har en litteratur använts, skriven av Fejes och Thornberg. Min metod tillämpas i 

                                                
7  Fejes & Thornberg (red), 2015, s. 34-35 
8  Fejes & Thornberg (red), 2015, s. 35 
9  Fejes & Thornberg (red), 2015, s.36-37 
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studien genom ett flertal olika källmaterial där innehållet presenteras i bakgrunden. Men 

också i studiens analys då exempel från bakgrunden kommer vara stöd för mina resonemang. 

I analysen kommer mina egna reflektioner vara en viktig del och här är det viktigt att ha en 

stark förförståelse och en stark bakgrund som kan styrka min analys för att kunna diskutera 

och reflektera och slutligen besvara mina frågeställningar.  

 
Litteratur och tidigare forskning 
 
I studien berörs ämnet subkultur där författaren Boel Olssons i sin bok Subkultur, design och 

mode: om den symbiotiska relationen mellan det etablerade och utmanande inom 

populärkulturen (1994) skriver om relationen mellan det etablerade och det utmanade inom 

populärkulturen. Boel Olsson förklarar och förtydligar begreppet subkultur, vad som 

innefattar en subkultur och vilken plats den har i samhället. Boken har varit viktig i 

studerandet kring vad en subkultur är och vad som definierar den. Då studien berör subkultur 

inom graffiti och hip-hop har boken varit till stor hjälp för att kunna definiera begreppet 

subkultur. Boel Olsson går fortsättningsvis in på mode och hur medlemmar av diverse 

subkulturer klär sig på ett avvikande sätt och hur det etablerade samhället medvetet har 

exploaterat dessa subkulturer för att skapa möjligheter för konsumtion.  

Fortsättningsvis har litteraturen Á la mode: mode mellan konst, kultur och kommers (2016) 

av Ida De Wit Sandström och Cecilia Fredriksson gett stöd för hanteringen av ämnet mode. I 

boken är det ett flertal samlade nordiska forskare, exempelvis Philip Warkander som 

omnämns i studien. Boken analyserar fenomenet mode i relation till såväl historia som nutid, 

samt hur mode som kreativ bransch blivit betydelsefullt drivmedel och kan jämfört med andra 

kulturella uttryck kopplas till en levd verklighet. 

Vid studien som behandlar ämnet Obey har material hämtats ur boken Obey – Supply & 

demand (2009), skriven av Roger Gastman och publicerad av Gingko Press i samarbete med 

Obey Giant. Boken ger en heltäckande bild av huvudmannen Shepard Fairey och hans tjugo 

år långa arbete som gatukonstnär. Den inkluderar även hans tidigare arbeten inom gatukonst 

till senare verk med politisk innebörd. Bokens åtta medförfattare, inklusive Obeys skapare 

Shepard Fairey behandlar alla olika ämnen i relation till Obey, allt från musik, propaganda 

och kommersiellt arbete berörs. Shepard Fairey inleder själv boken med ett förord där han 

ställer sig frågan hur ett klistermärke kunde få en sådan snöbollseffekt och påverka hela hans 

fortsatta liv, för att sedan dela med sig av sina tankar på hur hans arbete kring Obama-

kampanjen gjorde honom känd bland stora delar av USA:s befolkning. Denna upplaga är en 
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viktig del inom studien då den har ingjutit kvalitativ information samtidigt som det är en av de 

mer kompletta sammanfattningarna kring Obey och Shepard Faireys verk. Vid insamling av 

fakta och vid studerandet av Obey har internetkällor också kommit att vara viktig för att få 

fram mer om Shepard Fairey i form av dokumentärer. Exempel på detta är Shepard Fairey: 

Obey 1998 Interview: "'The originator of the Andre the Giant thing.'", vilket är en utav 

dokumentärerna som studerats via Youtube, publicerad år 2016. 

En källa i studien som berör ämnet graffiti har kommit att bli doktorsavhandlingen vid 

Lunds universitet av konstvetaren Staffan Jacobsson, Den spraymålade bilden: 

graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess (1996). Doktorsavhandlingen 

består av en djupgående beskrivning om graffitins framväxt, flertalet graffitistilar samt graffiti 

som konströrelse. Denna doktorsavhandling har varit viktig i studien då den gett stöd för 

insamlat material om graffitins framväxt och olika graffitiformat. 

 

Disposition 
 
Studien består av en inledning där ämnet presenteras, val av teori och metod, avgränsningar, 

tidigare forskning, samt studiens upplägg som presenteras här i dispositionsdelen. 

Bakgrunden är uppdelad i tre huvudrubriker. Kapitlen består av 1. konst på gatan, 2. mode, 

varumärken och subkultur samt 3. Obey. I studiens bakgrund presenteras ämnen i de 

uppdelade kapitlen för att ge stöd till min analys. Efter den faktabaserade bakgrunden 

presenteras analysen där diskussionen kring studieobjekten tar form för att slutligen komma in 

i studiens sista del, en sammanfattad slutdiskussion. Det kapitlet sammanfattar min analys, 

vad jag kommit fram till. Utifrån analysen och slutdiskussionen besvaras studiens tre 

frågeställningar.  
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Konst på gatan 
I det här kapitlet kommer jag att skriva om graffiti, och gatukonstens historia samt kultur. 

Hur den uppkom och sedan spred sig ut i världen. Det kommer att presenteras olika graffiti 

termer samt kulturen inom graffiti och gatukonsten. 

 
Graffitins historia 
 
Graffiti är ett begrepp som tillkom på 1800-talet men har funnits längre än så. Genom 

arkeologiska fynd har det kunnat fastställas att graffitin är i samma ålder som skrivkonsten. 

När det kommer till graffiti har de flesta fynd härstammat från antiken och framåt. Det har 

kommit till användning för datering och de graffiti som har hittats är bevarat material från 

gravar, katakomber och fängelsekällor, på grund av att de varit skyddade. Graffiti var lika 

vanligt i det vardagliga livet nu som tiden från Pompeji och Rom. Det går inte att fastställa 

om det även kan ha varit vanligt vid andra platser vid samma tidsperiod då det inte har hittats 

några fynd. Detta kan bero på att det har gått förlorat.10  

Det finns flera olika former inom graffiti och en av de äldsta graffitiformerna är från 

egyptiska pyramider och uppskattats till ca 3000 år. Formerna är namn- och minnesgraffiti. 

Redan under vikingatiden i Norden, Pompeji och Rom använde dem sig av namn- och 

minnesgraffiti och det är även något som används idag. Vanligtvis är det sitt egna namn som 

skrivs. Det var under 1960-talet i USA som ungdomar började att skriva sina namn eller så 

kallade ”nicknames” på murar, parkbänkar och väggar. Namngraffitin som det kallas 

utvecklades senare och kom att kallas ”tags”.11 

Graffitin innehåller flera olika kategorier och tags är en utav dem. I Philadelphia sågs 

graffiti på murar och stadsbussar. Det var på de ställena som graffitin först etablerade sig. 

Men den största utvecklingen skedde i storstaden New Yorks tunnelbanor. Graffitin fick en 

helt annan utsträckning i och med tunnelbanan och därmed en väldig genomslagskraft. Till en 

början skrev folk sina tags i tunnelbanevagnen och med detta kunde ens namn 

uppmärksammas i flera olika stadsdelar. Efter en tid började tags synas på kortsidorna och 

därefter långsidorna utanpå tågen. Då ett helt tåg var fullklottrad på båda sidorna blev de 

tvungna att gå upp i format, vilket resulterade i att namnen växte och kom att kallas ”top-to-

bottom”-bokstäver. Härifrån började stilen att utvecklas ännu mer för att skilja sig från andra 

                                                
10  Jacobson, 1996, s. 9-10 
11  Jacobson, 1996, s. 22-23 
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graffitimålare. I början av 1970-talet var utvecklingen i full gång.12 Graffitin fick nya bilder 

(pieces) med hjälp av den kreativa processen som pågick. Från små bilder och tags till stora, 

färgstarka och fantasifulla pieces.13  

En person, värd att nämna som är en del av den massmediala uppmärksamheten som kom 

på 1970-talet kallades Taki. Graffitimålaren Taki var en 17-årig grekisk pojke som sommaren 

1971 började att sprida sitt namn runt om i New York. Det han gjorde var att han skrev tags i 

sitt namn med sitt gatunummer efteråt. Från att ha målat på glassbilar till att sedan börja måla 

i tunnelbanor spreds hans namn över hela staden och det skapade en ny och populär lek. Detta 

var början till top-to-bottom. Den massmediala uppmärksamheten kom då New York Times 

gjorde en intervju med Taki där de beskrev hans tags, var de sattes och varför han gjorde det. 

Hans svar var att det bara är något han måste göra.14  

TTP-graffiti som myntas som begrepp i Staffan Jacobson avhandling Den spraymålade 

bilden: graffitimåleriet som bildform konströrelse och läroprocess är en graffitiform som 

felaktigt kan förknippas med gänggraffiti.15 TTP-graffiti är en förkortning för tags, throw-ups 

och pieces.16 De använder samma material, som filtpenna med olika bredd samt sprayfärg, 

men TTP-graffitins innebörd med sina tags är annorlunda. Här handlar det om att etablera sig 

på det personliga planet och inte att märka ut ett område. Tag, alltså en kodifierad 

namnteckning innehåller ofta tre till fyra bokstäver med eller utan siffror. När bokstäverna 

väljs ut ligger det en tanke bakom, bokstäverna ska vara lämpliga att utforma rent stilistiskt 

och det ska passa ihop så namnet får en häftig och rätt klang. Bokstäverna och siffrorna får 

inte vara för många, detta är för att det ska gå fort att taga. Det finns mer tankar bakom tags, 

det läggs också energi på att försöka få det så personligt och originellt som möjligt genom att 

använda symboler och tecken. Förutom att fokusera på stilen så läggs tid på kvantiteten och 

placeringen. Genom att sprida sina tags på många olika ställen, bland annat på prestigefyllda 

platser som är riskabla genom att vara djärva kan en graffitimålare ta upp konkurrensen med 

andra. Det är inte bara att sprida sina tags på många olika platser som är viktigt utan även dess 

placering.17 

Tagging var den första TTP-formen och är den typ de flesta målare börjar med innan de tar 

sig vidare till tågmålningar. När det kommer till utförandet av graffiti sker den oftast spontant, 

                                                
12  Jacobson, 1996, s. 26-27 
13  Jacobson, 1996, s. 30 
14  Jacobson, 1996, s. 26-27 
15  Jacobson, 1996, s. 78 
16  Staffan Jacobson, Dictionary of aerosolart (2019). 

http://www.dictionaryofaerosolart.net/w_sidor/vad_ar_graffiti/vad_ar_graffiti.html, (Hämtad 2019-01-21) 
17  Jacobson, 1996, s. 78 
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för nöjes skull eller i ren frustration. För Taki handlade det mer om en lek, sport och en sorts 

tävling. Tags är den sida av graffitin som allmänheten tycker minst om, som klassas som 

vandalism. Bland många av de mer etablerade målarna finns en samsyn kring att taggar 

förstör graffitins rykte, detta trots att de flesta själv började där. Med undantag har taggers en 

moralkod som innebär att det inte får målas något på exempelvis kulturskyddade byggnader, 

kyrkor, och nya fasader. Det medel som är mest aktuellt numera är sprayfärg, filtpenna och 

skokrämspenna. Målningarna sker på husfasader, offentliga platser utomhus och på fordon. 

Även om de mer erfarna målarna inte tycker om taggers så är tags en del av graffitikulturen.18 

Oavsett vart i världen ser graffitin likadan ut. Ända från graffitins början har den styrts av 

stilistiska problem. Efter att genren kom ut ur New York så var graffitin som ett komplett 

stilistiskt paket. Graffitin utvecklas och går vidare inom sina egna regler. Men i dagsläget 

bryts reglerna ned och graffiti och gatukonst har börjat att korsas, vilket har lett till att genren 

har börjat att nå andra riktningar.19 

Fortsättningsvis går det att se hur graffitin utvecklades. Den moderna graffitin som kom 

kallade graffitimålarna för writing, dvs skrivare. Det är vad de själva kallade sig. Även de så 

kallade writers målade på tunnelbanorna och under 1970-talet började målarna bilda 

graffitigrupper. Dessa grupper kom att kallas crews och hade coola namn. Medlemmarna 

målade gruppens namn överallt för att öka gruppens kännedom.20  

På 1970-talet växte målningarna allt mer, det gick från tags till målningar. När de 

upptäckte att det gick att byta munstycken på sprejburkarna fann de att de kunde skriva på 

olika sätt, fat cap och outline. Fat cap är då munstycket ger en bredare sprejstråle medan 

outline är då det målas en tunnare linje runt till exempel namnet. Graffitin började att gå över 

till större och bredare målningar och dessa kallades för master piece eller piece. Nu hade 

graffitimålningarna tagit fart i utvecklingen. Pieces fylldes med prickar, mönster och även 

ränder. De målades i flera olika färger.  

En graffitimålare vid namn Phase 2 var först med att utveckla målningarna till 

bubbelbokstäver. Han fann inspiration ifrån olika designtidningar och det resulterade i att 

många började att härma hans sätt att måla och försökte överträffa honom. Nu fick 

bokstäverna alla möjliga vinklar, de var böjda, vek sig dubbelt, de var formade som pilar. 

Denna typ av målning kom att kallas wildstyle. Det finns ingen direkt riktlinje för hur 

                                                
18  Jacobson, 1996, s. 79 
19  Cedar Lewisohn, Street Art: The graffiti revolution, Tate, London, 2008, s. 63 
20  Jacobson, 2011, s. 22-23 
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wildstyle ser ut, det kan praktiskt taget se ut nästan hur som helst.21 I boken Graffitins historia 

av Malcolm Jacobson nämner han Phase 2 och citerar honom: ”Graffiti var det enda sättet för 

fattiga ungdomar att visa att de fanns, säger graffitimålaren Phase 2.”22 Detta hänger ihop med 

Taki och de andra ungdomarna som tagade runt om i New York. 

Graffitin har fortsatt utvecklats, från tags till pieces. Förutom wildstyle kom också 3D-

målningar, målning av characters, seriefigurer bredvid namnen.23 

Platserna där graffitimålarna utför sina målningar på kallas av dem själva för scener. Det 

kan vara platser som väggar, parkbänkar men också tåg som det ofta målas på. Många utav 

målarna tar till sig artistnamn som gör dem kända på de så kallade scenerna som de kallar det. 

Det kan vara namn likaväl som symboler som blir artistnamnet. Det kan vara en grupp målare 

eller en enskild målare. Att inte veta om det är en enskild person eller en grupp som utfört 

målning gör att det utstrålar en sort mystik kring hela målandet vilket gör det väldigt 

intressant för många.24 

 

Graffitins kultur 
 
På 1970-talet i USA var många människor arbetslösa, folket hade ont om pengar. Företagen 

gick dåligt och New York var väldigt fattigt och gick nästan i konkurs. Tunnelbanorna 

fungerade dåligt, det var en hög brottslighet och droger var inte ovanligt i stadsdelarna. En 

utav de mest drabbade stadsdelarna var södra Bronx där mer än hälften av ungdomarna var 

arbetslösa och många av ungdomarna tillhörde våldsamma gäng. Hus brann ner för att ägarna 

ville försöka få ut försäkringspengar. Under åren 1973 och 1977 startades trettio tusen bränder 

i området. Släckningsarbetet hjälptes inte av att det under samma tid var nära tusentals 

brandmän som hade förlorat sina jobb. Området i Bronx såg ut som ett krigsområde med alla 

bränder och nerlagda skolor som blivit tvungna att stänga. I denna kris växte en annan kultur 

fram, hiphop. Ungdomarna var förtvivlade och behövde uttrycka sig och det gjorde de via 

hip-hopen, med hjälp av det som fanns runt omkring dem. Föräldrars skivsamling och 

skivspelare användes som instrument för att mixa till att bli en ny typ av musik. Väggarna 

blev taveldukar för graffitimålarna och det lades ut kartonger på gatorna så breakdansare 

                                                
21  Jacobson, 2011, s. 28-33 
22  Jacobson, 2011, s. 32 
23  Jacobson, 2011, s. 34-35 
24  Björn Jonsson, Graffitins spänningsfält. En studie av graffitikultur och interventioner på en lokal arena, 

diss., Göteborgs universitet, 2016, s. 19 
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kunde dansa. En gemensam kultur var nu graffiti, breaking, rap och DJ:ing. Den fattigdom 

och våld som rådde hade blivit tröttsamt hos ungdomarna men ändå fick de ingen hjälp av 

politikerna i staden. Hip-hopen var inte känd på andra sidan bron, Manhattan. Ny spännande 

konst och musik på södra Manhattan skapades och den delen av staden var mer trendig. Den 

musik och konst som trädde fram var disco, wave och popkonst. Det var inte förrän hip-hop 

spelades på radion som fler började upptäcka den musiken. I slutet av 1970-talet kom de 

första hip-hop skivorna och artistgruppen som blev en stor succé hette Sugarhill Gang, med 

sin platta Rapper´s Delight. 

I och med hip-hopens spridning av musik och dans under 1980-talet resulterade det i att 

graffitin fick spridning runt om i världen. De så kallade writers började att bekanta sig med 

kändisar som till exempel konstnären Andy Warhol som de träffat på trendiga klubbar och 

gallerier. I en video som tillhörde det populära popbandet Blondie målade Fab Five Freddy 

och Lee. Fab Five Freddy var en writer och tillhörde graffitigruppen The Fabulous Five. En 

populär graffitimålare vid namn Jean-Michel Basquiat var också med och stod bakom 

skivspelarna. Han kom att bli den populäraste graffitimålaren bland konstsamlare. Det blev 

allt vanligare att musiker samarbetade med writers. Fler och fler från Storbritannien började 

att samarbeta med writers. The Clash som var ett rockband från Storbritannien spelade in rap 

med en graffitimålare vid namn Futura. Under en turné med The Clash år 1981 målade han på 

scenen, både i Europa och USA. 

I och med en musikvideo av artisten Malcolm McLarens där writern Dondi målade graffiti 

var det många som såg graffiti utanför New York för första gången. Det tog hela femton år 

innan graffitin spred sig från New York och ut i resten av världen. Nu började ungdomar runt 

om i världen att måla graffiti. Det var inte bara musikvideor som ledde till graffitins 

spridning, även filmer och böcker bidrog. Det kom flera filmer som handlade om hip-hop. En 

kvinna vid namn Martha Cooper som var fotograf tillsammans med konstnären Henry 

Chalfant intresserade sig för ungdomars graffitimålningar. De två fotograferade och 

sammanställde de bästa graffitimålningarna i New Yorks tunnelbanor. Resultatet av deras 

fotografier blev boken Subway Art och är idag en av världens mest sålda konstböcker.  

Ungdomarna från New Yorks fattiga kvarter ligger till grund för hip-hopen. Breaking är en 

av danserna som är mest populära i världen. Utav de mest kända artisterna är några av dem 

rap-artister. En hel del formgivare och konstnärer idag har i grunden varit graffitimålare, 

alternativt har de åtminstone inspirerats och lånat idéer från graffitin.25  

                                                
25  Jacobson, 2011, s. 44-54 
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Synen på graffiti kan ha många olika infallsvinklar. En infallsvinkel är från Björn Jonssons 

doktorsavhandling Graffitins spänningsfält. En studie av graffitikultur och interventioner på 

en lokal arena där han presenterar en facklitteratur som beskriver åsikter om vad personer 

utanför graffitikulturen anser kring unga graffitimålare, utifrån en individualpsykologisk nivå. 

Här beskrivs graffitimålarna som ett stört beteende som saknar en impulskontroll. Eller att 

målarna har ett avvikande beteende efter bristande miljöer eller dåliga familjeförhållanden. En 

annan förklaring kan, enligt personerna som står utanför graffitikulturen, vara att det är ett sätt 

för målarna själva att skapa en identitet. Genom att uttrycka åsikter i form av protest blir dem 

synliga. Ungdomarna själva beskriver graffitin som en sysselsättning som handlar om 

spänning och skapande. De beskriver det som något positivt.26 

 
Gatukonst och dess historia 
 
Street art eller gatukonst som det klassas som i denna studie skiljer sig mycket från graffitin. 

Det som benämns ”graffitiskrivning” associeras främst med hip-hop kulturen. Graffitin 

handlar mer om att måla på en yta medan graffitiskrivnings centrala del är att taga eller skriva 

sin signatur. Gatukonst är en undergenre av graffitiskrivningen och i boken Street art: The 

graffiti revolution av Cedar Lewisohn beskriver han att graffitiskrivning och gatukonst är en 

väldigt stor skillnad och för att förstå den stora skillnaden drar han en parallell med att 

jämföra jazz med technomusik.27  

Fortsättningsvis skriver skribenten och konstvetaren Lewisohn i boken en bra beskrivning 

om skillnaden mellan gatukonst och graffiti: ”Street art handlar mer om att interagera med 

publiken på gatan och folket, massorna. Graffiti handlar inte så mycket om att ansluta sig till 

massorna: det handlar om att ansluta sig till olika besättningar, det är ett internt språk, ett 

hemligt språk. De flesta graffitimålningar kan du inte ens läsa, det är väldigt förknippat med 

kulturen och det är bara dem inom kulturen som förstår det. Gatukonst är mycket mer öppet. 

Det är ett öppet samhälle.”28  

Ytterligare skillnader är att gatukonst ofta reflekteras till platsen där den är utförd medan 

graffitimålning inte har samma reflektion. Gatukonst kan många gånger vara utförda på 

känslomässiga platser, ett exempel är en målning på Berlinmuren från 1986 som målades av 

Keith Haring. Målningen var en tydlig och synlig symbol under Kalla kriget.29  

                                                
26  Jonsson, 2016, s. 21 
27  Lewisohn, 2008, s. 15 
28  Lewisohn, 2008, s. 15 
29  Lewisohn, 2008, s. 63 
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Det är väldigt svårt att veta exakta ursprunget till gatukonsten. En konsthistoriker vid namn 

Anna Waclawek anser att det finns en koppling mellan samtida gatukonstmålare och 

graffitimålare. Antingen att de börjar med att skriva graffiti eller bestämmer sig för att bryta 

helt från det och istället skapar konst på gatan via experiment med olika medier och 

diffusionsförhållanden. Konsthistoriker menar också på att jämfört med graffitimålare 

använder gatukonstnärer ett stort utbud som akrylfärg, krita, kol, klistermärken, affischer. 

Enligt Anna Waclawek uppstod gatukonsten under 1980-talet och blev en egen genre på 

1990-talet.30 

 

                                                
30  Bengtsen, Peter, The street art world, Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and 

Cultural Sciences, Lund University, Diss. Lund : Lunds universitet, 2014, Lund, 2014, s. 11 



 14 

Mode, varumärke och subkultur 
I andra kapitlet kommer jag att skriva om mode som bransch och varumärken, vad det är som 

definierar ett varumärke och reklam. I kapitlet kommer också subkultur tillsammans med 

mode att presenteras och hur subkultur kan uppfattas och uttryckas. 

 

Mode 
 
Att visualisera individualitet, samtid och sammanhang bildar tillsammans det fenomen som 

brukar kallas för mode. Modets praktiker har utifrån modebranschen betraktat dess egna 

föreställningar om vad för kompetenser som är eftersträvande.31  

Efter andra världskrigets slut år 1945 kom design att bli ett verktyg för nationalstater att 

framhäva sin identitet på den globala marknaden. Några länder använde modern design som 

ett sätt att konstruera nya identiteter, medan andra länder använde begreppet modernitet som 

de byggde upp sina identiteter kring. Efterkrigstiden var en tid där många länder försökte 

uppmuntra befolkningen till att konsumera inom modernitet. Detta var viktigt för att 

befolkningen skulle röra sig framåt, in i en ny tid.32 Design har använts av nationalstater och 

företag för att framhäva sina identiteter redan på 1800-talet genom åren och fram till 1970-

talet då nationell identitet genom design minskade.33  

Populärkulturen som tillkom efter andra världskrigets slut kom att ligga till grund för 

ungdomars identitetsbildande. Mode var ett av de redskap som strävade i att skapa och förstå 

sig själv och omgivningen. Det blev ett sätt att orientera sig själv i en ständig föränderlig 

värld genom att vara modern.34  

I avsnittet mode i relation till andra kreativa branscher i litteraturen Á la mode: mode 

mellan konst, kultur och kommers, som behandlas av forskaren Philip Warkander skriver han, 

när det kommer till modevärlden är det en kreativ bransch men den är inte ensam. Det finns 

fler produkter som framställs likartat, som till exempel musik, film, konst och litteratur. Till 

en början har mode varit kopplat till en feminin konsumtionssfär och de olika produkter som 

nämns ovan som mode, litteratur, musik, film och konst har inte alltid varit jämställt. Modet 

har kommit att kopplas till yta och varit mer kommersiell och har setts som en lägre stående 

kulturyttring. Mode är något som kan vara visuellt, det är något vi bär och lever i och kan 

                                                
31  Ida De Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, Á la mode: mode mellan konst, kultur och kommers, Makadam 

i samarbete med Centrum för Öresundsstudier vid Lundsuniversitet, Göteborg, 2016, s. 9  
32  Penny Sparke, Design och postmodernitet: en introduktion, Stockholm, Raster, 2009, s. 135 
33  Penny Sparke, 2009, s. 148 
34  Ida De Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, 2016, s.189 
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därför kopplas till en levd verklighet än andra kulturella uttryck. Det finns olika sätt att se på 

om det finns några faktiska skillnader mellan de olika kreativa branscherna. Warkander 

intervjuar en tidigare elev från masterutbildningen modedesign som anser att det finns 

faktiska skillnader mellan mode och andra kreativa branscher. Modets förhållande till kroppen 

och levda skiljer sig mot de andra kulturella branscherna säger den intervjuade. Mode ger en 

känsla av meningsfullhet vilket hon anser att andra branscherna saknar. Modets estetik genom 

kroppslig dimension knyter ihop estetiken på ett intimt sätt till identitetsskapande processer på 

en kroppslig och personlig nivå på ett djupt sätt.35  

 
Varumärken 
 
Märken är något som genomtränger våra kulturer, vi lever i den världen. Som logotyper, 

symboler och produktmärken. Varumärken har utvecklats och blivit förenat i personliga och 

emotionella liv, till exempel via sociala medier med sina vaga gränser mellan 

konsumentbaserade online-diskurser och privata. Frihetens ideologi är runt om i världen 

anpassad till friheten att konsumera, köpa och sälja. Den mänskliga kulturen och det 

mänskliga ämnet som begrepp tolkas oftast genom ett ekonomiskt paradigm.36  

I boken Practices of looking An introduction to visual culture hänvisar Marita Sturken och 

Lisa Cartwright till boken Global Culture Industry: The mediation of Things där Scott Lash 

och Celia Lury förklarar hur byteshandel ändrades på 2000-talet. Lash och Lury menar att 

kulturen kretsar kring ting än genom symboler och representationer, texter och bilder. Ting 

blir media och det skapar vår kultur.37 

När varumärken blir vår kultur tar konsumenten åt sig den kulturen som ett sätt att leva. 

Inte bara ett sätt att se ut och känna något utan det blir mer som ett kulturellt fenomen som vi 

skapar vår identitet utifrån. Vi lever i en varumärkeskultur. 

I boken tar författaren upp ett exempel som lyder: ”Tänk på Tom, ett livsstilsmärke som 

lanserades 2006 med meddelandet att för varje par skor som köpts kommer företaget att 

skänka ett par skor till ett fattigt barn. År 2015 uppgav bolagets webbplats att med varje inköp 

kommer Toms ”hjälpa till att ge” inte bara gälla skor utan också syn, vatten, säker födsel och 

mobbing. Att bära Toms skor eller glasögon, eller att dricka kaffe på Toms butik, är att delta i 

en humanitär varumärkeskultur. Den kulturen är erfaren som personlig och autentisk trots 

                                                
35  Ida De Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, 2016, s. 95-96 
36  Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of looking: an introduction to visual culture, Third edition, 

Oxford University Press, New York, 2018, s. 257 
37  Marita Sturken & Lisa Cartwright, 2018, s. 257 
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dess medling genom konsumtion. En person utrycker sin identitet genom varumärke och 

köper varumärkets varor. Märket är fyllt med en välgörenhetsekonomisk kultur: den här 

kulturen är i sin tur märkt, så länge den fungerar genom kommersiell etik.”38 Det är inte bara 

inom varuomsättningskulturen denna status av varumärke finns som en kultur som är 

ekonomisk och känslomässig. Det går också att hitta i företagsstrukturen. Det finns fler bolag 

som på 1900-talet började bli involverade i samhällena där deras fabriker finns, sponsring av 

aktiviteter och program som når bakom fabriken och dess arbetsrörelse. Bolag som till 

exempel Nike, Boeing och Coca-cola. Gemenskapens engagemang har nu blivit en del av 

bolagets personlighet. Sambandet mellan humanitära insatser och varumärken har ökat 

drastiskt på grund av internet och sociala medier. Varumärken arbetar också i lokalsamhällen 

och inte bara i det globala näringslivet. I lokalsamhälle kan de ha status som välgörare och 

livsstilspersonal. Idag har många företag ett företagsetos som innebär att ge tillbaka till 

världen av arbetare och konsumenter, detta har kommit att blivit en kärnaspekt av företagets 

bilddesign.39  

Reklam är en stor del av hur varumärkena i modernitets industrin uppkom. Varumärken 

började att tillhöra bildkulturen av representationer och symboler på 1800-talet. Hundra år 

senare, på 1900-talet började tekniken för bildreproduktion, färgutskrift och medieformer som 

exempelvis tv att vara viktig för industrins efterfrågan på mötesplatser. Detta genom att det 

skulle stödja produkterna som slogs ut av spridningen av moderna fabriker som strukturerat 

många aspekter av det moderna livet. Företag gjorde reklam som skulle spegla potentiella 

konsumenter. I boken Practices of looking: an introduction to visual culture av Marita 

Sturken och Lisa Cartwright tar dem upp ett exempel om ett tvålmärke som representerade 

renlighet. För att locka sina kunder hade dem gulliga bilder på barn som badade för att locka 

till renlighet och enkelhet. Företaget som arbetade med reklamen började röra sig mot konst 

och design i denna tid av tillverkning och konsumtion. Varor kom att bli ett lukrativt område 

för industriell konst. Då produktens namn registrerades kom det senare att bli en lukrativ 

aspekt av produkten så länge en produktdesign skulle kunna bli föremål för patentägande.40 

Varumärken innehåller flera olika syften. Ett kan vara att varumärket ska associeras så det 

blir enkelt för en konsument att hitta det som konsumenten vill ha. Det kan även vara ett sätt 

för varumärket att signalera för dess kvalitet och tydliggöra för konsumenten vem som 

tillverkat produkten. Att definiera en produkt har med varumärket att göra, det kan vara 

                                                
38  Marita Sturken & Lisa Cartwright, 2018, s. 258 
39  Marita Sturken & Lisa Cartwright, 2018, s. 258 
40  Marita Sturken & Lisa Cartwright, 2018, s. 260-261 
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tekniska definitioner likväl som psykologiska aspekter. Att ett varumärke definieras innebär 

också att det inte vill blandas ihop med andra varumärken. Varumärke är därför viktigt för att 

kunna särskilja sig från andra för att inte blandas ihop. Detta kan vara att de skiljer på sina 

varor och tjänster mot andra med hjälp av att ange varornas ursprung och kvalitén på 

tjänsterna och varorna.41 

Det är inte bara funktionen som konsumenterna är intresserade av då dem köper en vara. 

Många gånger är de också intresserade av personligheten varumärket har. Att använda 

varumärkets personlighet kan i olika situationer vara avgörande. En konsument kan använda 

ett varumärke som ett sätt att kommunicera något om sig själv. Det kan också innebära att 

konsumenten ska kunna förstå människor i sin omgivning.42 

 

Subkultur och mode 
 
Subkultur är en underkultur till en större kultur, alternativt kan det även ses som en delkultur. 

Det som kännetecknar en subkultur är dess medlemmar, genom deras värderingar, språk och 

vanor. Ibland kan deras kläder vara något som avviker från det dominerande mönstret i ett 

samhälle. Kulturen beskrivs också som något som uppstår i samhällen för att försöka lösa 

problem som uppstått av motsättningar som kan vara etniska, regionala eller socialt betingade. 

Det kan enkelt beskrivas att subkultur är något som skiljer sig lite från det övriga samhället. 

Tidigare har subkulturens stilar betraktats som tecken på utanförskap men har förändrats till 

möjligheter för konsumtion. Det finns möjlighet att nu kunna välja en subkulturell stil på 

samma sätt som vi väljer soffa eller hårspray. Om vi tröttnar på produkten kan vi alltid välja 

att byta, på detta sätt upplevs spänning i tillvaron.43  

Ett exempel författaren Boel Olsson tar upp i sin bok, Subkultur, design och mode: om den 

symbiotiska relationen mellan det etablerade och utmanande inom populärkulturen, skriver 

hon såhär:  

 

”Man behöver inte heller helt identifiera sig med en viss subkultur utan kan välja den som en slags 

hobby. Ett bra exempel på detta är de ökända engelska fotbollshuliganerna som följer sina 

favoritlag på alla deras matcher och ställer till med bråk, misshandel, vandalism och förstörelse. 

Många av dessa människor är inte, vilket man kanske skulle kunna tro, lågutbildade arbetslösa 

                                                
41  Per Håkansson & Richard Wahlund, Varumärken från teori till praktik, Fonden för handels- och 

distributionsforskning, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk., Stockholm, 1996, s. 9-10 
42  Håkansson & Wahlund, 1996, s.10 
43  Boel, Olsson, Subkultur, design och mode: om den symbiotiska relationen mellan det etablerade och 

utmanande inom populärkulturen, Institutionen för estetik, univ., Uppsala, 1994, s. 8-9 
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personer med kriminellt förflutet utan istället välutbildade akademiker som deltar i sådana 

aktiviteter som ett sätt att uppleva spänning. När de subkulturella pseudohändelserna speglas i 

media får de ett mycket stort utrymme, ibland större utrymme än de verkligt allvarliga händelser 

och djupgående förändringar som är av avgörande vikt för människors framtid och samhällets 

utveckling. På så sätt används subkulturell aktivitet av det etablerade samhället till att dölja det som 

verkligen händer, men man måste vara medveten om att detta naturligtvis inte är något som sker 

medvetet, som en slags konspiration.”44  

 

Fortsättningsvis skriver hon att subkultur säljer. Den etablerade modevärld som finns är allt 

mindre beroende av utbytet av verkliga varor och tjänster utan mer beroende av synliga 

formen som vara. Hon beskriver modevärlden som en del av en ekonomi med fokus på 

publicitet och nyhetsvärde. 

Subkultur har väckt många samtal som lett till enorma produktioner, exempel på detta är 

debattartiklar, tv-kändisar, mediapersonligheter och tv-program. Men även tidningar, 

musikstilar, tv-serier, filmer, böcker och klädmode har subkulturen gett enorm produktion till. 

Boel Olsson menar att subkulturen blir livsviktig i ett samhälle där information och diskurs 

ersatt industriproduktionen. Vad skulle vi människor annars sysselsättas med och vad skulle 

medierna annars fyllas ut med?45 

Då subkulturen är väldigt central ställs den ändå åt sidan i kulturdebatter. Oftast finns en 

förutfattad mening om personerna inom den subkulturella sfären. När det kommer till att välja 

den subkulturella stilen menar Boel Olsson att det inte finns någon större tyngd i det valet hos 

aktören själv, oftast väljer aktören själv den stilen för att den kan erbjuda spänning och är 

estetiskt tilltalande och kan väcka uppmärksamhet med en sorts fulhetens estetik.46  

I magisteruppsatsen Varumärkesannektering – en studie i hur subkulturer påverkar 

varumärken referera skribenterna Markus Jürss, Axel Mörner och Jörn Arnell till en person 

vid namn Fischer som menar att subkulturer växer fram och har olika förutsättningar i olika 

kulturer. Genom att fylla behovet av en social referensgrupp växer en subkultur fram. Det 

handlar om individens sökande efter sin egen identitet. Subkulturer växer oftast fram ur 

klassamhällen i och med missnöjen som ofta dyker upp där. För att definiera en subgrupp 

säger han att genom att individerna själva distanserar sig gentemot samhället samtidigt som 

dem närmar sig individerna i subgruppen är vad som är kriterierna för en subgrupp.47  

                                                
44  Boel Olsson, 1994, s. 9 
45  Boel Olsson, 1994, s. 9 
46  Boel Olsson, 1994, s. 10 
47  Markus Jürss, Axel Mörner & Jörn Arnell, Varumärkesannektering – en studie i hur subkulturer påverkar 
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Innan hip-hopen kom till på slutet av 1970-talet och hip-hopen samt graffitin fick spridning 

på 1980-talet användes jazzmusik som ett sätt att uttrycka sig och nå ut runt om i världen. 

Willis Conover hade ett jazzprogram på radion i USA som sände sina sändningar utanför 

landet. Radiokanalen sändes i stora delar av Östeuropa samt delar av dåvarande 

Sovjetunionen. Förklaringen om Conover beskrivs på sättet som ett politiskt projekt. Detta 

politiska projekt vägrade han låta användas som ren propaganda då han ansåg att jazz var en 

demokratisk musikform. På 1950-talet var jazz en uppfattning av en högkulturell och modern 

konstform. Denna typ av konstform klassades som en lågvärderande masskultur som rörde 

ras- och klassbarriärer.48 

 

  

                                                
varumärken, markandsakademien, magisteruppsats, företagsekonomiska institutionen, Stockholms 
universitet, 2001, s.44 

48  Jacob Kimvall, The G-word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti, Dokument Press, 
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014, Årsta, 2014, s. 87 
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Obey 
 

Shepard Fairey  
 
Shepard Fairey föddes i Charleston, South Carolina och har en examen från RISD, Rhode 

Island School of Design 1992.49 År 1989 skapade han det som kom att bli början till hans 

varumärke. 

Under sitt första år på RISD skapade han ett klistermärke föreställande André the Giant. 

Han skapade små klistermärken som han satte upp runt om i staden och på folks ryggsäckar. 

Vid ett skolprojekt gjorde han en jättestor bild av André the Giant som han limmade fast på 

en reklamskylt över Buddy Cianci. Detta blev omskrivet i tidningen och han blev påkommen 

efter att ha presenterat sitt verk på lektionen. Han träffade Buddy Cianci som inte uppskattade 

detta konstprojekt och fick sig en rejäl utskällning, men nu var hans verk omskrivet.  

Buddy Cianci var en man som kandiderade till borgmästare i Rhode Island, USA. Shepard 

Faireys poster föreställde André the Giant som håller upp handen där det står ”Join THE 

POSSE”. Hans små klistermärken föreställde bara hans ansikte med texten runt om ” ANDRÉ 

THE GIANT HAS A POSSE”. Detta kom sedan att bli Obey the Giant som är en etablerad 

gatukonstkampanj runt hela världen.50 

Shepard Fairey skapade André the Giant has a posse-klistermärket efter att han sökt efter 

en annons i tidningen, i tidningen där det fanns en bild på brottaren André the Giant och han 

tyckte att den var väldigt rolig. Han började skissa och skapade klistermärket. Detta kommer 

direkt från skateboardkulturen men även punk rock då de var väldigt mycket egenskapande 

som att göra egna klistermärken och tröjor. Den stora billboard-affischen han gjorde när han 

gick på RISD som täcktes över Buddy Cinci blev stor och människor försökte komma på var 

den kom ifrån. Verket som han skapade blev stort för honom då han fick upp ögonen för att 

skapa posters i större skalor.51  

I boken Obey Supply & Demand: The art of Shepard Fairey av Roger Gastman skriver han 

såhär: ”GIANT-sticker-kampanjen kan förklaras som ett experiment i fenomenologi. 

Heidegger beskriver fenomenologi som "processen att låta saker manifestera sig". 

Fenomenologi försöker göra det möjligt för människor att tydligt se någonting som är rätt 

                                                
49  Obey Giant (1995-2019). https://obeygiant.com/cv/ (Hämtad 2018-11-19) 
50  Youtube (2016), OBEY THE GIANT - The Shepard Fairey Story (2012), 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd918A4DGtc (Hämtad 2018-11-19) 
51  Youtube (2016), Shepard Fairey: Obey 1998 Interview: "'The originator of the Andre the Giant thing.'", 

https://www.youtube.com/watch?v=hze7OChCXS0 (Hämtad 2018-11-19) 
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framför sina ögon men döljande; saker som är så tagna för givet att de dämpas av abstrakt 

observation.”52 

Shepard Fairey skapade en ökad medvetenhet angående omgivningen vi varje dag tar för 

givet och det vita bruset av kommersiell reklam. Coca Cola hade skapat drycken OK Soda 

vars design var nästintill identisk till Shepard Faireys André The Giant, vilket skapade 

förvirring bland konsumenterna. I protest skapade Shepard Fairey en parodi på OK Soda 

genom att skapa nya OK Soda-dekaler som han placerade runt om i Providence, USA. 

Kampanjen fick även den stora spridning då dekalerna placerades ovanpå redan existerande 

Coca-Cola lysboxar och läskautomater. OK Soda togs sedan bort från marknaden.53 

Shepard Faireys tanke ifrån början var inte att hans gatukonst skulle ligga till grund för den 

nya konstvärlden men hans målningar blev i verkligheten influerande för den nya 

konstvärlden. Han hade lånat idéer från graffitin och när han hade fullbordat sina prestationer 

för att få respekt vände sig graffitimålarna till honom för att få idéer och inspiration.54 

I en intervju berättar Shepard Fairey att vid ett tillfälle i New York blev han ertappad av 

civilpoliser då han satte upp sina André the Giant-posters och de ifrågasatte om det var hans 

verk för de visste att André the Giant-postern ursprungligen kommer från Rhode Island. Hans 

posters var nu igenkända över stora delar av USA. Fortsatt i intervjun berättar han att det som 

triggar honom är adrenalinet som tillkommer efter att ha tryckt upp posters på gatorna och 

sedan går därifrån utan att bli sedd av andra människor som passerat. Han har vid ett flertal 

gånger blivit arresterad efter att satt upp olika verk på gatorna.55  

 
Varumärket Obey 
 
Obey är ett klädmärke och varumärke skapat av gatukonstnären Shepard Fairey. Det började 

med hans klistermärke han skapade 1989 då han gick på RISD, Rhode Island school of 

design. Klistermärket blev en gatukonstkampanj som fick spridning över hela världen likaväl 

som en hyllning av kropp och konst. Obey-kampanjen är skapad i Do-It-Yourself motkultur 

av punkrock och skateboarding. Men det har också tagits inspiration och ledtrådar från 

kommersiell marknadsföring, populärkultur och politiska budskap.56 

                                                
52  Gastman, 2009 s. 5 
53  Gastman, 2009, s. 37 
54  Gastman, 2009, s. 44 
55  Youtube (2016), Shepard Fairey: Obey 1998 Interview: "'The originator of the Andre the Giant thing.'", 

https://www.youtube.com/watch?v=hze7OChCXS0 (Hämtad 2018-11-19) 
56  Obey Clothing (2019). https://zine.obeyclothing.com/about/ (Hämtad 2018-11-21) 
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Tre år senare, 2001, skapades Obey clothing. Det var som en förlängning av Shepard 

Faireys sortiment av arbete. Istället för att bara sprida sina budskap via klistermärken och 

målningar började han att sprida budskapen på kläder, detta var ett annat sätt för honom att 

sprida sitt budskap och konst.  

När det kommer till kläderna går det att se att dessa har skapats utifrån inspiration från 

militär design, arbetskläder samt kulturella rörelser. Tillsammans med två andra personer vid 

namn Mike Ternosky och Grace Lee fick han hjälp med att skapa mönster som skulle passa 

och representera honom. Hans influenser, ideal och filosofi.57  

Obey är uppdelat i två kategorier. Den ena där fokus ligger på kläder och försäljning varav 

den andra består av hans tidigare utställningar och konstverk.58 

Vid skapandet av André The Giant-klistermärkena blev det som ett sorts underground 

fenomen beskriver Shepard Fairey. Han tyckte att det var väldigt spännande. Själv såg han 

gatukonsten som ett sätt att göra reklam på publika platser. Något som borde nyttjas.59 

Shepard Fairey har skapat många olika verk under en lång tid. Ett exempel på detta är hans 

politiska poster Obama Hope som han skapade som en kampanj under presidentvalet. 

Shepard Fairey beskriver själv hans starka tro på Obama och att han tidigare inte känt att han 

ville stödja någon annan av presidentkandidaterna. Exempel på detta är den anti-Bush poster 

han tog fram under 2004. Denna poster fick dock motsatt effekt och slog bakut, då den 

snarare triggade republikanerna till hårt arbete för att få sin kandidat omvald.60 Postern heter 

Obey Bush One Hell of a Leader, föreställande George Walker Bush med vampyrtänder och 

djävulens symbol på skjortkragen.61 Shepard Fairey har tidigare arbetat med politiska posters 

föreställande personer som till exempel, Lenin, Stalin och Mao. Han anser att det inte är en 

konstnärs jobb att kommentera politik men han tycker att det är viktigt att kunna få uttrycka 

sig politiskt genom sina verk.62 

 
  

                                                
57  Obey Clothing (2019). https://zine.obeyclothing.com/about/ (Hämtad 2018-11-21) 
58  Obey Clothing (2019). https://obeyclothing.eu/ (Hämtad 2019-01-08), Obey Giant (1995-2019). 

https://obeygiant.com/ (Hämtad 2019-01-08) 
59  Youtube (2014), Shepard Fairey: Obey This Film, https://www.youtube.com/watch?v=rcSBr4ZKmrQ 

(Hämtad 2018-12-15) 
60  Gastman, 2009, s. 271-272 
61  Gastman, 2009, s. 366-367 
62  Gastman, 2009, s. 272-273 
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Analys 
 
I det här kapitlet kommer studiens empiriska material diskuteras utifrån en kvalitativ 

litteraturstudie och utifrån studiens teori där subkultur betraktas som ett fenomen inom 

visuell kultur. Här kommer jag att lyfta fram centrala och viktiga delar och diskutera det som 

belyser studiens syfte. 

 

Influenserna från gatukonst  
 
Enligt skribenten och konstnären Cedar Lewisohn så handlar gatukonsten om att interagera 

med publiken på gatan och folket, massorna. Inte att ansluta sig till besättningar eller att 

kommunicera ett hemligt språk.63 Det är tydligt att Shepard Fairey har gått i linje med 

gatukonstens syfte då han drivs av att väcka intresse hos allmänheten med sina konstverk ute 

på gatan. 

Fortsättningsvis säger Lewisohn att graffiti och gatukonst idag korsas i samband med att 

graffitin utvecklas och utvecklar sina regler.64  

Jag anser att graffiti och gatukonst är två genrer som är väldigt lika varandra och skulle 

kunna placeras i samma genre, fast de skiljer sig åt gällande slutresultat. Båda är en form av 

gatukonst men utförs på olika vis. Lewisohn beskriver att dessa två genrer är väldigt olika 

varandra, graffiti handlar om att måla på en yta genom att taga eller skriva sin signatur. 

Gatukonst är en undergenre av graffitin anser han. För att förstå skillnaden jämför han jazz 

med technomusik.65  

Inom gatukonst kan många verk komma till uttryck för att förmedla något, till exempel 

genom propaganda. Här kan jag se faktorer som kan ha influerat Shepard i sitt val av 

konstverk och sättet att kommunicera med omvärlden. Om man exempelvis återgår till Keith 

Harings konst på Berlinmuren, är gatukonst många gånger utförda på känslomässiga platser.66 

En liknelse som går att göra med Shepard Faireys verk Obama Hope. Bilden föreställer ett 

porträtt av dåvarande presidentkandidaten och senare presidenten Barack Obama med texten 

HOPE under. Shepard Fairey valde att visa upp denna målning under en väldigt känslig tid för 

USA där framtiden politiskt var oviss och osäker. Här visar han ett tydligt ställningstagande 

för politik och för Barack Obama i synnerhet.67 Viktigt att poängtera är dock att gatukonst 

                                                
63  Lewisohn, 2008, s. 15 
64  Lewisohn, 2008, s. 63 
65  Lewisohn, 2008, s. 15 
66  Lewisohn, 2008, s. 63 
67  Gastman, 2009, s. 271-272 
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inte alltid utförs på känslosamma platser, innehåller propaganda eller andra budskap. Shepard 

Faireys konstverk är exempel på det, då han utfört både propagandakonst, med Obama Hope 

som tydligaste exemplet såväl som konst utan någon direkt innebörd där André the Giant är 

ett exempel.  

Graffiti som genre tog form först på 1960-talet i USA där målningarna främst handlade om 

att sprida sitt namn genom tags och gatunummer till att idag inkludera uttryck för åsikter, 

även politiska.68  

Lewisohn beskriver att gatukonst ofta reflekterar över platsen där den är utförd jämfört 

med graffiti där reflektionen inte är likadan. Detta skulle kunna vara på grund av att 

gatukonsten kan utföras för att förmedla ett budskap och målningens plats blir då betydande.69 

Konstvetaren Staffan Jacobson menar på att graffiti också lägger tankar kring placerandet 

och kvantiteten. Men i det fallet handlar det mer om placeringen för att synas och sprida sitt 

artistnamn än budskap, då prestigefyllda och svåråtkomliga platser blir ett sätt att konkurrera 

med andra graffitimålare.70 I ett fall då en konstnär vill nå ut med ett budskap kan platsen 

komma att bli viktig i avgörandet för vilka och hur många som ser den. Placeras till exempel 

en poster väldigt högt upp på en byggnad kan den för vissa gå obemärkt förbi medan för 

andra väcker stor uppmärksamhet. Hur har någon tagit sig upp dit? I detta fall har konstnären 

lyckats med att få sitt verk uppmärksammat. 

Det finns även andra paralleller att se från graffiti- och gatukonstkulturen. 

Universitetslektorn Björn Jonsson skriver i sin doktorsavhandling, platserna som 

graffitimålarna utför sina målningar på kallas av dem själva för scener. Exempel på detta är 

allt från väggar, parkbänkar och tåg. Många utav målarna tar till sig artistnamn som gör dem 

kända på de så kallade scenerna de själva kallar det. Artistnamnen kan bestå av symboler eller 

namn. Genom att skapa konst på gatan blir det för många spännande på grund av den mystik 

som framkommer i samband med själva skapandet. Spänningen att skapa något som ingen vet 

vem det är och i försök att inte bli påkommen.71 Här syns en tydlig parallell till Shepard 

Fairey då han skapade André the Giant och klistrade upp en stor bild över en reklamskylt 

utifrån en mängd A4 ark. Han utförde projektet på kvällen så ingen skulle se när han 

tillsammans med sin kompis satte upp den enorma postern. Det var inte förrän dagen efter 

som skaparen kunde namnges efter att ha visat klassen en tidningsartikel på det utförda 

                                                
68  Jacobson, 1996, s. 22 
69  Lewisohn, 2008, s. 63 
70  Jacobson, 1996, s. 78 
71  Jonsson, 2016, s. 19 
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arbetet han gjort kvällen innan.72 Återigen pekar detta på influenser från gatukonstens kultur. 

Det visar på stora liknelser till graffitikulturen där han ville sträva efter att inte bli påkommen 

medan han utförde sitt arbete. Inom genren strävar de flesta efter att få sitt artistnamn spritt så 

andra vet vilka dem är. Här finns en likhet med Shepard Fairey; han visade sitt utförda verk så 

alla visste att det var han som gjort det omskrivna verket. 

Efter att ha sett intervjun med Shepard Fairey då han berättar om den gången han blev 

ertappad av civilpoliser i New York, visas det tydliga tecken på att han ville bli igenkänd.73 

Det skulle kunna liknas med graffitins sätt att använda taggar. Jacobson beskriver att de 

använde taggar för att bli igenkänd.74 Detta går att likna med Shepard Fairey som använde 

samma stil och sitt sätt att utrycka sig på för att förbli igenkänd. 

På samma sätt som doktoranden Malcolm Jacobson skriver att ett flertal konstnärer lånat 

eller börjat med graffitin eller åtminstone lånat idéer från graffitin, pekar det på att Shepard 

Fairey antagligen också funnit inspiration från gatukonst- och graffitikulturen.75 Åtminstone 

har han inspirerat andra då andra vänt sig till honom för hjälp och inspiration.76 

Anna Waclawek är konsthistoriker och anser att gatukonstmålare och graffitimålare har en 

koppling med varandra genom att målarna börjar med graffiti för att sedan gå över till 

gatukonst för att skapa konst ute på gatan via experiment med olika medier och 

diffusionsförhållande.77 Professorerna Marita Sturken och Lisa Cartwright menar att reklam 

är en stor del av hur varumärkena i modernitets industrin uppkom.78 Här kan man se en 

parallell med Shepard Fairey som i en av intervjuerna säger att gatukonst enligt honom är ett 

sätt att uttrycka gratis reklam på publika platser.79 Många som utför sina gatukonstmålningar 

är många gånger genomtänkta på grund av den anledning Shepard Fairey säger, gratis reklam 

på publika platser. 

 

  

                                                
72		 Youtube (2016), OBEY THE GIANT – The Shepard Fairey Story (2012), 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd918A4Dgtc (Hämtad 2019-01-09) 
73  Youtube (2016), Shepard Fairey: Obey 1998 Interview: ”’The originator of the Andre the Giant thing.’” 

https://www.youtube.com/watch?v=hze7OChCXS0 (Hämtad 2019-01-09) 
74  Jacobson, 1996, s. 27 
75  Jacobson, 2011, s. 51 
76  Gastman, 2009, s. 44 
77  Bengtsen, 2014, s.11 
78  Marita Sturken & Lisa Cartwright, 2018, s. 260 
79  Youtube (2014), Shepard Fairey: Obey This Film, https://www.youtube.com/watch?v=rcSBr4ZKmrQ 

(Hämtad 2019-01-09) 
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Kultur och identitet  
 
Efter andra världskriget kom populärkulturen att ligga till grund för ungdomars 

identitetsskapande. Mode blev ett sätt att orientera sig själv i en ständig föränderlig värld 

genom att vara modern.80  

Varumärket Obey, grundat av Shepard Fairey är idag ett etablerat känt varumärke som nått 

hög status globalt. Att bära Obey är ett sätt att vara modern och kan kopplas ihop med 

identitetsskapande.  

När varumärken blir vår kultur tar konsumenterna åt sig den kulturen som ett sätt att leva. 

Inte bara ett sätt att se och känna något utan det blir mer som ett kulturellt fenomen som vi 

skapar vår identitet utifrån. 

Det går att resonera att för många handlar mode om ett sätt att identifiera sig, där vi med 

hjälp av mode kan uttrycka oss. Det kan vara uttryck som i att en tröja bär ett 

propagandatryck.  

Universitetslektorn och forskaren Philip Warkander skriver i litteraturen Á la mode: mode 

mellan konst, kultur och kommers att det finns flera sätt att uttrycka sig som är lika kreativt 

som mode. Litteratur, musik och film är bara ett fåtal branscher som kan kopplas till detta.81 

Det visar på en parallell med Shepard Fairey och hans sätt att uttrycka sig kreativt. Förutom 

att han designar tryck på kläder är också gatukonst något som klassas in i denna kategori. I en 

intervju utförd av Warkander säger den intervjuade att mode kan betraktas som något visuellt. 

Detta genom att vi bär och lever i det. Därför kan det kopplas till verkligheten på ett sätt som 

många andra kulturella uttryck inte kan göra.82 Exempel på kulturella uttryck som kopplas till 

verkligheten är Shepard Faireys parodi på OK Soda där han gör narr av mänsklighetens 

ouppmärksamhet för kommersiell reklam och den omgivning vi lever i.83 

Exempel på fler kreativa branscher som presenteras i Á la mode: mode mellan konst, kultur 

och kommers är musik.84 Musik är också ett sätt att uttrycka sig precis som Shepard Fairey 

gjort med sitt varumärke genom mode och gatukonst. Exempel på att uttrycka sig genom 

musik kan ses hos Conover som uttryckte sina politiska åsikter via radion med hjälp av jazz.85 

Detta pekar på ytterligare ett exempel på hur politiska åsikter kan uttryckas i kreativa 

branscher. 

                                                
80  Ida De Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, 2016, s.189 
81  Ida De Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, 2016, s. 95 
82  Ida De Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, 2016, s. 95 
83  Gastman, 2009, s. 37 
84  Ida De Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, 2016, s. 95 
85  Kimvall, 2014, s. 87 
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Att se på mode utifrån samma synvinkel är dock inget som alla gör. Att betrakta mode som 

något visuellt är inte alltid självklart för alla. Resonemanget kan vara om mode verkligen kan 

betraktas som något visuellt i jämförelse med till exempel konst.  

Utifrån studiens empiriska material kan resonemanget om mode som något visuellt styrkas 

från varumärket Obey. Varumärket som ursprungligen grundades utifrån skaparens gatukonst 

kan ge stöd för detta resonemang då hans gatukonst kom att tryckas på kläder. Detta visas 

genom hur gatukonst och modekulturen kom till uttryck influerat av varandra. 

En stark koppling till en definierad kultur och identitet visas genom att det finns en stor 

utsträckning i USA där graffitin etablerades och spreds. Graffiti och hip-hop är två genrer 

som kan kopplas ihop med hjälp av subkulturen. Graffiti och gatukonst handlar för många om 

ett sätt att uttrycka sig och förmedla budskap. Budskap som till exempel är politiska. Här kan 

man se en parallell med identitet och identitetsskapande och återigen ge exempel på Shepard 

Faireys konstverk Obama Hope som skapades under presidentvalet. Detta visas genom 

budskapet som Shepard Fairey ville förmedla. Det är tydligt att han visar hoppfullhet för 

Barack Obamas politik, samtidigt som han identifierar sig och uttrycker sig genom sitt 

konstverk. 

Jonsson menar i sin doktorsavhandling att ungdomarna inom subkulturen upplever graffiti 

som något spännande och möjligheten att få uttrycka sig på offentliga platser.86 Det här visar 

på en tydlig parallell till Shepard Fairey som själv har beskrivit i en intervju, om kicken han 

får av att sprida sin konst och få uttrycka sig på platser som är svåråtkomliga. Han berättar 

också om känslan han får då en person ouppmärksamt passerar honom då han utför ett arbete, 

för att sedan passera igen och lägger märke till en hel vägg med posters eller en målning.87 

Enligt Marita Sturken och Lisa Cartwright tar vi som konsumenter varumärkeskulturen 

som ett sätt att leva när den blivit en del av vår kultur. Utifrån det skapar vi oss vår identitet 

eftersom att vi lever i en varumärkeskultur. Genom att identifiera sig med varumärkeskulturen 

skulle det kunna innebära att vi identifierar oss med en del av modekulturen.88  

I intervjun utförd av Warkander säger den intervjuade att mode ger en känsla av 

meningsfullhet som andra branscher saknar.89 Jag är beredd att hålla med. I studiens 

diskussion som berör ämnet finner jag att Obey gång på gång pekar på detta. Detta genom 

                                                
86  Jonsson, 2016, s.21 
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exempel på uttrycksfulla budskap som Shepard Fairey skapat i form av posters och kläder. 

Kläder är ett nytt sätt att uttrycka och nå ut till allmänheten.  

Vi kan på andra sätt än genom mode och varumärken skapa och söka efter identitet. Som 

den omnämnde Fischer i magisteruppsatsen Varumärkesannektering – en studie i hur 

subkulturer påverkar varumärken menar, genom att ansluta sig till en referensgrupp där en 

subkultur växer fram handlar det om att vi söker efter identitet.90 Återigen kan det återkopplas 

till Obey och Shepard Fairey som visar på hur hans varumärke kopplas ihop med den 

subkulturella stilen och identitet. Hans varumärke har många influenser från 

gatukonstsubkulturen och identifieras med gatukonst och mode. Många försöker finna sin 

identitet i en subkultur och mode som i det här fallet sammanflätas. Författaren Boel Olsson 

säger jämfört med Fischer att subkulturen inte alltid behöver vara något vi identifierar oss 

med. Det går också att se det som en hobby att tillhöra en subkultur.91  

Genom att taga skapade de sig ett artistnamn som de identifierade sig med, som till 

exempel tidigare nämnda Taki. För honom handlade det om en lek, en sorts tävling.92 

Återigen kan en parallell dras med Shepard Fairey som kände spänning och såg det hela som 

något roligt vid utförandet av sina verk. Han, likt Taki, identifierade sig på gatan genom 

André the Giant-klistermärket. Både klistermärket och postern är känd världen över och de 

som känner till Obey eller gatukonst vet vem skaparen är. Shepard Fairey skapade sig kort 

och gott ett namn redan innan varumärket Obey etablerades. Han skapade sig en identitet och 

detta går att återkoppla till de omnämnda personerna i Jonssons doktorsavhandling, där de ger 

en förklaring att måla graffiti kan vara ett sätt för målarna själva att skapa en identitet.93   

 

Subkultur inom graffiti och hip-hop 
 
Graffitikulturen kategoriseras ofta in i hip-hopens subkulturella sammanhang. Graffitin spred 

sig inte förrän ca femton år senare efter graffitins framväxt, genom hip-hopen och 

musikvideons framväxt.94 Efter en orolig tid i Bronx som bestod av en hög arbetslöshet med 

mycket bränder, började ungdomar att ledsna. För att bryta sig loss från den onda spiralen 

som pågick började flera grupper av ungdomar att skapa musik genom LP-skivor och hip-hop 

musiken började formas.95 Ungdomarna fick nu en tillhörighet till en grupp och lämnade 
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gatugängen för att breakdansa, måla och dj:a. Stöd för detta resonemang visas i Boel Olssons 

text där det står att kulturen beskrivs som något som uppstår i samhällen för att lösa problem. 

Inom subkulturen handlar det mycket om gemensamma åsikter, utanförskap och avsaknaden 

från det rättsliga samhället och missnöjet och det utanförskap som har skapats. Medlemmarna 

kännetecknar en subkultur genom värderingar, språk och vanor. Tidigare har subkultur 

betraktats som tecken på utanförskap. Utanförskap bidragande till konsumtion.96 Detta kan 

liknas med hur Shepard Fairey under början av sin karriär rörde sig mellan olika subkulturella 

grupper, för att sedan utveckla varumärket Obey som kom att exploateras av samhället och 

slutligen bidrog till konsumtion.  Utifrån vad vi ser när vi tittar på Shepard Faireys Obama 

Hope går det att anta att det finns ett hopp i den politiska ställning som Obama representerar. 

En politisk ställning som skulle hjälpa subkulturen att få bättre förutsättningar. Att använda 

graffiti eller platser där graffiti ofta förekommer, går det att se det som att Shepard Fairey 

använder det som en kanal för att nå ut med sitt budskap och sin politiska ställning. På så sätt 

finns det tydliga kopplingar till att subkulturen och subkulturens sätt att uttrycka sig och ta 

ställning även förkommer i Shepard Faireys sätt att nå ut med sin konst.  

Lewisohn skriver, gatukonst handlar om att interagera med publiken på gatan, massorna. 

Gatukonst är öppet, vem som helst kan se och förstå vad som uttrycks. Det är ett öppet 

samhälle. Vi som är utanför graffitikulturen kan förstå gatukonst även då vi står utanför. Vi 

kan se ett utfört verk på gatan och kunna tyda den. Likt det Lewishon säger är det öppet för 

alla, målet är att nå ut till alla personer. Ett sätt att kommunicera med oss som står utanför 

kulturen.97 Detta görs exempelvis genom Shepard Faireys politiska posters, han anser att det 

är viktigt att få uttrycka sin ställning via sina verk trots att det inte är hans jobb att 

kommentera politik. På så sätt når han ut till en bred publik. Dock behöver gatukonst inte 

alltid handla om att förmedla något, det kan också bara vara ett konstverk. Som Shepard 

Faireys André the Giant poster, finns det inget direkt uttalat budskap med postern eller 

klistermärket. Däremot blev klistermärket en gatukonstkampanj. Obey-kampanjen är skapad i 

Do-It-Yourself-anda, och Shepard Fairey liknar det med kulturen inom punkrock och 

skateboarding. Men det har också tagits inspiration och ledtrådar från kommersiell 

marknadsföring, populärkultur och politiska budskap.98 Shepard Fairey ville skapa något som 

sedan blev känt i stora delar av världen, vilket denna kampanj slutligen blev. Han utförde 
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både gatukonstmålningar med budskap men också konstverk med ingen direkt innebörd, 

förutom som något visuellt. 

Precis som hip-hop har varit delaktig i spridningen av graffiti och budskap har också 

jazzen gjort det tidigare. Genom att sprida politiska åsikter använde sig Conover av jazzen på 

radion för att sprida budskap.99 Shepard Fairey använde sig av målningar för att sprida sina 

politiska åsikter. Kopplingen att sprida budskap är lika, då det uttrycks på två olika kreativa 

sätt. 

Den subkulturella stilen beskrivs av Boel Olsson som en stil som avviker från det 

dominerande mönstret i ett samhälle.100 Eftersom graffiti och subkultur är en kulturell rörelse 

som går ihop med varandra pekar det på kopplingar till Obey på grund av dess inspiration. 

Kläderna som skapades skulle representera hans influenser, ideal och filosofi. Klädernas 

inspiration kommer från militär design, arbetskläder och från kulturella rörelser.101 Här kan en 

parallell dras med subkulturen inom graffiti och gatukonst då det är en kulturell rörelse och 

det kan sägas att Shepard Fairey själv tillhör den rörelsen i och med sin graffiti och gatukonst. 

Det går att se att Shepard Fairey lånat och tagit idéer från gatukonsten och graffiti. Genom 

skapandet av det som idag är Obeys logotyp säger man att mycket kommer direkt från 

skateboardkulturen och punk rock, som på samma sätt var mycket egenskapande som när han 

skapade egna tröjor och klistermärken.102 

Boel Olsson beskriver att subkulturella aktiviteter används av det etablerade samhället till 

att dölja det som faktiskt händer. Som när de subkulturella pseudohändelserna speglas i media 

får de många gånger väldigt stora utrymmen som kan presenteras större än vad de händelser 

som är avgörande i vår framtid och samhällsutveckling gör.103 Subkulturella aktiviteter i 

studien skulle kunna vara graffiti som skulle kunna presenteras i media som skadegörelse, 

men i själva verket kanske en graffiti eller gatukonstmålning skulle kunna bestå av ett viktigt 

budskap. Här pekar det återigen på en parallell till Shepard Fairey och hans verk som många 

gånger presenterar viktiga budskap som OK Soda-parodireklamen som hade i syfte att göra 

narr av människorna i omgivningen som tog kommersiell reklam och omgivningen vi lever i 

för givet. Detta kan väljas att se och betraktas som man själv vill; skadegörelse eller viktig 
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och meningsfull reklam. Här kan vi söka stöd till teorin där subkultur betraktas som ett 

fenomen i en visuell kultur genom Boel Olsson och Shepard Fairey.  
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Sammanfattande slutdiskussion 
 
Utifrån en kvalitativ litteraturstudie har syftet med studien varit att öka förståelsen för 

samspelet mellan subkultur, varumärken och mode utifrån exemplet Obey. Med hjälp av 

studieobjekten har material kunnat samlats för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

 
• Hur kommer influenserna från gatukonst (street art) till uttryck i Obeys design och 

varumärke? 

• Hur förhåller sig varumärket Obey till kultur och identitet? 

• Hur är varumärket Obey inspirerat av subkulturen inom graffiti och hip-hop och på 

vilket sätt är den en del av kulturen? 

 
Det har framgått i studien att det är skillnad på graffiti och gatukonst. Graffiti består mer av 

tags och ett ”hemligt språk” och kan vara svårt att förstå för de som står utanför den kulturen. 

Gatukonst är mer för en öppen publik som är lättare att förstå. Både gatukonst och graffiti är 

en konstform på gatan, en öppen plats för att kunna sprida reklam och budskap menar 

Shepard Fairey. Detta kan bland annat göras genom målningar, posters eller klistermärken. 

Det visas under studien hur Obey har influerats från gatukonsten i sin design och 

varumärke. Shepard Fairey skapade André the Giant som idag är Obeys logotyp. Detta 

kommer ursprungligen ifrån ett klistermärke som han skapade utifrån brottaren André the 

Giant under ett skolprojekt. Detta kom att bli en gatukonstkampanj. Fortsatt har han skapat 

posters som speglat hans åsikter och varit ett sätt att förmedla och sprida vidare sitt budskap i 

form av till exempel politiska. Något som han anser är viktigt.  

Shepard Fairey strävade efter att bli ihågkommen, på samma sätt som de tidigare 

graffitimålarna från 1960- och 1970-talet gjorde genom sina tags. Det framgår tydligt hur 

influenserna från gatukonsten har kommit till uttryck i Obeys design och varumärke. 

Inspirationen till att skapa varumärket kom genom att Shepard Fairey ville utveckla och 

sprida budskap på annat sätt än genom verk på gatan, och resultatet syns i hans klädmärke. 

Obey som varumärke växte fram från hans tidigare verk och André the Giant ser vi idag 

tryckta på kläderna och på gatan. 

 

Hur Obey förhåller sig till kultur och identitet har kunnat fastställas med hjälp av det 

empiriska materialet och studiens analysdel. Mode handlar för många om ett sätt att 

identifiera sig och uttrycka sig. Utifrån studien går det att förstå att Obey är ett modernt 

varumärke med hög status.  
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Obey tillhör både modekulturen och subkulturen inom gatukonst, skateboard och graffiti. 

Detta visas genom att Shepard Fairey till en början började som gatukonstnär då han utförde 

sina verk ute på gatan i form av konst, reklam, propaganda och politiska åsikter som 

presenterats i studiens analys och bakgrund. Detta tog han vidare in i modebranschen där 

gatukonsten och graffitikulturen följts med. Detta pekar på hur kultur och identitet finns hos 

Obey. Gatukonst beskrivs av konstvetaren Lewisohn som en öppen plats, och enligt Shepard 

Fairey en plats att uttrycka åsikter och reklam på allmänna och öppna platser. Eftersom 

Shepard Fairey ägnat sig åt målningar med budskap både på kläder och på gatan pekar det på 

hur Obey förhållit sig till kultur och identitet. Identitet genom att vara ett modernt varumärke 

som ger konsumenten en form av identitet genom mode, och kultur genom att förhålla sig till 

allt från gatukonst och graffiti till skateboarding. 

 

Det som definierar en subkultur är dess medlemmar. Det handlar mycket om gemensamma 

åsikter, utanförskap och missnöje. Utanförskap är ett tidigare tecken som definierar en 

subkultur. Subkulturer växte fram i drabbade områden, till exempel tidigare nämnda Bronx, 

USA. Hur Obey har inspirerats och är en del av kulturen visas genom hans sätt att vara och 

uttrycka sig. Shepard Fairey använde gatukonsten som en kanal för att nå ut med sina budskap 

som politisk ställning och propaganda med exempelvis Obey Bush One Hell of a Leader 

postern. Enligt författaren Boel Olsson är den subkulturella stilen en stil som avviker från det 

dominerande mönstret i ett samhälle. Precis som Obey gör med sin unika idé att skapa André 

the Giant, som senare kom att bli varumärket Obeys logotyp och märke på kläderna. Stilen är 

bland annat inspirerad av kulturella rörelser som kan tänkas vara subkulturen inom gatukonst 

och graffiti på grund av dem som bär plaggen och hans sätt att sprida budskap. Obey är inte 

bara ett klädmärke utan ett varumärke och mer därtill. 

Shepard Fairey fortsätter fortfarande med sin gatukonst som går att se på gatan runt om i 

världen. Precis som konstnärer tagit inspiration från gatukonst och graffiti pekar det också på 

att Shepard Fairey gjort samma sak när det kommer till hans design.  

 

Utifrån en kvalitativ litteraturstudie har frågeställningarna kunnat besvaras. Det har visats hur 

inspiration har hittats från gatukonst och graffiti i Shepard Faireys design med hjälp av hans 

utförda gatukonst. I studien har frågeställningen om hur Obey förhåller sig till kultur och 

identitet, samt hur Obey förhåller sig till gatukonstkulturen också besvarats.  

Det har även gått att besvara hur Obey influerats av subkulturen inom hip-hop och 

gatukonst genom att förklarat vad subkulturen innebär och hur han förhållit sig till den.   
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