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Abstract

To Be or Not to Be explores the concept of autonomy within the street art discourse and it starts by 

analyzing the concept in both Immanuel Kant's and Theodor W. Adorno's theories of autonomy. The

paper's main focus is the autonomy of art and artistic autonomy and how these ideas are expressed 

and viewed within the discourse of street art. By analyzing statements made by practitioners who 

are active within the street art discourse, both as artists and as gallery owners, curators, auctioneers 

etc., this paper concludes that the concept of autonomy in the street art discourse is much closer to 

that of Adorno's concept of autonomy than that of Kant's. 

   In the analysis of the concept of autonomy this thesis draws on both Koselleck's conceptual 

history  and the poststructuralism of Laclau and Mouffe. This thesis utilizes Koselleck's method of 

synchronical and diachronical analysis to explore the concept of autonomy and the concepts 

surrounding autonomy. From the theories of Laclau and Mouffe, it mainly uses their concepts of 

'myth', 'floating signifier' and 'antagonism' which are developed in their theory of discourse, to 

analyze the statements made by the practitioners within the street art discourse. 

   To give this thesis a firm theoretical foundation to stand on it has been divided into two parts. In 

part one it defends poststructuralism from some of the critique that this theory have been the subject

of. This has been done in order to refute, otherwise, possible criticism of part two, where the actual 

analysis of autonomy is presented. 

   This thesis concludes that the concept of autonomy is of great importance for the overall discourse

of street art and that it plays a key-role in making street art what it is. 

Keywords: Street Art; Autonomy; Art; Adorno; Kant; Myth; Floating signifier; Antagonism; 

Cultural Industry;                
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Inledning

Konstens autonomi är något som ofta antas vara förutsättning för att konsten ska kunna florera. Inte 

sällan betraktas repressiva regimers censur och strikta kontrollerande av konstnärliga uttryck med 

avsky i demokratins högborgar. På flera håll i världen har konstverk förstörts och konstnärer 

fängslats. Att den ryska punktrion Pussy Riot som dömdes till två års fängelse, i Ryssland, för att ha

spelat en provocerande låt i en kyrka1 hör till det kanske senaste och mest omskrivna exemplet. 

'Konsten ska vara fri', brukar det heta. 'Konstnärer ska vara fria att skapa vad de vill utan att riskera 

varken censur eller fängelse', en förlängning av tanken om konstens frihet. Här blir det 

förhållandevis tydligt med vad som avses med konsten/konstnärens autonomi. Själva 

skapandeprocessen och utställningen av det givna konstverket ska inte hindras av regimer eller 

statsskick. Detta är något som många demokratier betraktar som en självklarhet. Denna självklarhet 

tycks dock inte gälla för alla konstformer. Gatukonst och graffiti är två konstformer som tycks vara 

särskilt utsatta för censur och där utövarna, i Sverige, riskerar dryga böter eller till och med fängelse

i upp till två år. Detta beror på att gatukonst och graffiti ofta klassificeras som vandalism och 

skadegörelse. Censuren av gatukonst och graffiti fungerar på ett sådant sätt att det som dyker upp på

offentliga väggar ska, så snabbt som möjligt, plockas bort, saneras eller målas över. Men vissa 

städer går längre och tillåter inte ens annonser för lagliga graffitievenemang på stadens kulturtavlor,

som är platser där man kan annonsera om kommande evenemang.2 Att detta inte upprör mer än det 

borde kan naturligtvis bero på flera orsaker. Men en av orsakerna skulle kunna vara att gatukonsten 

och graffitin i en viss mening befinner sig utanför konstvärlden. Gatukonsten och gatukonstnären är

inte beroende av ett galleri på samma sätt som övrig konst för den/hen har gatan. Gatukonstnären 

behöver inte locka publik till sina utställningar genom att göra sig ett namn för hen når ut till alla 

som rör sig i staden. Kan man kanske följaktligen säga att gatukonsten besitter en autonomi som 

andra konstgenrer saknar? Viktigt att påpeka här är att gatukonsten inte ska blandas ihop med annan

konst som använder det offentliga rummet som plats för att visas upp som till exempel 

sanktionerade statyer eller muralmålningar och liknande. Detta beror på att en stor identitetsmarkör 

hos gatukonsten är att den är osanktionerad. 

 

1 Stockholm TT “Putin uppmanas släppa ryska punkare”, Svenska Dagbladet, 5 April 2012, (1.10.2015.) 
http://www.svd.se/putin-uppmanas-slappa-ryska-punkare 

2 TT “Fel att stoppa gatukonstannons”, Dagens Nyheter, 8 Februari 2014, (1.10.2015.) 
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/fel-att-stoppa-gatukonstannons 
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Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka autonomibegreppets förhållande till gatukonstens diskurs. 

Frågan som följer är alltså huruvida man kan tala om autonomi inom gatukonst och hur denna 

autonomi, i sådana fall, ser ut och hur den framställs och representeras. 

   För att undersöka detta är det fruktbart att börja uppsatsen med en analys av själva 

autonomibegreppet. Vad är det som är autonomt och vad är det autonomt ifrån? Dessa två frågor 

fungerar som själva huvudfrågorna i undersökningen av autonomibegreppet hos Kant och Adorno 

samt inom gatukonstens diskurs. Denna analys kommer att göras med hjälp av Kosellecks 

begreppshistoriska analys (se Teori och metod) vilket gör att det redan finns några, på förhand, 

givna frågor: Vilka andra begrepp relaterar till det givna begreppet? I vilken kontext finner man 

begreppet? Finns det i flera kontexter? Om det finns i flera kontexter skiljer sig i sådana fall 

innebörden av begreppet åt? Hur har man sett på det givna begreppet genom historien? 

   När dessa frågor har besvarats kommer resultatet att jämföras med analysen av gatukonsten. 

Analysen av gatukonstens diskurs kommer att ske med hjälp av begrepp inspirerade av Laclau och 

Mouffes diskursteori. De begrepp som används är framför allt myter3, subjektspositioner4 och 

antagonism5 (se Teori och metod). Genom att undersöka de subjektspositioner som uttrycks inom 

gatukonstens diskurs kan detta synliggöra de myter som ligger till grund för de olika 

subjektspositionerna och även den potentiella antagonism som kan uppstå inom diskursen. Detta 

hjälper då till att klargöra vilken roll autonomibegreppet spelar inom gatukonstens diskurs. Säg, till 

exempel, att det visar sig att (gatu-)konsten besitter en autonomi som består i att (gatu-)konsten är 

fri från att inneha en social funktion. Om detta skulle uttryckas av, exempelvis, subjektspositionen 

galleristen, skulle detta kunna leda till antagonism om hen hävdar myten; (gatu-)konstens sociala 

funktion. Detta skulle alltså leda till att gatukonsten saknar autonomi enligt detta sätt att betrakta 

autonomibegreppet. Frågan som avses besvaras är alltså: Hur uttrycker de olika 

subjektspositionerna de olika myterna inom gatukonstens diskurs? Uppstår det någon antagonism 

mellan de olika synsätten och hur ser den i sådana fall ut? Hur kan detta relateras till 

autonomibegreppet?

3 'Myter' refererar, i denna uppsats, alltid till Laclaus begrepp och inte till vad vi vanligtvis betraktar som myter, eller 
en myt. Myter refererar snarast till de föreställningar som möjliggör för vad man kan säga inom en diskurs. Dessa 
kan därför, beroende på vad den givna myten gör anspråk på, vara antingen sanna eller falska ur ett mer objektivt 
perspektiv. 

4 Subjektspositioner är de positioner ett subjekt kan inta i en given diskurs. Detta kommer fördjupas ytterligare i teori
och metod-kapitlet. 

5 Antagonism är ett begrepp för de konflikter som uppstår i en diskurs.
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   Innan de två ovanstående analyserna kan påbörjas finns det en hel del teori som behöver redas ut. 

Detta är en teoretisk snarare än empirisk undersökning, även om viss empiri förekommer. Det är 

med en rad diskursteoretiska begrepp som gatukonstens diskurs och potentiella autonomi 

analyseras, något som ställer höga krav på den teori man utgår ifrån. I detta fall rör det sig om en 

diskursteori som har sina rötter i poststrukturalismen. Poststrukturalismen har utsatts för hård kritik 

vad det gäller dess ontologiska och epistemologiska grunder, något som påverkat dess 

metodologiska trovärdighet. Av denna anledning är det av vikt att bemöta den kritik som riktats 

emot den för att på så sätt ge undersökningen i övrigt en stadigare grund att stå på. En bra analys 

kräver att den grundas på en hållbar teori. Därför är teori och metod avsnittet särskilt utförligt för att

denna kritik ska kunna bemötas och eventuellt korrigeras. Vidare lämpar sig poststrukturalismen 

som analysredskap när undersökningen handlar om hur en viss föreställning eller idé uttrycks och 

representeras i olika typer av utsagor. Det är inte alltid saker sägs klart och tydligt vilket gör att man

som analytiker måste se till de ord och uttryck som används. För om man ser till vilka specifika ord 

och uttryck som används och hur de används så vittnar detta om den bakomliggande idén eller 

föreställningen som möjliggör de påståenden som yttras i en given utsaga.        

Avgränsningar

Denna uppsats har som främsta syfte att undersöka autonomibegreppet och hur detta begrepp kan 

komma till uttryck inom gatukonstens diskurs. Av denna anledning kommer det att göras vissa 

avgränsningar. Vad det gäller själva autonomibegreppet har det avgränsats till Immanuel Kants och 

Theodore W. Adornos olika teorier om konstens autonomi. Dessa två filosofer valdes för att de 

skrivit mycket inom det estetiska fältet och där autonomibegreppet har spelat en central roll. Deras 

teorier om konstens autonomi kommer sedan att kompletteras med hjälp av Gerald Dworkins teorier

om vad en giltig teori om autonomibegreppet bör innehålla. 

   Uppsatsen kommer även att fokusera på gatukonstens diskurs snarare än graffitins diskurs. Detta 

har att göra med att dessa två genrer skiljer sig åt på ett sätt som påverkar de subjektspositioner som

råder inom respektive genre, vilket i sin tur påverkar hur autonomibegreppet kommer till uttryck. 

Graffiti kommer dock att beröras ytligt där det behövs för att belysa gatukonstens diskurs då de 

båda inte kan separeras helt. 

   Då det är utsagor som är föremål för analys, snarare än de verk som kan göra anspråk på att vara 

gatukonst, kommer det inte göras någon form av bildanalys.    

3



Bakgrund

När man talar om gatukonst kan det uppstå begreppsliga oenigheter. Exempelvis föreställningar om 

att gatukonst skulle vara synonymt med graffiti. Det är dock ganska vanskligt att blanda ihop dessa 

två begrepp då de, även om de delar många likheter, skiljer sig åt i många avseenden vilket påverkar

subjektspositionerna hos de utövare som identifierar sig med den ena eller den andra genren.6 

Generellt sett brukar man med graffiti avse osanktionerade och inofficiella uttryck på en offentlig 

yta.7 Detta kan alltså avse en målning, paste-up,8 installation, etc. som osanktionerat placerats i det 

offentliga rummet. Vad är då skillnaden mellan graffiti och gatukonst? Lewisohn skiljer graffiti och 

gatukonst genom deras respektive funktion och intention.9 

   Vad det gäller formen, eller det som är karaktäristiskt, för graffiti och gatukonst kan man säga att 

graffiti i stor utsträckning uppehåller sig vid 'tagen' eller det skrivna ordet medan gatukonsten är 

betydligt bredare i dess form och innehåll vad det gäller motiv och bilder. Likaså använder sig 

gatukonsten av olika medier i större utstäckning än vad graffitin gör som främst använder sig av 

sprayfärg och 'markers' d. v. s. färgpennor.  Funktionen och intentionen skiljer dem också åt. 

Gatukonstduon Faile beskriver skillnaden på följande vis. 

Street art is more about interacting with the audience on the street and the people, the 
masses. Graffiti isn't so much about connecting with the masses: it's about connecting 
with different crews, it's an internal language, it's a secret language. Most graffiti you 
can't even read, so it's really contained within the culture that understands it and does it. 
Street art is much more open. It's an open society.10 

Detta leder till att subjektspositionerna ser något annorlunda ut inom graffiti och gatukonst. 

Exempel på detta är att många utövare av graffiti ser på sig själva som 'writers' och inte 'artists', 

alltså 'graffiti writer' framför 'graffiti artist'. Tecknet 'writer' ska dock inte betraktas som det liknande

engelska tecknet 'author', eller som svenskans 'författare'. Inom graffiti handlar det inte om att 

skriva någon form av texter utan snarare utformandet av 'tagen'. Man skulle kunna säga att 'tagen' 

utgör själva navet inom graffiti, det är 'tagen' som "massproduceras" i det offentliga rummet, även 

kallat för 'bombing'. Och det är 'tagen' som estetiskt utformas på olika sätt. Ser vi till gatukonsten 

eller 'street art', som det även kallas, finns det här snarare en motvilja att kategoriseras ifrån 

6 För enkelhetens skull väljer jag att betrakta dem som konstnärliga genrer. 
7 Cedar Lewisohn, Street Art (London 2008) s. 15.
8 En 'paste-up' är en affisch som klistrats upp på en yta med tapetklister eller liknande. 
9 Lewisohn, s. 18.
10 Lewisohn, s. 15.  (kursiv i original)
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'konstnär' eller 'artist' till det mer specifika 'gatukonstnär' eller 'street artist'. Många som skulle 

kunna betraktas som gatukonstärer föredrar själva att endast betraktas som konstnärer.11 

   Detta är något som kommer att utforskas närmare i kapitlet om subjektspositioner och även om 

fokus då kommer att ligga på gatukonst är det ändå viktigt att nämna graffiti och hur den skiljer sig 

från gatukonsten då det finns gatukonstnärer som identifierar sig med graffitikulturen.               

Tidigare forskning

Det finns en hel del tidigare forskning inom de områden som är föremål för denna undersökning. 

Här kommer jag dock att uppehålla mig vid den tidigare forskning som är relevant för uppsatsen.

   I avhandlingen The Street Art World menar Peter Bengtsen att gatukonst, och vad som definieras 

som gatukonst, är en social konstruktion skapad av de som befinner sig i, vad Bengtsen kallar, 'the 

street art world'.12 Denna uppsats bygger vidare på detta grundantagande, att gatukonst är att 

betrakta som en social konstruktion, i analysen av synen på autonomi inom gatukonstens diskurs. I 

avhandlingen berör Bengtsen även vid företeelser och föreställningar inom gatukonsten som är 

relevanta för denna uppsats. Företeelser och föreställningar inom 'the street art world' som vittnar 

om de myter och subjektspositioner som kommer till uttryck däri och som i sin tur är potentiell 

skådeplats för antagonism. En antagonism som problematiserar autonomin. 

   Konsthistorikern Anna Wacławek har också forskat om graffiti och gatukonst. Wacławeks bok 

Graffiti and Street Art fungerar som komplement till denna uppsats då den berör företeelser som är 

intressanta i diskussionen om gatukonstens eventuella autonomi. 

   Vad det gäller forskning om autonomi så finns det en hel del. Mycket av det är dock inte relevant 

för analysen i denna uppsats då mycket av autonomiforskningen rör sig inom det medicinska och 

statsvetenskapliga fältet. Inom den medicinska etiken, när man talar om autonomi handlar det om 

patientens rätt till självbestämmande under vissa typer av behandlingar. Eftersom denna uppsats 

handlar om gatukonstens autonomi, vilket snarare kan placeras inom det estetiska eller 

kultursociologiska fältet, anser jag inte att denna forskning är relevant. Det finns dock en del 

vetenskapliga artiklar som behandlar konstens autonomi men då det inte finns utrymme att redogöra

för alla här nämns endast de som använts i uppsatsen. De som kan nämnas är Autonomy 

Guaranteed? Cultural Work and the "Art-Commerce Relation" av Mark Banks som behandlar 

11 Lewisohn, s. 15.
12 Peter Bengtsen, The Street Art World (Lund 2014) s. 47. 
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autonomi i förhållande till ekonomiskt värde. Autonomy of Art or the Dignity of the Art Work av 

Agnes Heller, där Heller argumenterar för att begreppet 'värdighet' bör lyftas fram framför 

begreppet autonomi. Dirty work: Art beyond 'autonomy' av Mary Anne Francis som undersöker 

frågan om vilket syfte konsten har när den är autonom. När det kommer till mer övergripande 

forskning om själva autonomibegreppet har Gerald Dworkins bok The Theory and Practice of 

Autonomy mycket att erbjuda, inte minst för att Dworkin identifierar ett antal kriterier som en 

hållbar teori om autonomi måste uppfylla.   

Material

Det material som ligger till grund för analysen av gatukonstens diskurs, subjektspositioner, myter 

och antagonism är framför allt Beyond the Street – The 100 Leading Figures in Urban Art av 

Patrick Nguyen och Stuart Mackenzie, med ett förord av Robert Klanten. Denna bok består av en 

samling intervjuer med personer som på ett eller annat sätt är delaktiga av gatukonstvärlden. Det är 

allt från gallerister, kuratorer, dokumentärfilmare och gatukonstnärer som själva ger sin syn på 

gatukonsten som fenomen. Denna valdes för att den innefattar ett brett spektrum av olika aktörer 

som figurerar inom gatukonstvärlden och ger på så sätt en mer nyanserad bild av de olika 

föreställningar som färgar de olika subjektspositionerna inom diskursen. Vidare klargör, eller 

problematiserar, detta bilden av autonomibegreppet inom gatukonstens diskurs, alltså att autonomin 

kanske ser annorlunda ut beroende på om den betraktas ur subjektspositionen 'gallerist' eller 

subjektspositionen 'gatukonstnär'. Intervjuboken kommer även att kompletteras med artiklar och 

allehanda böcker som behandlar gatukonst, bl. a. Bengtsens Street Art World och Wacławeks 

Graffiti and Street Art, som redan nämnts ovan.  

   Det kan uppfattas som märkligt att basera denna analys på redan givna intervjuer snarare än att 

jag, i egenskap av forskare, själv skulle utföra intervjuerna med egna frågor. Men anledningen till 

analysen av redan befintliga intervjuer beror på att det inom ramen för en masteruppsats, varken 

tidsmässigt eller ekonomiskt, inte är möjligt att intervjua så många och prominenta aktörer inom 

gatukonsten. Att istället välja att intervjua en handfull aktörer i närheten skulle i sin tur leda till en 

snävare bild av autonomibegreppet inom gatukonsten. Vidare finns det en risk att man som 

intervjuare mer eller mindre omedvetet styr den man intervjuar emot de svar man själv "vill ha", 

d.v.s. de svar som passar bäst in med den tes man som analytiker redan bär på. Detta är en 
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problematik som undviks genom att analysera de frågor och svar som redan skrivits och utförts av 

en oberoende part. 

   Materialet som blir föremål för analysen av autonomibegreppet är dels etymologiska ordböcker, 

lexika, verk skrivna av Kant resp. Adorno, samt Dworkins The Theory and Practice of Autonomy. 

Även filosofihistorikern Svante Nordins Filosofins historia har använts för att bidra med en 

filosofihistorisk kontext. Vad det gäller Kant är det främst hans Kritik av omdömeskraften som är 

aktuell men även delar ur Grundläggning till sedernas metafysik och Kritik av det praktiska 

förnuftet. I undersökandet av Adornos autonomibegrepp är det hans Aesthetic Theory som ligger till 

grund samt olika essäer Adorno skrivit om ämnet bl. a. ur boken The Cultural Industry – Selected 

Essays on Massculture. Då Adornos estetik kan vara svår att begripa kompletteras Adornos verk 

med litteratur skrivna av forskare som undersökt Adorno och hans teorier. De som använts här är 

Adorno, en introduktion av Rolf Wiggerhaus och Adornos Aesthetic Theory av Lambert Zuidervaart.

Detta kompletteras ytterligare av artiklar som kritiskt behandlar Adornos teori om autonomi. 

Exempel på dessa är Aesthetic autonomy and Praxis: Art and Language in Adorno and Habermas 

av Jennifer A. McMahon, Historical Dialectics and the Autonomy of Art in Adornos Ästhetische 

Theorie av James Harding, Adorno and Mass Culture: Autonomous Art Against the Cultural 

Industry av György Markus och Autonomy and Anti-Art: Adornos Conception of Avant-Garde Art 

av Stewart Martin. 

Disposition

Denna uppsats har delats upp i två delar. Detta har gjorts för att de båda delarna är relativt fristående

ifrån varandra och går att läsa var för sig. Ytterligare ett skäl till att den delats upp i två delar är att 

den första delen, som behandlar teori och metod, sker en fördjupning i den poststrukturalistiska 

teorin och Laclau och Mouffes diskursteori (som har sina rötter i poststrukturalismen). Detta görs 

för att stärka den teoretiska och metodologiska grund som analysen av autonomibegreppet kommer 

att vila på. Mycket av kritiken som har riktats emot poststrukturalismen har att göra med dess 

epistemologiska och ontologiska grunder. Då denna kritik riskerar att tillintetgöra själva analysen 

bemöts denna kritik på ett utförligt sett i Del 1 för att analysen av autonomibegreppet och 

gatukonstens diskurs ska bli mindre mottaglig för denna typ av kritik. 
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   Del 1 består alltså överlag av teori och metod samt försvar och bemötande av den kritik som 

riktats emot poststrukturalismen. I inledningen presenteras den metod som används i analysen, 

vilken är en kombination av Kosellecks begreppshistoriska analys och Laclau och Mouffes 

diskursteori. Under rubriken 'Poststrukturalismen och dess kritiker' följer en redogörelse för 

poststrukturalismen och den kritik som riktats emot teorin. Denna kritik bemöts under rubrikerna 

'Den ontologiska och epistemologiska utmaningen' samt 'Den sociologiska och materiella'. I de två 

sista kapitlen i Del 1, 'Kosellecks begreppshistoriska analys' och 'Laclau och Mouffes diskursteori' 

redogörs mer ingående hur dessa teorier kommer att användas som metod i analysen av 

autonomibegreppet och gatukonstens diskurs. 

   Del 2 består av analysen av autonomibegreppet och gatukonstens diskurs. Denna del inleds med 

en allmän redogörelse för autonomibegreppet under rubriken 'Autonomi – Inledning'. Detta följs av 

'Autonomi och relaterade begrepp'. Dessa begrepp är; frihet; heteronomi; konst och konstnär; 

estetik; kultur. Dessa begrepp behandlas under sina respektive underrubriker. Begreppen analyseras 

med hjälp av Kosellecks begreppshistoriska analys och kapitlet avslutas med en sammanfattning.

   I nästa kapitel analyseras Immanuel Kants teori om konstens autonomi. Det börjar med en 

inledning som följs av en analys av begreppen konst, geni och estetik. Under rubriken 'Frihet, 

autonomi och heteronomi' analyseras dessa begrepp och deras betydelse i Kants teori om konstens 

autonomi. Kapitlet om Kant avslutas med en sammanfattning. Kapitlet om Adorno börjar med en 

inledning av dennes teorier om konst och vad som ligger till grund för dem. Under följande rubrik, 

'Kulturindustri och konst', undersöks dessa begrepp och vilken roll de spelar i Adornos teori om den

autonoma konsten. Detsamma gäller för den nästkommande rubriken 'Autonomi, heteronomi och 

sanning'. Även detta kapitlet avslutas med en sammanfattning. Båda dessa analyser, av Kant 

respektive Adornos teorier om konstens autonomi, analyseras med Kosellecks begreppshistoriska 

analys. 

   I det sista kapitlet, 'Gatukonstens diskurs', analyseras gatukonstens diskurs med hjälp av Laclau 

och Mouffes diskursteori. Detta för att kunna uttyda hur autonomi uttrycks av aktörer inom 

gatukonstvärlden för att på så sätt få en bild av autonomibegreppets utformning och roll inom 

gatukonstens diskurs. Under rubriken 'Subjektspositioner' analyseras vilka olika roller aktörer inom 

gatukonstens diskurs kan inta för att sedemera se hur detta påverkar autonomibegreppet. Detsamma 

gäller under rubriken 'Myter', fast det då handlar om vilka olika föreställningar som råder inom 

diskursen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur autonomin ser ut inom gatukonstens diskurs

samt hur den relaterar till Kant och Adornos teorier om konstens autonomi under rubriken 

'Autonomi och antagonism'. Här undersöks även vilka typer av konflikter som riskerar att uppstå i 

förhållande till autonomibegreppet. 
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   Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion av de resultat som framkommit, reflektion kring den 

egna analysen och dess resultat samt förslag till fortsatt forskning.            
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Del 1

Teori och Metod

Inledning 

Den metod jag kommer att använda mig av i denna uppsats är en kombination av diskursanalys och 

begreppshistoria. Valet av denna kombination motiveras av att autonomibegreppet som begrepp är 

en stor del av undersökningen vilket gör att en begreppshistorisk analys av autonomibegreppet 

anses vara fruktbart. Vidare lämpar sig en diskursanalys för undersökningen av hur 

autonomibegreppet kan tänkas uttryckas, eller inte uttryckas, i diverse utsagor som behandlar 

gatukonst. Vad det gäller diskursanalysen har jag främst funnit inspiration hos Laclau och Mouffes 

diskursanalys och den begreppsapparat de använder sig av. I den begreppshistoriska analysen är det 

Kosellecks metod som varit förebilden.

   Båda dessa metoder har en hel del gemensamt och det är det som möjliggör en kombination av 

dem båda. Diskursanalysen och begreppshistorien utgår båda från Ferdinand de Saussures 

språkfilosofi och strukturalismen vilket även gör att de delar vissa teoretiska utgångspunkter där 

den allra viktigaste är socialkonstruktivismen. Många av de metoder som har dessa teorier i grunden

brukar gå under banderollen poststrukturalism. Poststrukturalismen har fått mottaga mycket kritik 

från olika håll när det gäller deras teoretiska antaganden. Denna kritik visar på hur nära teori och 

metod ligger varandra när det handlar om diskursanalys och poststrukturalistisk metodologi. 

Kritiken har ofta att göra med dess utövares ontologiska och epistemologiska utgångspunkter och 

att det i förlängningen skulle leda till en ohållbar metod. I teoriavsnittet har jag för avsikt att visa att

detta inte behöver vara fallet. Genom att bemöta kritiken tänker jag argumentera för att 

poststrukturalismen och de metoder som följer i dess kölvatten mycket väl kan ha en stabil och 

stadig ontologisk och epistemologisk grund att stå på. Vidare så finns det inom poststrukturalismen 

två skilda inriktningar textualism och power/knowledge. Jag kommer i uppsatsen fokusera på 

power/knowledge-inriktningen då den bättre lämpar sig för min undersökning. 

   I metodavsnittet tänker jag mer konkret redogöra för de metoder jag använt mig av och hur jag 

gått tillväga när jag analyserat det empiriska materialet. 
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Poststrukturalismen och dess kritiker

I detta avsnitt följer en presentation av poststrukturalismen, dess grunder och influenser ifrån andra 

teorier. Även kritik som framförts emot teorin kommer att kort presenteras för att sedan fördjupas 

och bemötas under de två nästkommande rubrikerna.  

   Poststrukturalismen har beskrivits som den franska varianten av den lingvistiska vändningen ”the 

lingustic turn”. Den framhåller idén att alla uppfattningar, begrepp och sanningsanspråk konstrueras

i språket tillsammans med de korresponderande subjektspositionerna, subjektspositioner som i sin 

tur inte är något annat än övergående epifenomen inom den givna kulturella diskursen.13 

Poststrukturalismen har sina rötter i strukturalismen och i Ferdinand de Saussures språkfilosofi som 

går ut på att språket bör betraktas som en struktur och teckensystem, där varje tecken i ett språk får 

sin betydelse i förhållande till andra tecken.14 Ferdinand de Saussure ses även som inspiratör till den

lingvistiska vändningen, vars avsikt var att kritisera positivismen inom socialvetenskaperna och 

humanvetenskaperna.15  

   Strukturalismen kommer med Derrida och Foucault att utvecklas till vad vi idag kallar 

poststrukturalism. Utvecklingen som sker är att man blir mer epistemologiskt relativistisk då man 

överger idéerna om en mer rigorös vetenskap och en fixerbar helhetsstruktur.16 Det är viktigt att 

påpeka att även Derrida och Foucaults poststrukturalistiska riktningar skiljer sig åt. Derrida svarar 

här för textualism medan Foucault svarar för power/knowledge. Textualismen undersöker enligt 

vilka regler ett påstående gjorts medan power/knowledge undersöker varför ett visst påstående görs 

snarare än ett annat.17 

   Det som Foucault tillför strukturalismen/poststrukturalismen är framför allt maktperspektivet.

Den "vilja att veta" som alltsedan Aristoteles ansetts bära västerländsk filosofi och 
vetenskap uppfattar Foucault i Nietzsches anda som en "vilja till makt". Kunskap är makt,
makt är kunskap – de båda hör samman i en oskiljbar enhet. I en rad analyser av 
framväxten av medicinen, psykiatrin, kriminologin, sociologin som vetenskaper vill 
Foucault visa hur de alla stått i tjänst hos Makten, hos en reglering och normalisering, där
allting marginellt, avvikande eller hotande stötts ut.18  

13 Ted Honderich (editor), The Oxford Companion to Philosophy (New York 2005) s. 745.
14 Ferdinand de Saussure, Kurs i allmän lingvistik (Lund 2015) s. 117-118. 
15 Daniel Seldén, Om det som är - ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism 

(Göteborg 2005) s. 232. 
16 Svante Nordin, Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (Lund 

2003) s. 535.
17 Seldén, s. 240.
18 Nordin, s. 533. 
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Detta visar på Nietzsches influens inom poststrukturalismen och den kommer till uttryck genom att 

man kan dekonstruera olika begrepp som t. ex. autonomi och kritisera idén om det väljande och 

rationella subjektet.19 Här kan man även finna en antydan till det släktskap som finns mellan 

postmodernismen och poststrukturalismen. Postmodernismen kritiserar framför allt 

fundamentalism, metanarrativer eller totaliserande diskurser, etnocentrism och 

subjektsuppfattningen.20 Kritiken som postmodernismen för fram på dessa områden får allvarliga 

konsekvenser för postmodernismen som teori då de blir sårbara för kritik på kulturrelativistiska 

grunder, vilket i sin tur kan få moraliska och sociala konsekvenser. Det kan, enligt kritiker, t. ex. 

leda till att kränkningar av människors rättigheter legitimeras eftersom det leder till situationer där 

man inte tar vara på människan som universell kategori.21 Denna kritik av postmodernismen har 

även överförts på poststrukturalismen av Jeffery Folks. "The fundamental element linking 

poststrukturalism, New Historicism, and cultural studies has been an insistence on moral 

skepticism, a nonjudgemental and relativistic conception of ethics intended to undermine traditional

Western values."22 Denna kritik är något missriktad och argumenten som framförs emot 

poststrukturalismens potentiella relativism är inte särskilt hållbara. Anledningen till detta är 

kritikerna inte förtydligar vilken typ av relativism det handlar om. Relativism och relativistiska 

teorier kommer i olika former och de kan ha olika premisser som för med sig olika teoretiska 

konsekvenser. Detta anknyter till vad Herz & Johansson kallar för den epistemologiska 

utmaningen23 men det har lika mycket att göra med ontologi, då en epistemologi, mer eller mindre, 

förutsätter en ontologi. Av denna anledning väljer jag att kalla denna utmaning för den 

ontologiska/epistemologiska utmaningen. Detta är viktigt att reda ut eftersom det har att göra med 

att bestämma vilken typ av objekt det är man pratar om och där med vilken metod som bäst lämpar 

sig för en analys av detta objekt. Man måste med andra ord först se till objektets ontologi för att 

kunna avgöra dess epistemologi. I detta fallet handlar det om vilken typ av objekt autonomi samt 

gatukonst kan sägas vara och hur vi kan få kunskap om dessa begrepp. 

   En annan utmaning för poststrukturalister som Herz & Johansson identifierar kallas för den 

sociologiska utmaningen som handlar om förhållandet mellan aktör och struktur. Samt möjligheten 

till förändring.24 Mycket av detta har att göra med subjektspositioner och hur fria subjekten är i valet

av dessa positioner, hur mycket strukturerna påverkar subjektet och huruvida förändringar av 

19 Marcus Herz & Thomas Johansson, Poststrukturalism – Metodologi, teori och kritik (Stockholm 2013) s. 9.
20 Seldén, s. 252.
21 Seldén, s. 252.
22 Jeffery Folks, 2006: The Dangerous Irrelevance of Recent Theory. I: Modern Age. Spring, 2006, Vol. 48 Issue 2, 

p130. s. 130.
23 Herz & Johansson, s. 60.
24 Herz & Johansson, s. 60. 
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strukturer/subjektspositioner ens är möjligt. Ett möjligt ställningstagande kommer från teorier med 

metodologisk individualism som forskningsobjektets explanandum. Detta betyder att man förklarar 

fenomen med hänvisning till individer. Det är individer som utgör grunden till sociala fenomen inte 

tvärtom och därför behöver man, enligt den metodologiska individualisten, inte hänvisa till sociala 

fenomen.25 Denna grundläggande premiss kan dock inte erhållas av en poststrukturalist och bör 

därför betraktas som en kritik emot poststrukturalistiska teorier. Anledningen till detta är för att 

socialkonstruktivistiska teorier, som poststrukturalismen, finner förklaringarna i strukturer och 

sociala fenomen snarare än hos individerna. De är vad man kallar för metodologiska kollektivister. 

Här skapas individen av de sociala system hen ingår i, som t. ex. skola, familj, arbetsplats osv.26 

Dessa positioner som subjekten intar i olika sociala system är vad Laclau och Mouffe kallar för 

subjektspositioner. Laclau och Mouffe positionerar sig alltså kritiskt till det autonoma subjektet, 

men det är viktigt att påpeka att de även kritiserar tanken på en kollektiv identitet,27 något som jag 

kommer att diskutera närmre nedan. 

   Den tredje utmaningen som Herz & Johansson identifierar kallar de den materiella utmaningen. 

Denna utmaning har med det materiella att göra; biologi, kropp och rum.28 Då poststrukturalismens 

primära analysobjekt är språket och diskurserna har det materiella ofta bortsetts ifrån. Upprinnelsen 

till detta förhållningssätt finner vi i den lingvistiska vändningen som i många avseenden var en 

uppgörelse med tanken om att det är det materiella styr sociala relationer, en tanke den biologiska 

determinismen förespråkade.29 Detta är något som poststrukturalismen har kritiserats för. 

Kritiken brukar handla om två saker, för det första att biologins och materialitetens 
betydelse för hur kön tar sig uttryck, förstås och kategoriseras, tenderar att bortses ifrån. 
För det andra handlar det om möjligheten till politisk förändring i spåren av en ovilja att 
kategorisera på grundval av exempelvis biologi. Den sistnämnda kritiken brukar ibland 
handla om att en poststrukturell analys av kön spelar nyliberalismen i händerna, där vi 
fritt kan "välja" kön och position och där strukturella orättvisor inte längre har 
betydelse.30 

Detta anknyter till den sociologiska utmaningen vad det gäller synen på det autonoma subjektet och 

förmågan till förändring. Vilken roll spelar det materiella för skapandet av strukturer och 

subjektspositioner? Eftersom dessa två poststrukturella utmaningar anknyter till varandra besvaras 

kritiken som riktats däremot under samma rubrik, den sociala och materiella utmaningen. Det 

materiella och sociala bidrar till att forma de olika subjektspositionerna. Om vi ser till gatukonstens 

25 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar (Göteborg 2007) s. 226.
26 Gilje & Grimen, s. 226-227.
27 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 48.
28 Herz & Johansson, s. 165. 
29 Herz & Johansson, s. 48.
30 Herz & Johansson, s. 49.
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diskurs skulle detta exempelvis kunna betyda att begränsad tillgång, eller ingen tillgång alls, till 

konstgallerier gör att konstnärer istället söker sig till gatan för att kunna visa upp sin konst. Detta 

leder i sin tur till att vissa attityder och föreställningar skapas i förhållande till galleriet.   

Den ontologiska och epistemologiska utmaningen

Om vi börjar med att titta på den kritik som riktat emot poststrukturalismens ontologiska premisser 

så har teorin anklagats för att vara idealistisk, d. v. s. att verkligheten reduceras till begrepp och 

idéer.31 Allt är således konstruerat. Mot idealismen ställer sig realismen som menar att det finns en 

verklighet oberoende av våra begrepp och idéer. Det är viktigt att komma ihåg att 

poststrukturalismen inte är ett homogent perspektiv32 och därför finns det poststrukturalister som 

intar ett mer realistiskt förhållningssätt än idealistiskt. Detta är något som illustreras av Laclau och 

Mouffe i Hegemonin och den socialistiska strategin. 

Det faktum att varje objekt upprättas som ett diskursobjekt har ingenting att göra med 
frågan ifall det finns en värld utanför tanken, eller med motsättningen realism/idealism. 
En jordbävning eller en fallande tegelsten är händelser som förvisso finns, i den 
meningen att de sker här och nu, oberoende av min vilja. Men frågan om huruvida det 
specifika hos dem som objekt kommer att konstrueras som "naturfenomen" eller som 
"uttryck för Guds vrede" beror på det diskursiva fältets struktur. Vi förnekar inte att 
sådana objekt existerar utanför tanken, men vi tillbakavisar det helt annorlunda 
påståendet att objekten skulle kunna konstituera sig själva som objekt bortom alla 
diskursiva tillblivelsevillkor.33  

Poststrukturalismen behöver alltså inte vila på en idealistisk grund utan kan mycket väl utgå ifrån 

en ontologisk realism. En av anledningarna till att detta är möjligt beror på den typ av studieobjekt 

poststrukturalister ofta ägnar sig åt. Ofta inom bl. a. kultursociologin studerar man transfaktiska 

objekt, "[...] dvs. ett objekt som inte kan ses eller kännas på ett direkt sätt men vars verkliga 

existens är deducerbar utifrån dess empiriska effekter[...]34 Autonomi är ett begrepp som skulle 

kunna betraktas som ett transfaktiskt objekt. Idén om autonomi för med sig effekter som går att 

betrakta empiriskt samtidigt som autonomi inte går att varken se eller ta på. Det är dock viktigt att 

31 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt – Metodbok I samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund 2005) s. 349. 

32 Seldén, s. 261.
33 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin (Stockholm 2008) s. 162.
34 Seldén, s. 9.
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komma ihåg att autonomi är ett objekt beroende av diskursiva tillblivelsevillkor. Det är alltså inget 

som existerar oberoende av människan som exempelvis gravitationskraften, som också är ett 

transfaktiskt objekt. En poststrukturalistisk metod lämpar sig alltså för transfaktiska objekt som är 

beroende av diskursiva tillblivelse villkor men kanske inte för sådana där de saknas, som 

exempelvis gravitationskraften. Därmed placerar vi oss inom den ontologi som kallas kritisk 

realism. 

Till skillnad från de rent empiriska respektive tolkningsfokuserade ansatserna så är den 
kritiska realismen öppen för en mängd metoder, med en viktig reservation: metoden 
måste, som sagt, vara anpassad till studieobjektet i fråga. För att veta vilken metod som är
bäst anpassad till det aktuella studieobjektet krävs en ontologi om objektets struktur. Valet
av metod måste alltså vara ontologiskt grundat.35  

Vidare hävdar den kritiske realisten att det är objektens kasuala effekter som avgör om ett objekt är 

verkligt vare sig de kan observeras eller inte.36 

   Att kombinera poststrukturalismen med en kritisk realistisk ontologi har dock kritiserats och detta 

har att göra med att det saknas ett maktperspektiv inom den kritiska realismen. "Generellt sett 

handlar det ofta om att det saknas maktperspektiv. Begrepp, forskarsubjekt, synen på aktören och 

synen på "verkligheten" och "vetenskap" är alla relaterade till hur makt produceras och 

reproduceras."37 Men om vi undersöker transfaktiska begrepp som är beroende av diskursiva 

tillblivelsevillkor bör det inte vara något problem att införa ett maktperspektiv då det inom olika 

diskurser finns maktstrukturer. Ty, det är dessa maktstrukturer som avgör vad som går, och vad som 

inte går, att tala om inom en given diskurs. 

   Poststrukturalistiska teorier behöver alltså inte vila på en ontologisk relativism, för det finns en 

verklighet som är oberoende av människan. Däremot är det inte säkert att vi kan nå kunskap om 

denna verklighet och hur kan vi säga att något är sant? Som nämnts ovan har poststrukturalistiska 

teorier ställt sig kritiska till olika typer av sanningsanspråk då dessa i många fall har varit ett uttryck

för makt. Av detta följer det dock inte att det inte finns någon sanning. Problemet är att sanningen 

tycks förändras i tid och rum. Ett exempel på detta, som anknyter till uppsatsen, är huruvida lagliga 

graffitiväggar leder till ökad skadegörelse. Detta exempel kan tyckas ganska banalt men det 

illustrerar poängen för antingen leder det till ökad skadegörelse eller så gör det inte det. Det finns 

alltså en sanning eller icke-sanning till utsagan. Trots detta strider olika meningsmotståndare om 

vilken sanningen är. "Där målningar har tillåtits har också klottret och vandaliseringen ökat 

35 Seldén, s. 138.
36 Seldén, s. 173. 
37 Herz & Johansson, s. 56.
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dramatiskt i närområdet. Det är verkligheten – vad än olika samhällsdebattörer hävdar"38 Så även 

om det vore förhållandevis enkelt att ta reda på hur det ser ut i verkligheten i just detta fall, kommer

parter, från olika ståndpunkter, att fortsätta hävda att de sitter inne med sanningen. Även här kan vi 

ana ett maktperspektiv och en kamp om sanningen, ty sanningen är här instrumental för att uppnå 

makten över väggen. 

   Det kanske inte alltid är så lätt att nå sanningen, som i det tillsynes enkla exemplet ovan. Ibland 

kanske vi saknar förutsättningarna för att få kunskap om sanningen. Dessa förutsättningar kan vara 

teknologiska eller begreppslig etc. Här närmar vi oss Kuhns tankar om paradigm. "Ett paradigm är 

ett allmänt erkänt vetenskapligt resultat som under en tid ger en grupp forskare klart definierade 

problem och legitima problemlösningar."39 Paradigmen kan mycket väl ses som diskurser då både 

det givna paradigmet och den givna diskursen avgör vad man kan gör och inte göra, vad som kan 

sägas och inte sägas. Vidare kan resonemanget om Kuhns paradigm leda till relativism. 

Om varje pradigm[sic!] har egna kriterier för vad som ska gälla som en problemlösning 
och som en "bättre" eller "sannare" teori så blir teorier inom olika paradigm ömsesidigt 
ojämförbara eftersom det inte finns någon måttstock över eller utanför paradigmen som 
kan möjliggöra en jämförelse och avgöra frågor om sanning. Mot denna bakgrund blir 
Kuhn ofta beskylld för att vara relativist: varje "sanning" är relativ i förhållande till ett 
givet paradigm [...].40  

Här är det återigen viktigt att skilja på olika typer av relativism. Detta skulle kunna svara för en 

epistemologisk relativism men det behöver inte handla om någon ontologisk relativism. Sanningen 

som ontologisk verklighet förändras inte på grund av det givna paradigmet, då paradigmet är socialt

konstruerat och verkligheten oberoende av människan. Däremot ger olika paradigm olika 

förutsättningar för vad vi kan veta om verkligheten – epistemologisk relativism, vad vi kan få 

kunskap om är relativt till bl. a. tekniska innovationer och teorier. Något som kan illustreras och 

försvaras med ett satslogiskt argument. S svarar här för exempelvis ljusmikroskop och P svarar för 

cellers uppbyggnad. Vidare förutsätter vi att X inte kan kommunicera kunskapen vidare till Y. 

Om S krävs för att få kunskap om P och X har tillgång till S så kan X få kunskap om P. Och om Y 

saknar tillgång till S så kan inte Y få kunskap om P. Kunskap om P är därför beroende av S. 

   Det går alltså att kombinera ontologisk realism med epistemologisk relativism eftersom det ena 

inte behöver utesluta det andra. Genom att lägga detta i grunden till en poststrukturalistisk 

metodologi försvarar man metoden ifrån mycket av den kritik som riktats emot dem. Genom att 

skydda sig från denna typ av kritik ökar trovärdigheten hos poststrukturalism och diskursanalys. 

38 Per Johansson, produktionschef på klottersaneringsföretaget All remove AB i Dagens Nyheter 2001-04-14, taget ur:
Jacob Kimvall, Noll Tolerans – Kampen mot graffiti (Stockholm 2012) s. 50. 

39 Gilje & Grimen, s. 105.
40 Gilje & Grimen, s. 114.
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Naturligtvis är det inte en metod som lämpar sig till all typ av forskning men den lämpar sig 

exceptionellt till forskning som handlar om hur makt reproduceras genom olika typer av 

sanningsanspråk. Det handlar alltså inte om att undersöka huruvida kvantfysik är sant eller inte som 

Alan Sokal tycks tro.41 Jag håller dock med Sokal i att postmodernismen inte har något att tillföra 

forskningen om kvantfysik i sig, lika lite som kvantfysik kan tillföra något till förståelsen och 

reproduktionen av autonomibegreppet inom gatukonstens diskurs. Det handlar om två olika 

forskningsobjekt och olika forskningsobjekt kräver olika metoder. Så, det enda poststrukturalistiska 

teorier skulle kunna säga något om kvantfysiken är hur om (och i sådant fall hur) kvantfysiken 

används till att utöva eller rättfärdiga makt och inte om kvantfysik i sig. Men ifallet om att analysera

autonomibegreppet och hur det framställs inom gatukonstens diskurs lämpar sig en 

poststrukturalistisk analys metod eftersom det handlar meningsskapande. De objekt som här 

analyseras är objekt vars existens är beroende av meningsskapande. Ty det handlar om sociala 

objekt som inte existerar oberoende av människan utan de skapas av människan.   

Den sociologiska och materiella utmaningen

Den sociologiska utmaningen och den materiella utmaningen hör till stor del ihop. Den sociologiska

utmaningen handlar om relationen mellan aktör och struktur och huruvida systemförändring är 

möjligt.42 Har aktörerna förmåga att ändra på strukturer när de själva är produkter av dessa 

strukturer? Detta spiller över i frågan som aktualiseras i den materiella utmaningen, hur mycket 

påverkas diskursen och aktören av den materiella världen, kropp, biologi, osv.? Den lingvistiska 

vändningen var till stor del en uppgörelse med den biologiska determinismen.43 Den biologiska 

determinismen, i det avseende att den förklarar mänskligt beteende med hänvisning till biologi, har 

på sätt och vis fått en renässans i och med de vetenskapliga framsteg som sker inom genetiken. 

The fast developing science of genetics, within which the functions of more and more 
genes, either alone or in conjunction with others, are being discovered, can be seen as 
providing the latest form of determinism, or reductionism, according to which all human 
behaviour can be explained by the genes a person has.44 

41 Alan Sokal är professor i matematik och fysik och kritiker av postmodernismen. Sokal skrev en “nonsensartikel” 
som han kallade; Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermenutics of Quantum Gravity. Denna
publicerades i tidskriften Social Text som ägnade sig åt postmoderna kulturstudier. Efter publiceringen avslöjade 
Sokal att artikeln var en bluff och detta kom att kallas 'The Sokal Affair'.    

42 Herz & Johansson, s. 60.
43 Herz & Johansson, s. 48.
44 Honderich, s. 331.
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Som vi såg tidigare ställer sig poststrukturalisten kritisk till föreställningen om det autonoma 

subjektet. Är det då fel att anta att den biologiska determinismen och poststrukturalismen delar 

samma syn på det autonoma subjektet? Jag vill argumentera för att detta antagandet är fel och 

anledningen till detta ligger i deras två olika förklaringar av samhällets förutsättningar. Låt oss 

använda det autonoma subjektet som exempel för att belysa diskussionen. Den biologiska 

deterministen kanske skulle förklara det  autonoma subjektet på ett liknande sätt: - Föreställningen 

om det autonoma subjektet är inget annat än resultatet av fysiska processer i det centrala 

nervsystemet. Medan en poststrukturalist skulle förklara det på följande sätt: - Föreställningen om 

det autonoma subjektet är inget annat än resultatet av de diskurser i vilket föreställningen 

förekommer. Ingen av de två riktningarna behöver i detta läge ta ställning till huruvida det 

autonoma subjektet de facto existerar men där den biologiska deterministen kanske helt avfärdar 

existensen av det autonoma subjektet, och i förlängningen även värdet av en sådan föreställning, 

skulle poststrukturalisten kunna peka på de transfaktiska effekter en sådan föreställning har på 

diskurserna och för samhället i stort.

   Poststrukturalistiska teorier som diskursteorin har kritiserats för att bortse ifrån biologin och 

materialiteten när man talar om subjekt och subjektspositioner.45 Detta behöver dock inte vara fallet 

hos poststrukturalistiska teorier och kritiken går att bemöta och det borde vara möjligt att på basis 

av poststrukturalistiska teorier ge mer utrymme åt fysiologiska funktioner. Men många gånger 

klarar sig dock poststrukturalisten utan att ta hänsyn till detta då analyserna för det mesta handlar 

om hur meningsskapande sker i det politiska och sociala rummet och inte hur det sker i hjärnan. 

"Kroppen och det materiella är på inga sätt frånvarande, men fokus ligger på meningsskapande. 

Detta meningsskapande sker alltid i en politisk och social kontext och måste språkliggöras för att 

begripligöras."46 Detta kan förtydligas med ett exempel om föreställningen om konstnären. Låt oss 

anta att det finns en gen som vi för enkelhetens skull kan kalla för konstnärsgenen. Konstnärsgenen 

bestämmer de förutsättningar som krävs för att bli en konstnär, en känsla för färgkombinationer, 

former etc. Låt oss nu anta att forskare har funnit denna gen. Kan man då säga att det är 

konstnärsgenen som avgör huruvida någon är konstnär eller inte inom konstvärlden? Antagligen 

inte då konstvärlden består av så mycket mer än bara konstnärer. Den utgörs även av kritiker, 

curators, konsthandlare m. m. som alla "tillsammans" avgör vem som kan kallas för konstnär. Men 

denna konstnärsgen säger ingenting om vem som betraktas som konstnär eller inte, inom 

konstvärlden, inom det givna rummet eller tiden. Vidare kan olika typer av 

45 Bergström & Boréus, s. 351.
46 Herz & Johansson, s. 166.
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utestängningsmekanismer öppna för alternativa praktiker som i sin tur skapar nya möjligheter vilket

kan leda till förändringar. Av denna anledningen kommer inte jag att uppehålla mig vid biologi och 

det materiella i denna uppsats när jag behandlar subjektspositioner. Jag kommer heller inte utveckla 

detta här då det inte finns plats för det. 

   Hur är det då med relationen mellan aktör och struktur och möjligheten till förändring? Koselleck 

har kritiserat poststrukturalistiska teorier i detta avseendet. 

Vidare riktades också kritik mot flera strukturalistiska och post-strukturalistiska teorier. 
Detta innebär bl.a. att mänskliga handlingar inte bör tolkas som reflexioner av 
ekonomiska och sociala förhållanden och inte heller som fängslade av diskurser (Farr 
1989 s. 32). Utgångspunkten är snarare att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan 
mänskliga aktörer och socioekonomiska strukturer samt mellan aktörer och diskurser. 
Mänskliga handlingar är begränsade av strukturer men samtidigt förändrar dessa 
handlingar de existerande strukturerna [...].47 

Så här behöver dock inte en poststrukturalist betrakta förhållandet mellan aktör och struktur, något 

som Laclau och Mouffe visar. (se nedan)

Även om kunskap och identiteter alltid i princip är kontingenta, är de i konkreta 
situationer alltid relativt låsta. De konkreta situationerna ger mycket begränsande ramar 
för vilka identiteter en individ kan anta och vilka utsagor som kan betraktas som 
meningsfulla.48 

Detta ger intrycket av att de enskilda aktörerna är fastnaglade i diskurserna och att möjligheten till 

förändring av diskurserna är svår och kanske till och med omöjlig. Denna föreställning tycks dock 

motsäga tanken om att både kunskap och identitet är kontingenta. Paradoxen verkar vara ett faktum.

Laclau och Mouffe betonar dock möjligheten till förändring i deras diskursteori vilket kan vara en 

lösning på problemet. De menar att alla betydelser mer eller mindre kan förändras inom det 

diskursiva fältet vilket möjliggör för skapandet av nya betydelser men att det alltid finns sådant som

tas för givet.49 Detta leder dock inte till att subjektet helt kan skapa världen utan påverkan från 

diskurser.50 Här skulle man återigen kunna peka på det som Kuhn kallar för paradigm (se ovan). 

Nya paradigm kan uppstå som i sin tur påverkar diskurserna och subjekten i diskurserna. Ett 

paradigm skulle kunna vara sprunget ur ett subjektet men andra subjekts acceptans krävs för att 

göra detta till en myt51  inom den givna diskursen som i sin tur påverkar subjekten inom den givna 

diskursen. "Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter om samhället som objektiv realitet som

47 Bergström & Boréus, s. 183.
48 Winther Jørgensen & Phillips, s. 12.
49 Herz & Johansson, s. 110. 
50 Herz & Johansson, s. 110. 
51 Myt skulle här kunna betraktas som Laclaus begrepp för paradigm. 
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impliceras i tal och andra handlingar. Man kan studera hur vissa myter kommer att framstå som 

objektivt sanna och andra som omöjliga.”52    

   Den viktigaste diskussionen i förhållande till detta är trots allt diskursanalysens förmåga att 

identifiera och belysa förtryck inom olika strukturer, en förutsättning för att kunna förändra något. 

   Nedan kommer jag på ett mer konkret sätt redogöra för hur jag gått tillväga under analysen och 

hur Kosellecks begreppshistoriska analys förhåller sig till Laclau och Mouffes diskursteori i 

uppsatsen. En presentation av de respektive analysstrategierna och begreppsapparater kommer även 

att finnas med. 

Kosellecks begreppshistoriska analysis

Inom begreppshistorien ses språket och begreppen som ett historisk fenomen i den bemärkelsen att 

begreppens innebörd förändras över tid och kontext.53 Koselleck själv beskriver detta med hjälp av 

revolutionsbegreppet. "Vårt revolutionsbegrepp kan i enlighet med detta definieras som ett elastiskt 

allmänbegrepp, som överallt möter en viss förståelse, men vars mer precisa betydelse pendlar 

oerhört från land till land, från politiskt läger till politiskt läger.”54 I denna uppsats kommer 

begreppet autonomi att behandlas och analyseras på ett liknande sätt och fokus kommer ligga på de 

olika kontexter i vilka begreppet förekommer snarare än i vilken tid begreppet förekommer. Även 

om Kant, till exempel, använde sig av autonomibegreppet begränsas analysen till den moraliska och

politiska teoribegreppsliga kontext begreppet befinner sig i snarare än samhällskontexten i stort i 

1700-talets Königsberg. Först och främst kan det dock vara viktigt att redogöra för vad som avgör 

om ett ord kan betraktas som ett begrepp inom Kosellecks begreppshistoriska teori. 

   Ord och begrepp har ett ganska komplicerat förhållande till varandra vilket gör att det kan vara 

svårt att avgöra vilka ord som kan betraktas som begrepp. 

The distinctions between words, concepts and facts serve to define an autonomous space 
for the concept. Concepts are tied to words, but they are not one with the words; concepts
refer to facts, but they are not identical to facts, because the concepts provide the 
surroundings with meaning – not the reverse.55 

52 Winther Jørgensen & Phillips, s. 47. 
53 Bergström & Boréus, s. 181.
54 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia (Göteborg 2004) s. 89.
55 Niels Åkerstrøm Andersen, Discursive analytical strategies : understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann 

(Bristol 2003) s. 36.
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Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att begrepp, till skillnad från ord, alltid kan ha olika 

betydelser.56 Man kan finna en liknande tanke hos Laclau och Mouffes tankar om flytande 

signifikanter. 

The concept of the floating signifier appears to function in a similar way to Koselleck's 
notion of concept. The ambiguity of the concept indicates that the concept does not 
possess a fixed relation to the fact to which it refers, in the same way that Koselleck's 
definition implies that the concept moves into the fact by adding meaning to it. Both 
characteristics of the concept (its floating and creative qualities) form the conditions for a 
semantic battle.57 

Enkelt kan man alltså säga att alla begrepp är ord men alla ord är inte begrepp. Begrepp är alltid 

mångtydiga och kan ha olika betydelse beroende på i vilken kontext de befinner sig.58 Vidare kan 

man säga begrepp alltid är flytande signifikanter, för att använda Laclau och Mouffes terminologi. 

Då flytande signifikanter är de ord, eller element, som är särskilt utsatta för olika betydelser.59 Då 

autonomi förekommer i en mängd olika sammanhang från statsvetenskaperna till estetiken är det 

inte galet att, redan i detta skede, anta att autonomi är ett begrepp snarare än ett ord eller element. 

   Autonomibegreppet kommer att analyseras genom den synkrona analysen.

Den synkrona analysen innebär att ett begrepp analyseras i förhållande till andra begrepp
som är i bruk samtidigt. Forskarens primära fokus är det utvalda begreppets semantiska 
fält, dvs. Hur olika begrepp förhåller sig gentemot varandra i en specifik situation.60 

Och genom den diakrona analysen. 

Den diakrona analysen däremot är en historisk jämförelse av ett begrepps innebörd vid 
olika tidpunkter [...] Tanken är att forskaren försöker ta reda på hur det utvalda begreppet 
har förändrats över tid. Det är viktigt att göra båda typer av jämförelse. Den synkrona och
den diakrona analysen förutsätter varandra eftersom varje enskild situation där ett 
begrepp används, dvs. varje synkroni bär med sig diakroni.61

Det är alltså i den diakrona analysen som jag framför allt kommer fokusera på den teoribegreppsliga

kontexten snarare än samhällskontext som nämndes ovan. Detta beror på att autonomibegreppet för 

med sig vissa teorier och myter som möjliggör användningen av begreppet. 

56 Åkerstrøm, s. 36.
57 Åkerstrøm, s. 37-38.
58 Bergström & Boréus, s. 209.
59 Bergström & Boréus, s. 316. 
60 Bergström & Boréus, s. 187.
61 Bergström & Boréus, s. 187.
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Laclau och Mouffes diskursteori

Efter att autonomibegreppet har analyserats kommer ett urval av olika sätt att definiera autonomi 

problematiseras i förhållande till gatukonstens diskurs. Då autonomi som ett "rent" tecken betyder 

självlag eller självstyre62 kan det vara intressant att se hur de olika definitionerna förhåller sig till de 

subjektspositioner som aktualiseras när man talar om gatukonst. Om det är så att det inom 

gatukonstens diskurs finns subjektspositioner som "strider emot varandra" kommer även 

antagonismen att undersökas, hur den ser ut och vad den kan bero på. Från Laclau och Mouffes 

diskursteori kommer alltså begreppen subjektsposition och antagonism fungera som primära 

analysverktyg. 

   Interpellation är ett viktigt begrepp i diskussionen om subjekt och subjektspositioner. 

Interpellation är den process då en individ blir ett ideologiskt subjekt och placeras i en social 

position som skapats genom språket.63 Denna sociala position är det som kallas för subjektsposition.

Vidare är det viktigt att poängtera att identitet, inom diskursteorin, är detsamma som att identifiera 

sig med en subjektsposition inom en given diskurs.64 I uppsatsen kommer det när det talas om 

subjektspositioner också handla om gruppbildning eller kollektiv identitet. Samma principer som 

gäller för den individuella identiteten gäller även för den kollektiva identiteten och kollektiv 

identitet handlar om en reducering av möjligheter.65 I den kollektiva identitetens reducering av 

möjligheter kan man finna en parallell till Foucaults tankar om utestängningsmekanismer. Bland 

utestängningsmekanismerna är den vanligaste förbudet som gör att vem som helst inte får handla 

eller tala hur som helst, var som helst, eller när som helst.66 Detta är något som kommer att sökas i 

materialet, alltså hur ser den kollektiva identiteten ut inom gatukonsten och hur påverkas och 

uttrycks autonomibegreppet i förhållande till detta? Subjekten interpelleras dock inte i en enda 

subjektsposition utan i flera olika beroende på vilken diskurs det handlar om och ibland händer det 

att de inte är kompatibla.67 När olika subjektspositioner "säger emot varandra" uppstår det som 

kallas för antagonism. 

   Antagonismen behandlas på ett speciellt sätt hos Laclau och Mouffe.

62 Gerald Dworkin, The Theory and Practice of Autonomy (Cambridge 1988) s. 12.
63 Jørgensen & Phillips, s. 22.
64 Jørgensen & Phillips, s. 51.
65 Jørgensen & Phillips, s. 51.
66 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm 1993) s. 7-8. 
67 Jørgensen & Phillips, s. 23.
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Den centrala roll som antagonismen idé spelar i vårt verk förhindrar varje möjlighet av en
slutgiltig försoning, av varje slags rationell konsensus, av ett fullständigt inklusivt "vi". I 
våra ögon är en icke-exklusiv offentlighet för rationella argument en otänkbarhet. 
Konflikter och uppdelningar är enligt vårt synsätt varken störningar som inte kan 
elimineras eller empiriska hinder som gör det omöjligt att förverkliga en harmoni som vi 
ändå inte kan nå eftersom vi aldrig kommer att kunna skjuta våra partikulariteter åt sidan 
och handla i enlighet med vårt rationella jag – en harmoni som inte desto mindre utgör 
det ideal mot vilket vi strävar. Tvärtom hävdar vi att en pluralistisk demokratisk politik 
vore omöjlig utan konflikt och uppdelning. Att tro att en slutgiltig lösning på alla 
konflikter eventuellt är möjlig – även om detta betraktas som ett asymptomiskt synsätt på 
den regulativa idén om en rationell konsensus – skänker inte alls en nödvändig horisont 
för det demokratiska projektet, utan hotar detsamma.68 

Antagonismer kan alltså tolkas som något positivt för det demokratiska projektet, d. v. s. att 

antagonism är en förutsättning för demokrati. Detta kan verka märkligt och leda till kritik. För om 

antagonismer är något positivt för demokratin ska vi då omfamna och tillåta de orättvisor som leder 

till antagonism? Det behöver man inte göra för de positiva egenskaperna med antagonismer är just 

att de belyser konflikter och orättvisor vilket i sin tur möjliggör en förändring. Man kan inte 

förändra en social orättvisa vars existens man inte är medveten om. Vidare är "utrotande" av alla 

antagonismer en omöjlighet då samhället är kontingent och ny antagonismer följer i dess kölvatten. 

   Antagonism är alltså synen på den sociala tillvarons konflikter69 och dessa konflikter kan även 

uppstå i de olika subjektspositionerna en subjekt interpelleras i. I gatukonstens diskurs skulle det till

exempel kunna handla om gatukonstnärens förhållande till galleriet. Det handlar här om 

meningsskapande. Vad som är och inte är och hur det är eller inte är. Om gatukonsten, som 

identifieras som osanktionerad konst vars sanna plats är det offentliga rummet, placerar på ett 

galleri kan detta upplevas som ett hot emot gatukonstens existens. Man kan se det som att man tar 

ifrån gatukonsten dess identitetsmarkörer och då upphör det att vara just gatukonst. Ser man till de 

olika antagonismer som uppstår kan man se vad det är som betraktas som viktigt för 

meningsskapandet av ett fenomen som gatukonsten. 

68 Laclau & Mouffe, s. 33
69 Bergström & Boréus, s. 319.
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Del 2

Analys

Autonomi - Inledning

It would be unwise to assume that different authors are all referring to the same thing 
when they use the term "autonomy."70 

Autonomi kommer från grekiska auton' omos som betyder självstyrande.71 Begreppet användes 

först i den politiska kontexten för att förklara den grekiska stadsstatens politiska oberoende under 

antiken. Senare skulle det kommas att användas under 1600-talet i diskussioner om förnuftets frihet 

ifrån religiös auktoritet.72 Detta kom att föra begreppet in i en ny kontext. Från att behandlas som ett

begrepp som avser staters politiska autonomi rör det sig mer emot den enskilda individen. I och 

med Immanuel Kants utveckling av begreppet autonomi och dess motsatsbegrepp heteronomi73 kom

begreppet att kunna tillämpas inom olika vetenskapliga kontexter. I boken The Theory and Practice

of Autonomy identifierar Gerald Dworkin autonomi som ett ideal vars förekomst vi finner i tre 

huvudområden, moraliska, politiska och sociala ideal.74 Dworkin har goda skäl för att benämna 

autonomi som ett ideal då det fortfarande råder oenighet inom den filosofiska debatten om frihet 

kontra determinism.75 Hur fria är vi egentligen i våra val? Ger man självbestämmandet en stark 

definition verkar autonomin som en omöjlighet eftersom vi vet att människor påverkas av alltifrån 

sociala, psykologiska och biologiska faktorer.76 Dworkin ser autonomi som ett begrepp nyttjat av 

teoretiker för att bringa klarhet i olika institutioner, konceptuella och empiriska problem och 

normativa utsagor. Därför menar Dworkin att det är viktigt att undersöka vilka begrepp som kopplas

till det givna begreppet och vilken roll det spelar i att rättfärdiga normativa utsagor.77 

   För att bringa klarhet i huruvida en teori om autonomi kan anses som tillfredsställande föreslår 

Dworkin att följande kriterier uppfylls: Logisk hållbarhet (logical consistency), det måste vara 

logiskt hållbart både i sig självt och i förhållande till andra begrepp som vi vet håller rent logiskt. 

70 Dworkin, s. 5.
71 Norstedts etymologiska ordbok 2008
72 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/autonomi
73 Honderich, s. 71. 
74 Dworkin, s. 10
75 Honderich, s. 313-314.
76 Dworkin, s. 12.
77 Dworkin, s. 7.
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Empirisk möjlighet (empirical possibility), man måste kunna påvisa, antingen empiriskt eller 

teoretiskt, att det finns någon/något som har varit eller kan vara autonom(t). Värdetillstånd (value 

condition), man måste kunna påvisa varför det finns ett värde i att besitta autonomi. Ideologiskt 

neutral (ideological neutrality), att det finns ett värde i autonomin oberoende av ideologiskt synsätt. 

Normativ relevans (normative relevance), man måste se hur begreppet är relevant för att, till 

exempel, skydda principen av yttrandefrihet. Kritisk relevans (judgmental relevance), hur begreppet

förhåller sig till de omdömen vi gör om autonomi.78 

   Genom dessa kriterier menar alltså Dworkin att vi kan avgöra huruvida en given teori om 

autonomi är hållbar eller inte. Vidare hjälper de en att bringa klarhet i hur en teori ställer sig inför 

problemet om frihet kontra determinism. 

Finally, we have a set of issues concerning the ways in which the nonpolitical institutions 
of a society affects the values, attitudes, and beliefs of the members of society. Our 
dispositions, attitudes, values, wants are affected by the economic institutions, by the 
mass media, by the force of public opinion, by social class, and so forth. To a large extent
these institutions are not chosen by us; we simply find ourselves faced with them.79 

Ponera att vi har en teori om autonomi som erkänner att våra värdegrunder starkt, eller helt, 

påverkas av massmedia och att vi i den bemärkelsen inte besitter friheten att välja våra egna 

värdegrunder, de blir så att säga tilldelade oss och vi saknar rätten att själva bestämma, ergo, vi 

saknar autonomi. Men anta vidare att just denna teori om autonomi menar att autonomin infinner 

först när man blir medveten om att massmedia har denna starka påverkan på ens värdegrunder, att 

autonomin snarare ligger i att man då själv kan välja att inte längre konsumera massmedia. Då 

skulle denna teori både sluta sig till en viss form av biologisk/social determinism samtidigt som det 

i viss mån finns en individuell frihet/autonomi att påverka den.   

   Ovan har autonomibegreppet berörts inom en moralisk, social och politisk kontext och dessa 

spelar en viktig roll för autonomibegreppet inom den konstteoretiska och estetiska kontexten, som 

är föremål för denna uppsats, då det finns likheter i resonemang inom de olika kontexterna. 

Dworkin ser en intressant likhet mellan att jämföra moraliska och estetiska omdömen. Männsikor är

mer accepterande till auktoriteter när det kommer till estetiska omdömen än om moraliska 

omdömen.80 Inom estetiken tycks det alltså finnas mer utrymme för en mer heteronom konstsyn när 

det handlar om individuellt omdöme snarare än en autonom syn. Detta exemplifieras tydligt med 

den institutionella konstteorins syn på vad som kan betraktas som god konst.81 Men innan vi 

78 Dworkin, s. 7-9.
79 Dworkin, s. 11. 
80 Dworkin, s. 55.
81 Lars Vilks, Art (Nora 2011) s. 107-108. 
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fördjupar oss i estetiska teorier om konstens autonomi ska vi titta närmare på de begrepp som är 

väsentliga för en ökad förståelse av konstens autonomi. Några av dessa begrepp har redan berörts. 

Autonomi och relaterade begrepp

Som nämnts ovan kommer autonomi från grekiskan och syftade från början till den grekiska 

stadsstaten. Med tiden har dock begreppet komma att röra sig mer emot individen. I Natur och 

Kulturs Stora svenska ordbok från 2006 beskrivs autonomi som rätten att bestämma över sitt eget 

område.82 Detta skulle dock kunna tolkas som att autonomin kan avse både t. ex. en stat eller en 

individ då det inte uttryckligen pekar på varken det ena eller det andra in någon mer specifik 

mening. I Svenska akademiens ordlista från 2006 är förklaringen kort och koncis och förklarar 

begreppet med synonymerna självständig, självbestämmande och självstyrande.83 Även här kan vi 

finna att autonomi kan tillämpas på olika områden och i olika kontexter samt att begreppet betraktas

som ganska självklart och oproblematiserat. Intressant blir det när man går tillbaka i tiden, närmare 

bestämt till 1903 och tittar på begreppet i Svenska akademiens Ordbok öfver svenska språket. Där 

finner man en betydligt mer utförlig förklaring av begreppet samtidigt som man nämner både Kant 

och de olika kontexter, politiska och moraliska, som begreppet kan förekomma i.84 På lite över 

hundra år tycks alltså autonomibegreppet gått från att tillämpas inom mer specifika kontexter, där 

begreppet för med sig ett teoretiskt ramverk, till att bli synonymt med självstyre, självbestämmande 

och självständig, synonymer som oreflekterat kan användas när som helst man tycker det passar. 

Detta kan mycket väl vara en bidragande faktor till varför det finns en risk för missuppfattningar när

det gäller användandet av begreppet autonomi. Två olika aktörer kan alltså mena två helt olika saker

med samma begrepp. Detta kan illustreras med två citat som båda brukar begreppet autonomi.  

Conceptions of autonomy are also used, by Wolff and others, to argue for the illegitimacy
of obedience to authority. The emphasis in this argument is on the individual making up 
his own mind about the merits of legal restrictions. This use of autonomy seems much 
closer in content to the ideal of moral autonomy.85 

82 Natur och kulturs stora svenska ordbok 2006
83 Svenska akademiens ordlista 2006
84 Ordbok öfver svenska språket 1903
85 Dworkin, s. 10.
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So falling for the 'myth' of art's autonomy – the notion that it is separate from social life –
fulfils a certain social function, and commits art to a second round of work besides its 
own: the work of sustaining the fiction or keeping up pretences.86 

I det förra talas det om individens autonomi i förhållande till en auktoritet, medan i den senare 

pratas det om konstens separation från det sociala livet. Båda dessa citat kommer med helt olika 

teoretiska ramverk om vad som avses med autonomi. I det första exemplet ser vi att autonomi är 

något som erhålls, eller inte, av en individ, något som ger andra förutsättningar för autonomins 

potentiella möjlighet. Här skulle man alltså kunna tala om självbestämmande. I det andra exemplet 

är det ett transfaktiskt objekt, konst, och inte ett subjekt som sägs besitta autonomi vilket för med 

sig en helt annan konnotation till begreppet autonomi. För hur kan något som inte är ett subjekt 

besitta autonomi? Svaret måste då, i någon mening, sökas i vad det är autonomt ifrån. I Autonomy 

Guaranteed? Cultural Work and the "Art-Commerce Relation" summerar Mark Banks 

autonomibegreppets historiska användning inom det estetiska fältet.

In broad terms, autonomy can be defined as the capacity of individuals (and also 
institutions and organisations) to exercise discretion or apply freedom of choice; 
autonomous subjects are ones that have the ability to determine the pattern and shape of 
their own life. Historically, at least since the late eighteenth century, autonomy in cultural 
production has been associated with freedom from the particular demands and constraints
of the commercial world, and while self-determination can clearly be exercised by 
workers freely applying themselves to commercial activity and the accumulation of 
wealth, to speak of “creative” or “artistic autonomy” is to index a particular notion of 
freedom actively developed in the context of romanticism. Here, the idea of autonomy 
was especially closely linked to the artist; that special, self-regulating being and “free 
spirit” possessed of rare and precious gifts.87 

Autonomi kan problematiseras ytterligare genom att skilja på grupp-autonomi och individuell 

autonomi, något som kan aktualiseras i exempelvis grupper av religiös natur där man avskärmar sig 

ifrån samhället i övrigt.88 I dessa fall tycks både autonomi och heteronomi uppstå sida vid sida. 

Gruppen är autonom i förhållande till, exempelvis, staten medan den har ett heteronomt förhållande 

till individen inom den givna gruppen. Inom gatukonstens diskurs skulle detta kunna ses som att 

gatukonstens kollektiva autonomi är den som gör genren autonom i förhållande till den övriga 

konstvärlden men själva gatukonstnären har, i viss mån, ett heteronomt förhållande till själva 

gatukonsten. För att ett subjekt ska kunna inta subjektspositionen gatukonstnär krävs det vissa saker

av subjektet, bl. a. att hen placerar verk i det offentliga rummet. 

86 Mary Anne Francis, 2007: Dirty work: art beyond 'autonomy'. I: Journal of Visual Art Practice Volume 6 Number 
1, p.33-44. s. 36.

87 Mark Banks, 2010: Autonomy Guaranteed? Cultural Work and the “Art—Commerce Relation”. I: Journal for 
Cultural Research Volume 14 Number 3 (July 2010) p. 251-269. s. 252-253.    

88 Dworkin, s. 162. 
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Frihet   

Frihet är ett begrepp som kan betraktas som en synonym till autonomi. Att behandla begreppet 

frihet på ett fullgott sätt, d. v. s. att behandla all den potentiell problematik som uppstår i samband 

med begreppet, finns det tyvärr inte utrymme för här därför ligger fokus på att skilja det ifrån 

begreppet rättighet i samband med autonomi. Detta för att uppsatsen här kommer att argumentera 

för att autonomi står begreppet frihet närmre än begreppet rättighet, även om begreppen rättighet 

och frihet har ett nära förhållande till varandra. Frihet betyder fritt tillstånd och kommer från 

fornsvenska frihet, som är en sammansättning av fri och het, het som är en avledningsändelse som 

kommer från medellågtyskans heit.89 Het var från början ett självständigt ord som hade samma 

betydelse då som i dag och vi finner det även i begreppet rättighet som kommer från medellågtyska 

ordet rechtcheit som betyder laglig rätt.90 Rättighet har en annan betydelse än vad frihet har. 

Rättighet är en "förmån som ngn (naturligen) åtnjuter på grund av viss roll i samhället som 

människa, medborgare etc."91 Frihet har tre lite annorlunda betydelser, "1 fritt tillstånd[...] 2 tillstånd

som inte belastas av ngt oönskat[...] 3 i vissa uttr. egenmäktigt beslutad rättighet[...]."92 Det 

intressanta här är att en rättighet tycks vara beroende av något externt, som exempelvis ett samhälle 

som bestämmer ens rättigheter. Medan frihet tycks kunna innefatta både något internt eller externt. 

Inom moralfilosofi brukar man ibland tala om negativ och positiv frihet. Negativ frihet innebär att 

det inte finns något externt hinder för X att göra H, alltså att X har en rättighet att göra H. Om X 

även besitter positiv frihet betyder det att X även har alla de praktiska förutsättningarna för att göra 

H. Man kan alltså säga att X har den negativa friheten att spraymåla på en laglig graffitivägg men 

saknar den positiva friheten då X saknar sprayburkar. Likaså kan man säga att X saknar den 

negativa friheten att spraymåla på Riksdagshuset men har den positiva friheten då X har 

sprayburkar. Denna problematiseringen av frihetsbegreppet blir något svårare när man talar om 

rättigheter för antingen besitter man en viss rättighet eller så gör man det inte. Med begreppet frihet 

vidgar man alltså föreställningen om i vilken mån ett subjekt besitter frihet. Dworkin föreslår en 

något snävare syn på begreppet frihet. “I suggest we think of liberty (or freedom, which I use as a 

synonym) as the ability of a person to do what he wishes and to have significant options that are not

closed or made less eligible by the actions of other agents or the workings of social institutions.”93 

Vidare anser Dworkin att autonomibegreppet är betydligt rikare än vad frihetsbegreppet är. 

89 Norstedts etymologiska ordbok 2008
90 Norstedts etymologiska ordbok 2008
91 Norstedts svenska ordbok 2004
92 Norstedts svenska ordbok 2004
93 Dworkin, s. 105. 
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“Autonomy is a richer notion than liberty, which is conceived either as mere absence of interference

or as the presence of alternatives. It is tied up with the idea of being a subject, of being more than a 

passive spectator of one's desires and feelings.”94 Autonomibegreppet tycks hos Dworkin få den 

bredd som frihetsbegreppet får med införandet av positiv och negativ frihet men samtidigt vidgar 

Dworkin autonomibegreppet.

I am defining autonomy as the capacity to reflect upon one's motivational structure and to
make changes in that structure. Thus, autonomy is not simply a reflective capacity but 
also includes some ability to alter one's preferences and to make them effective in action. 
Indeed to make them effective partly because one has reflected upon them and adopted 
them as one's own.95  

Autonomi handlar här om subjektets kapacitet att kritiskt kunna reflektera över ens vilja, varför man

vill och föredrar visa saker framför andra. Autonomibegreppet blir följaktligen något som endast 

kan besittas av ett subjekt i denna mening, ett icke-manipulerat subjekt som kan, så att säga, välja 

att vilja. En egenskap som frihetsbegreppet, som det beskrivs ovan, tycks sakna. I gatukonstens 

diskurs skulle detta kunna ses som gatukonstens kapacitet att stå utanför den etablerade 

konstvärlden.    

   

Heteronomi

Heteronomi är motsatsen till autonomi. Heteronomi är ett begrepp som inte är lika vanligt 

förekommande som autonomi. Begreppet saknas till exempel i både Norstedts etymologiska ordbok 

från 2008 och Svenska ordbok från 2004, varav båda innehåller begreppet autonomi. Begreppet 

saknas även i Natur och Kulturs Stora svenska ordbok från 2006. Det finns dock med i Svenska 

akademiens Ordlista över svenska språket från 2006. Det intressanta här är dock att detta begreppet,

till skillnad från autonomi i samma bok, är specifikt uttryckt att vara ett filosofiskt begrepp, genom 

en vinkelparentes som avser fackområdet, och betyder osjälvständig eller styrd av något annat.96 

Detta tycks peka på att heteronomibegreppet inte har fått lika stor spridning utanför filosofiska 

rummet som autonomibegreppet under de, cirka 100, åren som gått mellan ordböckerna då 

heteronomi begreppet även nämns i samband med autonomibegreppet i Ordbok öfver svenska 

språket från 1903. I The Oxfort Companion to Philosophy finner vi begreppet tillsammans med 

autonomibegreppet. Båda begreppen anses här ha utvecklats av Kant och hör till en moralfilosofisk 

94 Dworkin, s. 107.
95 Dworkin, s. 108.
96 Svenska akademiens ordlista över svenska språket 2006
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kontext. Autonomi erhålls av en moralisk agent som av egen fri vilja och rationalitet erkänner det 

moraliska imperativet som sin egna moraliska policy. Moraliska lagar som kommer "utifrån" som 

exempelvis från staten, Gud eller till och med från ens egen empiriska psykologi anses heteronoma, 

(the law of "another").97 Om vi ska försöka översätta detta till någon estetisk heteronom teori skulle 

vi kunna peka på exemplet om den institutionella konstteorin som användes ovan.

   

Konst och konstnär

Ett centralt begrepp inom en teori om konstens autonomi är konst och den syn på konst som följer 

med begreppet. Konst kommer från fornsvenska kunst av medellågtyskans kunst med samma 

betydelse och denna betydelse är från början kunskap, kunnande och bildning till kunna.98 Med 

tiden kommer denna ursprungliga betydelse att vidgas och en något annorlunda betydelse av konst 

kommer att börja framträda. Norstedts svenska ordbok ger två förklaringar på konst. Den första 

handlar om en "särskild oundgänglig färdighet nödvändig för ett visst syfte; ofta delvis inlärd[...]"99 

Här kan man ana en särskild syn på konsten men även på konstnären då det handlar om en "ofta 

delvis inlärd" färdighet. Man tycks erkänna både föreställningen om konst som ett hantverk 

samtidigt som det finns en tanke om konstgeniet, alltså att det skulle handla om en färdighet som 

man inte enbart kan lära sig. Den andra betydelsen vi finner i Norstedts svenska ordbok är att konst 

är en "verksamhet som syftar till att hos människor framkalla särskilda sinnesintryck som ger 

upphov till känslomässig eller tankemässig inlevelse som vanl. innebär ngt slags högre 

njutning[...]"100 Konstbegreppet används även på olika sätt inom olika filosofiska kontexter eller 

idétraditioner inom diverse konstteorier, vi har redan nämnt den institutionella konstteorin. Vidare 

är den användning vi oftast stöter på idag, när vi talar om konst, en relativt ny företeelse. Grekerna 

skiljde till exempel inte på konstnär och hantverkare, konst och vetenskap, konst och konsthantverk 

på samma sätt som vi gör idag.101 Det var först på 1700 – talet som konstbegreppet kom att närma 

sig den syn vi har på begreppet idag. Kant, som kommer att diskuteras nedan, kom att spela en 

viktig roll för denna utveckling. 

   Synen på begreppet konstnär är nära förankrat med den synen man har på konstbegreppet. En 

person som exempelvis hävdar att konst är ett hantverk betraktar antagligen inte konstnären som ett 

geni i någon mer romantisk mening. Norstedts svenska ordbok ger dock en ganska enkel förklaring 

97 Honderich, s. 71-72. 
98 Norstedts etymologiska ordbok 2008
99 Norstedts svenska ordbok 2004
100 Norstedts svenska ordbok 2004
101 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konst
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på vad en konstnär är "[...] person som yrkesmässigt utövar konst särsk. Bildkonst [...]”.102 Liksom 

konst kommer konstnär från lågmedellågtyskans kunstener med samma betydelse, alltså en person 

som yrkesmässigt utövar konst, t. ex. att måla, men även bildning till konst.103 Att det här talas om 

en bildning till konst kan peka på att det har ett samband en "hantverkssyn" på konsten och 

konstnären snarare än den genikult som omgav denne, en föreställning som kom att prägla konst 

och konstnärsbegreppen under romantikens epok. Både synen på konstnären och på konsten blir 

viktig när man talar om autonomi då detta spelar roll för var det är man finner autonomin. Är det 

konsten eller konstnären som besitter autonomi? Eller finner man autonomi hos båda? Och hur blir 

det med gatukonsten/gatukonstnären i förhållande till detta, är den mer eller mindre?

   

Estetik

Ibland talas det också om estetisk autonomi. I Aesthetic Autonomy and Praxis: Art and Language in

Adorno and Habermas av Jennifer A. McMahon identifierar McMahon åtminstone två olika sätt att 

betrakta estetisk autonomi. Dels kan det handla om en slags transendentialism där man frångår de 

fysiska behov och intressen som karaktäriserar en fysisk varelses ”vara” i världen, eller så kan det 

handla om att konstnärer är fria att skapa utan påverkan från religiösa, moraliska eller politiska 

auktoriteter.104   

   Den första versionen av estetisk autonomi kommer från Kant och kallas för det ahistoriska 

begreppet om estetisk autonomi och avser "the idea that we can originate thoughts and actions from 

a realm within ourselves which is not simply an impulsive or instinctual response to external 

stimuli. […]”105 Denna versionen behandlar en autonomi som finns hos konsten och individens 

förmåga att uppfatta konsten (mer om det i avsnittet om Kant). Den andra handlar snarare om att 

konstnärerna besitter autonomi i sitt skapande och inte ska behöva utstå auktoritära påtryckningar. 

Eftersom man här talar om estetisk autonomi snarare än konstens autonomi kan det vara bra att ta 

en titt på begreppet estetik. Estetikbegreppet avser "läran om skönhet och konst [...] äv. om viss 

teknik e.d. för uppnående av (konstnärlig) skönhet [...]"106 På Nationalencyklopedins hemsida avser 

estetik "[...] en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, 

102 Norstedts svenska ordbok 2004
103 Norstedts etymologiska ordbok 2008
104 Jennifer A. McMahon, 2011: Aesthetic Autonomy and Praxis: Art and Language in Adorno and Habermas. I: 

International Journal of Philosophical Studies Vol. 19(2), 155–175. s. 155.
105 McMahon, s. 156. 
106 Norstedts svenska ordbok 2004
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litteratur etc.”107 Vidare fortsätter de att lista de fem vanligaste betydelserna av ordet. Den första 

handlar om förnimmelsekunskap och sträcker sig från Platons indelning av olika kunskapstyper 

fram till Kants transcendentala estetik som handlar om sinnesförmågans aprioriska former.108 Den 

andra definitionen är en utveckling av den första och handlar om "läran om det sköna och dess 

modifikationer, dvs. det sublima, det komiska, det tragiska osv.,".109 Det var här som man 

intresserade sig för relationen med det sköna inom konsten och det sköna inom naturen och det var 

hos de tyska idealisterna (Kant m. fl.) som vi finner uppfattningen om estetik som just läran om det 

sköna.110 Anmärkningsvärt är dock att denna definition idag anses föråldrad och för begränsande111 

samtidigt som ordet har just den betydelsen i Norstedts svenska ordbok. Likaså står det följande i 

Nordstedts etymologiska ordbok om estetik "vetenskapen om det sköna • av franska esthétique med 

samma betydelse; till grekiska aisthetikos' 'som har att göra med förnimmelse el. det sinneliga', till 

aisthan' esthai 'känna, förnimma'; [...]"112 Den tredje definitionen kommer att inbegripa betydligt 

mer än bara det sköna. "filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om 

konst och konstupplevelser, varvid ”konst” används i vid mening och inkluderar bildkonst, 

litteratur, musik, film, teater jämte estetiska objekt av skilda slag,"113 Detta ger en betydligt bredare 

förklaring på vad begreppet estetik innefattar. Den fjärde definitionen handlar om empiriska 

undersökningar vars avsikt är att blotta de faktorer som påverkar våra preferenser 

skönhetsupplevelser.

När man talar om empirisk estetik [...] avses biologiska, psykologiska och sociologiska 
undersökningar av faktorer som påverkar skönhetsupplevelser och konstupplevelser. De 
empiriska studierna hör metodologiskt och ämnesmässigt hemma i olika 
specialvetenskaper som biologi, psykologi och sociologi.114 

Den femte och sista definitionen är en något mer allmän betydelse om hur man rent vardagligt kan 

använda sig av estetikbegreppet; "uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i

konst, natur, vardaglig miljö etc."115 

   

107 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/estetik
108 Ibid.
109 Ibid.
110 Ibid
111 Ibid.
112 Norstedts etymologiska ordbok 2008
113 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/estetik
114 Ibid.
115 Ibid.
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Kultur

Ett särskilt återkommande begrepp när man talar om Theodore W. Adornos estetiska teori, där 

konstens autonomi spelar en stor roll, är kulturbegreppet ofta kombinerat med andra ord som skapar

lite olika typer av begrepp där kultur är den gemensamma nämnaren, exempel är masskultur, 

kulturindustri och populärkultur. I avsnittet om Adorno kommer hans användning och betydelse av 

dessa "sammansatta" begrepp att diskuteras närmare för att här fokusera enbart på kulturbegreppet. 

Kultur kommer från det latinska ordet cultu'ra som betyder odling, till cul'tus som betyder skötsel, 

omvårdnad, hyllning eller dyrkan.116 Med tiden har dock detta begrepp kommit att få en lite 

annorlunda betydelse inom en sociologisk kontext. Inom till exempel det biologiska fältet talar man 

dock också om kultur men där avser begreppet en konnotation som är mer lik dess ursprungliga 

betydelse, odling, det kan exempelvis handla om ordet bakteriekultur. I sociologiska, historiska eller

antropologiska sammanhang betyder kultur två saker, "levnadssätt och föreställningsvärld som 

kännetecknar en viss befolkningsgrupp under en viss tid; sammanfattningen av allt som skapats av 

människor för att ge andliga upplevelser; [...].117 I The Oxford Companion to Philosophy menar man

att ordet 'culture' kan användas i en bredare form och en snävare form. 

The word may be used in a wide sense to describe all aspects characteristic of a form of 
human life, or in a narrow sense to denote only the system of values in it. Understanding 
culture in the wide sense is one typical concern of historical, anthropological, and 
sociological studies. The study of culture in the narrow sense is the province of 
humanities, whose aim is to interpret and transmit to future generations the system of 
values in terms of which participants in a *form of life find meaning and purpose.118 

Det är intressant att man här betraktar kultur eller 'culture' som ett ord snarare än ett begrepp. 

Frågan som följer blir alltså huruvida man bör betrakta kultur som ett ord eller som ett begrepp. Det

som skiljer ett ord från ett begrepp är att begrepp, inom Kosellecks begreppshistoria, alltid är 

mångtydiga.119 Kanske är svaret på den frågan beroende av vem som använder ordet kultur. Man 

skulle kunna säga att kultur inte är något mer än ett ord. För även om specifika kulturer skiljer sig åt

refererar ordet endast till betydelsen, "form i vilken (viss) större grupp människor ordnar sin 

försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter på [...]."120 Det är alltså endast ett ord för 

något som refererar till en form av helhet. Men, man skulle även kunna argumentera för motsatsen, 

att kultur är ett begrepp snarare än ett ord. I The Anthropology of Religion av Fiona Bowie är en av 

116 Norstedts etymologiska ordbok 2008
117 Norstedts etymologiska ordbok 2008
118 Honderich, s. 185. 
119 Bergström & Boréus, s. 182. 
120 Norstedts svenska ordbok 2004
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definitionerna av kultur "[...] "culture" (defined as the trancendence of the natural givens of 

existence by means of systems of thought and technology)."121 Här blir ordet kultur definierat på ett 

sätt som förvandlar det till ett begrepp då definitionen för med sig en idé om hur livets existens 

kopplas samman med kultur, en idé som även uttrycks i The Oxfords Companion to Philosophy. 

In either of its senses, culture may be thought of as a casual agent that affects the 
evolutionary process by uniquely human means. For it permits the self-conscious 
evaluation of human possibilities in the light of a system of values that reflect prevailing 
ideals about what human life ought to be. Culture is thus an indispensable device for 
increasing human control over the direction in which our species changes.122

Enklast skulle dock kanske vara att förklara kultur som ett begrepp av den enkla anledning att det 

förekommer inom olika kontexter och att det de facto har olika betydelser enbart om man ser till en 

ordbok. 

Sammanfattning

Som vi sett ovan finner man begreppet autonomi i olika kontexter och vad som avses med 

begreppet varierar beroende på i vilken kontext begreppet yttras. Vidare har vi sett att det finns vissa

svårigheter med begreppet i sig, svårigheter som grundar sig i den filosofiska diskussionen om 

frihet kontra determinism. Som svar på detta problem skulle man, liksom Dworkin, kunna betrakta 

autonomibegreppet som ett ideal, något att sträva efter, förutsatt att det är önskvärt. Av detta följer 

att man då kan betrakta autonomi som ett begrepp som kan vara starkare eller svagare snarare är 

absolut eller obefintligt. En absolut autonomi skulle, om vi nu håller oss till konstens autonomi, 

kanske inte vara en särskilt hållbar teori eftersom den inte helt kan befrias från påverkan, vare sig 

för konstnärer eller betraktare, då alla människor lever i någon form av samhälle vilket färgar dess 

individer och därmed konsten och betraktandet av konsten. Lika ohållbar tycks en teori om 

obefintlig autonomi vara då konsten på något sätt måste vara självständig/autonom ifrån andra ting 

eftersom det är det som utmärker det som just konst, något som särskiljer det ifrån allt annat som 

inte betraktas som konst. Istället för dessa ganska extrema positioner kan man istället tala om 

starkare eller svagare autonomi, alltså olika grader av autonomi. För att lyckas med detta bör man 

redogöra för vad det är som är autonomt och i från vad är det autonomt. Genom att redogöra för 

svaren på dessa frågor kan man sedan avgöra huruvida man har att göra med ett starkare eller 

121 Fiona Bowie, The Anthropology of Religion – An introduction (Oxford 2006) s. 119.  
122 Honderich, s. 185. 
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svagare autonomibegrepp. Vi såg även att Dworkin presenterade oss med ett antal kriterier en teori 

om autonomi bör uppfylla för att vara hållbar. Dessa kriterier tillsammans med synen på svagare 

resp. starkare autonomi kommer att vara till hjälp i den kommande analysen av Kant och Adornos 

autonomibegrepp. 

    

35



Immanuel Kant 

Inledning

Immanuel Kant är den filosof som tillskrivits som utvecklaren av autonomibegreppet.123 För att 

förstå begreppet kan det vara bra att först titta på den kontext och bakgrund som Kant verkade i och 

kom ifrån.

   Kant föddes 1724 i Königsberg i Ostpreussen och där blev han kvar i hela sitt liv tills han dog 

1804.124 När det kommer till Kants utveckling av autonomibegreppet spelade filosofen Christian 

Wolff (1679-1754) en väsentlig roll. Kant fostrades som filosof i den Wolffska idémiljön125 och 

Wolffs tankar om autonomi skulle komma att påverka Kants egen utveckling av begreppet. Hos 

Wolff handlar autonomi om något politiskt och moraliskt.  “Wolff's essay, In Defense of Anarchism, 

is devoted to the task of demonstrating that a citizen cannot retain his autonomy and at the same 

time be under an obligation to obey the commands of the state simply because they are the 

commands of the state.”126 Detta är en slutsats som Wolff når genom att argumentera för att det enda

som krävs för en människa att fatta rätt beslut är förnuftet. 

Det var Wolffs övertygelse att ingenting mer än förnuftet behövs för att människan skall 
kunna inse vad som är rätt eller orätt. Rätt eller orätt är givet av naturen och förnuftet, det 
finns där oberoende av Guds vilja. Gud vill det rätta därför att det är det rätta, men han 
skapar det inte genom någon godtycklig viljeakt. Därför behöver den vise heller inte lita 
till något annat än sitt förnuft för att finna vägen till det rätta och ett dygdigt liv. 
Överheten med dess polis och domstolar, religion med dess hot om eviga straff och löften
om eviga belöningar erfodras för att skrämma de oförnuftiga, de som ännu är barn. Men 
den förnuftiges moral är autonom, självständig, motiverad endast av lydnad för den 
naturliga rätten.127 

Med ett sådant upphöjande av förnuftet är det inte särskilt svårt att se upplysningens tankar och 

idéer, tankar och idéer som Adorno senare ska komma att kritisera. Men Wolff, och Kants, tanke om

autonomi kritiseras även av Dworkin.

For it is only because Wolff believes, with Kant, that autonomy is the “primary obligation
of man” that he claims that because authority is inconsistent with autonomy, there can be 
no (legitimate) authority. I am claiming that if autonomy, as Wolff conceives it, is 
inconsistent with promising and commitment, it has no claim to be the supreme value.128

123 Honderich, s. 71. 
124 Nordin, s. 390. 
125 Nordin, s. 390. 
126 Dworkin, s. 4. 
127 Nordin, s. 388. 
128 Dworkin, s. 26. 
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Dworkin kritiserar alltså att autonomi skulle vara människans primära förpliktelse och att det inte är

förenligt med vissa andra förpliktelser som vi finner värdefulla och som vi såg ovan, om subjektets 

förmåga att själv bestämma över sin vilja. Alltså att autonomi även handlar om själv-adopterad vilja

att avsäga sig sin autonomi i vissa lägen, till exempel genom att hålla ett löfte eller att man har en 

stat vars uppgift är att upprätthålla visa lagar, även om dessa, i viss mening, kränker subjektets 

autonomi. För Kant handlade autonomi om att handla enligt det rena praktiska förnuftet och 

användes först inom en moralisk kontext.129 Kant pratade alltså om moralisk autonomi, i 

upplysningstidens sanna anda, snarare än estetisk autonomi. 

Man kan om man så vill spåra ett pietistiskt arv i denna inställning, men där finns också 
upplysningsmannens betonande av människans moraliska autonomi. Mitt handlande bör 
inte bestämmas av något yttre tryck eller tvång. Inte av religiösa, inte heller av värdsliga 
straff eller belöningar. Inte av mina egna lidelser eller böjelser. Det moraliska förnuftet 
ensamt bör bestämma mitt handlande. Jag bör göra det rätta endast och uteslutande därför
att jag inser att det är det rätta.130

Kant menar att vi som människor besitter ett praktiskt förnuft som gör det möjligt för oss att inse 

vad det rätta är och därmed hur man bör handla i en given situation. Moralen är autonom i 

förhållande till alla auktoritära påbud ett subjekt kan komma att utsättas för. Det finns ingen 

anledning för en auktoritet att diktera påbud för ett subjekt, för subjektet har själv kunskap om vad 

som är rätt genom det praktiska förnuftet, en kunskap a priori, och detta gäller för alla människor.

"Den moraliska lagen finns nedlagd i våra bröst i form av vad Kant kallar ett kategoriskt imperativ, 

det vill säga ett bud som gäller ovillkorligt och inte betingas av individuella syftemål. Det moraliska

handlandet är enligt Kant ett som kan generaliseras, ett som skulle kunna göras universellt."131 Detta

skulle kunna tolkas som att det är, framför allt, moralen som besitter autonomi och subjektets 

autonomi ligger hos hens förmåga att inse det rätta, alltså att subjektet inte behöver någon auktoritet

som förklarar eller befaller vad som är rätt. Detta ska dock inte tolkas som att subjektet i någon 

form får göra precis vad som faller hen in i egenskap av hens autonomi. Det ska snarare förstås 

enligt följande princip, som är ett kategoriskt imperativ; "Handla på sådant sätt att din viljas maxim 

alltid samtidigt kan gälla som princip i en allmängiltig lagstiftning"132 Man skulle kunna säga att det

handlar om en subjektiv universalism.

129 Agnes Heller, 2008: Autonomy of Art or the Dignity of the Artwork. I: Critical Horizons: A Journal of Philosophy 
and Social Theory 9(2), September 2008, 139–55. s. 138. 

130 Nordin, s. 398. 
131 Nordin, s. 398. 
132 Immanuel Kant, Kritik av det praktiska förnuftet (Stockholm 2004) s. 52.  
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   Man kan naturligtvis komma med invändningar och rikta kritik emot Kants kategoriska imperativ 

men det kommer inte att problematiseras ytterligare här. Däremot finns det anledning att nämna det 

för att denna syn på moralens autonomi, som subjektiv universalism är något som i vissa avseenden 

följer med Kant när han för autonomibegreppet in i estetikens värld i sitt verk Kritik av 

omdömeskraften (1790).

Konst, geni och estetik

 

Alexander Gottlieb Baumgarten var den man som myntade begreppet estetik133 och hans studier 

kom att spela en viktig roll för Kants utveckling av fältet. Det finns dock en väsentlig skillnad 

mellan dem. För Baumgarten var estetiken ett sätt att införa förnuftsprinciper i det kritiska 

bedömandet av det sköna och att göra detta till en vetenskaplig disciplin, något som Kant betraktade

som värdelöst då de regler som kan komma ifråga är empiriska och därför inte kompatibla med a 

prioriska lagar.134 Det är viktigt att poängtera att Kant använder begreppet estetik på ett annorlunda 

sätt än vad vi är vana vid idag. För Kant avser begreppet läran om det genom inre och yttre sinnen 

förmedlade uppfattningssättet och inte läran om det sköna och dess olika former.135 För att vi ska 

kunna avgöra huruvida något är skönt eller ej förlitar vi oss inte på ett kunskapsomdöme utan på en 

subjektiv omdömeskraft. 

För att urskilja huruvida något är skönt eller ej relaterar vi inte föreställningen genom 
förståndet till objektet i syfte att uppnå en kunskap, utan vi relaterar den genom 
inbillningskraften (kanske i förbund med förståndet) till subjektet och dess känsla av lust 
eller olust. Smakomdömet är följaktligen inget kunskapsomdöme, och alltså inte logiskt 
utan estetiskt, med vilket man förstår det omdöme vars bestämningsgrund inte kan vara 
annat än subjektiv.136 

Följaktligen finns det två typer av förnimmelser, objektiva och subjektiva. 

Ängens gröna färg hör till den objektiva förnimmelsen, såsom varseblivning av ett 
sinnesföremål; men det angenäma hos denna färg hör till den subjektiva förnimmelsen, 
genom vilket inget föremål föreställs; det vill säga att det hör till känslan, varigenom 

133 Ewa Jeanette Emt, 1996: Baumgarten och den moderna estetikens födelse. I: Konsten och konstbegreppet, 
Skriftserien Kairos nr. 1. s. 17. 

134 Emt, s. 20. 
135 Konrad Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna – 1600-talet 1700-talet (Stockholm 1992) s. 356.
136 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften (Stockholm 2003) s. 57. 
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föremålet betraktas som objekt för välbehag (vilket inte utgör någon kunskap om 
objektet).137 

Smaken blir viktig för bedömandet av vad som är skönt men det handlar inte enbart om den 

subjektiva smaken för när man yttrar ett smakomdöme förväntar man sig att åtminstone några skulle

instämma. 

Smakomdömet manar var och en att instämma; och den som förklarar något för skönt 
anser att var och en bör skänka det föreliggande föremålet sitt bifall och likaledes 
förklara det för skönt. Detta böra i de estetiska omdömena uttalas emellertid enligt alla de
data som krävs för bedömandet bara på ett betingat sätt. Man söker efter vars och ens 
instämmande, eftersom man har en grund till det som är gemensam för alla.138 

Smaken vilar på en subjektiv princip som gäller för var och en, den är således subjektivt-

universell.139 Smaken förutsätter alltså förmågan att kunna betrakta något som skönt. "Smak är en 

förmåga att utan allt intresse bedöma ett föremål eller ett föreställningssätt genom ett välbehag eller

ett obehag. Föremålet för ett sådant välbehag kallas skönt."140 Att bedöma något utan intresse avser 

här att föremålet bedöms utan någon form av nyttoprincip, alltså att man t. ex. bedömer en tavla 

utan att ta hänsyn till tavlans ekonomiska/moraliska/politiska värde. Det är här vi finner smakens 

autonomi. "Smaken gör inte anspråk på något annat än autonomi. Att låta främmande omdömen 

utgöra bestämningsgrund för de egna vore heteronomi."141 Detta är alltså grunderna för smaken och 

omdömeskraften av det sköna vilket gör att vi nu kan närma oss Kants konstbegrepp. 

   Kant preciserar konstbegreppet genom att skilja det ifrån ett antal andra begrepp. Kant börjar med

att skilja konsten från naturen. 

Med rätta är det bara frambringandet genom frihet, det vill säga genom ett fritt val som 
lägger förnuft till grund för sina handlingar, som bör kallas konst. Ty även om man är 
förtjust i att kalla binas produkt (de regelmässigt uppbyggda vaxskivorna) för konstverk, 
så sker bara detta genom en analogi; ty så snart man inser att de inte grundar sitt arbete på
någon egen förnuftsreflektion, säger man genast att det är en produkt av deras natur 
(instinkten), och såsom konst kan det bara tillskrivas deras skapare.142 

Kant går sedan vidare med att skilja konsten ifrån vetenskaperna. 

Konst, såsom mänsklig skicklighet, skiljs också från vetenskapen (kunnandet från 
vetandet), som en teoretisk förmåga, som teknik från teori (till exempel lantmätarens 
konst från geometrin). Och därför kallas inte det som man kan, så snart man vet vad som 

137 Kant 2003, s. 61. 
138 Ibid, s. 93. 
139 Ibid, s. 96. 
140 Ibid, s. 65.
141 Ibid, s. 140.
142 Ibid, s. 161-162. 
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ska göras och känner den åtrådda effekten, för konst. Bara det som man inte är 
omedelbart förmögen att göra, även om man fullständigt känner till det, hör till 
konsten.143 

Kant skiljer även konsten ifrån hantverket. Konsten betraktar Kant som fri medan hantverket ses 

som lönearbete.144 Detta har att göra med att den fria konsten betraktas som en sysselsättning som är

angenäm i sig självt medan lönearbetet endast sker pågrund av att man erhåller lön.145 Man kan 

alltså säga att den hantverket, lönearbetet, fungerar som ett medel till ett mål medan den fria 

konsten är att betrakta som ett mål i sig självt. 

   Det görs även en åtskillnad mellan vad Kant kallar för mekanisk konst och estetisk konst. 

Om konsten bara utför de handlingar som är nödvändiga för att förverkliga ett objekt som
är samstämmigt med vissa kunskaper, så är den mekanisk, men om den har känslan av 
lust eller olust som omedelbar avsikt, så är den estetisk konst. Denna är antingen 
angenäm eller skön konst. Det första är fallet när syftet är att lusten ska beledsaga 
föreställningarna såsom blotta förnimmelser, det andra, om den ska beledsaga dem såsom
kunskaper.146 

Den estetiska konsten kan alltså vara angenäm eller skön. Angenämt är det som tillfredsställer 

någon medan skönt är det som behagar henne och det angenäma gäller även för förnuftslösa djur 

medan skönhet endast gäller för människor, förnuftiga väsen.147

   Denna syn på konsten tycks kräva en hel del av konstnären samtidigt som det förändrar synen på 

konstnären. Hos Kant blir konstnären ett geni. Genibegreppet är hos Kant ett naturbegrepp, vilket 

betyder att det innefattar teoretiska kunskaper enligt a prioriska principer.148. Geni är även det som 

skriver reglerna för konsten. "Geni är den talang (naturgåva) som ger konsten regler. Då talangen 

som en medfödd produktiv förmåga hos konstnären själv tillhör naturen, kunde man säga på 

följande sätt: geni är det medfödda anlag (ingenium) genom vilket naturen ger konsten regler."149 

Genibegreppet får hos Kant fyra olika egenskaper. 

Härav framgår att geni är 1) en talang att skapa som inte kan lyda några regler, alltså 
inget anlag för skicklighet att göra något som kan läras enligt en regel; alltså måste 
originalitet vara dess första egenskap. 2) Att geniets produkter, då det också finns 
originellt nonsens, samtidigt måste vara ett mönster, det vill säga exemplariska; även om 
de själva inte framsprungit genom efterbildning, måste de tjäna på så sätt för andra, det 
vill säga som rättesnören eller regel för bedömning. 3) Att geniet självt inte kanbeskriva 
eller vetenskapligt påvisa hur det frambringat sin produkt, utan det ger regler som natur, 
och att upphovsmannen till en produkt som har sitt geni att tacka för själv inte vet hur han

143 Ibid, s. 162
144 Ibid, s. 163. 
145 Ibid, s. 163.
146 Ibid, s. 164. 
147 Ibid, s. 64. 
148 Ibid, s. 23. 
149 Ibid, s. 166. 
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fick idén, och inte heller förmår skapa sådana fritt eller på ett planerat sätt, och meddela 
dem till andra i sådana föreskrifter som skulle göra dessa i stånd att frambringa dylika 
produkter. (Och därför kommer också ordet geni förmodligen från genius, den speciella 
ande som ges en människa vid hennes födsel och skyddar och leder henne.) 4) Att naturen
genom geniet inte föreskriver regler åt vetenskapen, utan åt konsten; och detta bara i den 
mån den är skön konst.150 

Här kan man spåra upprinnelsen till den romantiska syn om det konstnärliga geniet som även lever 

kvar i våra dagar. Originalitet är något som fortfarande värderas högt i bedömandet av konstverk 

samtidigt spelar det exemplariska, eller mönsterbildande, en viktig roll i exempelvis indelningen av 

olika konstgenrer där, inte sällan, upphovspersonen/personerna betraktas som genier. Men det finns 

även något mystiskt hos geniet. Geniet har inte tillgång till sin egen talang, i den mån att hen kan 

förklara det på ett vetenskapligt sätt eller förmå, genom föreskrifter, andra att framställa liknande 

produkter. Detta gör att geniet självt inte heller är fritt att skapa skön konst på "beställning". Det 

verkar som att det finns en dualism i genibegreppet. Samtidigt som upphovsmannen inte har fri 

tillgång till sitt eget geni har hen det att tacka för de produkter som hen framställer. 

Frihet, autonomi och heteronomi

Först och främst kan vi konstatera att Kant närmar sig vad som sedemera skulle komma att gå under

parollen; 'l'art pour l'art', eller konst för konstens skull, en föreställning som myntades av den 

franske filosofen Victor Cousin, 1818.151 Här, liksom hos Kant, uppfattas den goda konsten som fri 

från någon form av nyttoprincip. Théophile Gautier skrev i sin roman Mademoiselle de Maupin, 

från 1835, att det som verkligen är vackert inte kan användas till något medan allt som är 

användbart är fult p. g. a. att det uttrycker ett behov.152 Samma tankar finner vi hos Kant med tanken

om smaken som förmågan att intresselöst betrakta ett föremål, alltså utan någon form av 

nyttoprincip. 

   Än så länge kan vi alltså säga att den goda eller den sköna konsten är fri från nyttoprinciper men 

Kants frihetsbegrepp rymmer betydligt mer än så. Frihetsbegreppet är centralt hos Kant och bygger 

på idén om frihet. 

150 Kant 2003, s. 166-167. 
151 Hugh Honour & John Fleming, The Visual Arts – A History (London 2010) s. 668.
152 Honour & Fleming, s. 668. 
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[...] varje väsen som inte kan handla annat än under idén att det är fritt är också verkligen 
fritt i praktiskt avseende; precis som om dess vilja förklarats vara i sig själv fri i den 
teoretiska filosofins mening1. Jag påstår nämligen att vi måste tillskriva varje förnuftigt 
väsen som har en vilja också denna idé om att vara fri, som ensam leder det vid dess 
handlande. Ty hos ett sådant väsen tänker vi oss ett förnuft, som är praktiskt, dvs. kan 
kausera sina objekt. Detta förnuft måste anse sig självt som upphov till sina principer, 
oberoende av främmande inflytande; följaktligen måste det betrakta sig självt som 
praktiskt förnuft eller som ett förnuftigt väsens vilja. Dess vilja kan med andra ord endast 
under frihetens idé vara en egen vilja och måste alltså i praktiskt avseende tillskrivas alla 
förnuftiga väsen.153 

Frihetens idé är alltså en förutsättning för att man även ska kunna vara fri i en mer praktisk eller 

reell mening. Förnuftet tillsammans med viljan och idén om frihet leder alltså till att vi även kan 

handla fritt, det vill säga autonomt. Följaktligen kan man då säga att handlande som sker under 

påverkan av något annat är heteronomt. Att besitta autonomi är att handla i enlighet med förnuftet 

och viljan och för att kunna göra detta krävs en idé om frihet. Att handla heteronomt skulle då vara 

att ställa sig utanför detta och handla under yttre påverkan. Att handla under yttre påverkan skulle 

vara att handla efter de regler som ställts upp, som exempelvis lagar eller Guds påbud snarare än att 

låta förnuftet styra. Här blir det tydligt att det är subjektet som är autonomt, eller besitter autonomi. 

Konsten kan endast bli autonom som en förlängning av subjektets autonomi, eller i det här fallet 

konstnären/geniets autonomi. Vi får heller inte glömma bort att även betraktaren besitter autonomi 

vad det gäller betraktandet av konst, förutsatt att det handlar om ett intresselöst betraktande, d. v. s. 

smakomdömet vilket inbegrips i estetisk autonomi. 

Sammanfattning

Hos Kant är det framför allt smakomdömet hos människan som besitter autonomi, ett smakomdöme

som vilar på en grund som är gemensam för oss alla. Smakomdömet är att betrakta som autonomt 

ifrån alla former av nyttoprinciper. Att låta nyttoprinciper guida smaken vore följaktligen att göra 

smakomdömet heteronomt. På ett likartat sätt kan man säga att den "riktiga" konsten eller den sköna

konsten är autonom. Konsten är angenäm i sig självt och inte föremål för några nyttoprinciper. 

Skaparen av den sköna konsten, konstnären, geniet, är även hen autonom i förhållandet till 

nyttoprinciper. Den genialiske konstnären producerar endast under a prioriska principer och inget 

annat. Och för att autonomi överhuvudtaget ska vara möjligt i praktisk och reell mening krävs ett 

förnuft, en vilja och frihetens idé. 

153 Immanuel Kant, 1992: Ur Grundläggning till sedernas metafysik. I: Filosofin genom tiderna 1600-talet 1700-talet. 
Stockholm. s. 409.  
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   Hos Kant kan vi se att autonomibegreppet till vis del betraktas som ett ideal då det krävs en idé 

om frihet för att göra den praktisk och reell. Samtidigt har vi att göra med ett närmast absolut 

autonomibegrepp vad det gäller smakomdömet och i förlängningen även den sköna konsten. Detta 

tycks vara en ganska hållbar teori om autonomi, förutsatt att man accepterar dess premisser. Det 

finns ett tydligt svar på frågan om vad som är autonomt (smakomdömet) och vad det är autonomt 

ifrån (nyttoprinciper). Den brännande frågan tycks här vara frågan om huruvida den intresselösa 

konsten överhuvudtaget är möjlig. Bara en sådan sak som att man finner någon form av 

tillfredsställelse i att skapa/betrakta konst skulle kunna vederlägga tanken om intresselös konst. 

Kant skiljer förvisso på tillfredsställande konst (angenäm konst) och konst som behagar (skön 

konst) där skillnaden ligger i att den sköna konsten förutsätter ett förnuftigt väsen.154 Att söka sig till

det som behagar skulle mycket väl kunna ses som ett förnuftigt intresse. 

   Att smakomdömet vilar på a prioriska principer ställer till ytterligare problem för denna teori. 

Kultursociologen Pierre Bourdieu talar, i Men vem har skapat skaparna?, om skaparens habitus 

som hänvisar till de sociala villkoren som möjliggör hens skapande.155 Ur idén om habitus följer 

sedan en kritik av vad vi här skulle kunna kalla för 'det kantianska konstnärliga geniet'.

Det är sant att "konsten imiterar konsten", eller mer exakt, att konsten föds ur konsten, 
dvs. oftast ur den konst den motsätter sig. Och konstnärens autonomi har inte sin grund i 
sitt skapandes genis mirakel, utan i den sociala produkten av ett relativt autonomt fälts 
sociala historia, metoder, tekniker, språk, etc.156 

Autonomin blir här relativ inom det fält det befinner sig i. Det konstnärliga geniets konst kommer 

alltså inte ur någon a priorisk princip utan ur skaparens habitus och det samma kan sägas om 

betraktaren.

   Kants autonomibegrepp blir en bra bakgrund för den vidare förståelsen av autonomibegreppet 

inom gatukonstens diskurs. Eftersom Kant var bland de första som började teoritisera kring konst 

och autonomi kan man se hur begreppet har förändrats och hur det uttrycks idag. Vidare kanske det 

finns något inom gatukonstens autonomibegrepp som påminner om det man finner i Kants 

kategoriska imperativ, ett gatukonstens kategoriska imperativ. 

154 Kant 2003, s. 64. 
155 Pierre Bourdieu 1997: Vem har skapat skaparna?. I: Svedjedal, Johan (red.): Litteratursociologi – Texter om 

litteratur och samhälle. Lund. s. 136.
156 Bourdieu, s. 142. 
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Adorno

Inledning

Adornos teori om den autonoma konsten har något annorlunda förutsättningar än Kants. Inte minst 

beror detta på att Adorno levde i en annan tid än Kant. Theodore W. Adorno (1903-1969) var en 

tysk filosof och sociolog som verkade under den kulturella epok som sedemera skulle komma att 

kallas för modernismen. Adorno var medlem av den så kallade Frankfurtskolan tillsammans med  

bl. a. Horkheimer och Benjamin. Frankfurtskolan intresserade sig inte för den estetiska 

omdömeskraften i den utsträckning som Kant gjorde. Till stor del handlade Frankfurtskolans 

filosofiska arbete om att identifiera de hinder som står i vägen för utvecklingen av ett icke-

repressivt samhällssystem och ett av dessa hinder är kulturindustrin, eller masskulturen.157 I 

Upplysningens dialektik (1947) kritiserar Adorno och Horkheimer det instrumentella förnuft som 

kom att upphöjas av upplysningens filosofer. "Det förnuft som manifesteras i vetenskaperna är med 

andra ord ett begränsat instrumentellt förnuft, som inte tar hänsyn till några andra värden än 

maktbegäret."158 Detta maktbegär som tydligast representeras i Francis Bacons ofta citerade fras: 

"Kunskap är makt". Konsten och kulturen blir hos Adorno, och Horkheimer, offer för en 

kulturindustri som upprätthåller den repressiva statens hegemoni. "Bedrägeriet ligger alltså inte i att

kulturindustrin kommer med underhållning, utan att den fördärvar nöjet genom att i profitsyfte dröja

kvar i de ideologiska klichéerna hos en kultur som håller på att likvidera sig själv."159 

   Det finns dock likheter mellan Adorno och Kant och för att förstå denna likhet måste vi först se 

till Horkheimers kritiska teori. 

Horkheimers programuppsats "Traditionell och kritisk teori", 1937. Den traditionella 
teorin ser samhället som något naturgivet, styrt av naturliknande lagar. Det borgerliga 
förnuftet är ett "instrumentellt förnuft" som i Bacon eller Comtes anda försöker finna 
lagbundenheter med vars hjälp man kan behärska och manipulera människor.160 

Här möts vi åter igen av det instrumentella förnuftet och emot det ställer Horkheimer ett 

teleologiskt förnuft. 

Mot detta instrumentella förnuft konstraterar Horkheimer den kritiska teorin så att säga 
teleologiska förnuft, en rationalitet som innefattar inte bara handlandets medel utan också

157 Fredrik Miegel & Thomas Johansson, Kultursociologi (Lund 2002) s. 219. 
158 Miegel & Johansson, s. 229. 
159 Max Horkheimer & Theodor W Adorno, Upplysningens dialektik: filosofiska fragment (Göteborg 2012) s. 148.
160 Nordin, s. 525. 
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dess mål. Den ser inte samhällets lagar som naturgivna utan som skapade av människor 
och därför upphävbara. Gravitationslagen kan inte upphävas genom mänskligt handlande,
men likväl den kapitalistiska värdelagen.161 

Detta påminner till viss del om Kants moralfilosofi (se ovan), att man inte ska betrakta människan 

som ett medel utan som ett mål i sig självt. Likaväl kan man i den kritiska teorin se dess influenser 

från Marxs kritik av kapitalismen. I Horkheimers Traditionell och kritisk teori (1937) utformas de 

tankar som ska komma att prägla dennes och Adornos tankar om kulturindustrin och konsten. Med 

traditionell teori avser Horkheimer den mer klassiska vetenskapen som präglas av 

upplysningstidens ideal, där man skiljer på teori och praktik, fakta och värderingar. Här ses 

samhällsfenomenen som något objektivt och naturgivet, forskarens resultat blir de rättfärdigande 

och praktiska medel med vars hjälp industrimännen och politikerna kan uppnå sina mål.162 Emot 

detta ställer Horkheimer den kritiska teorin. Denna teori avser att, så att säga, skapa en helhetsbild 

av samhällsfenomen och att på så sätt relativisera dem, att ta bort det naturgivna inom 

samhällsvetenskaperna. Samhällsbildningen betraktas i den kritiska teorin som kontingent.163 

"Gravitationen kan vi inte påverka. Ekonomins lagar kan vi ändra på om vi kollektivt beslutar oss 

för att göra det. De upprätthålls bara så länge vi själva fortsätter att handla i enlighet med dem."164 

Det är alltså med hjälp av den kritiska teorin som Adorno kritiserar massamhället och 

kulturindustrin för att hålla kvar människor i det rådande kapitalistiska samhällssystemet och för att 

på så sätt förhindra förändringen av samhället. 

   

Kulturindustri och konst

Innan man börjar reda ut vad Adorno menar när han talar om den autonoma konsten eller konstens 

autonomi är det fruktbart att undersöka vad det är han avser med med begreppet kulturindustri. 

Detta för att kulturindustrin är det som står i opposition till den autonoma konsten. Man skulle 

kunna säga att det är kulturindustrin som gör konsten heteronom. 

   Först och främst är det viktigt att poängtera att Adorno ibland talar om masskultur och att detta 

skulle vara synonymt med kulturindustrin165 men i essän Kulturindustri: En återblick skiljer Adorno

på de två olika begreppen. 

161 Nordin, s. 525. 
162 Svante Nordin,  Filosoferna – Det västerländska tänkandet sedan år 1900(Stockholm 2011) s. 263.
163 Nordin 2011, s. 263.
164 Nordin 2011, s. 263. 
165 György Markus, 2006: Adorno and Mass Culture: Autonomous Art Against the Culture Industry. I: Thesis Eleven, 

Number 86, August 2006: 67–89. s. 71.
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I våra utkast hade det talats om "masskultur". Vi ersatte det uttrycket med "kulturindustri"
för att på förhand utesluta den tolkning som gillas av fenomenets försvarare: att det skulle
handla om ett slags spontan från massorna uppstigande kultur, om den nutida formen av 
folkkonst. Från en sådan skiljer sig kulturindustrin i högsta grad. De sammanför invanda 
företeelser till något helt nytt. I alla dess grenar framställs mer eller mindre planmässigt 
produkter som är skräddarsydda för masskonsumtion och i hög grad bestämmer denna 
konsumtion.166 

Kulturindustrin fungerar som en upprätthållare av de rådande samhällsförhållandena och den drivs 

av ett vinstmotiv som fråntar kulturen dess kritiska kraft och omvandlar den till en konventionell 

vara, lämplig för massproduktion.167 Enligt Adorno ägnar sig kulturindustrin åt varor som vilket 

annat företag som helst, något som den inte sysslat med tidigare. "Kulturindustrins typiska objekt är

inte längre även varor utan varor helt och fullt."168 Objektet som kulturindustrin ägnar sig åt är de 

kulturella formerna och till dessa objekt har de överfört det nakna vinstmotivet.169 Vidare talar 

Adorno om något som han kallar för "kulturindustrins kategoriska imperativ". 

Kulturindustrins kategoriska imperativ har, till skillnad från Kants, inget med frihet att 
göra. Det lyder: du ska anpassa dig, utan att veta till vad, anpassa dig till det som ändå 
existerar och det som alla ändå tänker, som en reflex av denna makt och 
allestädesnärvaro. Enligt kulturindustrins ideologi ersätts medvetande med anpassning.170 

Kulturindustrins objekt har blivit det medel som, enligt Adorno, ska leda till kulturindustrin och 

samhällets mål, att få människor att anpassa sig snarare än att göra människor medvetna. Vilket till 

att kulturindustrins "totaleffekt är en antiupplysning."171 Kulturindustrin har, med andra ord, 

fråntagit de kulturella objektens förmåga att kritisera samhället. I The Schema of Mass Culture ger 

Adorno ett målande exempel på hur detta exemplifieras hos kulturobjekten, i detta fall inom filmen.

Even a radical film director who wishes to portray crucially important social 
developments like the merger of two industrial concerns could only do so by showing us 
the dominant figures in the office, at the concern table or in their mansions. Even if they 
were thereby revealed as monstrous characters, their monstrousness would still be 
sanctioned as a quality of individual human beings in a way that would tend to obscure 
the monstrousness of the system whose servile functionaries they are.172 

166 Theodor W. Adorno, 1997: Kulturindustrin: en återblick. I: Svedjedal, Johan (red.): Litteratursociologi – Texter om 
litteratur och samhälle. Lund. s. 92.

167 Nordin 2003, s. 527. 
168 Adorno 1997, s. 93. 
169 Adorno 1997, s. 93.
170 Adorno 1997, s. 96.
171 Adorno 1997, s. 98.
172 Theodor W. Adorno, 1991: The Schema of Mass Culture. I: The culture industry : selected essays on mass culture. 

London. s. 57. 
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Konsten dras in i kulturindustrin och blir så att säga strömlinjeformad av kulturindustrins ideologi. 

György Markus menar i Adorno and Mass Culture: Autonomous Art Against the Cultural Industry 

att detta kan ha att göra med de ungdomskulturer som uppstår på 1950 och 1960-talet.173 Under 

denna tiden blir det allt svårare att skilja på "låg" och "hög", autonom konst och underhållning. 

Eftersom all den konst som ämnar att fylla ens fritid blir till underhållning som nu använder sig av 

samma material och form som den tidigare autonoma konsten.174 Det stora problemet är dock inte 

själva underhållningen hos kulturindustrins produkter utan kulturindustrins profitsyfte som ställer 

till problem. "Bedrägeriet ligger alltså inte i att kulturindustrin kommer med underhållning, utan i 

att den fördärvar nöjet genom att i profitsyfte dröja kvar i de ideologiska klichéerna hos en kultur 

som håller på att likvidera sig själv."175 Hotet emot konsten är alltså, till stor del, kulturindustrin 

men vad är det Adorno menar när han talar om konst?

   För att förstå Adornos konstbegrepp krävs det att man undersöker begreppen autonomi, 

heteronomi och sanning (se nedan) men tills vidare räcker det om vi beskriver hans syn på konst i 

grova drag. Adorno skiljer konstverk, 'artwork', från artefakt, 'artefact', trots att de är två 

etymologiskt besläktade termer, eftersom vetskapen av att något har skapats inte räcker för att 

avgöra i fall ett givet artefakt är ett konstverk.176 Vidare blir konstverken något utöver sig självt. "In 

art the difference between the thing made and its genesis – the making – is emphatic: Artworks are 

something made that has become more than something simply made. This was not contested until 

art began to experience itself as transient.”177 Vidare motsäger sig Adorno föreställningen om 

skaparen eller konstnären som något geni i den romantiska meningen. Istället betraktar han geni 

som något som residerar i själva konstverket. 

Accordingly, Adorno refuses to use traditional categories of artistry such as “genius” and 
“fantasy” to glorify the supposed freedom of individual artists. He sees the making of art 
as rational labour, not irrational innovation. Against the Romantic myth of the artist as 
irrational genius, Adorno treats “genius” as a quality of artworks themselves, the 
paradoxical quality of obligatory newness.178  

Den autentiska konsten är den konst som, hos Adorno, sitter inne på den befrielsekraft som 

möjliggör förändringar av samhället. "Konsten kan inte förändra världen, men väl medvetandet hos 

de män och kvinnor som lever i den."179 Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att man här 

talar om den avantgardistiska konsten. "I den avantgardistiska konsten finns, menade de, den 

173 Markus, s. 67.
174 Markus, s. 73.
175 Horkheimer & Adorno, s. 160.
176 Theodore W. Adorno, Aesthetic Theory (Minneapolis 1997) s. 178-179.  
177 Adorno 1997, s. 179.  
178 Lambert Zuidervaart, Adorno's Aesthetic Theory – The redemption of Illusion (Cambridge 1991) s. 114.
179 Miegel & Johansson, s. 231. 
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autenticitet, den  negation av den fortgående repressionen, det frälsningshopp, som så fullkomligt 

saknas i den status-quo-bekräftande kulturindustrin."180 Adorno drar alltså en skiljelinje mellan vad 

man skulle kunna kalla för "äkta" eller "genuin" konst och kulturindustrins konstprodukter eller 

"populärkonst". Autonomibegreppet blir hos Adorno ett sätt att skilja dem åt. "For Adorno, 

'autonomous' is a term used to designate genuine art. In contrast, popular art is a slave to the 

dominant cultural forms."181 Adorno drar även en skiljelinje mellan lyckade och misslyckade 

konstverk där endast de lyckade konstverken är att betrakta som konst. 

The concept of an artwork implies that of its success. Failed artworks are not art: Relative
success is alien to art; the average is already the bad. The average is incompatible with 
the medium of particularization. Middling artworks, the healthy soil of minor masters so 
appreciated by historians of a similar stamp, presuppose an ideal similar to what Lukács 
had the audacity to defend as a “normal artwork.” However, being the negation of the 
spurious universal of the norm, art tolerates neither normal works nor middling ones that 
correspond to a norm or establish their meaning in terms of their distance to it. There is 
no scale for the ranking of artworks; their self-identity mocks the dimension of “more or 
less.” For success, inner consistency is an essential element, but in no way the only one. 
That the artwork touch on something, the richness of the detail in the whole, the gesture 
of generosity even in the most brittle works: These are models of the demands that are 
present to art without their being reducible to the coordinates of inner consistency; their 
plenitude would probably elude general theoretical reflection.182 

De konstverk som vars form kommer ur dess sanningsinnehåll är alltid lyckade.183 För förstå vad 

Adorno menar med detta, och i vidare mening hans konstbegrepp måste vi titta närmre på 

begreppen autonomi, heteronomi och sanning och hur de förhåller sig till konsten och 

kulturindustrin.

Autonomi, heteronomi och sanning

Vi har redan varit inne på att autonomi, för Adorno, är en identitetsmarkör för vad som kan 

betraktas som "genuin" konst. Autonomi hos konsten uppnåddes när den befriades från de rituella 

symbolerna och funktionerna. I det kapitalistiska samhället har konstens autonomi åter kommit att 

hotas av kulturindustrin. 

The autonomy it achieved, after having freed itself from cultic function and its images, 
was nourished by the idea of humanity. As society became ever less a human one, this 
autonomy was shattered. Drawn from the ideal of humanity, art's constituent elements 

180 Nordin 2003, s. 527. 
181 McMahon, s. 
182 Adorno 1997, s. 188. 
183 Adorno 1997, s. 189. 
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withered by art's own law of movement. Yet art's autonomy remains irrevocable. All 
efforts to restore art by giving it a social function – of which art is itself uncertain and by 
which it expresses its own uncertainty – are doomed.184 

Adorno menar att det är ett misstag att ge konsten en social funktion för detta kan inte rädda 

konstens autonomi. För genom att ge konsten en social funktion så förlorar konsten, per definition, 

sin autonomi. Det autonoma verket ska vara mer eller mindre oanvändbara inom andra institutioner 

för att kunna kritisera det rådande samhället och hålla det utopiska minnet vid liv. "Autonomous 

works must be more or less useless within other institutions in order to serve the purpose of social 

critique and utopian memory.”185 Detta verkar motsägelsefullt. För får inte den autonoma konsten en

social funktion under dessa omständigheter? Detta beror på skillnaden mellan orden 'purpose' 

(vilket vi här kan kalla för syfte) och 'funktion', alltså funktion. 

The first aspect is one of purpose. The other is one of function. “Purpose” pertains to the 
fulfillment of human needs and desires within a society. “Function” pertains to the 
institutionalized operations and practices whereby human purposes are met or denied. 
Although purposes and functions are connected, they are also distinct.186 

Om vi utgår ifrån detta kan vi säga att det autonoma i konstens autonomi är att den är fri från 

institutioner och därmed saknar institutionaliserade funktioner. 

   Emot den autonoma konsten kan man följaktligen ställa den heteronoma konsten, alltså den konst 

som inte gjort sig fri från institutionella funktioner. Zuidervaart kritiserar Adorno för att ha bortsett 

från den heteronoma konsten i sin bok Adorno's Aesthetic Theory – The Redemption of Illusion. 

The waters become even more muddy when we turn to heteronomous art in the twentieth 
century. By “heteronomous art” I mean art that has not become relatively independent 
from other institutions of bourgeois society and whose products are produced and 
received to accomplish purpose that are directly served by other institutions. The term 
covers both traditional folk art and contemporary popular art.187 

Även om Adorno själv inte talar om den heteronoma konsten kan man dock ana vad den 

heteronoma konsten är i hans estetiska teori. Det är den konsten som inte är autonom helt enkelt. 

Alltså kulturindustrins produkter. 

   Hos Adorno finner man begreppet sanning i förhållande till konsten och autonomi. När det talas 

om konst och sanning, eller sanningen inom konst, finns det två huvudsakliga filosofiska problem 

som diskuteras. Det första problemet handlar om huruvida realism188 är ett värdekriterium och om 

184 Adorno 1997, s. 1.
185 Zuidervaart, s. 228. 
186 Zuidervaart, s. 228.
187 Zuidervaart, s. 227. 
188 Här avses en realism som snarare handlar om foto-realism än om konstgenren realism.  
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det är relevant för det konstnärliga värdet ett konstverk besitter.189 Det andra problemet handlar om 

huruvida konst kan ses som en källa till sanning man inte kan finna utanför konsten.190 Adorno rör 

sig kring det andra problemet när han diskuterar konst, autonomi och sanning. Sanning inom 

konsten handlar för Adorno om konstens förmåga att utmana samhällets status quo.191 För att detta 

överhuvudtaget ska vara möjligt krävs det att konsten är autonom. 

Much more importantly. Art becomes social by its opposition to society, and it occupies 
this position only as autonomous art. By crystallizing in itself as something unique to 
itself, rather than complying with existing social norms and qualifying as “socially 
useful,” it criticizes society by merely existing, for which puritans of all stripes condemn 
it.192 

Sanningsinnehållet ligger således i konstens förmåga att kritisera samhället den befinner sig i. 

Sammanfattning

Den autentiska eller "riktiga" konsten är hos Adorno den typ av konst som besitter den 

befrielsekraft som gör det möjligt att förändra samhället. Det är den konsten som är den "höga" 

konsten eller den "fina" konsten. Det är denna konsten som bär på det sanningsinnehåll som gör att 

den kan kritisera samhället och det kapitalistiska systemets motsättningar. Denna sanna, autentiska 

konst kan inte vara annat än autonom. Emot detta ställs den heteronoma konsten, populärkonsten, 

den konst vars främsta syfte är profitsyftet och producenter av denna "låga" konst är, vad Adorno 

kallar, kulturindustrin. Det är i egenskap av kulturindustrins profitsyfte som dess produkter förlorar 

förmågan att kritisera samhället eftersom det hjälper till att sprida och upprätthålla det kapitalistiska

systemet just genom profitsyftet. Detta är hotet emot konstens autonomi i Adornos estetiska teori. 

Konsten är alltså autonom i förhållande till kulturindustrin. 

   Autonomibegreppet får hos Adorno en annorlunda betydelse än hos Kant. Hos Kant kan man tala 

om ett ahistoriskt autonomibegrepp då det inbegriper a prioriska principer medan det hos Adorno är

beroende av den historiska/samhälleliga kontexten. Man kan följaktligen säga att 

autonomibegreppet är ett relativt eller relationellt begrepp hos Adorno. Den autonoma konsten är i 

någon mening beroende av kulturindustrin. Utan kulturindustrin skulle det inte finnas något för den 

autonoma konsten att vara autonomt ifrån. Naturligtvis skulle den autonoma konsten, i brist på en 

kulturindustri, kunna vara autonomt i förhållande till något annat. Man kan koka ned detta till att 

189 Honderich, s. 61. 
190 Honderich, s. 61. 
191 Zuidervaart, s. 231. 
192 Adorno 1997, s. 225-226.
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säga att Adornos teori om den autonoma konsten handlar om att för att konsten ska besitta autonomi

måste den stå i opposition till det rådande samhällssystemet (i detta fall det kapitalistiska systemet) 

för att överhuvudtaget kunna kritisera det. På denna punkt kan man vidare hävda att denna teori 

trots allt är ideologiskt neutral även om det hos Adorno handlar om en kritik av det kapitalistiska 

systemet. 

   Ett stort problem med denna teori är det om dess empiriska möjlighet. Det är svårt att påvisa att 

autonom konst verkligen är autonom, särskilt med tanke på den konstmarknad som existerar där 

verk handlas med för miljonbelopp. Att hävda att detta inte görs i profitsyfte är ett svårsmält 

påstående. Man skulle kunna hävda att konsten här har förlorat den adornoska autonomin. Men då 

blir följdfrågan; finns det någon konst som fortfarande besitter autonomi a lá Adorno? Kanske är 

gatukonsten svaret på denna frågan. Slutligen kan man säga att det är möjligt att kritisera ett 

samhällssystem även om tinget är en del av det. Däremot kanske man då inte kan kalla det för 

autonomt.   
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Gatukonstens diskurs

Som redan berörts i bakgrundskapitlet finns det tecken som ibland ses som synonymer och 

referenter till samma fenomen. Dessa tecken är gatukonst, graffiti och urban art. Dessa tre skiljer sig

åt på ett antal olika sätt. Dels skiljer de sig åt genom form, även om de lånar av varandra och delar 

visa troper, i funktion men också genom subjektspositionerna, d. v. s. hur och vad aktörerna 

identifierar sig med. Här kommer fokus ligga på det senare. 

Subjektspositioner

Inom gatukonstens diskurs kan man identifiera två huvudsakliga subjektspositioner, gatukonstnärer 

och vad jag väljer att kalla förmedlare. Under förmedlare finner vi alla de personer som på ett eller 

annat sätt har att göra med gatukonst men som själva inte är utövare, alltså som inte själva 

praktiserar gatukonst. Dessa kan vara gallerister, curators, dokumentärfilmare etc. Gatukonstnärerna

är följaktligen själva utövarna, alltså själva konstnärerna, de som skapar det som senare, på ett eller 

annat sätt, kommer att förvaltas av förmedlarna. Detta är de två huvudgrupperna eller 

grundidentiteterna. Inom dessa två finns det ytterligare subjektspositioner och de utgörs till stor del 

av de myter som omger dem. 

   Inom gatukonstens diskurs finns det en ovilja till att kategoriseras och många aktörer tar avstånd 

ifrån termen och föreställningen 'gatukonst'. Detta är något som man finner hos båda 

subjektspositionerna. I introduktionen till Beyond the Street skriver Robert Klanten, "There is no 

such thing as urban art or street art – only art itself.”193 José Antonio Carulla från N2 Gallery säger, 

"There is only one art that matters: good art."194 "Many so-called street artists in truth consider 

themselves to be artists who happen to get up in the street."195 "I don't like to separate genres. I think

art is art."196  "I wouldn't describe myself as a street artist any longer. In fact, I'm not sure I would 

have ever describe myself as a street artist. I think it would be more fitting to describe myself as an 

artist who draws inspiration from the street.”197 Detta är bara några av de förmedlare och 

gatukonstnärer som motsätter sig kategorin 'gatukonst' och istället endast betraktar det som konst. 

Här tycks det finnas en vilja att tillhöra den större konstvärlden snarare än den lite snävare 

193 Robert Klanten, 2010: In Limbo. I: Nguyen, Patrick & Mackenzie, Stuart (eds.): Beyond the Street – The 100 
Leading Figures in Urban Art. Berlin. s. 5. 

194 Nguyen & Mackenzie, s. 279.
195 Ibid, s. 267.
196 Ibid, s. 297.
197 Ibid, s. 168.
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gatukonstvärlden. Ytterligare utsagor som vittnar om detta är att gatukonsten betraktas som en 

företeelse i den mer omfattande samtida konstscenen. "I believe that street or urban art is a 

movement within the field of contemporary art that is constantly evolving.”198  

We're not a street art gallery; we're a contemporary art gallery that chooses to curate work
by many street artists and current or former graffiti artists. Over the past few years, labels 
like 'street art' and 'urban art' have helped to market these artists, but we believe it's 
important to recognise the potential dangers of boxing and branding the work so 
narrowly. Such division suggests that the artists don't fit into the mainstream art world, 
and we simply don't think this is true. Once you take a street artist off the street and put 
them into a gallery, they're no longer creating street art – they're just creating art. What 
we hang on the gallery walls is there because it's what we like and what we relate to, and 
it's as open to interpretation as any other kind of art.199 

“We have never distinguished between contemporary art and street art. We show the art we find 

interesting and important. For me the term 'street art' is at the same time very loose and very 

restrictive.”200 Det är framför allt förmedlare som kopplar samman gatukonsten med den 

kontemporära konsten. 

   Även om det finns gatukonstnärer som främst identifierar sig som konstnärer finns det de som tar 

avstånd även ifrån subjektspositionen 'konstnär'. "I don't like to be bothered with all this art-fart 

nonsense."201 "I don't really consider myself an artist or refer to what I'm working on as art."202 "I 

think too many titles are used today, so I would just say, 'I'm a painter.' If you go out and bomb in 

the streets, people say that's graffiti. If you show work at a Deitch Projects exhibition, they say 

that's contemporary art. People call it what they like. We don't care about that. We just want to 

paint.”203 "Being an artist doesn't depend on me. I just do drawings, and then someone considers me 

an artist or they don't. The choice is up to the viewer.”204 De två sista utsagorna pekar på att det inte 

alltid är utövarna själva som intar subjektspositionerna utan att det är något de tilldelas av andra 

inom diskursen. Detta överensstämmer med det socialkonstruktivistiska perspektivet som Bengtsen 

utgår ifrån i Street Art World.205 Subjektspositionerna skapas alltså i diskursen. Denna ovilja att 

kategorisera skulle kunna vara ett sätt att försöka undvika den annars inbäddade antagonism som 

finns i förhållandet mellan gatukonsten och galleriet. Begreppet gatukonst konnoterar i vissa lägen 

en samling idéer, myter, som påverkar subjektspositionerna. Antagonismen uppstår så fort det blir 

tal om att flytta in gatukonst på ett galleri. Gatukonsten upphöjs, eller reduceras, till konst, beroende

198 Ibid, s. 69. 
199 Ibid, s. 39.
200 Ibid, s. 311-312.
201 Ibid, s. 275.
202 Ibid, s. 347.
203 Ibid, s. 362.
204 Ibid, s. 389.
205 Bengtsen, s. 47. 
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på hur man ser på det. Detta undviks genom att endast betrakta det som konst från början, vare sig 

det befinner sig på gatan eller galleriet. Här börjar man också ana gatukonstens autonomi i 

förhållande till galleriet. 

The crucial difference between street artists and anyone else who falls under the label of 
artist is that when the print house do finally go bankrupt and the gallery invariably turn 
their noses up, the street artist will find themselves in the thick of their original vehicle: 
the street, where those who produced their works for the sheer love of it all will continue 
to do so. I can't personally think of another art movement in which this was the case.206 

Genom att omvandla gatukonsten till konst förlorar gatukonsten sin särpräglade autonomi i 

förhållande till galleriet och omfamnas av galleriets heteronoma förhållande till konsten som 

förmedlare av konstverk. Samtidigt är det viktigt att påvisa gatukonstens heteronoma förhållande 

till gatan och häri finner man en viktig identitetsmarkör inom subjektspositionen 'gatukonstnär'. 

Nämligen kopplingen till gatan. "Today, distinctions between street artists and other artists are 

made, for exampel on whether or not an artist has done work on the street."207 Gatan, och huruvida 

en person använder sig av den som plats för sin konst är det som gör hen till gatukonstnär. Men 

gatan är inte tillräckligt för det finns trots allt andra typer av konstnärer som placerar sina konstverk

på gatan, skulptur och muralmålningar t. ex. Ofta klassificeras endast de osanktionerade verken i 

det offentliga rummet som gatukonst. Det finns alltså en skillnad mellan gatukonst och offentlig 

konst. 

It demonstrates that street art and public art have many things in common, making it 
difficult to draw a clear line between them. Nevertheless, it is maintained that the 
unsanctioned nature of street art functions as a carrier of meaning which does set street 
art apart from public art. On the basis of this fundamental difference, it is suggested that 
street art can turn public space into a potential site of exploration for both the viewer and 
the artist, a potential that is often absent with large-scale murals and sanctioned public 
art.208 

Detta leder oss in mot de myter som omger gatukonsten och dess olika subjektspositioner. 

Myter

Med dessa olika subjektspositioner följer olika myter. Myter är de föreställningar som både 

möjliggör och sätter restriktioner för vad man i respektive subjektsposition kan säga och inte säga, 

206 Nguyen & Mackenzie, s. 47.
207 Bengtsen, s. 60. 
208 Bengtsen, s. 131-132. 
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göra och inte göra. Myterna blir således en del av själva identiteten. Den övergripande myten som 

omger gatukonsten är vad man skulle kunna kalla för dess socio-politiska prägel. Tillsammans med 

detta finns det en stark tanke om gatukonsten som en genre som är 'anti-etablissemanget'. Samtidigt 

betraktas ofta välgörenhet som något viktigt och eftersträvansvärt inom genren, något som kan ha 

att göra med att det inom gatukonsten finns en attityd som ser det som något suspekt att tjäna 

pengar på gatukonsten. 

   Att gatukonsten betraktas som en socio-politisk genre beror i stor utsträckning på att den befinner 

sig i den offentliga miljön samtidigt som den är osanktionerad. 

As unauthorized art forms manifested in public spaces, graffiti and street art suggest that 
public art is as political as the space it inhabits. Street art aids in the creation of city 
spaces by occupying a physical location in the cityscape and by engaging people in the 
experience of art. As unsanctioned projects, street art practices penetrate the city in a way 
that displaces the boundary between public and private uses of space.209 

Gatukonsten blir medvetet, eller omedvetet, en markör för vad som är offentligt respektive privat 

samtidigt som den genom sitt osanktionerade tillvägagångssätt ifrågasätter vem som har tillgång till 

det visuella landskapet i det offentliga rummet. Gatukonsten blir ett medie till protest av det allt mer

privatiserade offentliga rummet. "We use art as our medium for protest more than ever now that 

civil law has restricted public protest almost completely and public space has been privatised 

around us."210 Gatukonstnären Kennard Phillipps fortsätter; "Conversely we're bombarded by visual 

shit from the corporate world; they own the streets, and the law protects their adverts. Art on the 

street becomes more and more important to push our way back into our public space."211 Här kan 

man se att den övergripande myten som man här finner inom gatukonsten är den om det 

demokratiska, offentliga rummet. Ett demokratiskt, offentligt rum vars visuella kultur ska vara 

tillgängligt för alla och inte bara för dem med pengar. I detta sammanhang finner man även uttryck 

och försvar för yttrandefriheten. 

I always get more of a kick from seeing my work on the street. For a start, a lot more 
people can access it through the street, as not everyone can go to a gallery. Plus, putting it
on the street still feels as though I'm pushing back against a force of oppression in the 
sense that you're exercising free speech in a public space. The excitement of the street 
will always beat the excitement of a gallery show.212 

Shepard Fairy lägger även vikt vid att gatukonsten kan nå ut till fler människor om det befinner sig i

det offentliga rummet, d. v. s. på gatan, än vad det skulle göra om den befann sig inne på ett galleri. 

209 Anna  Wacławek, Graffiti and Street Art (London 2011) s. 70.
210 Nguyen & Mackenzie, s. 246.
211 Nguyen & Mackenzie, s. 246.
212 Nguyen & Mackenzie, s. 379.
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Just denna tanke om att fler bör ha tillgång till (gatu-)konsten är något som många gånger gör 

gatukonsten populistisk till sitt uttryck, till skillnad från graffitin som snarare riktar sig till andra 

'writers' och därmed använder sig av ett mer internt visuellt uttryck. Detta skulle kunna tolkas som 

ett uttryck för en vilja att bli förstådd, och i förlängningen även accepterad, inom gatukonsten. 

Shepard Fairy fortsätter; "I'm a populist, and try to do the most constructive thing at every juncture. 

Cultural isolation is about preaching to the converted and never solves anything."213 

   Alla gatukonstnärer betraktar dock inte sina verk lika politiskt, åtminstonde inte ur ideologisk 

synpunkt. "It is a bit, but that doesn't define my work. I try to have a discourse that isn't closed; I 

don't want my work to be identified with political ideologies. Many of my pieces are simply a call 

to reflection, focusing either on social aspects that interest me or serving as way to provoke 

debate.”214 Även om det i detta fall inte handlar om att binda sig till en politisk ideologi så handlar 

det även här om en öppenhet, ett exempel på den typ av populism som det talades om ovan. 

   Inom denna socio-politiska myt kan man även finna myten om anti-etablissemanget. 

While the meaning of street artworks can depend on a specific geographical or socio-
political context, the fundamental relationship to the street is also worth considering. The 
street affords artists a means of exposure beyond the ideological and economic 
constraints of an established and elitist art world which, according to Miwon Kwon, seeks
to “actively disassociate the space of art from the outer world”.182 The ephemeral and 
often non-commercial nature of street artworks can thus be used “to reveal the ways in 
which institutions mold art's meaning to modulate its cultural and economic value” and as
an implicit critique of the boundaries of the established art world.183215 

 

Här riktas kritiken emot den etablerade konstvärlden som anses vara elitistisk. Vidare ger detta 

uttryck för en sorts autonomi som gatukonsten, genom att distansera sig från konstvärldens 

institutionella och ekonomiska ideologi, försöker erhålla. Genom att placera verken på gatan blir 

gatukonsten ett medel genom vilket man kan distansera sig från olika typer av institutioner. 

The recent illegal art projects contextualized as street art underline the fundamental role 
of and undeniable fascination with making art on the street. Instead of being sheltered in 
an institution, artworks at street level have the very real capacity to engage people in the 
experience of art and foster change.216 

Genom att inte stängas in på institutioner menas det att gatukonsten har förmågan att engagera 

människor genom konsten vilket i sin tur leder till förändringar av samhället. Detta kan tyckas 

213 Nguyen & Mackenzie, s. 379.
214 Nguyen & Mackenzie, s. 339.
215 Bengtsen, s. 92. 
216 Wacławek, s. 111
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märkligt med tanke på att vi har sett ett ökat intresse för gatukonst från subjektspositionen 

förmedlare, d. v. s. de som ovan betraktas som etablissemanget. 

This scene has been ignored by the traditional art world for so long. It has had to grow on
its own and, in doing so, has established its own rules and ways that are completely 
separate – its own art world, in a way. Now, of course, the traditional art world has sat up 
and started to pay attention, and the two are merging. I think there's a danger that the anti-
establishment will become the establishment. What started as an underground subculture, 
like many before which have become mainstream, will lose its sharpness and clarity.217

Här uttrycks en viss oro för att etablissemanget neutraliserar anti-etablissemangsidéerna när de 

omfamnas av t. ex. gallerier. Det är intressant att notera att denna oro uttrycks ur subjektspositionen 

förmedlare. Denna oro blir dock tydligare om man ser till subjektspositionen gatukonstnär. "It's 

autonomous – an artistic demonstration that occurs independently in a public space. It doesn't 

answer to commercial interests; it's at my own expense and risk, and without institutional control 

over its form or content.”218 Här närmar vi oss även vilken roll autonomibegreppet spelar inom 

gatukonsten. Etablissemanget riskerar att, tillsammans med institutionerna, ta kontroll över 

innehållet och reducera det till en kommersiell produkt. 

The snobbery doesn't really surprise me. I can see both sides of the coin. I mean, in the 
museum and high art world, you're talking about people who makes lots and lots of 
money off of the art produced. So they're not eager to let something new inside the 
establishment that could fuck up a good thing. It's to be expected that any new genre or 
any new artist won't be accepted immediately with open arms. Acceptance into the high 
art world has never really been about talent or what's good. It's about what has longevity, 
what can be marketed, and what can be sold and resold for years to come.219 

Det finns en tydlig ovilja hos många gatukonstnärer mot att förvandla konsten till en handelsvara, 

något som ofta mynnar ut i kritik emot det kapitalistiska systemet. Ett system som uppfattas som ett 

hot emot själva gatukonstens essens. 

That's one of the things about capitalism – it can take in many elements and transform 
them for its own use. The same thing happened with punk, which was perhaps the last 
cultural movement the establishment found dangerous but very quickly managed to take 
in. so all of a sudden you've got Johnny Rotten of the Sex Pistols advertising butter. It 
happens with nearly every form of protest. It can get taken up, used and commodified.220 

Detta formar hur man betraktar pengar inom subjektspositionen gatukonstnär. Något som även 

uppmärksammats av Bengtsen. 

217 Nguyen & Mackenzie, s. 167.
218 Nguyen & Mackenzie, s. 379.
219 Nguyen & Mackenzie, s. 169.
220 Nguyen & Mackenzie, s. 246. 
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Arguably, the wish for commercial success has long been one of the many possible 
reasons people have for creating art in the street, but this agenda has remained mostly 
unspoken until quite recently. There is a tendency by artists to avoid making explicit the 
money-making and career building potential of creating art in the street. This is tied in 
with the importance that perceived rebelliousness has traditionally played in establishing 
credibility within the street art world. An overtly commercial agenda might clash with 
audience expectations and therefore have a negative impact on an artist's image.221 

Här ställer sig gatukonsten emot det kommersiella och att ha en kommersiell agenda med 

gatukonsten vore i någon mening att gå emot gatukonstens värden, något som kan få negativa 

konsekvenser för hur gatukonstnären upplevs av dennes publik. Detta är en del av myten om 

gatukonsten som autonom i förhållande till kommersialismen och etablissemanget, vare sig det 

handlar om konstvärlden eller något annat som uppfattas som en del av etablissemanget. Bengtsen 

betraktar detta som den traditionalistiska synen på gatukonst och graffiti och menar att det inte 

spelar samma fundamentala roll för den nyare generationen av skapare och samlare av dessa 

konstformer.222 Detta syns även när man ser till utsagor som gjorts från subjektspositionen 

förmedlare. 

First off, make no mistake. Greed is the backbone, gut and cerebral fuckin' cortex of this 
organisation. Should anyone attempt to inform you otherwise, they be lyin'. In truth, SOS 
is a company co-owned and operated by two of its own artists – one of whose work 
heavily revolves around some very biting political themes. So this has done a lot in terms 
of keeping our costs low and giving us an initiative to become more involved in 
charitable projects.223  

Det sistnämnda är intressant och kommer att tas upp lite längre ned, alltså gatukonstens förhållande 

till välgörenhet. För andra blir säljande snarare ett medel till ett mål. "Selling art has never really 

been the goal – that's only a means to an end. Our aim is to bring great artworks to Los Angeles 

that's not being shown here, and this is what we've been doing right from the start.”224 Andra ser 

själva konstnären som det huvudsakliga och hur de funkar ihop med själva konstmarknaden. "We 

look to the momentum of each artist and examine how they interact with the movement and market 

in general. Quality is always the main driver of consignment, and whenever we introduce an artist 

to the market we look to feature works that highlight their oeuvre.”225 Detta tycks gå helt emot den 

traditionalistiska syn som diskuterats ovan, nämligen att gatukonstnären riskerar sitt rykte, men 

även att själva konsten riskerar att kommersialiseras och bli en del av etablissemanget. Detta är en 

221 Bengtsen, s. 70.
222 Bengtsen, s. 71-72.
223 Nguyen & Mackenzie, s. 46.
224 Ibid, s. 39.
225 Ibid, s. 69.
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tydlig skådeplats för potentiell antagonism som kommer att diskuteras mer utförligt nedan. Vissa av

gatukonstnärerna har dock en mer pragmatisk syn på detta och betraktar det som ett nödvändigt ont,

något som är svårt att göra något åt. 

But that's the way the system works, right? You have people on the bottom working hard 
and then people looking to capitalise. For some, art is a commodity to be bought, sold and
profited from, and within that system there will always be those who are left wanting. It's 
a game; I think you just have to learn how to play it.226 

Andra gatukonstnärer väljer att avgränsa sig och distansera sig ifrån institutioner som är ute efter att

tjäna pengar. "No, I don't want to deal with galleries or other institutions that are looking to make 

money. I've done shows with museums and cultural institutions, but they've only featured 

photographic, video and written documentation of completed work.”227 

   I diskussionen om pengar i förhållande till gatukonst nämns ofta den konflikt som uppstår mellan 

gatukonst och kapital. Vissa utsagor vittnar om att det finns ett särskilt etos inom gatukonsten i 

diskussionen om detta. "It does conflict with it, but I can't bear anybody any grudge for making 

money from their work. That's fine. From the point of view of a graffiti artist purist, though, it does 

conflict with the ethos.”228 Att handla med gatukonst betraktas som något problematiskt då det 

strider emot gatukonstens ethos. 

The other unfortunate thing is there is a moral quality that infuses the work of a lot of 
artists who work on the street. They're not in it for the money; they're in it to 
communicate with people. So I think the whole thing of knocking out products to feed 
into auction, or investors who are then going to put them into auction next year, 
completely contradicts this moral ethos of working on the street and making art for the 
public. I've been in this a long time, so I come out of a different place philosophically 
than some people who are newer and see it as a big business bonanza.229  

Även om detta förhållandet är komplicerat och betraktas med misstänksamhet av många finns det 

de som ser möjligheter i gatukonstens popularitet och dess potential till att generera pengar. 

Välgörenhet är något som uppfattas som viktigt inom gatukonsten, en åsikt som delas av såväl 

gatukonstnärer som förmedlare. Myten om gatukonst som vandalism utmanas av myten om 

gatukonsten som välgörande. "The attitude of being at war with the world is less prevalent in the 

street art lexicon. If anything, street artists want to save the world, not destroy it."230 Gatukonstens 

förmåga att tjäna pengar blir ett medel till att ge tillbaka till samhället. 

226 Ibid, s. 198.
227 Ibid, s. 348.
228 Ibid, s. 216.
229 Nguyen & Mackenzie, s. 236.
230 Lewisohn, s. 87. 
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Where it sells shouldn't matter. Let's not forget that the few urban artists who are now 
making significant sums of money are using their earnings wisely. Some donate heavily 
to charity. Others open galleries of their own, which in turn allows younger, emerging 
artists opportunities that would normally not be available to them. Making money is not 
in itself a bad thing – it's the way you use it that counts.231 

Pengar i sig självt betraktas inte som något intrinsikalt negativt utan det handlar snarare om hur de 

används, något som Nuart Festivalen i Norge tog vara på. 

We saw an opportunity but then thought, 'Nah' and donated it all to Amnesty. In 2008 the 
artists did a skate deck each – something we hope to continue. We're working on setting 
up our own charity project called 'Deckedout', which will try and promote the playful and
creative freedoms that both skate and street art embody – or something like that. We want
to try and channel some of our resources into remote areas of the world, build skate 
ramps and arrange workshops, etc.232 

Autonomi och antagonism

Nu har vi sett till de olika subjektspositioner och myter man kan finna inom gatukonstens diskurs. 

Dessa har visat på de potentiella skådeplatser där antagonism kan uppstå och dem ska vi titta 

närmre på nedan. Men analysen om myter och subjektspositioner har även gett ledtrådar till hur 

föreställningar om autonomi ser ut inom gatukonstens diskurs. Med bakgrund av de adornoska och 

kantianska autonomibegreppen börjar vi där innan vi ser till antagonismerna som riskerar att uppstå 

med ett sådant förhållningssätt.

   Om vi börjar med att se till den kantianska versionen av autonomi så stämmer den ganska dåligt 

överens med vad man kan kalla gatukonstens autonomi. Autonomin hos Kant, i en konstnärlig 

kontext, handlar främst om smakomdömets autonomi ifrån olika typer av nyttoprinciper.233 Inom 

gatukonstens diskurs talas det inte särskilt mycket om smak och estetik i någon djupare mening, 

åtminstone inte i det material som undersökts här. Vidare tycks utsagorna i materialet som 

analyserats här peka på att gatukonsten snarare omges av vad som skulle kunna betraktas som 

nyttoprinciper. Myten om gatukonsten som en socio-politisk genre är ett exempel på detta. Genom 

sitt osanktionerade tillvägagångssätt samt att det befinner sig i det offentliga rummet ifrågasätter var

gränsen går mellan den offentliga och privata tillgången till det offentliga rummet.234 I denna 

231 Nguyen & Mackenzie, s. 35.
232 Nguyen & Mackenzie, s. 99.
233 Kant 2003, s. 140.
234 Wacławek, s. 70.
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mening tillskrivs gatukonsten en form av nyttoprincip, en kritik av det allt mer privatiserade 

offentligheten. Gatukonsten blir ett medel till ett mål, där medlet är den osanktionerade gatukonsten

och målet är ett mer öppet offentligt rum där alla får delta i skapandet av det visuella landskapet i 

den urbana miljön och inte bara de som har råd att köpa 'billboards'. Ur kantiansk synvinkel skulle 

man snarare kunna påstå att gatukonsten är heteronom. Viktigt att poängtera är dock att Kant talar 

om smakomdömet som autonomt i förhållande till nyttoprinciper och inte själva konsten som fri 

från nyttoprinciper. Men som en följd av det autonoma, d. v. s. intresselösa smakomdömet, blir den 

estetiska, sköna konsten även den intresselös, eller autonom.235 

   Analysen av myter och subjektspositioner har inte heller visat på något som överensstämmer med 

vad vi skulle kunna kalla det kantianska, konstnärliga geniet. Detta betyder dock inte att de inte 

finns inom gatukonstens diskurs, det är möjligt att de gör, men det har inte uttryckts i materialet 

som analyserats här. 

   Den autonomi som kommer till uttryck inom gatukonstens diskurs tycks snarare vara en sorts 

adornosk autonomi. Här finner vi en likartad kritik av det kapitalistiska systemet, åtminstone inom 

subjektspositionen gatukonstnär och myten om den socio-politiska gatukonsten, samt dess kritik 

emot etablissemanget. Detta är inte särskilt konstigt med tanken på gatukonstens uppror emot vad 

som upplevs som ett allt mer privatiserat offentligt rum. Vi såg i avsnittet om Adorno att konstens 

autonomi är en förutsättning för att konsten ska kunna kritisera det rådande samhällssystemet. På ett

likartat sätt kan vi säga att gatukonsten måste vara osanktionerad för att kunna kritisera 

privatiserandet av den visuella kulturen i det offentliga rummet. Skulle den vara sanktionerad skulle

den förlora sin kraft att kritisera eftersom ett sanktionerat verk i viss mån är privatiserat, vare sig det

är konstnären själv eller en institution av något slag som betalat för platsen. 

   Där Adorno talar om kulturindustrin skulle man kunna dra en parallell med vad man inom 

gatukonstens diskurs kallar 'etablissemanget'. Hos Adorno är det tydligare vad kulturindustrin är för 

något; de som genom profitsyfte producerar konst, något som även uttryckts av 

gatukonstnärer236medan etablissemanget kan syfta till olika typer av institutioner, ibland syftar det 

till den etablerade konstvärlden237 och vid andra tillfällen avses företagsvärlden, ('corporate 

world').238 Vi kan alltså se att det finns slående likheter med den autonomi som uttrycks i 

gatukonstens diskurs och den vi finner hos Adorno. Även gatukonstens socio-politiska ställning 

som genom det osäljbara och osanktionerade uttrycket man kan finna i den speglar Adornos syn på 

förmågan hos den autonoma konsten att kritisera samhället. 

235 Kant 2003, s. 164. 
236 Nguyen & Mackenzie, s. 339.
237 Bengtsen, s. 92. 
238 Nguyen & Mackenzie, s. 246.
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Much more importantly. Art becomes social by its opposition to society, and it occupies 
this position only as autonomous art. By crystallizing in itself as something unique to 
itself, rather than complying with existing social norms and qualifying as “socially 
useful,” it criticizes society by merely existing, for which puritans of all stripes condemn 
it.239 

Men i och med att intresset för gatukonsten har ökat de senaste decenniet har gatukonstens diskurs 

blivit allt mer sårbar för olika typer av antagonism, något som i sin tur hotar gatukonstens autonomi.

   Distinktionen som görs mellan subjektspositionerna 'gatukonstnär' och 'konstnär' är idag huruvida 

subjektet har skapat verk i en gatukontext.240 Gatan blir här nodalpunkten i subjektspositionen 

'gatukonstnär'. Denna nodalpunkt är dock relativt instabil, särskilt då gallerier och andra 

institutioner börjar intressera sig för genren. Oxymoronet 'gatukonst på galleri' blir i viss mån ett 

faktum. Vidare förlorar gatukonsten sitt osanktionerade tillvägagångssätt och där med den adornska 

versionen av autonomi. Den blir, mer eller mindre, en handelsvara likt all annan konst som befinner 

sig innanför galleriets guldramar. Det skulle heller inte hjälpa om gallerier, museum eller andra 

institutioner placerade dessa verk i det offentliga rummet d.v.s. på gatan. Detta skulle på sin höjd 

leda till en sorts institutionaliserad gatukonst. En vingklippt gatukonst som förlorat sin autenticitet 

och med den sin förmåga att kritisera etablissemangets hegemoniska privatiserande av det offentliga

rummet eftersom den då blivit en del av det. Den har då, med andra ord, blivit heteronom och 

förlorat sin autonomi. Men som Jon-Michael Vogel från Souled Out Studios påpekar är detta 

egentligen inget att oroa sig för att detta är bara temporärt. När auktionshusen och gallerierna 

slutligen förlorar kapital och/eller intresset kommer gatukonsten återgå till sitt naturliga forum 

nämligen gatan.241 

   Så fort någonting blir populärt följer det att det finns pengar att tjäna. Pengar och gatukonsten har 

ett antagonistiskt förhållande till varandra och en gatukonstnär med en kommersiell agenda 

betraktas ofta med skepsis inom diskursen.242 Detta har troligtvis sin förklaring i att den autentiska 

gatukonsten är mer eller mindre osäljbar och den är tänkt att vara osäljbar. Gatukonstverk finner 

man oftast uppsatta eller målade direkt på betongväggar och liknande. Den gatukonstnär som gjort 

ett sådant verk med avsikt att sälja verket vidare har valt ett märkligt och synnerligen opraktiskt 

substitut för en kanvas. Detta betyder dock inte att sådana saker har hänt, alltså att hela väggar med 

gatukonstverk har monterats bort för att säljas vidare.243 Detta sker nästan alltid utan gatukonstnären

(eller husägarens) tillåtelse eller vetskap. Detta är något som inte uppskattas av varken 

239 Adorno 1997, s. 225-226. 
240 Bengtsen, s. 60.
241 Nguyen & Mackenzie, s. 47.
242 Bengtsen, s. 70.
243 Bengtsen, s. 86. 
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'gatukonstnärer' eller 'förmedlare', åtminstone inte av de 'förmedlare' som förekommer i materialet 

som analyserats här. 

Most urban artists have two outputs: street and studio. So I never really understood why 
so many people suggest that works bought from a gallery are out of context. What's out of
context and should be stopped – not that this will ever be possible – is the removal of 
work from the street and its being sold for profit in galleries and, especially, at auctions. 
Work created by the artist in the studio for commercial sale is one way they can afford to 
paint on the street and put food on their table! Most artists have also been involved in 
commercial art, from graphic design for album covers to creative direction for music 
videos and ad campaigns. All these are simply various outputs from a single creative 
source – the artist. I don't think everything transposes from street to canvas or vice versa, 
but in many cases it does work.244 

Denna utsaga är intressant eftersom den uttrycker att det finns två 'outputs', alltså att den inte 

behöver vara ett antagonistisk förhållande mellan gatukonsten och galleriet utan att de helt enkelt är

två olika saker. Vidare har vi sett att pengarna som på olika sätt genereras av gatukonsten kan 

användas till exempelvis välgörenhet och att det på så sätt inte behöver vara något negativt i sig 

självt. Man skulle kunna se det som ett medel till ett mål där målet är möjliggörande av autentisk 

gatukonst. Det blir samtidigt ett rättfärdigande och ett sätt att neutralisera den annars uppenbara 

antagonism mellan kommersialism och autentisk gatukonst, där gatukonstens autonomi, i någon 

mening hålls intakt.

   Avslutningsvis kan vi ta och diskutera den ovilja att kategorisera som råder inom gatukonstens 

diskurs. 'Förmedlarna' är, som vi har sett, relativt ovilliga att kategorisera något som 'gatukonst'. 

Istället talas det helt enkelt om 'konst' eller 'kontemporär konst'. Detta har lite olika skäl. Ett skäl 

som nämns är att begreppet 'gatukonst', även om begreppet hjälpt (gatu)-konstnärer att 

marknadsföra sig, föreslår begreppet att de inte passar in i den konventionella konstvärlden.245 Ett 

annat skäl, som inte är lika uttalat, skulle kunna vara att kategorin 'gatukonst' i viss mån hotar 

konstvärldens hegemoni då den visar att det finns ett alternativ till den institutionaliserade vita 

kuben. Det blir alltså ett sätt att neutralisera den antagonism som finns mellan gatukonstvärlden och

den etablerade konstvärlden. Gallerier vinner i längden på att marknadsföra dem som sysslar med 

gatukonst som 'konstnärer' snarare än 'gatukonstnärer' för som vi såg tidigare är det svårt, om inte 

omöjligt, att ställa ut autentisk gatukonst på ett galleri eller museum vilket i sin tur leder till att det 

autentiska inte är säljbart. Men oviljan till att kategoriseras finns även inom subjektspositionen 

'gatukonstnär'. Här blir det i huvudsak en uppdelning mellan två synsätt, de som identifierar sig som

'konstnärer' och de som tar avstånd även från denna kategori. Här finns det tyvärr inte utrymme för 

en mer ingående analys för vad detta kan bero på, men tydligt är att det är en grogrund för potentiell

244 Nguyen & Mackenzie, s. 35.
245 Nguyen & Mackenzie, s. 39.
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identitetsantagonism, inte minst på grund av gatukonstens diskurs som skapas av de som opererar i 

den. Gatan, eller rättare sagt prefixet 'gatu' blir en omstridd nodalpunkt i förhållandet till begreppen 

'konst' och 'konstnär'. Det blir således en diskurs som präglas av att vara eller icke vara gatukonst. I 

förlängningen blir det även en fråga om att vara eller icke vara autonom.    

Slutdiskussion

Avslutningsvis tänkte jag kritiskt diskutera det som analysen i uppsatsen har lett fram till. I ljuset av

detta kommer jag även presentera lite olika förslag till fortsatt forskning. 

   Denna undersökning har endast börja nysta i alla de trådar som tillsammans binder gatukonstens 

diskurs. Mycket tid har gått åt att analysera autonomibegreppet hos Kant och Adorno vilket i sin tur 

har lett till att gatukonstens diskurs inte fått så mycket utrymme som den förtjänar. Analysen av 

gatukonstens diskurs skulle kunna fördjupas ytterligare vilket skulle ge en tydligare bild av 

autonomin inom gatukonsten, vidga förståelsen för myterna och subjektspositionerna som florerar 

inom diskursen samt ge en klarare bild av de antagonismer som finns och riskerar att uppstå däri. 

   En brist i denna uppsats är behandlandet av subjektspositionerna. Dessa har endast delats i två 

läger; gatukonstnärer och förmedlare. Båda dessa subjektspositioner innehåller vad man skulle 

kunna kalla för 'sub-subjektspositioner'. Gatukonstnärer är inte en homogen grupp vilket gör att de 

bär med sig olika möjliga subjektspositioner som interpelleras i subjektspositionen 'gatukonstnär'. 

Detta leder till att subjektspositionen 'gatukonstnär' inte kan sägas vara en enhetlig subjektsposition 

vilket i sin tur kan leda till att olika subjektspositioner kommer i konflikt med varandra, alltså att 

antagonism uppstår. Detsamma kan sägas om subjektspositionen 'förmedlare'. I denna uppsats 

placeras olika subjektspositioner under samma tak, (förmedlare). Det är naturligtvis problematiskt 

att reducera exempelvis gallerister, dokumentärfilmare och kritiker till samma subjektsposition 

eftersom dessa är subjektspositioner i sin egen rätt. Uppdragen för en gallerist och en kritiker är inte

desamma vilket gör att de närmar sig gatukonsten på olika sätt vilket resulterar i att respektive 

subjektsposition ser olika ut. Detta skulle kunna undersökas mer detaljerat så man får en klarare bild

över hur respektive subjektsposition förhåller sig till gatukonstens diskurs. 

   Vad det gäller själva autonomibegreppet inom gatukonstens diskurs tycks Adornos version 

stämma bättre överens med de tankar som uttrycks här än Kants version. 'Gatukonst för 

gatukonstens skull', i kantiansk mening, är kanske möjlig att prata om men mycket av den gatukonst
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som jag själv har tagit del av tycks bära på någon form av nyttoprincip. Detta uttrycks även i 

materialet som analyserats i denna uppsats. En form av nyttoprincip skulle t. ex. kunna vara att man 

protesterar mot någon orättvisa i samhället eller att man vill driva in pengar till välgörande ändamål.

Även om Adornos version av autonomi stämmer bättre in på gatukonstens autonomi så finns det 

även här problem som skulle kunna undersökas närmre. Ett av dessa problem är gatukonsten som 

populärkultur. Mycket gatukonst använder sig av populärkulturella symboler i sitt visuella uttryck, 

kändisar, seriefigurer, litterära gestalter etc. Vidare har gatukonsten på senare år blivit allt mer 

populär. Detta är något som Adorno antagligen skulle betrakta som ett problem då han, som vi såg 

ovan, betraktar populär-konst som en slav till de dominerande kulturformerna, dvs. kulturindustrin. 

Här finns det då en risk att gatukonsten förlorar sin adornoska autonomi. Det skulle dock vara 

intressant att med hjälp av Walter Benjamins tankar, som uttrycks i dennes verk Konstverket i 

reproduktionsåldern, vidga förståelsen eller utveckla det adornoska autonomibegreppet. Detta 

skulle kanske leda till ett mer nyanserat autonomibegrepp inom gatukonstens diskurs. Vidare tror 

jag att Benjamins tankar skulle kunna leda till en ökad förståelse för gatukonsten i sig då man skulle

kunna skilja på autentisk gatukonst och icke-autentisk gatukonst. 

   Ytterligare ett tillkortakommande i denna uppsats är att den helt förlitar sig på gatukonstnärer 

som, på ett eller annat sätt, är etablerade i den mer traditionella konstvärlden, något påverkar deras 

subjektspositioner, vilket får konsekvenser för hur man ser på autonomibegreppet. Ett förslag till 

vidare forskning skulle då vara att man utgår ifrån gatukonstnärer som helt saknar, eller har lite, 

kontakt med den etablerade konstvärlden. Detta skulle ge en klarare bild över autonomibegreppet 

inom gatukonstens diskurs. Men trots dessa brister kan vi ändå säga några saker om 

autonomibegreppet inom gatukonstens diskurs.

   Till att börja med kan vi säga något om autonomibegreppets ontologi. I första delen av uppsatsen 

talades det om autonomibegreppet som ett transfaktiskt objekt. Ett transfaktiskt objekt utmärker sig 

genom att dess existens är deducerbar utifrån objektets empiriska effekter. Ett exempel på ett sådant

objekt är gravitationen. Gravitation är inget man kan se eller ta på i samma bemärkelse som t. ex. en

sten. Däremot kan man observera gravitationens effekt när en sten faller till marken. Men det finns 

en viktig skillnad mellan ett objekt som autonomibegreppet och exempelvis ett objekt som 

gravitationen. Den förra är beroende av meningsskapande på ett sätt som gravitationen aldrig 

kommer att vara. Autonomi är således ett socialt begrepp med särskilda diskursiva 

tillblivelsevillkor. Med andra ord kan man säga att autonomibegreppet, till skillnad från 

gravitationen, är beroende av människans246 sociala, kulturella och institutionella tillvaro för att 

246  Man skulle även kunna tänka sig att autonomibegreppet skulle kunna existera bland andra varelser med en likartad 
social, kulturell eller institutionell tillvaro som den vi finner hos mänskligheten.
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överhuvudtaget kunna existera. Vidare är det ett relationellt begrepp som endast kan uppstå i 

relation till något annat. Betraktar vi detta utifrån gatukonstens diskurs kan man peka på dess 

autonoma anspråk i förhållande till den mer etablerade konstvärlden. Gatukonsten kan i sitt relativa 

oberoende av konstvärlden göra anspråk på autonomi, något som skulle vara omöjligt om det inte 

fanns en konstvärld att vara autonom ifrån. Detta leder till ett intressant logiskt problem. Om man 

ser autonomibegreppet som ett relationellt begrepp blir autonomin mer eller mindre beroende av det

som det är autonomt ifrån. Det finns således en heteronomi i förhållandet som gatukonsten hävdar 

autonomi ifrån, alltså konstvärlden. Ett starkt autonomibegrepp tycks alltså leda till en 

självmotsägelse. En potentiell lösning på detta problem är om man betraktar autonomibegreppet 

som ett relationellt begrepp där autonomin är av en svagare art och ses mer som ett avståndstagande

än som en absolut frihet ifrån det som det givna objektet hävdas vara autonomt ifrån. I relation till 

detta är det intressant att notera att många aktörer inom subjektspositionerna, förmedlare och 

(gatu)konstnärerna, interpelleras i gatukonstens diskurs när de hellre betraktas som en del av den 

etablerade konstvärlden. En fråga blir då hur stor roll utestängningsmekanismer spelar i 

utvecklandet av autonomibegrepp inom en given diskurs. Institutioners nekande av tillträde skulle 

mycket väl kunna leda till skapandet av en alternativ sfär som förstärkt i att den är autonom. Det 

blir således en viktig identitetsmarkör att vara autonomt ifrån det man från början nekades tillträde 

till.

   Autonomi är även ett kontingent begrepp, det har lite olika betydelse beroende på var, när och hur 

det används. Men man kan ändå utskilja en minimibetydelse av autonomibegreppet; autonomi är 

när X, i någon mån, är självständigt ifrån Y. Vad X respektive Y är skiftar beroende på i vilken 

diskurs man finner begreppet. Detta betyder också att autonomibegreppet inte är relativistiskt i en 

mer ontologisk mening eftersom det inte kan betyda precis vad som helst. Detta kan tyckas vara 

aningen banalt och självklart men det är en viktig förutsättning för att man ska kunna erhålla 

kunskap om det. Vidare är relativismen som sanningsanspråk, d.v.s. att sanning är något relativt, 

ytterst problematisk, inte minst när man talar om ord eller begrepps betydelse. Begrepp må förvisso 

vara kontingenta men det betyder inte att de kan betyda vad som helst, när som helst. En följd av 

detta skulle vara att begrepp förlorar sin betydelse och ingen skulle veta vad man talar om, ty att 

tala skulle bli meningslöst. Man skulle kunna se det som att det finns en konstant kärnbetydelse hos 

begrepp som man inte kan förhandla om. Kärnbetydelsen hos autonomibegreppet skulle då vara den

minimibetydelse som presenterades ovan. Eftersom autonomibegreppet är ett relationellt, socialt 

begrepp vars blotta existens är beroende av den diskurs i vilken man finner begreppet gör man rätt i 

att, precis som Dworkin, betrakta begreppet som ett ideal. Gatukonstens autonomiideal kan 

följaktligen sägas vara ett ideal som framför allt vill ta avstånd ifrån etablissemanget. Exakt vad 
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detta etablissemang består av är dock något tvetydigt, men i materiallet som analyserats 

framkommer det att det handlar om den etablerade och institutionaliserade konstvärlden samt 

affärsvärlden, 'the corporate world'. Dessa två världar upplevs som att de har ett ganska nära 

förhållande till varandra i deras strävan att förvandla gatukonsten till en kommersiell produkt. Här 

finner man en påtaglig likhet med Adornos autonomibegrepp i förhållande till kulturindustrin. Det 

tycks finnas en oro över att gatukonsten ska stöpas om till en vara som kan säljas och därmed 

marknadsföras i det offentliga rummet bredvid all annan reklam som gatukonsten i mångt och 

mycket protesterar emot. Man vill således inom gatukonsten att det ska finnas en mer öppen och 

demokratisk visuell kultur i det offentliga rummet. I detta finner man en underligande kritik emot 

det kapitalistiska samhället hos gatukonstens autonomibegrepp. Det är inte bara de med kapital som

ska ha tillgång till det offentliga rummet. Gatukonstens osanktionerade natur blir en förutsättning 

för denna kritik. Om den är sanktionerad, å andra sidan, betyder detta att den i någon mån är "betald

för" d.v.s. att den tillåtits av en institution eller t.ex. ett företag och man kan med rätta säga att den 

förlorat sin autonomi. Det osanktionerade tillvägagångssättet är alltså en viktig del av gatukonstens 

autonomiideal. Men är det att betrakta som en hållbar teori om autonomi enligt Dworkins kriterier?

   När det kommer till autonomibegreppets logiska hållbarhet inom gatukonstens diskurs anser jag 

mig ovan ha visat att det är hållbart. Detta är dock med förutsättningen att man inte ansluter sig till 

ett absolut autonomibegrepp utan ett som är av svagare art och där heteronomin ändå spelar en viss 

roll för autonomin. Att tala om ett absolut autonomt förhållande leder ofta till rena absurditeter. Att 

t. ex. hävda pingviners autonomi i förhållande till Sveriges bostadspolitik är förvisso en sann utsaga

men en som saknar värde eftersom de två inte har med varandra att göra. Det resulterar således bara

i nonsens. 

   Den empiriska möjligheten hos gatukonstens autonomibegrepp är mer påtaglig än den man finner 

hos Adornos autonomibegrepp. Hos gatukonsten handlar det främst om att vara autonom ifrån 

konstvärlden, något som är lättare att bevisa rent empiriskt än en autonomi ifrån det kapitalistiska 

systemet, ett system som genomsyrar och påverkar i stort sätt varje aspekt av västvärdens 

samhällen.

   Det finns också ett värde i gatukonstens autonomibegrepp, inte minst genom dess förmåga att 

utmana konstvärldens hegemoni när det kommer till förmedlandet och skapandet av konst. Det 

bidrar även till en rikare visuell kultur och ger konstnärer, varesig de är amatörer eller 

professionella, en utställningskanal som de annars kanske inte har tillgång till. Detta knyter an till 

begreppets normativa relevans.

   Huruvida gatukonstens autonomibegrepp är att betrakta som ideologiskt neutral är något mer 

komplicerat eftersom man, med rätta, kan hävda att ideologi mer eller mindre närvarar i de flesta 
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sociala företeelser. Men som Dworkin framhåller är detta ett relativt svagt kriterie247 och vad som 

avses är att det måste kunna betraktas som värdefullt inom flera olika ideologier och inte bara en. 

Då gatukonstens diskurs tycks sakna en uttalad och fixerad ideologi som den ansluter sig till kan 

man betrakta den som ideologiskt neutral.  

         Det finns som sagt en hel del kvar att undersöka vad det gäller gatukonstens autonomi. Men 

en sak tycks dock vara relativt säker och det är att gatukonsten som sådan tycks vara en ganska bra 

kandidat till att utmana den traditionella konstvärldens hegemoni.           

247 Dworkin, s. 8.
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