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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker hvordan det er å være kvinne i Oslos graffitimiljø. Dette miljøet 

er kjent for å bære preg av en sterk maskulinitetskultur og har få aktive kvinnelige deltakere. 

Hiphopgraffiti kommer opprinnelig fra New York, men ble i løpet av kort tid til en global 

kultur som fikk lokale uttrykk. Graffitikulturen har tidligere blitt kritisert for å være 

kvinnediskriminerende.  

Oppgaven baserer seg på to forskningsspørsmål. Den første delen av analysen belyser 

hvordan kvinnelige writere i Oslo opplever å være det marginale kjønn i graffitimiljøet. Med 

det andre forskningsspørsmålet identifiserer jeg hvilke strategier som de kvinnelige writerne 

bruker for å oppnå aksept og anerkjennelse. 

At det er så få aktive kvinnelige utøvere har bidratt til at de aller fleste studiene av 

graffitimiljøet har tatt utgangspunkt i de mannlige deltakernes perspektiv. Av den grunn 

valgte jeg å foreta syv intervjuer med kvinnelige writere med bosted i Oslo, som har vært 

aktive utøvere av illegal graffiti i løpet av 2013-2015. Intervjuene ble utført med en delvis 

strukturert intervjuguide, hvor deltakerne fikk mulighet til å ha en mer aktiv rolle i 

bestemmelse av tema og rekkefølge. Intervjuene varte fra en og en halv til to og en halv time. 

Alderen blant deltakerne spenner fra 18 til 35 år. På grunn av det store aldersspennet er det 

store variasjoner angående tidspunkt for entré i miljøet, som varierer fra midten av 1990-tallet 

og fram til 2013. På denne måten ble det mulig å undersøke om situasjonen har endret seg 

over tid. 

Tidligere studier av graffitimiljøet (Macdonald 2001 og 2005; Høigård 2007; Monto, 

Machalek og Anderson 2012; Gélinas 2013; Pabón 2013) har konkludert med at graffiti er en 

måte for marginale menn å utøve maskulinitet på, et funn i tråd med teorier om at kjønn er 

noe som må gjøres aktivt . Kvinnelige deltakere blir en trussel mot maskulinitetsidealet, og de 

mannlige utøverne holder derfor kvinner utenfor.  

Hovedfunnene viser at det er vanlig at kvinnelige graffitiutøvere blir utsatt for seksualisering 

og ekskludering, men intensiteten varierer etter hvilke strategier de velger. Disse funnene 

stemmer godt overens med tidligere studier på området. På den andre siden ser det også ut til 

at graffitimiljøet har blitt mer aksepterende overfor kvinner i nyere tid, da de nyeste 

deltakerne i større grad opplever å oppnå aksept i miljøet. Det ble identifisert fire strategier 
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som de kvinnelige deltakerne tok i bruk, gjerne i kombinasjon. Den første var dedikasjon til 

reglene, en strategi også de mannlige graffitiutøverne tok i bruk, men som de kvinnelige 

deltakerne måtte følge strengere. Den andre strategien var å utøve maskulinitet, et forsøk på å 

komme forbi den kvinnelige distinksjonen. Den tredje strategien, var avseksualisering, for å 

unngå å tiltrekke seg uønsket seksuell oppmerksomhet. Den fjerde strategien, myndiggjøring 

gjennom kvinnelige graffiticrews og sosiale medier, var en strategi for å få male som deltaker 

i en gruppe og for å nå ut til graffitiutøvere i andre land, når de norske mannlige 

graffitiutøverne avfeide dem som deltakere.  
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Jeg vil rette en stor takk til hovedveilederen min, Anne Krogstad, som har gitt meg 
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Graffitiordliste 

At graffitikulturen er så global som den er, gjør at det finnes mange likheter på tvers av land. 

Et av disse globale aspektene er det miljøspesifikke språket som brukes, det Ferrell (1996: 11) 

kaller ”The argot of hip hop graffiti”. Av den grunn har jeg valgt å legge ved en 

graffitiordliste som redegjør for slanguttrykkene som brukes senere i oppgaven.  

Beef: En uoverensstemmelse mellom to eller flere personer  

Bombe (å bombe): Når en writer drar ut for å dekke så mange områder som mulig med one name 

og/eller crew navnet, som regel med taggs. Tusj foretrekkes som regel fremfor sprayboks, fordi det får 

enkelt plass i lomma, er lydløst og har en svakere lukt som gjør at det ikke tiltrekker seg like mye 

oppmerksomhet. Bombing krever lite forberedelser og er ofte en spontan handling. 

Bomber (en bomber): En person som hovedsakelig eller utelukkende er kjent for å bombe. Noen 

writere spesialiserer seg på bombing. 

Bøffe/Buffing (bøffing, ble bøffa):  Amerikansk uttrykk. Når graffiti blir vasket bort eller malt over, 

ofte da av gårdeiere eller offentlige transportselskap.  

Can: Forkortelse for spray can, det engelske ordet for sprayboks.  

Can control: Hvor god kontroll du har på sprayboksen, om du er flink til å spraye rette streker, holde 

boksen på riktig avstand så ikke malingen begynner å renne og så videre. 

Chase: (”få chase”) Et engelsk uttrykk som betyr ”å jage”. Dette uttrykket brukes om når de blir tatt 

på fersken og deretter jaget av for eksempel vektere og politi.  

Crew: En gruppe av writere som bestemmer seg for å male under samme navn for å lettere ”få opp” 

navnet sitt. Et crewnavn forkortes til kun de første bokstavene i hvert ord for å gjøre det enkelt og 

raskt å male. Består ofte av tre ord. En writer maler gjerne crewnavnet ved siden av one namet. De 

crewene som består av de flinkeste, mest aktive og eldste writerne er ofte de mest hyllede. Medlemmer 

av et crew ligger ofte på samme anerkjennelsesnivå.  

Diss: En forkortelse av det engelske ordet ”disrespect”. Henviser til en respektløs handling. 

Fame: ”Å få fame”. Amerikansk uttrykk som betyr å få anerkjennelse og status. Det mange mener er 

meningen med graffiti.  
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Komme opp / være oppe: Direkte oversettelse av uttrykkene ”Getting up” og ”Being up”. To 

relaterte begrep i graffitisubkulturen. Å være oppe betyr å ha graffiti på mange steder. Å komme opp 

anses av mange å være det viktigste for å oppnå status. En kunstnerisk dyktig writer vil få respekt, 

men den største respekten hentes ofte fra å være oppe, siden sistnevnte viser dedikasjon og 

risikotaking. 

Graff: Forkortelse for graffiti.  

Graffiti: Et kunstnerisk uttrykk hvor bokstavene er i fokus. De tre grunnleggende elementene innenfor 

graffiti er tags, throw-ups og piecer. Noen ganger brukes også characters, men bokstavene har oftest 

hovedfokus.  

Groupie: Et engelsk uttrykk. Et nedlatende begrep som hovedsakelig brukes om jenter som 

frekventerer graffitimiljøet med seksuelle motivasjoner med mannlige writere.  

King: Kommer av det engelske ordet for konge. Kings er ofte de mest erfarne, aktive og anerkjente 

writerne. Med få unntak er kings, writere som har vært aktive over flere år.  

Male: Forkortelse for ”å male graffiti”. 

Mission: Et engelsk uttrykk som betyr oppdrag. 

Line (lining): Engelsk uttrykk. Når en writer klusser over en annen writers graffiti, ofte med en rett 

eller bølgete (kalles da gjerne for spagetti) strek. Dette er en handling som gjerne brukes i 

uoverensstemmelser mellom writere og/eller crew. Lining behøver ikke oppstå i forbindelse med 

krangel og lignende, noen writere gjør dette uten noen dypere mening og velger tilfeldige writere.  

One name: En writers personlige alias.  

Piece: Forkortelse av det engelske ordet masterpiece. Av de tre graffitielementene er piecer de største 

og mest forseggjorte. En piece består gjerne av flere farger, skyggelegging og andre effekter som ikke 

brukes i tags og throw-ups.  

Queen: Den kvinnelige versjonen av king.  

Shof: Stammer fra arabisk? En person som holder utkikk under illegal graffitimaling på grunn av det 

høye straffenivået og den store oppdagelsesfaren når en writer maler graffiti.  

Skissing: Å bli en god writer, innebærer mye tid og øvelse. Nesten alle writere bruker mye tid på å 

skisse. At graffiti nesten utelukkende er illegalt medfører at writeren har dårlig tid på å male. Av den 

grunn kan writeren spare inn en del tid på å skisse for eksempel piecen på forhånd. 
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Spraye: Forkortelse for: Å spraye graffiti.  Spraying og maling (som nevnt over) brukes om 

hverandre. 

Street art: Må ikke forveksles med graffiti. Dette kunstuttrykket er gjerne mer figurativt. Street art er 

et nyere fenomen, men har sitt utspring fra hip hop graffiti. Finnes ofte mer i gatene, og ikke like mye 

langs offentlig transportlinjer slik som graffiti. Stensilkunst er ofte det som forbindes mest med street 

art. 

Tag: Den enkleste formen for graffiti. Gjerne en signatur, enten one name og/eller crew name, består 

kun av en farge og er endimensjonal. En erfaren writer kan skille en god og en dårlig tag på utførelse 

og plassering. Tusj blir ofte brukt fordi den tar mindre plass enn sprayboksen og lager ikke lyd.  

Throwup: En throwup befinner seg et sted mellom tags og piecer. En throwup er todimensjonal og 

består av to farger i tjukke bokstaver. Ordet kommer fra å ”kaste opp” noe på veggen og skal derfor 

ikke ta lang tid å lage.  

Toy: Et engelsk uttrykk. I graffitimiljøet brukes dette om nybegynnere og writere som aldri klarer å 

mestre graffitiutrykket.   

Wholecar: Engelsk uttrykk. En tog-, t-bane- eller trikkevogn som er dekket av sammenhengende 

graffiti. 

Wholetrain: Engelsk uttrykk. Et helt tog, t-bane eller trikk som er dekket av en stor piece eller flere 

mindre piecer som til sammen former et tema. Å male en wholetrain tar veldig lang tid og det 

vanligste er derfor at en gruppe writere går sammen for å fullføre dette. 

Writer: En graffitimaler/kunstner. Viser til graffitiens fokus på bokstaver. 

Yard: Et engelsk uttrykk brukt av norske writere om vognhaller og -områder hvor t-baner, tog og 

trikker står når de ikke er i trafikk.   
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1 Innledning 

We are unaware that the city walls are alive with its social drama. We have no clue 

that the tangled mass of names crawling across their surfaces speak. We don’t hear the 

intricate commentaries they have to offer us about the lives, relationships and 

identities of those who wrote them (Macdonald 2001: 2). 

Jeg har alltid vært interessert i det som faller utenfor samfunnets konvensjonelle normer. Da 

jeg startet på bacheloren min i sosiologi på Universitetet i Oslo, falt naturlig nok min interesse 

på tematikker som kategoriseres under avvikssosiologien. Denne interessen har nok mye med 

at jeg selv har vært deltaker i ulike sub- og motkulturer gjennom oppveksten. 

Interessen for graffitimiljøet kommer av at flere i min omgangskrets har vært og er deltakere i 

denne subkulturen. På tross av mange års bekjentskap visste jeg lite om graffiti og hvordan 

miljøet var, siden writere prater lite om dette med folk utenfor. Dette kom tydeligere fram da 

jeg startet med masteroppgaven og fant ut at også andre venner hadde vært aktive uten at jeg 

hadde kjennskap til dette fra før. I løpet av arbeidet med denne oppgaven har jeg blitt godt 

kjent med flere writere som også har bidratt til å øke kunnskapen min om temaet. Historiene 

de har fortalt om oppdragene de har utført, møtene de har hatt med politiet og rykter om 

tradisjonelle kjønnsroller, trigget en nysgjerrighet i å få en utvidet kunnskap om dette miljøet. 

Noen år tidligere hadde jeg hatt boka Gategallerier (2007) av Cecilie Høigård på pensum i et 

kriminologiemne, som også bidro til motivasjonen for valg av tema. 

I sitatet over refererer Macdonald til det faktum graffitikulturen, er en kultur få kjenner til 

utenom selve graffitien som befinner seg i bybildet. Under arbeidet med denne oppgaven, har 

jeg flere ganger blitt spurt om oppgavens tema. Uttalelser som: ”Jeg liker de store fargerike 

greiene, men jeg hater tagging”, er en svært vanlig reaksjon. Når det ved nærmere 

undersøkelse viser seg at de ofte ikke engang referer til graffiti, men til street art. Holdninger 

som dette var også noe deltakerne i denne studien var vant til, men som deltakeren Hedda sa: 

”Du kan ikke ha det ene, uten det andre”. Graffiti er så mye mer enn rampete tenåringsgutter 

som bedriver meningsløs vandalisme. Allikevel er det kanskje ikke så rart at mange 

utenforstående har et negativt inntrykk av graffiti, da deltakerne i denne subkulturen skriver 

for seg selv og for hverandre, og det er vanskelig å forstå graffiti uten å ta seg tid til å sette 

seg inn i det. At denne kulturen er mannsdominert er ingen hemmelighet, noe den oslobaserte 



5 

 

og kvinnestyrte organisasjonen Mamacitas er et vitne om. På deres Facebookside kan man 

lese at de jobber for å inkludere og aktivisere flere jenter i alderen 12-25 år i hiphopkulturen, 

ved å arrangere konserter og workshops i musikk, kunst og kultur for å skape positive 

holdninger og samhold mellom jentene (Mamacitas). 

Da tema for masteroppgaven var valgt, ringte jeg en venninne fra videregående, som har vært 

en aktiv writer de siste årene, for å høre hennes synspunkter, og om hun trodde det var mulig 

å gjennomføre et slikt masterprosjekt. Hun hadde en veldig positiv innstilling til prosjektet, og 

sa seg villig til å sette meg i kontakt med potensielle deltakere.
1
   

At graffitikulturen har en del miljøspesifikke uttrykk gjør at jeg har valgt å legge ved en 

ordliste som finnes etter innholdsfortegnelsen. Jeg anbefaler å lese igjennom denne før det 

leses videre, og å slå opp i denne underveis, hvis et uttrykk fremstår som uklart.  

1.1 Forskningsspørsmål 

Problemstillingen består av to spørsmål: 

1. Hvordan er det å være kvinnelig, illegal graffitiutøver i det mannsdominerte 

graffitimiljøet i Oslo? 

I det første forskningsspørsmålet søker jeg etter å beskrive hvilke opplevelser de kvinnelige 

writerne hadde som det marginale kjønn i Oslos graffitimiljø. Hvilke erfaringer satt de med, 

og hvilke refleksjoner hadde de rundt disse? Grunnen til at jeg valgte å se på illegale 

graffitiutøvere, er fordi jeg hadde en mistanke om at det kunne være enda vanskeligere å være 

kvinne, siden miljøet er kriminalisert og lukket for omverdenen.
2
 

2. Hvilke strategier tar de kvinnelige writerne i bruk for å oppnå aksept og 

anerkjennelse? 

                                                 
1 Jeg har valgt å unngå bruken av ordet informant som ofte brukes i kvalitative studier  
 fordi det assosieres av mange i graffitimiljøet med tysting. Av den grunn brukes konsekvent 
begrepet deltakere om dem som har blitt intervjuet til denne oppgaven.  
2 I oppgaven omtaler jeg konsekvent kvinnelige writere over 18 år som kvinner og ikke som 
jenter. Selv om det føles mer naturlig å omtale dem som jenter i muntlig tale, vil det i en 
kontekst som dette fremstå som umyndiggjørende. I sitatene fra intervjuene, beholdes det 
begrepet som deltakerne selv brukt.  
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Med det andre forskningsspørsmålet så jeg etter hvilke strategier de kvinnelige deltakerne tok 

i bruk for å få anerkjennelse. Fulgte de kvinnelige writerne konvensjonelle veier til status, slik 

som de mannlige deltakerne, eller måtte de finne andre veier? 

1.2 En global graffitikultur 

Sammen med rap, dj’ing og breakdancing, er graffiti én av de fire elementene som utgjør 

hiphop.
3
 Fra begynnelsen har mange sett på hiphop som en livsstil og det har derfor vært 

vanlig å utøve mer enn en av disse aktivitetene. Med årene kan man si at elementene i større 

grad har skilt seg fra hverandre, og fra å være en i all hovedsak produserende kultur, ble det 

utover 1990-tallet til en konsumentkultur. Folk begynte å høre på rap og djing, se på 

breakdancing og graffiti, uten å være en produserende del selv. I tillegg har hiphop for mange 

blitt synonymt med rap (Holen 2005: 26-7). 

Graffiti sies å være det elementet som først oppstod og også det som har vært mest uavhengig. 

Det er uenigheter om hvem den første ekte writeren er, men Taki183 fra New York blir oftest 

nevnt (Castleman 1982: 53; Forman 2004: 155). Andre mener at Cornbread fra Philadelphia 

var den første (Brochmann 2014: 20), og andre igjen mener at de begynte på samme tid 

(Shobe og Banis 2014: 586). Ser man bort i fra dette, er det bred enighet om at 1960- og 

1970-tallets New York var det viktigste stedet for både fødsel og utviklingen av det som i dag 

kjennetegnes som hiphopgraffiti (se for eksempel Castleman 1982; 53; Macdonald 2001: 2).
4
 

For å få fame må det velges et originalt navn for å skille seg ut (Macdonald 2001: 70), et 

såkalt onename. I begynnelsen var bokstavene enkle, fargene få og skriften lett å lese. Etter 

hvert som graffiti slo an som uttrykksform blant New Yorks ungdom, ble det vanskeligere og 

vanskeligere å bli lagt merke til. Strategien blant writerne ble å finne måter å skille seg ut på 

og en rekke ulike skrivestiler ble oppfunnet. I tillegg til at de begynte å pynte graffitien med 

ulike elementer. Det ble også større fokus på å finne spesielle steder. Writeren Soul1 ble for 

                                                 
3 Jeg har valgt, som Holen, å skrive hiphop, fremfor skrivemåter som hipp-hopp, hip-hop og 
hip hop, fordi det stemmer best overens med norsk rettskriving (Holen 2005: 12). 
4 Det er mye som kan og har blitt kalt graffiti, denne oppgaven fokuserer kun på den som har 
tilknytning til hiphopkulturen. Skriblerier som uttrykker ideologiske meninger som for 
eksempel rasistiske og religiøse holdninger, går utenfor oppgavens tema. Selv om graffiti 
som markerer gjengterritorier (Ferrell 1996: 5) har samme opphav som hiphopgraffitien, går 
også dette utenfor. Det samme gjør også toalett- eller fengselsgraffiti, som ikke er tilknyttet 
hiphop(Se for eksempel Bates og Martin 1980; Wilson 2008). 
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eksempel kjent for å male på steder som for andre virket uoppnåelige. Da dette ikke holdt for 

å skille seg ut, begynte writerne å eksperimentere med flere farger og størrelser. På denne 

måten skapte writeren Super Kool den første masterpiecen i 1972. Etter hvert ble det også 

eksperimentert med ulike verktøy for å skape nye uttrykk og effekter (Castleman 1982: 53-5). 

Den subkulturelle statusen til writerne er avhengig av tid brukt på graffiti, kvantitet, den 

estetiske utførelsen av graffitien, sosialisering med andre writere og innovasjon (Ferrell 1996: 

57), men det er viktig å passe på at innovasjonen ikke går for langt. Som Pabón skriver: 

”….innovate with attention paid to tradition” (Pabón 2013: 91). Det er relativt strenge regler 

for hva som kategoriseres under graffiti. Stil er uansett underordnet produktivitet. En writer 

som produserer mye vil uansett få anerkjennelse (Castleman 1982: 20). Siden myndighetene 

er kjapt ute med å bøffe graffiti, må de male mye for å synes (Macdonald 2001: 2). Fame 

krever et publikum og writere velger helst lett synlige steder som langs trafikkerte veier, 

broer, i gatene, og langs offentlige transportlinjer. Tog og t-baner blir ofte anerkjent som de 

beste stedene fordi de er vanskeligere å male, og det at de er i bevegelse, gjør at det når ut til 

flere enn graffiti på en vegg. På grunn av kriminaliseringen av graffiti vil sted være med i 

evalueringen av status (Macdonald 2001: 83). Graffitimiljøet er veldig hierarkisk oppbygd, 

hvor de på toppen med høyest status, har høyest definisjonsmakt (Macdonald 2001: 86). Man 

kan sammenligne det med det norske kunstfeltet, studert av Solhjell og Øien (2012: 29) hvor 

kunstnerisk anerkjennelse, en symbolsk kapital, gir makt til å gi anerkjennelse til dem de 

finner verdig den.  

Macdonald (2001: 127) mener at det er viktig å huske på at graffiti ikke er tankeløs 

vandalisme, det er et middel for å nå et mål. Kriminaliseringen av graffiti gjør det ekstra 

spennende, og mange writere ville ikke gjort det hvis det var legalisert. Det samme gjaldt for 

deltakerne i denne studien, selv om det var en utbredt enighet om at straffene var for strenge. 

Selv om noen writere utelukkende driver med lovlig graffiti, starter de fleste illegalt siden det 

er den illegale graffitien man oftest først legger merke til. Som Macdonald skriver: ”Fame, 

respect and recognition, the point and purpose of graffiti, are usually earnt illegaly” 

(Macdonald 2001: 74). En vanlig oppfatning blant writere som driver med illegal graffiti er at 

det er bare er illegal graffiti som er ekte. Som Høigård (2007: 357) skriver var det ikke så rart 

at guttene hun snakket med foretrakk illegal graffiti fremfor legal, siden førstnevnte ga dem 

spenning og samhold mot en felles fiende i en kjedelig hverdag. Shobe og Banis (2013: 608) 
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antyder at nulltoleransen kan ha ført til at mengden av taggs, den formen de fleste 

utenforstående misliker sterkest, har økt fordi de tar kortest tid å male.  

I den globaliserte verden reiser også subkulturer over landegrensene (Roberts 2004: 575). 

Hiphopkulturen består i dag, globalt sett av ulike scener, verden over. Graffitikulturen utgjør i 

dag et globalt hierarki og myndighetenes kamp mot graffiti bidro til at writere begynte å ta i 

bruk andre kanaler for å få frem graffitien, slik som internasjonale magasiner (Macdonald 

2001: 91) og internett. Bennett (2004: 177) skriver om hvordan akademikere tidligere har 

vært delt i oppfatningen av hiphops definisjon og hva dens autentiske uttrykk er, men at det 

på tross av motsetninger alltid har blitt tolket som en afroamerikansk gatekultur. Bennett 

tilhører derimot en nyere skole som anser hiphopkulturen som mer dynamisk og anerkjenner 

at den også eksisterer utenfor en afroamerikansk kontekst. Han foreslår istedenfor et 

perspektiv hvor hiphop anses som et mobilt kulturuttrykk og at definisjonen og autentisiteten 

endres ut i fra hvilke grupper i verden som adopterer den og til hvilken tid. Selv har han for 

eksempel studert hiphopkulturene i Newcastle Upon Tyne i England og i Frankfurt Am Main 

i Tyskland og viser hvor ulik hiphop kan være fra en kontekst til en annen.  

Som et element av hiphop, kan graffiti og dens definisjon og autentisitet også anses som 

avhengig av kontekst. Ferrell (1996: 86) redegjør for hvordan ulike steder kan ha ulik kultur, 

både når det gjelder stil og det sosiale miljøet fordi hva som tilslutt anses som graffiti på et 

gitt sted og tidspunkt er avhengig av hva de første som adopterte kulturen og hva de 

toneangivende writerne i lokalmiljøet, anser for å være ekte graffiti. Ferrell (1996: 49) 

argumenterer for eksempel for at graffiti ble en subkultur i Denver i det øyeblikk som 

writerne først møttes, begynte å omgås og å skape graffiti..  

1.3  Oslograff 

De første forsøkene på graffiti i Oslo kunne sees i 1983 da ungdom begynte å tagge ord 

assosiert med hiphopkulturen. Selv om hiphop ikke var et helt ukjent fenomen, var det først 

da Hollywoodfilmen Beat Street ble satt opp på Colosseum kino i Oslo i juli 1984 at det 

norske folk ble introdusert for hiphop, og deretter tok av som trend blant byens ungdom 

(Høigård 2007: 99-100). Selv om det senere skulle vise seg at hiphopkulturen portrettert i 

filmen var tilpasset publikum, og at graffitien som ble vist ikke engang var laget av writere, 

men av rekvisitører, bidro den i følge Holen (2005: 22) til at norsk ungdom fikk inspirasjon til 
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å ”…ta i bruk hiphop-kulturens rammeverk og uttrykksformer på eget vis, og derfor er det 

riktig å si at norsk hiphop ble født som en følge av Beat Street”. Mens Beat Street ble en 

introduksjon til hele hiphopkulturen, var det boka Subway Art (1984) som i følge writeren 

Sean (Høigård 2007: 99) virkelig inspirerte ungdommen til å gå ut og lage graffiti selv. Det 

samme kan sies om filmen Wild Style (1982) og dokumentarfilmen Style Wars (1984) (Holen 

2005: 23). I begynnelsen var det breakdancing som var mest populært blant Oslos ungdom, 

men allerede etter et par år hadde trenden lagt seg. Det gjenstod kun en liten gruppe hiphopere 

som startet å fokusere mer på graffiti. I samme vending gikk hiphop over til å bli en subkultur 

(Holen 2005: 24). 

Graffitien spredde seg i Oslo, og i 1985 ble Oslo Sporveier AS lei av det de oppfattet som 

ukontrollerbar graffiti på deres eiendom. I et forsøk på kontroll inviterte de en gruppe writere 

til å utsmykke Stovner t-banestasjon. Dette ble godt mottatt av folk og av mediene (Høigård 

2007: 104). Det tok likevel ikke lang tid før Oslo Sporveier og byrådet atter gikk lei fordi de 

mente den illegale graffitien var ute av kontroll. Politiet og flere vekterselskap involveres i 

graffitibekjempelsen. Reaksjonen fra graffitimiljøet er å erklære krig mot Oslo Sporveier. 

Dette gjør de ved å organisere seg og produsere så mye graffiti som mulig, slik at bøffingen 

skal føles nytteløs. Av den grunn øker prosenten av taggs og throw ups fordi de går mye 

kjappere å lage enn de mer forseggjorte og fargerike piecene. Fra og med dette oppfatter Oslo 

kommune all graffiti som hærverk (Holen 2005: 59-60). På slutten av 1980-tallet er det 

likevel få writere som blir tatt av politiet. Dette endrer seg da Oslopolitiet og Oslo Sporveier 

inngår et samarbeid for å få bukt med graffitien (Høigård 2007: 115). I 1994 lanserer byrådet i 

Oslo to holdningskampanjer med det mål å fremstille writere i et negativt lys for å avskrekke 

ungdom fra å begynne. I siste halvdel av 1990-tallet øker kontrollen. Lovlige vegger blir 

nedlagt og kulturarrangementer som viser eller tillater graffiti blir truet med inndragelse av 

offentlig støtte. Oslo Sporveier ansetter et vekterselskap ved navn Concept, og historiene om 

fysiske overgrep mot writere er mange, også blant deltakerne i denne studien. I 2001 innfører 

byrådet nulltoleranse (Johansen og Hansen 2016: 5) og kun graffiti på privat eiendom tillates. 

Writeren Sean, som har vært aktiv siden begynnelsen, mener at årsaken til at Oslo preges av 

mye taggs, er nettopp på grunn av nulltoleransen (Holen 2005: 61-3).  

Utover på 1990-tallet økte straffene, og flere writere endte opp med bøter, forelegg og 

erstatningskrav opp i hundretusenkronersklassen. Dette førte til en økende bitterhet i miljøet 

(Høigård 2007: 295). Høigård (2007: 297-8) mener at dette hadde to konsekvenser. Den første 
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var at volden økte i et relativt fredelig miljø. For det andre endte mange fattige unge opp som 

livslange gjeldsslaver, unge som fra før av gjorde det dårlig på skolen og var uten fast arbeid. 

De hadde tre alternativ. Enten ta plass nederst på samfunnets rangstige. Det andre var å ta seg 

svart arbeid for å slippe unna tvangstrekk. Den tredje muligheten var å livnære seg på 

kriminalitet. Writeren Reach fortalte Holen (2005: 61) at graffitimiljøet i Oslo fram til 1989 

var preget av fellesskap. Den økte kriminaliseringen tiltrakk seg opprørsk ungdom med 

mindre interesse for hiphop-kulturen, og tidligere grunnleggende verdier, som antivold og 

antirus. Dette førte til splittelse og et hardere miljø. En annen konsekvens av nulltoleranse og 

høye straffer er at writere tar større risiko og utsetter seg for større fare i frykt for å bli tatt. 

 I 2002, mistet en ung mann livet da han var ute på et togmission (Aftenposten 2011) 

De siste årene har det vært en holdningsendring i Oslo. I 2016-2020, lanserte Oslos byråd en 

handlingsplan for graffiti og gatekunst, for perioden 2016-2020. Her står det at graffiti og 

street art skal stilles på samme linje som annen kunst. På den andre siden, gjelder dette kun 

lovlig graffiti, har de foreløpig ingen plan om å endre på nulltoleransen. Som offisielt kalles 

Tiltaksplan mot tagging 2011-2018 (Johansen og Hansen 2016: 5). 

1.4  Graffiti versus street art – en avgrensning 

Graffiti, street art, gatekunst, stencilart, aerosolart. Begrepene brukes om hverandre og 

definisjonene varierer fra kontekst til kontekst. Med utgangspunkt i synspunktene til 

deltakerne i denne studien, skal jeg redegjøre for hva som menes med graffiti for å unngå 

unødvendige misforståelser. En veldig snever definisjon av forskjellen på graffiti og street art 

er at førstnevnte dreier seg om bokstaver, derav tittelen writer på graffitiutøvere, mens alt 

annet går under sistnevnte. Jeg har valgt å legge ved bilder for å illustrere de tre vanligste 

graffitiformene som demonstrasjon:  
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Bilde 1: Et utvalg av taggs på Torshov i Oslo 

 

 

 

 

Bilde 2: Bildet er tatt av den lovlige veggen på Torshov. Graffitien i to farger, rett under gjerdet, i øvre halvdel 

av bildet er et utvalg av throwups. Under disse, på selve veggen er det malt piecer. Legg også merke til taggsene, 

som er malt på asfalten.  
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Bilde 3: Bildet er tatt av den lovlige veggen på Torshov. Graffitien i to farger, rett under gjerdet, i øvre halvdel 

av bildet er et utvalg av throwups. Under disse, på selve veggen er det malt piecer. Legg også merke til taggsene, 

som er malt på asfalten.  

 

Det er viktig å understreke at disse bildene ikke skal brukes i den videre analysen, men kun er 

ment som illustrasjon for å gjøre det lettere å forstå forskjellene i graffiti. 

Et sterkt skille mellom graffiti og street art blir dessverre problematisk når man tar inn den 

fjerde og siste formen for graffiti, nemlig characters. Characters er som street art ofte 

figurativt. I Oslo er det svært få som driver med characters. Jeg har inntrykk av at de fleste 

som driver med det tilhører de eldre generasjoner. Grunnen til at grensene her til tider kan 

oppfattes som noe flytende, har med at moderne street art har sitt utspring fra hiphopgraffiti.  

Street art, som også kalles post-graffiti, neo-graffiti eller urban painting, bruker hovedsakelig 

spraymaling, men også stilistisk, teknisk og materiell innovasjon, i motsetning til graffiti som 

holder seg nært til den opprinnelige formen. I street art kan man også bruke olje- og 

akrylmaling, klistemerker, kull, kritt og så videre (Wacławek 2011: 30-2). En annen forskjell 

er at mens graffiti sjelden har noe annet budskap enn selvpromotering, kommenterer og 

kritiserer gjerne street art samfunn og politikk. Førstnevnte søker etter anerkjennelse fra andre 

writere, mens sistnevnte er ute etter å nå ut til folk også utenfor miljøet (Wacławek 2011: 

32).
5
  Inspirasjonen har likevel ikke bare gått den ene veien som kan sees blant deltakerne i 

Ferrells (1996: 79) studie i Denver, hvor det ble eksperimentert med sjablonger i graffitien. 

                                                 
5 I alle fall i Oslo 
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Det var mange writere som ikke anerkjente dette som ekte graffiti fordi de mente det var for 

lett, og det var ikke uvanlig at dette ble linet. Hedda, en av deltakerne jeg intervjuet i denne 

studien, forklarte forskjellen mellom graffiti og street art slik: 

Street art er en sånn trendgreie, sånn hipstergreie. For meg blir det litt ironisk hele 

greia. Street art er liksom greit, det blir ikke fjerna. Men det er jo på en måte det 

samme. Det er jo malt med sprayboks på vegg, men når du ikke bruker sjablong og 

skriver bokstaver så er det ikke greit. Jeg vet ikke. Street art er litt sellout. Det har 

liksom ikke noe med graffitimiljøet å gjøre. Det er ingen i graffitimiljøet som driver 

med street art, det blir sett veldig ned på. Jeg tror det er litt sånn at man blir irritert på 

at det anerkjennes, men at graffiti ikke gjør det. At graffitikunstnere blir hata på og at 

vi liksom forpester byen. Samme med folk som sier: ”Det er fint med sånn graffiti, 

men tagging liker jeg ikke”. Men du kan ikke ha det ene uten å ha det andre (Hedda). 

Viktoria, en annen deltaker, forklarte det slik: 

Street art er jo noe alle kan lage. Skjære ut en sjablong og spraye på veggen og så gå 

videre. Det er jo ikke så personlig spør du meg da. Street art har liksom et budskap. 

Mens graffiti er for meg mye mer personlig. Det blir din stil og ditt navn som kommer 

opp og ut. Jeg synes street art kan være ganske kult. De som har funnet på veldig bra 

budskap og idéer. Så sånn.. eller street art treffer jo folk mye mer, litt sånt jeg tror folk 

kan sånn- mamma er veldig glad i street art. Mens graffiti blir mer en sånn egotrip, å 

få navnet ditt, deg selv opp og ut og ikke ha et budskap som du vil ha ut til andre. Men 

street art har ofte en betydning og folk kanskje liker det mye mer fordi de kan relatere 

seg til street art. Mens det på en måte bare er graffitimalere som forstår graffiti 

egentlig (Viktoria). 

Når de kvinnelige writerne skulle forklare forskjellen mellom street art og graffiti, beskrev de 

ofte førstnevnte som mindre krevende å lage fordi de mente det bare var å skjære ut en 

sjablong hjemme og så gå ut og spraye. Når de først er ute går det kjapt å spraye dette. De 

utsetter seg selv dermed for mye mindre risiko. Writere har ofte en skisse på forhånd hvis de 

skal lage piecer, men utenom det må de gjøre alt fra bunnen av når de står ute. Av den grunn 

er det ofte vanlig å samarbeide om å lage store piecer. 
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Writerne uttrykker forståelse for at street art er mer populært blant utenforstående, siden det er 

lettere for dem å forstå. Graffiti består ofte av bokstaver som er skrevet på måter som i flere 

tilfeller gjør det nesten umulig å tyde. Dette kan til og med gjelde for writere, dersom de ikke 

på forhånd vet eller kjenner til den spesifikke writeren eller crewet, siden mange har svært 

abstrakte måter å skrive på. Dersom det er mulig å lese det som står, er dette som regel one 

name eller initialene til crewnavn, som heller ikke gir noen mening. 

I sitatene til Hedda og Viktoria kan man ane en tvetydighet, de har en irritasjon overfor street 

art, men avfeier det ikke helt. Årsaken til denne bitterheten henger tett sammen med den ulike 

mottagelsen de har fått. Mens graffiti har møtt nulltoleranse og negative reaksjoner blant 

politikere, politi, transportselskaper, media og andre utenforstående, har street art fått en mer 

positiv velkomst.  

1.5 Gangen i oppgaven 

I det neste kapittelet skal jeg først redegjøre for de teoriene og begrepene som brukes i den 

senere analysen. Den første delen av kapittelet tar for seg Goffmans (1992) og Hylland 

Eriksens (1998) handlingsteori med sentrale begrep som status, rolleforventning, rollekonflikt 

og stigma. Deretter knyttes dette opp til teorier om at kjønn er en sosial konstruksjon og er 

noe som må utøves aktivt (West og Zimmerman 1987; Connell og Messerschmidt 2005; 

Epstein 2007).  

Den andre delen av kapittelet, Subkultur, kriminalitet og graffiti i et kjønnsperspektiv, er mer 

empirisk orientert og tar opp den kvinnelige lovbryteren (Swart 1991; Steffensmeier og Allan 

1996;  Sandberg og Grundetjern 2012;) , hvordan graffitimiljøet kan defineres som en 

subkultur (Ferrell 1996; Thornton 2005; Sandberg og Pedersen 2010), og diverse tidligere 

studier av graffitimiljøet med fokus på kjønn (Macdonald 2001; 2005; Monto m.fl. 2012; 

Gélinas 2013; Pabón 2013; Høigård 2007). 

Det tredje kapittelet, redegjør for forskningsmetode, beskrivelse av deltakere, intervjuguide, 

informasjonsskriv og erfaringer før og under intervjuene, refleksjoner rundt validitet, 

reliabilitet, etikk og forskerens rolle, før det avrundes med en kort redegjørelse av 

analysemetoden. 
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Det fjerde kapittelet, er det første analysekapittelet, og besvarer det første 

forskningsspørsmålet som omhandler hvilke erfaringer og refleksjoner de kvinnelige 

deltakerne hadde rundt det å være kvinne i Oslos illegale graffitimiljø. Kapittelet starter med 

deltakernes introduksjon til graffitimiljøet, dernest en del om seksualisering av de kvinnelige 

writerne, hvordan det er å være kjæreste med en annen writer og til slutt erfaringer med 

inkludering og ekskludering. 

Det femte kapittelet, besvarer forskningsspørsmål to, som omhandler hvilke strategier 

deltakerne tok i bruk for å oppnå anerkjennelse og aksept. Dette kapittelet er sterkt inspirert 

av Grundetjerns og Sandbergs (2012) studie av kvinnelige narkotikaselgere i Norge, og deres 

strategier for å overleve i en narkotikaøkonomi som favoriserer tradisjonelt mannlige 

egenskaper. I dette kapittelet identifiseres fire strategier. Disse er organisert fra den mest 

grunnleggende strategien som til dels er uavhengig av kjønn, til den mest ukonvensjonelle 

strategien. Strategiene er som følger: Dedikasjon til reglene, Å utøve maskulinitet i et forsøk 

på å bli en av gutta, avseksualisering for å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet og til slutt 

myndiggjøring gjennom kvinnelige crews og sosiale medier.  

Det siste kapittelet trekker frem de mest sentrale funnene fra analysen og forsøker å trekke 

disse opp til et høyere nivå med sammenligning av tidligere studier og med refleksjoner rundt 

potensielle nye studier. 

Vedlagt bakerst er informasjonsskriv og  intervjuguide. 
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2 Teori og og tidligere forskning 

Identitet og sosialt kjønn er noe som må aktivt utøves, men sosiale forventninger legger 

begrensninger på handlingsrommet til individet. Tidligere studier konkluderer med at det 

skjeve forholdet mellom menn og kvinners kriminalitet, har med at kvinner i større grad enn 

menn stigmatiseres som lovbrytere, på grunn av ulike forventninger til henholdsvis kvinne- 

og mannsrollen. At graffiti brukes for å konstruere maskulinitet er det bred enighet om i 

tidligere studier. Disse viser også at kvinnelige graffitiutøvere i stor grad blir utsatt for 

ekskludering og seksualisering fordi de representerer en trussel mot maskulinitetsidealet. I 

dette kapittelet skal jeg gå igjennom de mest sentrale teoriene som brukes i den senere 

analysen og tidligere studier som ligger nærmest opp til min problemstilling.  

Teoretiske tilnærminger 

2.1 Rolle, rollekonflikt og stigma 

Hylland Eriksen (1998: 54-5) skriver at samfunnet først og fremst består av handlinger. Uten 

samhandling mellom aktører ville ikke samfunnet eksistert. En handling er bevisst og krever 

refleksjon, selv om man ikke alltid er klar over konsekvensene av handlingen. Tidligere 

handlinger lagres i bevisstheten og kan hentes frem senere. Samfunnet består av mange ulike 

sosiale relasjoner, og forventninger til disse, gjør at man aldri kan handle helt fritt (Hylland 

Eriksen 1998: 56). 

Når aktører kommer sammen, vil de forsøke å finne opplysninger om de andre for å klargjøre 

situasjonen for å lettere vite hva som forventes av dem. Opplysningene kan man hente fra 

mange typer ulike meningsbærere, slik som oppførsel, utseende og det sosiale miljøet 

personen er en del av. Aktørene kobler deretter personen til tidligere personer som minner om 

denne, og anvender dermed stereotypier (Goffman 1992: 11). 

Når en person samhandler med andre er det i dennes interesse å fremstå i et lys som for 

personen er gunstig (Goffman 1992: 13).  Å uttrykke seg bygger på to typer tegn. Den første 

typen er uttrykk man gir. Disse er bevisste og anerkjennes av andre som det. Den andre 

formen for uttrykk er de man avgir, som er handlinger man gjør mer eller mindre ubevisst og 

man har mindre kontroll over. De man samhandler med kan ofte skille mellom uttrykk som 
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gis og avgis og vil derfor bevisst tolke dem på ulik måte (Goffman 1992: 12). Skulle en pinlig 

situasjon oppstå, kan personen sette i gang defensive tiltak for å unngå at de andre tror at dette 

er typisk for denne. Det samme kan man gjøre for andre og kalles da avvergende tiltak 

(Goffman 1992: 21). 

I et samfunn er aktørene enten tildelt eller har erhvervet (Hylland Eriksen 1998: 57) en rekke 

ulike statuser. Et eksempel på det første er statuser som kvinne og datter, disse er tildelt og 

kan ikke velges selv. Erhvervede statuser velges selv, for eksempel kjæreste eller writer. En 

status er altså hva du er. Et tilhørende begrep er rolle som er utøvelsen av statusen, altså hva 

du gjør. Til statusen tilhører en rekke rettigheter og plikter som legger føringer på 

handlingsrommet til aktøren (Goffman 1992: 23). Rollen er ikke identisk med statusen, og 

aktøren må derfor i mange tilfeller improvisere (Hylland Eriksen 1998: 60).  

Alle aktører har flere statuser med dertil ulike rolleforventninger. Stilt overfor aktører med 

ulike statuser må personen variere oppførsel. De fleste mennesker kan endre rollen og rollene 

i ulike situasjoner med ulike typer mennesker (Hylland Eriksen 1998: 64). Man vet ofte 

intuitivt hva en bør velge i en spesifikk situasjon, men noen ganger kan det være vanskelig å 

handle når man står ovenfor to personer med forskjellige forventninger til rollen:  

”…rett som det er møter vi kryssende forventninger fra forskjellige personer - og da 

kan vi ha et problem. For hvilken status skal gjelde når man kommer i en situasjon 

hvor man blir tvunget til å velge mellom to, gjensidig utelukkende, statuser?” (Hylland 

Eriksen 1998: 65). 

En måte er å prøve og unngå og møte personer samtidig som har ulike forventninger. Hvis det 

er uunngåelig, vil det oppstå en rollekonflikt hvor det må velges mellom uforenlige statuser. 

En rollekonflikt kan være pinlig og av og til også humoristisk. Et beslektet, men mer alvorlig 

fenomen er krysspress som ofte kan føles som et umulig moralsk valg. Hylland Eriksen 

(1998: 65) definerer krysspress slik: ”..to eller flere uforenlige sosiale forventninger som gjør 

krav på ens lojalitet… Uansett hva man velger vil en av ens sosiale relasjoner bli 

skadelidende”.  

Et annet sentralt begrep i Goffmans teoretiske rammeverk er stigma. Stigmatisering skjer når 

en enkelt egenskap, som tolkes negativt av andre i en gitt kontekst, oppfattes som 

representativ for personen. Dette gjør at alle andre egenskaper ved personen forsvinner i 
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skyggen. Konsekvensen kan være at personen blir behandlet annerledes eller blir utstøtt. I 

ekstreme tilfeller oppfattes ikke den stigmatiserte som et fullverdig menneske og muliggjør 

dermed diskriminering. Goffman skiller mellom tre former for stigma: kroppslige avvik, 

karaktertrekk og tribale. I denne oppgaven er det karaktertrekkstigma som er relevante, som 

refererer til personlighet og handlinger. En egenskap som bidrar til et stigma i en situasjon, 

behøver ikke nødvendigvis være stigmatiserende i en annen (Goffman 1975: 13-7). Pryor, 

Reeder og Monroe (2012) supplerer Goffmans stigmateori med begrepet, stigma by 

association. Dette begrepet impliserer at et stigma kan smitte over på dem i omgangskretsen. 

Konsekvensen av dette kan være at personer unngår kontakt med stigmatiserte i frykt for at de 

også skal bli smittet.  

I sammenheng med stigmabegrepet, skiller Goffman (1975: 14), mellom det han kaller 

tilsynelatende sosial status og faktisk sosial status. Dette skjer når aktørens sosiale status 

misforstås, hvor en tilsynelatende status, forveksles med den aktøren faktisk har. En 

stigmatisert person kan forsøke å rette opp i denne misforståelsen. På samme tid kan dette 

være vanskelig, fordi enhver feil personen gjør blir lett tolket som en bekreftelse på stigmaet 

(Goffman 1975: 21, 29). 

2.2 Å gjøre kjønn 

West og Zimmerman (1987: 125) forstår kjønn (gender) som noe enhver må utøve og skape i 

den daglige interaksjonen med andre mennesker og noe som ikke er naturlig iboende i 

individet. De skriver:  

Doing gender means creating differences between boys and girls and women and men, 

differences that are not natural, essential, or biological. Once the differences have been 

constructed, they are used to reinforce the ”essentialness” of gende  (West og 

Zimmerman 1987: 137).  

Kjønn skapes altså sosialt, og når forskjellene mellom mann og kvinne har blitt fastlagt, 

brukes de til å forsterke det som ofte anses for å være naturgitte ulikheter. 

Macdonald (2001: 97) bruker det klassiske spørsmålet ”Er du mann eller mus?” som et bra 

eksempel da dette åpenbart er et irrasjonelt spørsmål, men ved å spørre ber man om at noen 
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skal bevise sin mannlighet ved å demonstrere visse ferdigheter og kvaliteter som konnoterer 

mannlighet.  

West og Zimmermans (1987: 127) teori skiller mellom de tre begrepene sex, sex category og 

gender. Sex, som kan oversettes til biologisk kjønn, er de kriterier et samfunn har bestemt skal 

definere et kjønn biologisk. Disse kriteriene kan bestemmes av for eksempel kromosomer 

eller av kjønnsorganer, selv om ikke disse alltid behøver å korrelere. Det andre begrepet sex 

category, kanskje best oversatt til kjønnskategori, avgjøres hovedsakelig av biologisk kjønn, 

men i det daglige livet hvor verken kjønnsorganer eller kromosomer kan observeres vil en 

person bli plassert i den kategorien som andre oppfatter at personen er i basert på dennes 

utseende. For eksempel kan en transseksuell person ha kjønnsorganer og kromosomer som 

gjør at denne personen kategoriseres for å være av et visst kjønn, mens personen 

utseendemessig kan oppfattes for å være et annet. Det siste begrepet, gender som oversettes til 

sosialt kjønn, er å utøve kjønn. Med dette menes det at handlinger oppfattes og kategoriseres 

av samfunnet som enten maskuline eller som feminine. West og Zimmerman (1987: 135) 

skriver: ”Doing gender consists of managing such occasions so that, whatever the particulars, 

the outcome is seen and seeable in context as gender-appropriate or, as the case may be, 

gender-inappropriate...”. Dette vil si at i sosial samhandling med andre må individet 

manøvrere seg gjennom hvilke handlinger som i en gitt kontekst anses som passende for ens 

kjønn. I tråd med Goffmans (1992) rolleteori har en person en viss kontroll over hvordan 

denne blir oppfattet av andre. Enten som feminin, eller som maskulin. Selv om en kvinne kan 

ha interesse av å fremstå som maskulin, vil det oppfattes som et ideal for en kvinne å fremstå 

som feminin og for en mann som maskulin. Kjønn er umulig ikke å gjøre fordi det i nesten 

enhver situasjon vil være relevant for andre å avgjøre hvilken kjønnskategori man er i og 

deretter om denne oppførselen er sømmelig eller ei (West og Zimmerman 1987: 145). Av 

disse tre begrepene er sosialt kjønn mest relevant i denne oppgaven. Når det står kjønn, utover 

i oppgaven, refereres det til sosialt kjønn.  

Messerschmidt (2009: 86) evaluerer relevansen til West og Zimmermans teori 22 år etter at de 

publiserte artikkelen ved å referere til egne studier som tar for seg ungdom og kjønn. Fra 

denne artikkelen vil jeg trekke frem to funn som bidrar til å utfylle tidligere nevnte teori. For 

det første kritiserer han andre forskere for ikke å ta hensyn til kroppen, og hvordan denne 

spiller inn i konstruksjonen av kjønn. Kroppen kan også brukes for å underkommunisere det 
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kjønnet man har. For eksempel kan kvinner kle seg maskulint og i store posete klær for å 

skjule trekk som sosialt sett anses for å være feminine. 

For det andre er det ikke alltid slik at det å gjøre kjønn er en bevisst handling sett fra aktøren. 

Selv om en type handling tydelig kan uttrykke et spesifikt kjønn, behøver ikke denne 

handlingen å være bevisst kjønnet. Siden aktøren til en viss grad føler et ansvar i å utøve det 

kjønnet som samfunnet forventer av dem, vil de uansett ofte velge den handlingen som best 

samsvarer med samfunnets forventninger i en gitt kontekst (Messerschmidt 2009: 87). 

2.3 Hegemonisk maskulinitet og femininitet  

Windsor (2015: 893) mener at femininitet og maskulinitet er en sosialiseringsideologi som 

forteller aktøren hvordan den skal praktisere kjønn og heteroseksuelle relasjoner,. Ut i fra 

dette ideologiske konseptet blir ulike former for femininiteter og maskuliniteter verdsatt 

høyere enn andre som da blir hegemoniske eller dominante, på samme tid som noen blir 

underordnet. Under sosialiseringen i oppveksten blir jenter og gutter lært opp til å utøve 

henholdsvis femininitet og maskulinitet. De ulike kvalitetene for hva det vil si å være kvinne 

og hva det vil si å være menn er binære motsetninger. De defineres i et motsetningsforhold til 

hverandre (Connell og Messerschmidt 2005: 848). Kvinner lærer også ut i fra det 

hegemoniske femininitetskonseptet hvordan de skal tiltrekke seg menns seksuelle 

oppmerksomhet (Windsor 2015: 893).  

Den hegemoniske maskuliniteten og femininiteten utøves ikke nødvendigvis av flertallet av 

menn eller kvinner. Hegemonisk maskulinitet kan for eksempel bli produsert gjennom 

forbilder slik som idrettsutøvere eller andre symboler på autoritet på tross av at de fleste menn 

ikke klarer å leve opp til dem. Menn og kvinner vil uansett bli tvunget til å posisjonere seg 

selv i henhold til dette konseptet. Ulike former for maskuliniteter og femininiteter kan 

plasseres i et hierarki, med den hegemoniske på topp. De er knyttet til sted og rom og er 

dermed utsatt for endring over tid (Connell og Messerschmidt 2005: 846-8). I likhet med 

hiphop (Bennet 2004: 177) får den hegemoniske maskuliniteten og femininiteten lokale 

uttrykk og varierer fra kontekst til kontekst (Connell og Messerschmidt 2005: 847). Den 

hegemoniske maskuliniteten er også den som muliggjør menns dominans over 

kvinner(Connell og Messerschmidt 2005: 832). På samme tid ser man en endring i 

kjønnshierarkiet hvor yngre kvinner utøver identitet på en mer likestilt måte som også 
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anerkjennes i større og større grad av yngre menn (Connell og Messerschmidt 2005: 848). 

Dahl og Sandberg (2014: 696) argumenterer, i sin studie av kvinnelig cannabisbruk, for at det 

i nyere tid har kommet nye egalitære former for maskulinitet i Norge som har begynt å få 

større utbredelse generelt.  

2.4 Kjønn og symbolske grenser 

Lamont definerer symbolske grenser som en måte å ”…define and discriminate between 

worthy and less worthy persons…” (Lamont 2002: 98). Symbolske grenser brukes for å 

kategorisere ulike sosiale gruppers status, hvor ”oss” anses for å være bedre enn ”dem”. Ifølge 

Lamont kan dette begrepet brukes for å forstå forskjeller i samfunnet og mellom sosiale 

klasser, som hun mener er et resultat av fordommer og stereotypier som kommer av helt 

grunnleggende prosesser som stammer fra kulturelle ressurser som ulike sosiale grupper har 

tilgjengelig og den strukturelle situasjonen de lever i(Lamont 2002: 98). Lamont skiller 

mellom tre former for symbolske grenser: moralske, sosioøkonomiske og moralske. Moralske 

symbolske grenser er det begrepet som er mest relevant for min analyse, og her blir aktøren 

dømt ut fra ens moral (Lamont 2002: 98). 

Epstein (2007: 1) utvikler Lamonts teori og for henne er kjønn det mest grunnleggende sosiale 

skillet i de fleste institusjonene i verden. Selv om kjønnsforskjeller er en symbolsk grense, har 

den bidratt til å skape både fysiske og sosiale grenser mellom kjønnene som har ført til ulikhet 

hvor menn stort sett kommer ut som den privilegerte og kvinner som den underordnede. De 

fleste sosiale statuser og roller i samfunnet kommer i par, hvor menn som regel kommer ut 

som vinneren og kvinnen som enten underordnet eller tildelt mannens status. I tillegg kommer 

normer som fastsetter passende oppførsel til de ulike rollene (Epstein 2007: 3) 

Kriminalitet, subkultur og graffiti i et 

kjønnsperspektiv 

2.5 Den kvinnelige lovbryteren 

Det at det er ulike rolleforventninger til menn og kvinner virker innskrenkende på kvinners 

handlingsalternativ. Dette kan for eksempel sees når det gjelder kriminalitet, hvor menn er 
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overrepresentert på statistikken. Flere studier har undersøkt hvordan det er å være kvinnelig 

lovbryter og her skal jeg redegjøre for noen som analysen knytter seg opp mot.  

Steffensmeier og Allan (1996: 459) finner to årsaker til hvorfor det er mer tabu for kvinner å 

begå lovbrudd enn det er for menn. Den første knytter seg mot at kvinner som potensielle 

mødre forventes å være mer omsorgsfulle enn menn. Den andre årsaken er kvinnelig 

skjønnhets- og seksualdyd. I ulike situasjoner skaper disse to punktene begrensninger for 

kvinners ulovlige aktiviteter. Steffensmeier og Allan (1996: 476) mener at kvinner blir 

belønnet for evnen til å etablere og opprettholde relasjoner til andre. Kriminalitet 

stigmatiserer nesten alltid kvinner og dens potensielle negative innvirkning på livvssjanser er 

mye større enn den er for menn. 

Swart (1991: 43) undersøkte kvinner i kriminelle ungdomsgjenger. Hun observerte der 

hvordan de kvinnelige deltakerne ble fanget mellom konkurrerende normer til forventninger 

om avvik og oppførsel og hva som var akseptable avvik for dem. De kvinnelige deltakerne ble 

nødt til å finne en akseptabel balanse mellom en oppførsel avvikende nok til å bli akseptert 

som deltaker i gjengen, uten at det ble sett på som en for sterk motsetning til kvinnelige 

rolleforventninger. Balansegangen gikk ofte mellom to poler med tanke på morsrollen, 

seksuell promiskuitet, narkotikabruk og mellom aggressiv og voldelig oppførsel. 

Dette stemmer overens med Epsteins (2007: 3) vektlegging på at roller gjerne kommer i 

kjønnede par og at kvinnelige roller ofte er en støtte for de mannlige . Dette viser seg også å 

stemme i kriminalitet, at kvinnelig kriminell atferd gjerne er som medsammensvoren for 

ektemenn eller kjærester og at den er av lavere intensitet både for voksne (Steffensmeier og 

Allan 1996: 476) og for unge kvinner (Swart 1991: 43). Sosial kontroll påvirker kvinners 

villighet og mulighet til å begå kriminalitet. For Steffensmeier og Allan (1996: 478-9) er 

mulighet en motiverende faktor til å gjøre noe, på samme måte som at det å være villig øker 

sjansene for å ha muligheten. Kvinner har oftere mindre makt og oppfattes gjerne som å 

mangle potensiale for vold og å gjennomføre visse former for kriminalitet. Kvinnelige 

lovbrytere velger oftest kriminalitet som passer best overens med kvinnerollen slik som 

prostitusjon som ligger nærmere femininitet, enn for eksempel vold som innehar sterke 

maskuline assosiasjoner. 
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Grundetjern og Sandberg (2012) så på hvordan kvinnelige narkotikaselgere manøvrerte seg i 

en økonomi som ga fortrinn til de mannlige deltakerne. De fant fire strategier som de 

kvinnelige deltakerne tok i bruk for å oppnå aksept. Denne studien er inspirasjon til det andre 

analysekapittelet. Feminine rolleforventninger gjør at kvinnelige narkotikaselgere ofte blir 

stemplet som upålitelige, lettlurte og ute av stand til å beskytte seg selv fordi det antas at de er 

fysisk svakere og mindre villige til å bruke vold. Først når de får motbevist disse kan de 

oppnå en viss grad av aksept (Grundetjern og Sandberg 2012: 633). Som teoretisk rammeverk 

velger de å bruke Sandberg og Pedersens (2011) begrep gatekapital, som er en 

videreutvikling av Bourdieus teori om kapital og habitus (Bourdieu og Wacquant 1993: 90) 

for å få fram de kreative strategiene de utvikler i møte med store strukturelle begrensninger 

(Grundetjern og Sandberg 2012: 622-4).
6
 Siden hegemonisk maskulinitet og femininitet 

defineres i et motsetningsforhold, hva den andre ikke er (Windsor 2015: 893), antas det altså 

at de har de motsatte egenskapene som kreves i denne økonomien (Grundetjern og Sandberg 

2012: 622-4). 

De tre første strategiene de fant var et forsøk på å bli ”en av gutta”. Den første strategien var 

avseksualisering (desexualisation), som også var den vanligste strategien blant informantene. 

Det var viktig å unngå seksuelle og personlige forhold med mannlige narkotikaselgere for å 

slippe og bli redusert til potensiell seksualpartner. Seksuell trakassering var vanlig fra de 

mannlige narkotikaselgerne for å teste grensene deres og for å takle dette, måtte kvinnene 

svare med samme mynt. Noen av disse informantene overkompenserte verbalt og var mer 

vulgære i språket. Avseksualisering involverte også å underspille tegn på femininitet for ikke 

å tiltrekke seg seksuell oppmerksomhet (Grundetjern og Sandberg 2012: 626-7).  

Den andre strategien var voldelighet. Dette kunne også brukes for å gjenopprette ryktet til en 

kvinnelig narkotikaselger, dersom hun hadde hatt sex med en mannlig narkotikaselger. Disse 

informantene profilerte seg ved overdreven voldelighet (Grundetjern og Sandberg 2012: 628-

9). 

En tredje strategi var å følelsesmessig avkobling. Dette betød å skjule sine følelser foran 

menn. Dette var spesielt viktig  når de mannlige narkotikaselgerne testet dem. Flere 

informanter mente det var nøkkelen til å oppnå aksept, samtidig som at denne strategien 

                                                 
6 Siden jeg ikke bruker Bourdieus begreper om kapital og habitus (1993), eller Sandberg og 
Pedersens (2011) Gatekapital begrep, velger jeg ikke å definere dem her, siden det ville tatt 
for stor plass.  
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kunne brukes for å unngå og bli såret ved å undertrykke vonde opplevelser. Strategien 

overlapper på noen områder med avseksualisering, for eksempel der hvor de må late som at 

seksuell trakassering ikke påvirker dem. (Grundetjern og Sandberg 2012: 629-30).  

Den fjerde og siste strategien de identifiserte, kaller de den servicerettede. Det er ikke en 

strategi for å bli en av guttene, men et forsøk på å endre på reglene. Disse informantene ble 

ikke fryktet, men respektert for å være reale og til å stole på. Selv om business ofte forbindes 

med maskulinitet, opplevdes denne strategien som lettere fordi det var vanskelig for dem å 

konkurrere med vold og selvpresentasjon som gangster på lik linje med de mannlige 

deltakerne (Grundetjern og Sandberg 2012: 630-1). 

2.6 Graffiti som subkultur 

Graffitimiljøet består av en blandet gruppe mennesker fra ulike bakgrunner. Av den grunn 

mener Macdonald (2001: 95-6) at den tradisjonelle Birminghamskolens sterkt klasseorienterte 

definisjon av subkulturer (Hebdige 2005; Hall og Jefferson 2006) ikke er passende for å 

definere graffitimiljøet. Få av disse teoretikerne dro ut og snakket med folk. Macdonald 

(2001: 3) mener videre at de subkulturelle deltakerne ikke ble hørt og at teoriene ble tvunget 

nedover hodene deres. Hun foreslår isteden å analysere graffitifeltet ved å fokusere på 

aktiviteten som er spesiell for dette feltet og ikke så mye på subkulturens stil som 

Birminghamskolen hadde en tendens til å gjøre (Macdonald: 2001: 95-6). Leonard (1998: 

101) argumenterer for at subkulturer ikke bør forstås som forente og enhetlige grupper knyttet 

til sted, tid eller rom, men forsøker å få frem det dynamiske, og det mobile aspektet ved dem.  

Macdonald argumenterer også for å gå lengre enn klassisk stemplingsteori, ved å fokusere på 

at de illegale aktivitetene i miljøet kommer av et ønske om å konstruere en maskulin identitet. 

Dermed blir den avvikende handlingen gjort med bevissthet og er funksjonell og ikke bare 

konsekvensen av å ha blitt påført en merkelapp (Macdonald 2001: 96-7). I boka 

Cannabiskultur blir subkultur definert som: 

En subkultur er en samling ritualer, narrativer og symboler. De kretser rundt bestemte 

forestillinger om verden og er ofte knyttet til generelle kulturelle strømninger i 

samfunnet. Personer og grupper internaliserer og kroppsliggjør i større eller mindre 

grad deler av subkulturen. De utnytter den også, i kreative iscenesettelser av seg selv 

(Sandberg og Pedersen 2010: 33). 
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En slik definisjon av subkultur omfavner da deltakere med ulik tilknytning til graffitimiljøet. 

Alt fra dem som kanskje er deltakere i miljøet, men som ikke er utøvere. Dem som har 

skiftende tilknytning til det, mange writere tar for eksempel lengre pauser før de blir aktive. 

Helt til dem som fra starten av går så opp i kulturen at det blir en livsstil. I sin studie av 

graffitimiljøet i Denver, har Ferrell (1996: 49-52) en definisjon av graffitimiljøet som kan 

minne om Sandberg og Pedersens (2010: 33). Han mener at i det øyeblikket writerne begynte 

å omgås, samarbeide, danne crews, og utveksle estetiske ressurser som de hentet fra hiphop, 

media og kunst tok det lokale graffitimiljøet form. Etter hvert som den aktive subkulturen ble 

utviklet og writerne tok i bruk elementer fra den, maler de ikke lenger kun for seg selv, men 

også for hverandre. Etter en stund vil de i større grad definere seg selv og aktivitetene i 

relasjon til andre writere, og en større scene. Det vil si at selv når de maler en piece eller en 

tagg alene, drar de på subkulturen og deltar i en kollektiv handling. Tilfeldig skribling som 

”jeg var her” eller kjærlighetserklæringer er vanlige, men må ikke forveksles med graffiti som 

er handlinger innenfor en kontekst av subkulturell mening. For deltakerne er utøvelse en 

utvikling av både subkulturen og individet (Ferrell 1996: 49-52). Som nevnt tidligere er fame 

det alle writere higer etter, dette er en symbolsk kapital som gir anerkjennelse og ikke 

materiell vinning (Macdonald 2001: 65).  

Thornton (2005) utarbeidet begrepet subkulturell kapital, med inspirasjon fra Bourdieu 

(Bourdieu og Wacquant 1993: 104), da hun studerte clubculture i England på begynnelsen av 

1990-tallet. Denne kapitalformen gir status til eieren og kan for det første objektiveres 

gjennom stil og objekter. For det andre kan den være iboende individet som kunnskap, slang 

og å være det hun kaller in the know. Som hun sier, er ingenting mer ødeleggende enn en som 

prøver for hardt. Å beherske utøvelsen av graffiti er en form for subkulturell kapital. 

Subkulturell kapital er ikke like enkelt å konvertere til økonomisk kapital, slik som 

tradisjonell kulturell kapital, men det finnes måter (Thornton 2005: 186). Erfarne writere kan 

for eksempel påta seg betalte oppdrag for å konvertere den subkulturelle kapitalen de har fått 

som graffitiutøvere. Subkulturell kapital er heller ikke knyttet like mye til klasse slik som 

tradisjonell kulturell kapital (Thornton 2005: 187). Å beherske utøvelsen av graffiti, er også 

en form for subkulturell kapital.  

I lang tid ble det skrevet lite om unge jenters deltakelse i ungdomsgrupperinger og det som 

fantes til da behandlet de kvinnelige subkulturdeltakerne som noe ute i subkulturens periferi, 

gjerne som seksuelle objekter. McRobbie og Garber (2000) var to av de første til å adressere 
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de kvinnelige subkulturelle deltakernes eksklusjon fra subkulturelle studier med 

originalartikkelen fra 1976. En årsak mente de var fordi de fleste sosiologer på den tiden var 

menn og at de var mer interessert i sitt eget kjønn. (McRobbie og Garber 2000: 12-4).  

At det er så få studier av kvinnelige writere er kanskje ikke så rart med tanke på at det er så få 

aktive kvinnelige utøvere. Dickinson (2008: 35) foreslår at New York City’s krig mot graffiti 

bidro til at det ble farligere for writere å male på t-banene og togene fordi det ble satt opp 

gjerder, piggtråd og hunder for å holde writerne unna. De kvinnelige writerne opplevde en 

ekstra fare ved at de var utsatt for ikke bare voldelige overgrep, men også seksuelle, og dette 

mener hun var en medvirkende faktor til at mange kvinnelige writere sluttet med graffiti i 

løpet av 1970-tallet. Det var først på begynnelsen av 1980-tallet at graffitikulturen ble 

dokumentert på en systematisk måte. På det tidspunktet var det få kvinnelige writere igjen til 

å fortelle sine historier og de ble derfor glemt som en sentral del av historien.  

2.7 Graffiti som verktøy for å konstruere 

maskulinitet 

Macdonald (2001: 99-100) undersøkte graffitimiljøet i London og New York på slutten av 

1990-tallet. Tre av informantene var kvinnelige writere. Da informantene til Macdonald 

(2001: 101) skulle forklare hvorfor det var få kvinnelige writere, fikk hun ofte to forklaringer. 

I den første forklaringen antas det at jenter, i motsetning til gutter, mangler ferdighetene og 

utholdenheten som kreves for å gjøre graffiti. Graffiti understrekes her som en maskulin 

aktivitet. I den andre forklaringen legges det vekt på at menn og kvinner har ulik motivasjon. I 

denne er det faren og risikoen som følger med graffiti som det legges vekt på og at kvinner 

ikke er opptatt av dette. Macdonald (2001: 105) trekker en linje mellom det å få større 

respekt, og det å være en ”større mann”. Maskulinitet skapes ikke i vakuum og må 

sammenlignes. I graffiti gjøres dette via konkurranse. Macdonald tror det kvinnelige fraværet 

skyldtes det at menn fikk en relevant og meningsfull identitet gjennom graffiti, mens kvinner 

selv om de var tøffe nok kanskje manglet interessen. 

De mannlige writerne som Macdonald (2001: 127) snakket med hadde ofte en negativ 

innstilling til at kvinner skulle drive med graffiti. Hun mener årsaken til dette er at: 

A girl who can do the same thing as a boy had the power to silence his masculine 

commentary. Unless, that is, she is relegated to a place where her actions have no 
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volume; a girl on the subcultural sidelines is going to have very much less to say than 

a girl on the pitch (Macdonald 2001: 128). 

Dyktige kvinnelige writere blir en trussel mot maskulinitetsidealet. Macdonald (2001: 142) 

skriver at når mannlige writere omtaler graffiti som mannsarbeid, impliserer de at det står 

utenfor kvinners evne og kjønnsdistinksjonen blir aktivert. Når kvinnelige writere maler, 

erklærer de det også som kvinnearbeid og distinksjonen blir truet med oppløsning (Macdonald 

2001: 143). 

Kvinner som kommer inn i dette miljøet blir automatisk merket med feminine egenskaper. De 

blir oppfattet som skjøre, feige, irrasjonelle, upålitelige og at de ikke klarer å holde hodet 

kaldt i stressende situasjoner. For å oppnå aksept, må hun undertrykke sitt sosiale kjønn, som 

vil si at alle feminine tegn på byttes ut med maskuline (Macdonald 2001: 129-130). 

Det finnes mange veier for å oppnå fame, men midler som medførte en snarvei eller en 

alternativ rute ble sett ned på. Å bli introdusert til miljøet gjennom en kjæreste, viste seg å 

være et problem, fordi deres tilstedeværelse da ble tolket som avhengig av kjærestens. 

Hovedmotivasjon og dedikasjon ble antatt å være rettet mot kjæresten og ikke graffitien. På 

grunn av dette oppfattet de andre writerne hennes tilstedeværelse som midlertidig og 

overfladisk (Macdonalds 2001: 132). 

Ved å ekskludere de kvinnelige writernes konkurransedyktighet, utelukket de mannlige 

writerne dem fra subkulturen. Dette gjorde de på to måter. Den første var å stille spørsmål ved 

om hun hadde malt selv, eller om hun hadde fått en annen til å gjøre det for seg. På denne 

måten ble hun ingen konkurrent lenger. De kvinnelige writerne løste dette ved å male foran 

andre og ved å nekte å ta i mot hjelp. Den andre måten kvinnene ble ekskludert, var å 

seksualisere henne. Her ble hovedfokuset lagt på det fysiske utseende og ikke hennes evner 

som writer. Flere av de mannlige writerne omtalte de kvinnelige som sexobjekter (Macdonald 

2001: 145). Det gikk også mye rykter om at de kvinnelige writerne var promiskuøse, selv om 

disse ofte var ubegrunnede eller overdrevne (Macdonald 2001: 147). 

Lovløs maskulinitet 

Monto m.fl. (2012) studie av et graffiticrew i Portland, Oregon viste at graffiti på tre måter 

bidro til writernes identitetskonstruksjon. For det første reflekterte utøvelsen av graffiti en 
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egen form for ”lovløs” maskulinitet som på samme tid bidro til å konstruere en maskulin 

identitet.
 7
 For det tredje fikk de status og respekt. De fleste av informantene kom fra 

middelklassen. Graffiti fungerte som et frirom hvor de kunne oppføre seg som rebeller og få 

utløp for de frustrasjonene som kom fra begrensningene de følte i hverdagen. (Monto m.fl. 

2012: 272). Middelklassemennenes deltakelse kan tolkes negativt, som at de vil ha i pose og 

sekk. Men de fleste av disse hadde ikke utnyttet sin samfunnsposisjon, mange hadde verken 

fast bosted eller jobb og av den grunn usikre framtidsutsikter. Monto m.fl. (2012: 285) tolker 

dette som at de kanskje aldri i utgangspunktet passet inn i den hegemoniske maskuliniteten og 

at graffiti ble et alternativ for disse unge mennene som ikke svarte til de konvensjonelle 

definisjonene av suksess. 

2.8 Kvinnelige writere 

Myten om graffitihora 

I graffitimiljøet er begrep som graffitihore og graffitigroupie sentrale. Holen skriver for 

eksempel: ”I 2000 opplevde hiphop-Norge en groupie-invasjon, og hiphop-gruppene gikk fra 

å spille for gutter på 16 år til at halvparten av publikum plutselig var jenter” (2005: 176).
8
 

Etter at hiphop ble en trend på begynnelsen av 2000-tallet ble flere kvinner interessert i 

miljøet.  

Slår man opp i Oxford Advance Learner’s Dictionary finner man definisjonen av groupie som 

er: ”groupie /’gru:pi/ n (infml) a person, esp a young girl, who follows around a pop group, a 

particular singer or some other famous person, and tries to meet them.” 

Jeg vil påstå at dette er en gammel og utdatert definisjon av groupiebegrepet og at 

definisjonen til Urbandictionary er mer treffende: ” A young woman, often under age, who 

seeks to achieve status by having sex with rock musicians, roadies, security, and other band-

related guys.” (Oner 2004). I denne definisjonen er en groupie en som håper på å få overført 

noe av statusen en person besitter ved hjelp av seksuelle handlinger. 

Éliane Gélinas (2013: 32) har publisert en artikkel ved navn ”The Myth of the Graffiti Whore 

– Women Bodies in a Masculinist Subculture”, som tar for seg hvordan myten om graffithora 

                                                 
7 Lovløs er oversatt fra outlaw 
8 Med hiphop-grupper menes musikkgrupper 
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bidrar til å kontrollere kvinnelig deltakelse i graffitimiljøet. Med basis i Roland Barthes 

semiotiske teori om myter, viser hun hvordan myten konstrueres til fordel for de mannlige 

writerne. Hun er selv writer og artikkelen er basert på egne erfaringer og tidligere studier. 

Gélinas mener at kvinnelige writere antas å være ute etter seksuelle relasjoner og at dette er så 

utbredt at det i miljøet sees som fakta. En kvinnelig writer blir automatisk stemplet som 

graffitihore. Hun refererer til definisjonen av graff whore som står på urbanddictionary.com 

som er: “A person who likes to engage in sexual behavior specifically with graffiti writers. A 

graffiti writer usually tags up this type of whore with a marker.” (Xxxnyzangelxxx 2010). 

Den første setningen sier at en graffiti hore er en som spesielt er ute etter seksuelle relasjoner 

med graffiti writere. Gélinas (2013: 34) mener at spesielt den andre setningen er viktig fordi 

den viser hvor viktig handlingen, hvor menn maler graffiti på avkledde kvinnekropper, er i å 

spre denne myten. I senere år har graffiti magasiner og nettsider oppfordret writere til å male 

graffiti på attraktive kvinner, som igjen forsterker bildet av den kvinnelig writeren som 

promiskuøs og føyelige. Hun mener at bildene rett og slett er pornografi og fyrer opp under 

det vestlige kroppsidealet for kvinner. 

Graffiteras 

Jessica N. Pabón (2013) intervjuet graffiteras  i Chile og Brazil, to land hvor også kvinnelige 

writere er underrepresentert og rapporterer om lignende opplevelser som writerne Høigård 

(2007) og Macdonald (2001) snakket med.
 910

 Som det ble nevnt i innledningen får 

graffitikulturen lokale uttrykk etter hvem som adopterer den og når (Ferrell 1996: 86). Pabón 

(2013: 90) skriver at kvinnelige crews har blitt grunnlagt i Chile og Brazil i over ti år på tross 

av at den lokale graffitkulturen har hentet mange av sine normer fra hiphopgraffiti, og derfor 

er heterosexistisk, seksualiserende og marginaliserende overfor kvinnelige writere. Dette 

påvirker igjen hvordan de kvinnelige writerne relaterer til hverandre fordi de er redde for å 

assosieres med jenter (og toys) fordi de gjerne forbindes med dårlig graffiti. De uttrykker 

sterk misnøye over jenter som maler for seksuell oppmerksomhet eller som utnytter 

minoritetsstatusen som kvinne for å få anerkjennelse. Kvinner som har fått status risikerer å 

miste den fra menn dersom de blir med i et kvinnelig crew, men i et slikt crew kan de få 

                                                 
9 Graffitien som vises i Pabóns (2013) artikkel ville nok av norske writere blitt omtalt som 
street art, men på grunn av likt opphav og lignende sosiale miljø har jeg valgt å inkludere 
denne artikkelen. 
10 Lokalt uttrykk for kvinnelige writere 
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støtte, konstruktiv kritikk og vennskap. Det kvinnelige crewet blir et positivt rom hvor de kan 

slippe å bekymre seg over sitt eget kjønn.  

I Chile og Brazil er det vanlig at nybegynnere blir tatt under vingen av eldre og mer erfarne 

writere. På grunn av myten om graffitihora (Gélinas 2013) forventes det at de kun er ute etter 

seksuelle relasjoner, at hun kommer til å kopiere stilen hans eller få han til å male for seg, 

derfor er menn skeptiske til å lære dem opp (Pabón 2013: 94). 

2.9 Graffiti og maskulinitet i Oslo 

Cecilie Høigård studerte graffitimiljøet i Oslo på 1990-tallet med både kvalitative og 

kvantitative metoder. Arbeidet resulterte i boka Gategallerier som ble utgitt i 2007 og som tar 

for seg de fleste sider ved graffiti i Norge. Boka stiller seg positivt til graffiti og negativt til 

den sosiale kontrollen graffitimiljøet opplevde utover 1990-tallet. Den fikk svært positiv 

mottakelse av graffitimiljøet og kalles ofte for Graffitibibelen av norske writere.  

Høigård har viet et kapittel i boka til kjønn og skriver at det alltid har vært få kvinner i 

hiphopmiljøet (Høigård 2007: 369). Hun (Høigård 2007: 368) skriver at selv om jenter 

oppdras til å bli mer lovlydige enn menn, så kan ikke det være eneste årsak til at så få kvinner 

er aktive. Høigård mener svaret ligger i at graffiti har lite å tilby kvinner fordi det 

hovedsakelig er et sted for unge menn å utøve og konstruere maskulinitet. Kvinnelighet 

forbindes med underordning og mannlighet med overordning, men de mannlige writerne  må 

skape overordningen fra en underordnet posisjon siden de gjerne er unge, sliter på skole og 

jobb og ofte har lavere klassebakgrunn. ”Graffiti er en måte å skape overordning på i forhold 

til de jenter og gutter den unge mannen har rundt seg og som er viktige for ham” (Høigård 

2007: 368). At det er såpass få jenter, skyldes at graffiti tilbyr jenter lite når de skal skape 

femininitet og at underordningen uansett stemmer overens med samfunnets oppfatning av 

femininitet. (Høigård 2007: 368-9)  

Graffitimiljøet i Oslo, som en del av det norske hiphopmiljøet kjennetegnes på 1990-tallet av 

å være homofobisk og noe sexisitisk. Dette kan sees i språket hvor kvinnelige begreper ofte er 

svært nedlatende. Informanten Jean (Høigård 2007: 371) som skiller seg ut fra de andre 

kvinnelige informantene ved at hun er opptatt av politikk og kjønn. Hun forteller at jenter lett 

stemples som søppel og at det har en sammenheng med at få kvinnelige writere har høy status 

i miljøet. Dette intervjuet skjedde da Jean var 16 år. Ved et senere tilfelle da de hadde blitt 
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voksne følte hun at det var blitt mer likestilt og mente at det var de yngre guttene som var mer 

kjønnsdiskriminerende (Høigård 2007: 372-3).  

De kvinnelige writerne Høigård intervjuet (2007: 373) fortalte om mye erting og mobbing, 

spesielt i begynnelsen, men at denne avtok etter hvert dersom man klarte å ignorere den. 

Informanten Daby, mente at 60-70% ble mobbet ut i begynnelsen. Dinna hadde opplevd at de 

fleste var negativt innstilt til henne i begynnelsen, men at de etter hvert hadde satt pris på å få 

en jente i miljøet. Dessverre opplevde hun å få mer oppmerksomhet for sitt kjønn enn sitt 

talent.  

Høigård (2007: 373) konkluderte med at gutter var den største motivasjonen til at jenter ble 

tiltrukket av graffitimiljøet. Det kunne være enten en spesiell gutt de falt for, eller idéen om 

graffitiguttene. De kvinnelige writerne opplevde at de måtte finne en balanse mellom det å 

være én av gutta uten å gå for mye i mot den kvinnelige kjønnsrollen (Høigård 2007: 374) 

Høigård forklarer få kvinnelige deltakere med at graffitimiljøet er et kjønnet miljø som 

premierer det mannlige kjønn og gir bedre betingelser på å gjenskape dette enn kvinnelighet. 

Høigård skriver videre at jenter og gutter har ulike interesser og ulike måter å knytte 

relasjoner til venner på. Jenter er gjerne to og to og for å bli kjent så snakker de. Gutter 

derimot blir kjent ved å gjøre noe sammen. Det gjør ikke jenter i samme grad (2007: 377).  
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3 Intervju som metode 

Intervju er den mest benyttede metoden innenfor kvalitative studier av samfunnet (Holstein og 

Gubrium 2003: 67). Thagaard (2009: 13) mener at fordelen med intervjuer er at man kan få 

forskningsprosjektets deltakere til å snakke om sine liv og fortelle om egne erfaringer og 

refleksjoner. For å løse problemstillingen, falt valget derfor på intervjuer av kvinnelige 

graffitiutøvere og deres opplevelser i Oslos graffitimiljø.  

Et ikke helt uvanlig problem som kan oppstå i intervjusituasjonen er at forskeren ikke får svar 

på de spørsmålene han eller hun er interessert i (Fangen 2004: 31). I forberedelsene til dette 

prosjektet forstod jeg at kjønn på den ene siden kunne være et sensitivt tema, men på den 

andre siden et tema som ikke alle oppfatter som relevant. Det kunne dermed være vanskelig å 

få deltakerne til å snakke om det jeg var ute etter. Folk utenfor akademia deler ikke 

nødvendigvis oppfatningen av hva som kan kategoriseres som interessante tema. 

Feministbegrepet har i tillegg fått negative konnotasjoner og blitt stigmatisert (Swirsky og 

Angelone 2014; Percy og Kremer 1995). Så selv om kvinner er opptatt av typisk kvinnesaker, 

vil mange ikke assosieres med begrepet (Zucker 2004). Resultatet kan være at 

kjønnsforskjeller oppleves som vanskeligere å snakke om i frykt for å bli tatt for å være 

feminist. Dette opplevde for eksempel Pursley (2012) da hun studerte den franske 

gatekunstneren, Miss.Tic. Jeg vurderte derfor å supplere intervjuene med delvis deltakende 

observasjon for å kunne observere kjønnsrelasjonene i praksis (Thagaard 2009: 13). Fangen 

(2004: 30) argumenterer for at feltarbeid gir forskeren personlig erfaring med gruppen som 

studeres, og at man kommer nærmere inn på deltakernes virkelighet. Av bekjente i miljøet, 

fikk jeg vite at de lovlige veggene fungerte som samlingspunkt og sosiale arenaer for 

graffitiutøvere. Observasjon rundt disse lovlige veggene ble derfor vurdert som en måte 

eventuelt å få svar som ikke ville komme fram i intervjuene.  

Det viste seg raskt i intervjuprosessen at det ikke var vanskelig å få deltakerne i prat, og at de 

svarte åpenhjertig på de spørsmålene jeg hadde. Derimot forstod jeg etter hvert at delvis 

deltakende observasjon ville være vanskelig å gjennomføre, fordi jeg var interessert i den 

illegale graffitien, og ikke den lovlige. For det andre ville det ta tid å opprette tillit hos dem 

som skulle observeres, og deres venner, hvis jeg skulle gjøre dette utenom de lovlige veggene. 

Tid jeg ikke hadde. At intervjuene ga svar på spørsmålene jeg hadde, var uansett av viktigere 
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art siden problemstillingen søker svar på opplevelsen kvinnelige graffitiwritere har, og ikke 

av observerbare sosiale relasjoner i miljøet.  

Valg av intervjudesign falt på delvis strukturerte intervju, som vil si at spørsmålene, men ikke 

rekkefølgen, er fastlagt på forhånd. Intervjuene kan dermed følge en oppbygging som ligner 

mer på en naturlig samtale, der det er lettere å ta tak i temaene når de dukker opp underveis. I 

tillegg vil en få muligheten til å få kjennskap til relevante problemstillinger, som forskeren 

ikke nødvendigvis har kjennskap til på forhånd når deltakerne får mer makt over 

intervjusituasjonen (Kvale 2007: 43). Delvis strukturerte forskningsintervju fungerer godt når 

det en er ute etter, er den intervjuedes opplevelse av fenomenet (Kvale og Brinkmann 2012: 

45).  

Under intervjuene fortalte de kvinnelige writere ofte lange historier. I disse historiene besvarte 

de gjerne andre spørsmål jeg hadde forberedt, og de holdt seg sjelden i den rekkefølgen som 

temaene i intervjuguiden var skrevet i. En delvis strukturert intervjuguide bidro til at det ble 

lettere å følge opp temaene når deltakerne selv tok dem opp, slik at jeg slapp å spørre dem 

direkte, eller be dem om å vente med å svare på dem til senere. Tett relatert til dette har jeg 

forsøkt å utøve det Kvale og Brinkmann (2012: 50) omtaler som bevisst naivitet ved at 

intervjueren viser åpenhet og interesse for relevante fenomener som dukker opp underveis i 

intervjuet. I praksis vil dette si at man som intervjuer stiller seg kritisk til sine forutanelser og 

hypoteser man kan ha gjort seg opp på forhånd, og stiller opp til intervjuet så fordomsfri som 

mulig. Her oppstår det likevel et dilemma hvor forskeren på den ene siden skal være så åpen 

og mottagelig for nye relevante tema som dukker opp, og på den andre siden ha kunnskap nok 

til å nærme seg miljøet på en hensiktsmessig måte (Fangen 2004: 44). Av den grunn ble nok 

noen av spørsmålene oppfattet av deltakerne som i overkant naive og dumme. I intervjuene 

prøvde jeg å praktisere dette ved å være sikker på at alle besvarte de samme spørsmålene, 

enten om det var oppfordret av meg eller gjort på eget initiativ. I noen tilfeller viste det seg at 

mine forutanelser stemte, for eksempel om forholdet de hadde til street art. I andre tilfeller 

viste det seg at jeg hadde tatt feil. For eksempel spørsmålet om den typiske writeren. På 

grunnlag av tidligere studier og egne erfaringer, hadde jeg dannet meg et bilde av den typiske 

writeren. Det første intervjuet ga meg det svaret jeg forventet, og jeg tenkte derfor at det 

kanskje ikke var så relevant. Jeg fortsatte allikevel å stille spørsmålet, og det viste seg at de 

fleste ikke delte denne oppfattelsen. 
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3.1  Utvalg og rekruttering 

I juni 2014 fikk jeg av en kontakt i graffitimiljøet et anslag på rundt tjue aktive kvinnelige 

writere i Oslo. Selv om det kan høres noe optimistisk ut, satte jeg meg et mål på ti intervjuer 

med ti deltakere. Fordi miljøet er såpass lukket for omverdenen som det er, måtte jeg bruke de 

kontaktene jeg hadde fra før for å opprette kontakt. I løpet av datainnsamlingen fikk jeg en 

oversikt over 13 mer eller mindre aktive kvinnelige writere i Oslo. Totalantallet i Oslo kan 

være høyere da mange writere er flinke til å holde sin identitet hemmelig, også for andre 

deltakere i miljøet. Et eksempel på dette er et kvinnecrew som var aktivt for noen år tilbake. 

Ingen jeg snakket med kjente deres identiteter, selv om de var klar over at det utelukkende 

bestod av kvinner. I løpet av arbeidet med denne oppgaven har jeg tilfeldigvis møtt på og blitt 

kjent med flere writere som ikke har deltatt i studien. Også de blir overrasket over at jeg fikk 

tak i så mange. 

Med et anslag på rundt 13 kvinner, ville et konfidensialitetsproblem oppstå ved for mange 

deltakere i studien. Hvis jeg hadde endt opp med ti stykker, som først planlagt, kunne det blitt 

vanskelig å anonymisere deltakerne ovenfor andre writere med store nettverk og kunnskaper 

om miljøet. At deltakerne pratet så åpent som de gjorde, og fortalte så mye, gjorde at jeg 

opplevde en metning av materialet, og jeg følte at jeg ikke lærte så mye nytt (Thagaard 2009: 

59). Etter det syvende intervjuet valgte jeg derfor å stoppe rekrutteringen.  

Utvalget består av syv kvinner som for tiden under intervjuene bodde i Oslo. I oppveksten har 

de enten bodd i, eller i nærheten av hovedstaden. Felles for alle deltakerne var at de hadde hatt 

størstedelen av sin graffitikarriere i Oslo. Deltakerne kommer fra alle typer bakgrunner, både 

sosioøkonomisk og med tanke på sted. På grunn av krav til konfidensialitet har jeg valgt å 

utelate en del informasjon som kan bidra til å identifisere deltakerne. Deltakerne blir derfor 

delt opp i fire som til dels er basert på alder, og til dels på ankomst i graffitimiljøet. Ella 

tilhører den første generasjonen, og ble aktiv på midten av 1990-tallet. Under intervjuet var 

hun i midten av tredveårene. Silje og Ada var i generasjon to. De var i slutten av tyveårene og 

ble aktive på begynnelsen av 2000-tallet. I generasjon tre var Hedda, Viktoria og Marianne, 

som hadde blitt aktive i siste halvdel av 2000-tallet. Hedda og Viktoria var i henholdsvis 

slutten og begynnelsen av tyveårene. Marianne var under tyve, men over atten. Mari var i 

generasjon fire, og var som Marianne over atten, men under tyve. Hun hadde vært siden etter 

2010 en gang.  
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Alle deltakerne var enten i full jobb, eller i gang med utdannelse. Rundt halvparten av 

deltakerne hadde, eller tok høyere utdannelse som kunne knyttes til kreative yrker. Ingen av 

deltakerne var gift eller hadde barn, men fem stykker var i fast forhold. Aldersspennet og ulik 

alder for entré i miljøet gjorde at de kvinnelige writerne dekket flere generasjoner. Sammen 

kunne de fortelle om hvordan miljøet har endret seg fra midten av 1990-tallet og fram til i 

dag.  

For lettere å kunne skille deltakerne fra hverandre i analysen, har jeg laget en tabelloversikt: 

Tabell 3.1.Oversikt over deltakernes, alder og graffitigenerasjon  

Navn Alder Graffitigenerasjon 

(under hvilken tidsperiode de 

først ble aktive) 

Ella 31-35 1 (1995-2000) 

Silje 26-30 2 (2000-2005) 

Ada 26-30 2 (2000-2005) 

Hedda 26-30 3 (2005-2010) 

Viktoria 21-25 3 (2005-2010) 

Marianne 18-20 3 (2005-2010) 

Mari 18-20 4 (2010-2015) 

 

Rekrutteringen av deltakerne skjedde ved at jeg forhørte meg i nettverket mitt med de jeg 

trodde kunne ha kjennskap til kvinnelige writere. De som viste seg å ha dette, brakte deretter 

informasjonen om prosjektet videre. Dersom de var interessert i å delta, ble min 

kontaktinformasjon gitt til dem, eller deres ble gitt til meg, etter samtykke. 

Denne rekrutteringsmetoden omtales gjerne som snøballmetoden ved at man starter med noen 

få kontakter som sender informasjonen videre, som en snøball som ruller videre og blir større. 

Denne måten å rekruttere på har møtt kritikk fordi sjansen er større for at utvalget blir ensartet 
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og at man risikerer å få deltakere fra samme omgangskrets (Thagaard 2009 :56). For å unngå 

dette planla jeg å utlyse prosjektet på diverse sosiale medier og forum som writere er aktive 

på. Men etter hvert som kunnskapen min om miljøet økte, fikk jeg en mistanke om at dette 

ikke ville resultere i så mange deltakere på grunn av skepsisen til fremmede. Jeg er overbevist 

om at de kvinnelige writerne jeg snakket med, stilte opp på intervju fordi jeg alltid hadde 

noen som gikk god for meg. Min relasjon til deres bekjentskaper ble ofte lagt vekk på i 

introduksjonsfasen. Tilsvarende er jeg sikker på at de som avslo, gjorde dette nettopp fordi de 

var for mistenksomme til meg. Graffitimiljøet er svært skeptiske til personer de ikke har 

kjennskap til, og denne livsstilen snakkes det lite om med utenforstående om, på grunn av 

faren for tysting. 

Fordi det er få aktive kvinnelige writere i Oslo og at rekrutteringsteknikken var 

snøballmetoden, antok jeg at de fleste deltakerne ikke bare kjente til hverandres identitet, men 

også at flere av dem tilbrakte mye tid sammen. Det viste seg raskt at denne antagelsen ikke 

stemte da de aller færreste hadde jevnlig kontakt. Rundt halvparten kjente ikke engang til 

hverandre. De aller fleste var mest med mannlige writere og et par av deltakerne hadde 

utelukkende mannlige writerkompiser.  

Den første kontakten skjedde enten på telefon eller via Facebook. Over telefon ringte jeg 

potensielle deltakere som på forhånd samtykket til at jeg tok kontakt. Dette gjorde det mulig å 

informere detaljert om prosjektet, og også få muligheten til å svare på eventuelle spørsmål de 

hadde, spesielt hvis de i utgangspunktet var skeptiske til å delta. Facebook gjorde 

informeringen noe lettere ved at jeg kunne sende med informasjonsskrivet som inneholdt den 

viktigste informasjonen. I tillegg tror jeg det bidro til at jeg lettere fikk tillit ved at jeg sendte 

fra min personlige Facebookkonto. Ulempen med Facebook er at det kan ta lenger tid å få 

svar, hvis man i det hele tatt får det.   

3.2  Informasjonsskriv og intervjuguide 

De som ble kontaktet over Facebook ,fikk tilsendt et informasjonsskriv om prosjektet ved 

første kontakt. Dette tok utgangspunkt i et forslag som ligger ute på Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjenestes (NSD) nettsider og ble sendt tilbake til NSD da det var 

ferdig utformet. I informasjonsskrivet presenterte jeg meg selv og prosjektet kort, hva 

deltakelse ville innebære, hvordan dataene ble oppbevart og at deltakelse var frivillig. At 



37 

 

miljøet sirkulerer rundt en aktivitet som er kriminalisert, gjorde også at jeg var spesielt 

oppmerksom på å formidle at intervjuene ville bli anonymisert, og at jeg hadde taushetsplikt. 

Dette var også noe jeg la stor vekt på å opplyse om både før og etter intervjuene. Jeg tror dette 

bidro til at de kvinnelige writerne torde å være mer åpne med meg, selv om dette også gjorde 

at jeg fikk vite mye som ikke kan brukes i studien, i fare for at personene blir gjenkjent av 

andre. 

Selv om jeg visste at flere kvinnelige writere følte seg kjønnsdiskriminert, visste jeg også at 

det ikke gjaldt alle. Dilemmaet dukket opp i formuleringen hvor jeg skulle prøve å appellere 

til begge partene. Jeg prøvde å løse dette ved å referere til at tidligere studier pekte i den 

retningen av at miljøet var hardere mot kvinner, og at jeg var interessert i å høre hvordan 

kvinnelige writere i Oslo opplevde dette.  

Valget av intervjudesign falt, som nevnt tidligere, på et delvis strukturert intervju. Thagaard 

(2009: 99-100) kaller intervjuets oppbygging for intervjuguidens dramaturgi, der hvor man 

bevisst starter med nøytrale spørsmål, og gradvis kommer inn på de mer sensitive 

spørsmålene etter hvert. Dette er for at intervjusubjektet, som ikke har kjennskap til 

intervjueren på forhånd, skal få tid til å opprette en relasjon til intervjueren. Intervjuguiden 

omfattet derfor en innledningsfase hvor jeg presenterte meg selv, prosjektet, og sikret at jeg 

fikk informert samtykke. Selve intervjuet startet med å stille deltakerne grunnleggende 

spørsmål om alder, bosted, yrke osv. Hoveddelen av intervjuet var delt opp i fem tema. I 

forberedelsen av intervjuguiden så jeg flere kjente dokumentarer om graffitikulturen og leste 

noen sentrale studier på området for å få kunnskap om miljøet. Det første temaet dreide seg 

om hvordan writerne hadde kommet inn i miljøet, og deres relasjon til graffiti. Det andre 

temaet var grunnleggende spørsmål om graffiti og miljøet rundt. Det tredje handlet om kjønn. 

Det fjerde tok opp relasjonen mellom lovlig og illegal graffiti. Det femte temaet tok opp 

graffiti i relasjon til storsamfunnet. Til slutt rundet jeg av intervjuet ved å spørre om de hadde 

noe å tilføye og takket dem for deltakelsen. Jeg var bevisst på å ha med åpne spørsmål som 

skulle motivere deltakerne til å fortelle historier. De ble også oppfordret av meg dersom jeg 

ville at de skulle gå nærmere inn på et emne som dukket opp. Med dette hadde jeg et ønske 

om å få deltakerne til å svare på de spørsmålene jeg hadde, uten å spørre direkte. Spørsmål 

som oppfordrer til korte og presise svar, gir ofte ikke så bra resultater, siden de ikke inviterer 

deltakeren til å reflektere over temaet (Thagaard 2009: 91). Det viste seg også at noen av de 

mest åpne spørsmålene var de mest fruktbare. Spørsmålet hvor jeg spør om hvordan de 
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begynte med graffiti, fungerte også i flere av intervjuene som begynnelsen på en lang historie, 

som ofte gikk inn på erfaringer som kvinne, siden de visste at det var noe av det jeg var ute 

etter.  

3.3  Intervjuene: Hvor og hvordan 

Intervjuene ble holdt på ulike caféer i Oslo Sentrum. Deltakerne ble alltid oppfordret til å 

velge et sted hvor de følte seg komfortable. Hvis de ikke hadde et forslag, kom jeg med et. 

Dette fungerte som regel bra, men jeg støtte på noen utfordringer som på et sted hvor 

bakgrunnsstøyen ble veldig høy midt under intervjuet, hvilket gjorde konsentrasjonen 

vanskelig å opprettholde. Et annet problem oppstod i et annet intervju da det plutselig kom en 

gammel venn forbi som jeg ikke hadde sett på mange år.  

Som jeg nevnte tidligere, var det ikke vanskelig å få informantene til å prate om det jeg var 

ute etter. De enkleste intervjuene var de hvor deltakerne selv tok kontroll over situasjonen og 

begynte å fortelle, gjerne som lange narrativ. I det ene intervjuet rakk jeg så vidt å hilse på 

deltakeren før hun begynte å fortelle, av den grunn starter lydopptaket midt i en setning. Før 

jeg gikk i gang med intervjuene, antok jeg at intervjuene i gjennomsnitt ville vare i 

pluss/minus en time. Jeg ble fort motbevist da det korteste intervjuet varte i en time og tjue 

minutter, det lengste i to og en halv time. Nå skal det sies at det lengste intervjuet hadde 

mange avsporinger fordi kjemien med deltakeren var så god at det ble vanskelig å konsentrere 

seg om intervjuets formål. Det ble derfor vanskeligere å være tilstede som forsker 

sammenlignet med de andre. Det nest lengste intervjuet varte i sammenlagt to timer og et 

kvarter. Dette var intervjuet jeg personlig følte var det beste da hun satt på stor kunnskap og 

erfaring og ikke var redd for å åpne seg.  

3.4 Validitet og reliabilitet 

I et forskningsprosjekt er det viktig å reflektere over forskningens kvalitet, det Seale (1999: 

32-33) kaller metodologisk bevissthet.  Han velger å plassere seg midt i mellom to ekstremer, 

på den ene siden positivismen, og relativisme som ofte knyttes til streng poststrukturalisme og 

-modernisme. Førstnevnte ønsker å identifisere naturlover, en slags universell sannhet i 

samfunnet ved hjelp av streng objektiv metodologi. Relativisme anerkjenner at man umulig 

kunne være hundre prosent objektiv, og at enhver samfunnsvitenskapelig forskning blir farget 
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av forskeren. På sitt mest ekstreme anerkjennes ingen virkelighet fordi den oppfattes kun å 

eksistere gjennom språket, og ethvert individ har så ulik oppfatning av virkeligheten at den 

ikke kan studeres i tradisjonell samfunnsvitenskapelig forstand. Macdonald (2001: 23) 

kritiserer dette perspektivet for å være respektløst overfor de man studerer, når man ber dem 

fortelle om sin virkelighet, og deretter fortelle dem at den ikke finnes. Hun mener at siden 

deltakerne oppfatter en virkelighet, kan man beskrive den slik de forklarer, og på den måten 

finne en slags orden i virkeligheten deres. Ved å posisjonere seg i midten av dette 

kontinuumet, får Seale (1999: 32-33) visse grunnleggende krav til samfunnsvitenskapelig 

forskning, som gjør det mulig å sammenligne forskning uten at man overser forskerens 

innflytelse under genereringen av data. Begrepene reliabilitet og validitet sikter til 

forskningens kvalitet og springer opprinnelig ut av den positivistiske tradisjonen, men ved å 

skille mellom det Seale (1999: 34) kaller intern og ekstern validitet/reliabilitet, så mener han 

at disse kan fungere som retningslinjer i moderne samfunnsvitenskap. Reliabilitet handler kort 

fortalt om forskningens pålitelighet, om utførelsen av studien er gjort på riktig måte 

(Thagaard 2009: 198). Validitet, på den andre siden, går på tolkningene av materialet. 

(Thagaard 2009: 201) 

Ekstern reliabilitet går på repliserbarhet, som med andre ord vil si om andre forskere ville fått 

samme resultat dersom de gjentok forskningsprosessen med samme metode (Seale 1999: 

140). Dette blir av de fleste sett på som irrelevant, da konteksten ikke holdes konstant, 

mennesker forholder seg ulikt til hverandre og forskere har ulikt utgangspunkt (Thagaard 

2009: 199-200). 

Intern reliabilitet er et mer oppnåelig ideal, da det handler om andre forskere ville kommet 

fram til samme resultat, dersom de hadde deltatt i forskningsprosessen (Seale 1999: 147). En 

måte å oppnå dette idealet på, er ved å tydeliggjøre forskningsprosessen slik at utenforstående 

kan gjøre seg opp en mening om metodologien. Måter å gjøre dette på er fagfellevurdering, 

inkludere flere forskere i prosjektet, vise kodingsforløpet, gjøre et klart skille mellom 

primærdata og forskerens tolkninger (Seale 1999: 148). For å høyne den interne reliabiliteten, 

har jeg også vedlagt informasjonsskrivet og intervjuguiden.  

Thagaard mener at begrepet overførbarhet er et bedre begrep enn ekstern validitet, ”...fordi det 

har en mer direkte tilknytning til hvordan vi argumenterer for at tolkninger som er utviklet 

innenfor et prosjekt, også kan ha gyldighet i andre sammenhenger.” (Thagaard 2009: 201). 

For å sikre validiteten bør man gå kritisk gjennom grunnlag for egne fortolkninger, reflektere 
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over posisjonering til miljøet, og se om tolkninger fra andre studier kan være relevante til ens 

egen (Thagaard 2009: 201-2). Dette er årsaken til at neste kapittel redegjør for flere studier 

som kan knyttes til min.  

Intern validitet sikter til om årsakssammenhengen er reell innenfor den enkelte studien. (Seale 

1999: 38). Thagaard (2009: 202) skriver at forskeren kan styrke den interne validiteten ved å 

finne tilfeller som avviker fra hovedtendensene i materialet for å se under hvilke 

omstendigheter de gjelder eller ei.  

3.5  Etikk og refleksjon over min posisjon 

I denne delen skal jeg reflektere over etiske problemer som kan dukke opp i et 

forskningsprosjekt slik som dette. Jeg forholder meg til de retningslinjene som Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (heretter kalt NESH) har 

fastlagt, men jeg velger kun å drøfte de mest relevante her.  

Punkt 8 og 9 omhandler det informerte samtykket. Deltakerne i et forskningsprosjekt skal gis 

nødvendigvis informasjon for å forstå studiens hensikt og konsekvenser av å delta. Samtykket 

skal være frivillig og skje uten press. (NESH : 12-13). Som nevnt tidligere var dette 

informasjon de fikk i informasjonsskrivet eller ble forklart før intervjuet.  

Konfidensialitetsprinsippet står sterkt og innebærer at deltakeren ”…har rett til beskyttelse av 

sitt privatliv” (Thagaard 2009: 224). I et prosjekt som dette, hvor den sentrale aktiviteten som 

deltakerne gjør er illegal, er dette ekstra viktig for å forhindre at de får juridiske konsekvenser 

av deltakelse (Thagaard 2009: 27). At det er få kvinnelige writere har gjort anonymiseringen 

enda viktigere og i motsetning til andre studier som bruker one name på deltakerne (se for 

eksempel Castleman 1982; Ferrell 1996; Macdonald 2001; 2005; Høigård 2007), har jeg valgt 

ikke å ta med verken dette eller eventuelle crew navn fordi jeg mener denne oppgaven kan 

være av såpass sensitiv art at det ville vært uetisk. For å forhindre at deltakerne blir gjenkjent 

har jeg gitt svært begrenset biografisk informasjon om dem og i visse tilfeller endret den 

dersom faren for gjenkjennelse var høy og det ikke gikk utover analysen (Thagaard 2009: 

224). Av den grunn har jeg endret på noen av sitatene, hvis jeg har mistenkt at enten språk 

eller informasjon i sitatet kan medføre en gjenkjennelsesrisiko. Thagaard (2009: 225) skriver 

at dette er greit, så lenge meningsinnholdet ikke endres. Kravet til konfidensialitet står i følge 

Fangen over kravet til etterprøvbarhet (Fangen 2004: 161), 
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og av den grunn har jeg også måttet ta bort de delene av intervjuene hvor deltakerne forteller 

historier som kan knyttes direkte til dem. Jeg har også vært bevisst på at jeg ikke ville gjøre 

den generelle situasjonen til writere i Oslo verre og har derfor unnlatt å ta med historier som 

kan tipse politi og transportselskaper om hvordan de garderer seg mot å bli tatt, kommer inn 

på yarder og lignende.  

Et etisk spørsmål som kan dukke opp er hvordan dataene tolkes. Forskeren av et miljø vil ha 

et annet utgangspunkt og forståelse enn det deltakerne selv har, både på grunn av faglig 

bakgrunn, men også som utenforstående. Thagaard (2009: 212) forteller hvordan dette noen 

ganger kan virke både fremmedgjørende og provoserende dersom forskerens tolkning avviker 

for mye fra deres egen forståelse. Måten jeg har forsøkt å unngå dette på er ved å stille mange 

spørsmål vedrørende deltakernes oppfatning av egen situasjon. På den andre siden mener jeg 

det også er viktig at forskeren ikke blir hemmet av deltakernes forståelse av egen situasjon, 

fordi forskeren ofte sitter på en annen forståelse. Av den grunn har jeg ikke valgt å la 

deltakerne få ta del av den analytiske prosessen utover intervjusituasjonen (Thagaard 2009: 

204). 

Macdonald (2001: 58) skriver at det kan være en fordel å være ung, fordi miljø sentrert rundt 

en illegal virksomhet kan forbinde voksne med journalister, og andre utenforstående som de 

har hatt dårlige erfaringer med tidligere. Det at jeg selv er kvinne og i midten av tyveårene, 

tror jeg har vært en positiv faktor under intervjuene, fordi mange kvinner føler nok at det er 

lettere å være åpne om kjønnsdiskriminering og lignende ovenfor en med samme kjønn. 

Utseendemessig tror jeg også har spilt positivt inn ved at jeg med piercinger og tatovering er 

lettere å identifisere seg med enn en ”streit” mannlig professor på over 50 år.  

Som nevnt innledningsvis kjente jeg til noen writere fra tidligere under intervjuprosessen, 

men jeg visste lite om miljøet. Under arbeidet med oppgaven har kunnskapen min om miljøet 

naturligvis økt mye, men jeg har også av tilfeldige årsaker blitt kjent med flere writere som 

ikke har deltatt i studien. Disse kjenner til oppgavens tema og har vist nysgjerrighet over den. 

Dette tror jeg har bidratt positivt til analysen fordi jeg på denne måten har blitt kjent med 

sider av graffitimiljøet jeg ikke ble under intervjuene som også har bidratt til at jeg har fått et 

mer nyansert syn i analysen. Jeg har også blitt kjent med et par kvinnelige writere fra andre 

europeiske land som jeg har hatt noen diskusjoner med om deres opplevelse graffitimiljøet. 
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Når det gjelder tolkning av dataene har nok min egen bakgrunn i diverse sub- og motkulturer 

bidratt til at jeg har fått en bedre forståelse, fordi det på mange måter finnes likheter til 

graffitikulturen. 

3.6 Analyse 

Etter at intervjuene var overstått, gikk jeg i gang med å transkribere dem på data. Deretter 

valgte jeg å kode materialet etter ulike tema som jeg følte var mest relevant for den senere 

analysen. I kodingen brukte jeg ulike nøkkelord, for å samle tekstavsnitt med samme tema 

(Kvale og Brinkmann 2012: 208) For å kode intervjuene brukte jeg NVivo, som gjorde at jeg 

kunne markere deler av teksten, som senere ble satt i felles lister etter at kodingen var ferdig. 

Deretter ble kodene delt opp i fem hovedtema, med flere underkategorier. I selve analysen har 

jeg brukt en form for induktiv og deduktiv metode, hvor jeg har jobbet fram og tilbake 

mellom data og teori fra begynnelsen til slutt (Tjora 2012 :175). 
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4 De kvinnelige writernes opplevelser 

For å være helt ærlig, både jeg og mange av mine venninner som enten har vært i 

miljøet, eller hengt i miljøet, tenker at taggermiljøet i Norge er det mest skitne og 

jævlige miljøet det går an å være i. Det er ingen som vil deg vel, alle snakker dritt om 

alle. Det er en pinlig versjon av hvordan et graffitimiljø burde være. Og jeg kan si 

dette fordi jeg har erfaring med miljøer i andre land (Silje). 

Jeg føler det er veldig sånn samhold i Oslo, at alle liksom kjenner alle. I hvert fall for 

vi som er aktive. I andre storbyer er det plutselig crew du ikke har hørt om. At det er 

mye mer spredt da. Og da blir det mer beef, fordi det er så mye forskjellige folk 

(Viktoria). 

De to sitatene over, av Silje og Viktoria, kan sies å stå for ytterpunktene av holdninger de 

kvinnelige writerne jeg snakket med hadde til graffitimiljøet i Oslo. De fem andre jeg snakket 

med befant seg på et kontinuum mellom disse to utsagnene. Selv om disse to representerer 

ganske ekstreme standpunkt, føler jeg også at de fanger opp noe viktig ved miljøet, nettopp da 

det ikke er enkelt å gripe tak i essensen i hva dette miljøet går ut på. Folk har med sine ulike 

disposisjoner og erfaringer, ulike oppfatninger av hvordan dette miljøet er.  

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for hvordan de syv kvinnelige writerne jeg snakket med 

høsten 2014, opplevde å være det marginale kjønn i Oslos graffitimiljø. Jeg skal også forsøke 

å knytte disse opplevelsene til hvorfor det er så få aktive, kvinnelige writere sammenliknet 

med mannlige. Macdonald (2005: 313) skriver at ingen i graffitimiljøet bryr seg om hvem du 

er utenfor miljøet, det eneste som gjelder er hva du gjør som writer. Unntaket fra dette er 

kvinner som kommer inn i miljøet med sitt kjønn som bagasje. Er det sånn i Oslo i dag, eller 

har ikke kjønn så mye å si? 
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4.1 De kvinnelige writernes introduksjon til 

graffitimiljøet 

Jeg spurte Viktoria om hva hun trodde var årsaken til at det var så få kvinnelige writere: 

Det er kanskje fordi de er litt redde, eller fordi de ikke har noen å male sammen med 

når de begynner. Gutter begynner ofte sammen og starter crew, og drar ut og maler i 

fellesskap når de er 12-13 år gamle. Mens jenter har litt andre interesser i den alderen. 

Så hvis du er jente, møter du kanskje ikke så mange andre jenter med den interessen. 

Da jeg var på den alderen hadde jeg nesten bare jentevenner (Viktoria). 

Hun mente altså at det kunne ha noe med at gutter og jenter har ulike interesser og 

omgangskretser når det er vanlig å begynne med graffiti. I løpet av intervjuene ble jeg fortalt 

at mens gutter ofte starter med graffiti i begynnelsen av tenårene, starter jenter med graffiti i 

slutten av tenårene. Det kan sikkert også være skremmende å begynne alene, siden de fleste 

begynner illegalt (Macdonald 2001: 74). Ella tolket det lave kvinnelige deltakerantallet til 

ulike kjønnsforventninger: 

Du hadde jo noen jenter som var med og malte litt, men som ga seg. Men det er jo 

også det at jenter får barn, så det er jo helt andre krav til jenter på en måte. Jeg vet ikke 

helt hvordan det blir sett på nå, men jeg vil jo si at det henger igjen at det blir litt mer 

skult på kanskje. Er du jente og holder på med noe ulovlig… der har guttene et mye 

lengre slingringsmonn føler jeg. Det er liksom mer godtatt for en gutt. Og så går det 

vel ganske ofte på det at for å male t-baner og for å gjøre det kuleste innen graffiti, så 

er det jo en risiko for å bli tatt av politiet. Du må være ganske hard for å si det sånn, 

for å tørre å gjøre en del av de greiene og det var selvfølgelig mange jenter som kvia 

seg for å gjøre (Ella). 

Ifølge Ella, var det altså for det første det at kvinner får barn som gjør at kvinner blir hardere 

dømt og lettere utsatt for stigmatisering enn menn dersom de begår kriminalitet. For det 

andre, mener hun at det henger sammen med at kvinner ikke er like tøffe som menn. Derfor 

tør de ikke å ta like store sjanser som dem, som igjen gjør det vanskelig for dem å opparbeide 

seg anerkjennelse. Dette stemmer godt overens med hva Swart (1991)og Steffensmeier og 

Allan (1996) fant i forhold til hvordan kvinner blir oppdratt og rolleforventninger til den 

kvinnelige statusen.  
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Det ble identifisert tre måter de kvinnelige writerne hadde kommet inn i graffitimiljøet på. 

Ella, Ada og Marianne tilhørte den første gruppen. De hadde på hver sin kant sett mye graffiti 

i nærområdet i løpet av oppveksten, og blitt inspirert til å starte på egen hånd da de var i 

begynnelsen av tenårene. Ella fortalte: ”I nærområdet jeg vokste opp, så var det en del piecer 

som jeg syntes var veldig kule. Da ble jeg ofte stående og studere dem, og lurte på hvordan de 

gjorde det og ble veldig nysgjerrig”.  Macdonald (2001: 69) skriver at de som vokser opp i 

storbyer ofte vil se graffiti som reklame skrevet på vegger, og at gjentagende å bli utsatt for 

dette, gjør at mange blir interessert i å prøve det selv. Siden de ikke torde å dra ut alene, hadde 

de tre overtalt venninner til å bli med. Venninnene mistet motivasjonen raskt, blant annet 

fordi interessen i utgangspunktet manglet, eller fordi de ble skremt da politiet ble involvert. 

Som Ada fortalte: ”Jeg dro med meg en venninne. Det var dritgøy og kjempespennende, men 

etter at vi holdt på å bli tatt av politiet, var det ikke lenger kult for henne.” Som de andre, var 

Adas motivasjon for å male, spenningen og estetikken rundt graffiti, men hun skilte seg fra 

dem ved at hun også gjorde det fordi hun var kritisk til seksualisert reklame i bybildet. Ella 

ble aktiv på midten av nittitallet, og ble raskt kjent med andre writere fordi hun begynte å 

oppholde seg på områder i Oslo hvor writere møttes, og kom på den måten inn i den sosiale 

delen av miljøet. Marianne og Ada, derimot, ble stående alene med interessen på hver sin 

kant, og ville ikke dra ut og male på egen hånd. Selv om graffiti er noe mange liker å gjøre 

alene i blant, er det likevel en sosial handling, og det å være del av et miljø kan virke 

oppmuntrende. Ferrell (1996: 49) får for eksempel frem det sosiale aspektet ved graffiti når 

han argumenterer for at Denvers graffitiscene og subkultur ble etablert i det øyeblikket de 

første writerne begynte å omgås med hverandre og å praktisere graffitikulturen. Mye graffiti 

krever også samarbeid å utføre, som store illegale piecer. Graffitien ble derfor lagt på is i noen 

år fremover for Ada og Marianne. Da Ada var i slutten av tenårene ble hun kjent med en del 

mannlige writere på skolen, noe som igjen vekket interessen. Marianne fikk fire år senere en 

kjæreste som var writer, og det var først gjennom han at hun ble kjent med andre writere. 

Dette gjorde at hennes mottagelse i miljøet ble noe annerledes enn den ble for Ada, som ble 

kjent med andre writere gjennom venner. 

Hedda, Mari og Silje tilhørte den andre gruppen, og hadde blitt introdusert for graffiti 

gjennom kompiser. Hedda og Mari hadde sett kompisene sitte og skisse, og deretter blitt 

oppfordret til å begynne med det da de viste interesse for det. Hedda fortalte for eksempel: 

”Det var en kompis som drev med det, og så spurte jeg om han kunne tegne en skisse til meg. 

Og så svarte han: ”Du kan vel faen, tegne din egen?”. Da tenkte jeg faen, jeg kan vel det. så 
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begynte jeg bare der”. Hedda hadde hatt mange kompiser som holdt på med graffiti, men 

hadde alltid følt at det var en mannegreie. Da kompisen noen år tidligere hadde oppfordret 

henne til å begynne, hadde hun tenkt hvorfor ikke? Og startet. Silje hadde vokst opp i et 

område med lite graffiti. Hun fattet først interesse da hun ble kjent med writere på en 

ungdomsklubb i en annen bydel enn hun selv bodde i, da hun var i begynnelsen av tenårene 

på begynnelsen av 2000-tallet. Mari hadde begynt med graffiti noen år tidligere da hun hadde 

blitt inspirert av bestekompisen, som hun hadde sett sitte og tegne graffitiskisser.  

Viktoria tilhørte den tredje kategorien, som først ble introdusert for graffiti gjennom 

kjæresten. Hun var i begynnelsen av tjueårene da hun ble sammen med en writer som 

inspirerte henne til å begynne.  

Som de kvinnelige writerne fortalte, er det sosiale en viktig del av graffitimiljøet. Selv om tre 

av dem tok initiativ på egenhånd, var det det sosiale som skulle få dem til å bli. Writere 

bruker gjerne mye tid på graffiti, og de omgås mye med andre writere.  

For lettere å kunne skille deltakerne fra hverandre i analysen har jeg lagt ved tabelloversikten 

fra kapittel tre, men som er oppdatert med introduksjon: 

Tabell 4.1 Oversikt over deltakernes, alder, graffitigenerasjon og introduksjon til graffitimiljøet 

Navn Alder Graffitigenerasjon 

(under hvilken tidsperiode de 

først ble aktive) 

Introduksjon 

Ella 31-35 1 (1995-2000) Eget initativ 

Silje 26-30 2 (2000-2005) Venner 

Ada 26-30 2 (2000-2005) Venner 

Hedda 26-30 3 (2005-2010) Eget initiativ, så 

venner 

Viktoria 21-25 3 (2005-2010) Kjæreste 

Marianne 18-20 3 (2005-2010) Eget initiativ, så 

kjæreste 

Mari 18-20 4 (2010-2015) Venner 
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4.2 ”Altså, en jente blir fort kalt groupie liksom” 

Groupiefenomenet 

Som nevnt i innledningen til dette kapittelet, identifiserte jeg tre måter en kvinne kunne få et 

groupiestempel. Jeg har nedenfor valgt å presentere dem hver seg, men først et tilbakeblikk på 

definisjonen av graffitigroupie/graffitihore og en sammenligning med et annet nedlatende 

begrep i graffitiargoten, nemlig toy.  

Groupies versus toys  

”Altså det er bare noen som er ekle taggegroupies. Det er de verste jentene jeg vet om. Det er 

de man liksom ser blir banka på opp” (Silje). 

To svært sentrale begrep i graffitiargoten er toy og groupie. Felles for disse to begrepene er at 

de brukes som skjellsord. Men mens toy er kjønnsnøytralt, brukes groupiebegrepet nesten 

utelukkende om kvinner. Toy brukes hovedsakelig om uerfarne writere. Castleman (1982: 78) 

ramser opp en rekke trekk ved hva som kjennetegner toys, og disse kan deles opp i tre 

kategorier. Den første er nybegynnere. Den andre går på dem som ikke har talent, har dårlig, 

eller mangler personlig stil, ikke behersker materialene, eller mangler can control. Den tredje 

måten toybegrepet blir brukt på er om de som bryter de sosiale normene. For eksempel dem 

som tyster til politiet, kopierer andre, ikke forstår de sosiale kodene for hvor det er akseptabelt 

å male, skaper trøbbel for andre writere og så videre.
1112

 Denne beskrivelsen passer godt 

overens med hva deltakerne i denne studien fortalte. For de aller fleste sees toy som en 

fornærmelse, spesielt for erfarne writere. Allikevel er det bred enighet om at man som 

nybegynner må forvente å bli kalt det. Som Mari sier: ”Jeg tror nok jeg har blitt kalt toy, men 

jeg bruker ikke det ordet så mye egentlig. Fordi alle har vært toy en gang, uansett.” Som den 

kvinnelige writeren Anarkia fra Rio De Janeiro fortalte Pabón ”…we do not call people toys 

when they start painting because we do not know who they will become.” (Pabón 2013: 110). 

Da jeg spurte om det var verre å bli kalt groupie enn toy, svarte Marianne: 

                                                 
11 Selv om mange tror at writere ikke bryr seg om hvor de maler, er det sterke normer innad 
i miljøet på hvor det aksepteres å male. Steder som ikke aksepteres er for  
eksempel på religiøse bygg og kulturbygg, kunst, trehus osv. Brytes disse uskrevne reglene, 
risikerer man sanksjoner.  
12 Writerne som deltok i Monto, Machalek og Anderson (2012: 278-80) beskrev et uformelt 
regelsett, selv om writeren Angst innrømte at graffiti var en form for vandalisme. 
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Ja, mye verre. Fordi da blir du ikke tatt seriøst som writer. Og det sårer meg hvis jeg 

blir kalt groupie, eller behandla som en. Blir du kalt toy, så er du fortsatt en writer, 

bare ikke like god som alle andre (Marianne). 

Et groupiestempel vil føre til at en kvinnelig writer ikke anerkjennes som nettopp det. 

Marianne tolker derfor groupiestemplet som mer stigmatiserende fordi man da ikke blir 

anerkjent som writer. Som toy blir du anerkjent som writer, bare en dårlig en. Det eneste som 

er verre enn å være groupie, er tyster, men da må du som regel faktisk tyste før du får 

stempelet. Groupiestempel kan man derimot få uten å være det, siden denne holdningen er så 

utbredt, blir det lett til en stereotype for kvinner som kommer inn i miljøet (Gélinas 2013: 32). 

”Ikke gjør det på grunn av guttene”: Når motivasjonen er feil 

Som nevnt tidligere i dette kapittelet, begynte Marianne først med graffiti på eget initiativ i 

begynnelsen av tenårene, og fikk med seg en venninne til å male. Da venninnen ikke ville 

mer, hadde hun ingen å male med, og sluttet derfor med å male til hun møtte kjæresten noen 

år senere. Marianne ble spurt om hun trodde det var en fordel eller en ulempe å komme inn i 

miljøet gjennom en kjæreste:  

Marianne: Egentlig ikke, fordi da blir du sett på som en groupie med en gang. Fordi 

folk tror at du starter på grunn av typen din. Da virker du ikke som en dedikert writer. 

Uten typen, mer innpass, tenker jeg. At du faktisk viser at du gjør det for deg selv og 

ikke for andre.  

- Har du blir anklaget for det? 

Marianne: Ja, faktisk. Det var en writer som sa at han trodde jeg var groupie første 

gang han møtte meg med typen.  

At Marianne først ble kjent med andre writere etter at hun fikk seg kjæreste, gjorde at noen 

trodde det var på grunn av han at hun malte. Marianne fortalte videre at kjæresten først hadde 

reagert på at hun skulle begynne å male graffiti etter at de møttes: 

Kjæresten min var i mot det i begynnelsen, og ville ikke at jeg skulle drive med det. 

Han sa til meg senere at ”Jeg var mest redd for at du skulle drive med graffiti bare for 

at du var en groupie”. Så jeg fortalte han at ”Jeg begynte med graffiti lenge før jeg 

møtte deg”, men jeg vil bli god. Jeg vil ikke være groupie. Jeg vil ikke være toy. Jeg 
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vil faktisk bli en respektert kvinnelig writer, for det er nesten ingen av dem 

(Marianne). 

Hun sa videre: 

Da typen min så at jeg faktisk var ganske dedikert til det, sa han ”Ja, greit, du skal få 

lov til å gjøre hva du vil.” Så ja, det er fordommer mot jenter som driver med graff 

(Marianne). 

Kjæresten til Marianne var redd for at hun skulle være en graffitigroupie, at hun kun ville 

male graffiti fordi hun var kjæresten hans. Hun måtte derfor overbevise han om at hun var 

interessert i graffiti uavhengig av han, og at hennes ønske var å bli en respektert og dyktig 

kvinnelig writer. Det er også interessant at han etter hvert ga henne sin aksept for å holde på 

med graffiti, om hun brydde seg om å få den eller ei. At han følte at han kunne gi henne sin 

aksept tyder på at han også først tolket hennes deltakelse som avhengig av hans (Epstein 

2007: 7), og at han dermed hadde større bestemmelsesrett over henne som writer enn det hun 

selv hadde. Årsaken til kjærestens bekymring kan ha ulike forklaringer. For det første kan det 

ha med at han ikke ville bli kjent for å være i et forhold med en groupie, siden de har dårlig 

rykte. For det andre kan det være at han ville beskytte Marianne, fordi han var klar over hva 

dette kunne føre til. Det interessante her, er at Viktoria, som begynte etter at kjæresten hadde 

fått henne interessert i det, ikke hadde opplevd å bli stemplet som groupie. Dette kommer jeg 

tilbake til senere. 

Marianne ble altså første stemplet som groupie, fordi deltakelsen hennes ble tolket for å være 

avhengig av kjæresten. En annen måte å bli stemplet som groupie, var å spille på sex, og 

kvinner som blir aktive writere etter at de har hatt samleie med en writer: 

Det som irriterer meg, er at det er så mange jenter som tror at de må spille så jævlig på 

sex for å lykkes. Det provoserer dritten av meg når jeg ser jenter som holder på sånn. 

Groupies er det verste, jenter som puler en eller annen fyr i miljøet og plutselig er det 

så kult å tagge, og skal liksom dra opp en tagg og synes de er dritkule og poster bilde 

av det etterpå. Det er så kleint atte, æsj! (Hedda) 

Hedda forteller over, om hvordan noen kvinner tror at de må spille på sex for å oppnå aksept. 

Hedda forteller også om kvinner som fatter interesse for graffiti først etter at de har ligget med 

en mannlig writer. Fame som oppnås gjennom seksuelle handlinger gir på tross av hva noen 
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kvinner til tider kan tro, ikke status. Ada fortalte også om noe lignende, da hun ble spurt om 

hva som var verst av å være groupie eller toy: 

Groupie synes jeg er verre. At du ligger deg til en status liksom. Da har du kanskje 

ofra deg litt for mye, haha. Mange ganger så er det jenter som prøver litt for hardt. Det 

er litt synd at de prøver sånn. Man kommer mye lenger ved å ikke gi av seg selv på 

den måten. (Ada) 

I sitatet over forteller Ada mye av det samme som Hedda gjorde. Å bruke sex som strategi for 

å oppnå aksept fungerer ikke. Det kan heller virke mot sin hensikt.  

Under intervjuene fortalte også noen av deltakerne om kvinner som oppsøkte miljøet og/eller 

begynner å male graffiti med den motivasjonen å ha sex med mannlige writere. Ella forteller: 

”Det er nok veldig mange jenter som begynner å male og prøver å være med i graffitimiljøet 

på grunn av guttene, ikke sant. Jeg har jo møtt jenter med genuin interesse for det, men det 

har dabba av ganske fort.” Ella viser i sitatet at det ikke bare er menn som er skeptiske til nye 

kvinner i miljøet, siden det faktisk er sånn at flere kvinner oppsøker miljøet med et ønske om 

seksuelle relasjoner med de mannlige writerne.  

En annen måte å få et groupiestempel på var å ha sex med mange writere: 

Jeg kjenner en jente som har ligget mye rundt i miljøet. Og det er veldig få taggere 

som er kjekke. De fleste ser ganske sånn, i hvert fall de som er oppe i åra, de ser slitne 

ut. Du ser at de har levd et hardt liv. Så det er det eneste de tiltrekkes av, det er famen 

deres. Det må det være. Jeg synes det er kvalmt å gå fra en kompis, til en annen 

kompis, til en tredje kompis, til en fjerde kompis. At du liksom er innenfor en krets 

(Silje). 

Silje forteller i sitatet over, om en bekjent, som ikke er writer selv, som hadde hatt sex med 

mange writere i samme omgangskrets. Motivasjonen hennes måtte, i følge henne, være at de 

var anerkjente writere. At kvinner tiltrekkes de mannlige writerne kan ha noe med 

begrensninger på kvinnerollen. Som en writerkompis av meg fortalte en gang, så er det mange 

kvinner som tiltrekkes miljøet på grunn av den spesielle livsstilen som følger med. At det er 

såpass vanlig for erfarne writere å ha gjeld etter å ha blitt tatt for å male, gjør at flere lever et 

liv utenom det konvensjonelle. Et liv hvor de kanskje må tjene penger til livets opphold på 

måter som ikke alltid er på rett side av loven (Høigård 2007: 295-7). Kriminaliseringen og 
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hemmeligholdet rundt miljøet gjør nok at flere kvinner blir mer nysgjerrige på disse mennene. 

Siden den tradisjonelle kvinnerollen ofte ikke aksepterer at de begår lovbrudd, kan det være at 

de får utløp for det gjennom kjæresten. Steffensmeier og Allan (1996: 476) fant, som nevnt i 

kapittel to, at kriminalitet fikk enda større konsekvenser for kvinner enn for menn. Gjennom 

en kjæreste får de kanskje spenningen uten å måtte ta risikoen for å bli stigmatisert som en 

dårlig kvinne? 

Et groupiestempel kunne altså også ramme dem som ikke maler, men kun er deltakere i 

miljøet. Allikevel var mitt inntrykk i løpet av intervjuene at disse slapp lettere unna. 

Det var heller ikke slik at kvinner utenfra miljøet, som blir sammen med en mannlig writer, 

får et groupiestempel. Myten om graffitihora, ramme de kvinnelige writerne i mye større grad. 

Silje hadde selv blitt utsatt for rykter om at hun hadde hatt sex med mange writere. På 

spørsmålet om hun hadde opplevd noen ubehagelige situasjoner knyttet til det å være 

kvinnelig writer, svarte hun: 

Ja, jeg har jo det. Det har vært mange situasjoner hvor man blir presset til sex eller til 

nesten å ha sex. Det er vel det som har vært ubehagelig. Når man er 16-17-18 år og 

kanskje ikke har funnet sin egen identitet enda, og tror at det å ligge med disse 

taggergutta hjelper. Da er det ganske ubehagelig når det strider mot det du egentlig vil, 

men jeg har jo ikke gjort det. Det er det at man ofte treffer på gutta når man er ute en 

kveld. Hvis man sier at man ikke har noe sted å sove, og så sier de kanskje: ”Men du 

kan sove hos meg”. Og nesten hver eneste gang så er det tafsing. Det er jo tidlig alder 

liksom, 16 år, og han er kanskje 28, ikke sant? Det går veldig over mine grenser. Men 

hele natten tafsing på pupper og prøve å komme seg i trusa. De fleste gangene endte 

det med at jeg tok dyna og la meg et annet sted, eller gikk derfra. Jeg tror faktisk ikke 

jeg kan telle hvor mange ganger det har skjedd. Og når jeg har nekta de sex, så tror 

folk at siden jeg har blitt med dem hjem, at jeg har ligget med dem. Jeg har brukt 

mange år på å vise hvem jeg er og ikke den de tror at jeg er (Silje). 

I sitatet over fortalte Silje om hvor vanskelig det var for henne som usikker tenåring i møte 

med noen av de mannlige writerne fordi de seksualiserte henne. Hun sa videre at mange 

usikre unge kvinnelige writere kanskje velger å ha sex fordi de tror det kan hjelpe dem med å 

oppnå aksept, altså at de bruker det som en strategi, som nevnt over. Silje hadde ikke gjort 

det, men siden hun valgte å bli med dem hjem, så trodde alle at hun hadde gjort det uansett. 
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Dette bidro til at hun måtte bruke lang tid på å vise at hun ikke var seksuelt promiskuøs, og at 

hun ikke var den de trodde hun var.  

Myten om graffitihora (Gélinas 2013), rammet altså de kvinnelige writerne på tre måter. Den 

første var å komme inn i graffitimiljøet på grunn av en mannlig writer. Dette kunne enten 

være en kjæreste, en man har hatt sex med eller fordi man ønsket å komme i kontakt med de 

mannlige writerne. Den andre var å spille på sex og å bruke det som strategi for å få aksept og 

anerkjennelse. Den siste var å ligge med mange writere. Felles for disse tre, er at 

motivasjonen til handlingene, tolkes å være mannlige writere og ikke graffiti. Så hvorfor er 

groupie så skadelig for de kvinnelig writerne?  

En første årsak kan ha med forventninger til den kvinnelige rollen, som legger føringer på 

kvinners handlingsrom. Avvik fra disse, kan bidra til at kvinnen blir stigmatisert og dermed 

kan dårlig behandling av dem rettferdiggjøres (Goffman 1975: 17). Kvinnene Swart (1991: 

43) studerte i kriminelle ungdomsgjenger, måtte som nevnt i kapittel to, ofte finne en 

mellomting mellom å være prippen og seksuelt promiskuøs for å unngå merkelappen, som 

enten det ene eller det andre, som på hver sin måte var negativt. Flekkøy (2000: 273) fant mye 

av det samme, blant tenåringsjentene hun studerte på slutten av 1990-tallet. Rykter om jentene 

lå ofte i ”…jentas seksuelle tilgjengelighet og aktivitet”. Ryktene var derfor kjønnsavhengige, 

og guttene var de som definerte hva som var passende seksuell aktivitet for en jente. Ut fra 

hva de kvinnelige writerne fortalte er det tydelig at dette også var gjeldende i graffitimiljøet. 

For menn var rykter av seksuell karakter nesten utelukkende positivt, mens dette sjeldent var 

tilfelle for kvinnene. Deltakerne i denne studien fortalte derimot aldri om at det å være 

prippen, var noe negativt, som kan ha med at det å være promiskuøs er mye verre. Epstein 

(2007: 7) skriver at statuser i samfunnet ofte kommer i kjønnede par, og at den kvinnelige 

rollen ofte er avhengig og underordnet den mannlige. Dette gjelder også for groupiestatusen, 

som er underordnet den mannlige writerstatusen. Groupies tilknytning sees som avhengig av 

de mannlige, og groupies sees derfor ikke som likeverdige.  

En annen årsak kan ha med motivasjon å gjøre. Som nevnt er det viktig å ha den riktige 

motivasjonen i graffitimiljøet. Felles for alle disse veiene til groupiestempelet, som ble vist 

over, er at det er handlinger begått av kvinner, eller handlinger som folk tror er begått av 

kvinner, hvor motivasjonen tolkes å være de mannlige writerne. Å komme inn i graffiti 

gjennom en kjæreste er altså tradisjonelt sett entréen kvinner har til miljøet (Macdonald 2001: 

134; Høigård 2007: 373). Ella, Ada, Marianne, Hedda, Mari og Silje fra tidligere funn ved at 
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de har tatt eget initiativ til å begynne eller kommet inn i det gjennom kompiser. Men det at det 

har vært såpass vanlig at kvinner begynner etter at de får seg en mannlig writerkjæreste, sitter 

godt forankret som oppfatning i graffitikulturen, og myten om graffitihora (Gélinas 2013) 

bidrar til å opprettholde dette. At flere kvinnelige writere har kommet inn i miljøet gjennom 

en kjæreste, gjør at mange forventer at deres hovedmotivasjon for å male er kjæresten, og at 

interessen kun vil vare like lenge som forholdet (Macdonald 2001: 134). De mannlige 

deltakerne i Macdonalds (2001: 134) studie vektla alltid denne entréen, og de så på det som 

deres fortjeneste at de var aktive. I de tilfellene hvor motivasjonen ble tolket feil, slik som for 

Marianne, da kjæresten ble tolket som hovedmotivasjon. Eller i Siljes tilfelle, hvor usanne 

rykter bidro til groupiestempelet, kan man si at det var en uoverensstemmelse mellom deres 

faktiske sosiale status og deres tilsynelatende sosiale status (Goffman 1975: 14). At inntrykk 

man har om andre mennesker, er noe man forventer skal bli bekreftet, gjør at enhver handling 

eller rykte som kan bidra til å bekrefte denne kan bli tolket som en bekreftelse på den 

forventede rollen, i dette tilfellet groupierollen (Goffman 1975; 14, 29). 

En tredje årsak, som også er knyttet til motivasjon, har med at miljøet er svært  

skeptiske til nye folk. Den økte kriminaliseringen av graffiti som kulminerte med 

nulltoleransen i 2001(Johansen og Hansen 2016: 5), bidro til at straffene for maling økte 

kraftig. Dette er også knyttet til toybegrepet. Den periode en writer anses for å være en toy, 

kan i noen tilfeller sammenlignes med et innvielsesrituale, spesielt der hvor begrepet brukes 

om nybegynnere. Nybegynneren må bevise at hun eller han er verdig nok til å omgås med. Å 

vise dedikasjon til graffiti gir respekt og dernest tilliten. Dette gjelder også for menn. 

Allikevel betyr ikke dedikasjonen noe dersom du ikke har den riktige motivasjonen. Den 

eneste aksepterte motivasjonen, er graffiti for graffitiens skyld.  

En groupie har feil motivasjon og vil dermed aldri oppnå likeverdighet med de som anses som 

ekte writere. Når en kvinne kommer inn i miljøet gjennom en mann, forventes det altså at 

dedikasjonen varer like lenge som relasjonen varer. Hvis relasjonen tar slutt, tar motivasjonen 

slutt. Som Marianne sier: ”Du må bare drite i det folk sier til deg, og gjøre det du gjør, fordi 

du liker det. Ikke gjør det på grunn av guttene, men gjør det på grunn av spenningen og 

skapergleden.” Som writer skal du holde på med graffiti for din egen del, og ikke for noen 

andres skyld, dette ble ofte understreket i intervjuene.  
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Graff on girls  

Tett assosiert med groupiebegrepet er fenomenet graff on girls. Dette betyr direkte oversatt, 

graffiti på jenter, og er rett og slett graffiti som males på kvinnekropper. Etterpå tas det bilder 

av kvinnene, gjerne lettkledde og i seksuelt utfordrende positurer. Som regel er det menn som 

maler på kvinner. 
13

 

Holdningene til dette fenomenet blant de kvinnelige writerne jeg snakket med, kunne deles 

opp i tre grupper. Den første gruppa bestod av Ella, Mari og Hedda, som var utelukkende 

negative til graff on girls. Ella sa for eksempel: ”Jeg ville egentlig ikke gått så langt som å 

kalle det graffitimailing, heller body paint i graffitistil. Graffiti skal være på vegger, baner og 

tog. Ellas innstilling, var altså at dette ikke var graffiti fordi det ble malt på feil medium.  

Silje, Viktoria og Ada, hadde delte meninger om dette, selv om Silje i første omgang kanskje 

var den som var mest negativ innstilt til det: Å! Fy faen.. jeg hater det. Jeg synes også de som 

blir malt på er groupies, og at de er nasty som faen (Silje). Hun sidestilte disse kvinnene med 

groupies. Allikevel viste det seg at Silje, sammen med Viktoria, hadde et litt mer nyansert 

bilde av hele fenomenet, og at dette var avhengig av hvordan kvinnene ble fremstilt. Viktoria 

gjorde for eksempel et skille mellom det hun mente var harry graff on girls, og det hun 

oppfattet som mer kunstnerisk. Hun fortalte om en kjent kalender som har bidratt til å 

popularisere dette fenomenet, som hun kategoriserte som harry: 

Den er ganske harry. Men det er bare for å selge, siden sex selger. Så... det er jo dine 

taggs og din stil på en naken kropp fordi det selger mer enn på en vegg da. At flere 

gutter kanskje kjøper kalenderen fordi det er sexy og ikke tenker så mye på graffitien 

egentlig (Viktoria). 

Hun fortalte videre om det hun mente var kunstnerisk: 

Viktoria: Sånn som *navn på writer bruker som regel ikke ansiktene til folk heller. Du 

ser liksom kroppen bare. Og fokuserer mer på kunstneriske uttrykk enn å se deilig ut 

eller selge. I: Hva tenker du om at de fleste jentene som brukes til å male på har 

                                                 
13 Et eksempel på hvor mye mer det er på kvinnekropper enn det er på mannekropper er 
googletreffet på ”graff on girls”, hvor det kom opp 11 900 resultater, sammenlignet med 
henholdsvis 7, 6 og 2 på søkene ”graff on guys”, ”graff on boys” og ”graff on men” 
(01.10.15), så det er helt tydelig at det er snakk om et kjønnet fenomen. 
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kropper i overensstemmelse med dagens kroppsidealer?  

Viktoria: Det er det *navn på writer gjør. Han bruker jenter i alle former. Det synes 

jeg er veldig fint. Det er mye mer sånn kunstnerisk. Den kalenderen, den graff on girls 

kalenderen, det er jo babes, med silikonpupper. 

Harryversjonen er i følge henne kun ute etter lettjente penger ved å male på kvinner som 

oppfattes som sexy, som dermed tiltrekker flere kjøpere av kalenderen enn dersom det kun 

hadde vært på en vegg. Det kan kanskje også tiltrekke folk som ikke er så veldig opptatt av 

graffitien, men synes det er morsomt når det er malt på en kvinnekropp. I det andre sitatet 

snakker hun om en person som også maler på kvinnekropper, men i følge henne på en mer 

kunstnerisk måte. Når hun skal beskrive harrykalenderen, nevner hun ord som silikonpupper, 

babes, og å selge sex. På en måte kan man kalle det sell out, fordi det selger mer enn ens egne 

graffiti ville gjort. Den kunstneriske versjonen setter hun i kontrast til harryversjonen fordi 

fokuset ikke er så åpenbart seksuelt. De poserer ikke seksuelt, og han bruker kvinner i 

forskjellige former og ikke bare etter dagens strenge skjønnhetsideal. Noe lignende fortalte 

Silje om, etter at hun kom med den negative uttalelsen over:  

 Jeg kjenner noen fra Amerika som er jenter som maler på jentekropper. Det synes jeg 

er fett. Fordi da blir det ikke det samme groupieopplegget. Da blir det mer sånn ”Kan 

jeg få lage noe kunst på din kropp”. Men hun viser ikke ansiktet sitt. Så for meg er det 

mye fetere dersom jenta har lagd en skikkelig feit greie på kroppen til annen jente. 

Istedenfor at det skal være noe seksuelt hvor en gutt har laget noe på kroppen til en 

jente (Silje). 

For Silje blir det ikke et groupieopplegg dersom det er heteroseksuelle kvinner som maler på 

andre kvinner. Det blir da mer på deres premisser, enn hvis heteroseksuelle menn gjør det. 

Hun knytter her menn som maler på kvinner til en seksualisert kontekst. Men at både Viktoria 

og Silje kjente personlig til de writerne de snakket positivt om, kan være en 

legitimasjonsteknikk, det Goffman (1992: 21) kaller avvergende tiltak for å redde en venn fra 

å kategoriseres under et fenomen som gir negative assosiasjoner. Selv om det også 

selvfølgelig rett og slett kan være at de ikke synes det var så ille det vennene gjorde. 

Marianne skilte seg fra de andre writerne ved at hun ikke hadde noen negativ innstilling til 

det, og hun innrømte at hun selv hadde blitt malt på: 
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Ja ja... jeg har sett det, og det er bare for moro skyld. Jeg har fått typen min til å dra 

noen taggs på meg og tatt bilder av det. Men det er bare for vår egen del, det ekke noe 

vi briefer med.
 14

 Det er, det er oss i mellom, privat. Vi gjør noe morsomt ut av 

lidenskapen vår. Men ja.. gutter syns jo det er morsomt. Alle gutter liker nakne jenter, 

alle gutter liker damer. Man ser jo ikke ansiktene til de kvinnene som poserer som 

lerret da. Og da vet man at de ikke gjør det for å være hoes, men.. for graffen sin 

skyld. Jeg liker å se på det litt sjøl for å være ærlig (Marianne).
15

 

For henne og kjæresten ble denne aktiviteten noe privat mellom de to som par, og ikke noe 

som ble delt offentlig, slik mye av disse bildene blir. Marianne skiller seg også fra de andre 

writerne ved at hun er positivt innstilt til fenomenet, hun innrømmer også at hun liker å se på 

det selv. I tillegg unnskylder hun mennenes interesse for det. De er i følge henne tross alt 

menn, og de kan ikke bebreides for at de liker at graffiti og nakne kvinner, to av deres 

favoritter kombineres. Det er bare sånn, og det er greit. Hun mener også at forskjellen på 

horer og kvinner som ikke er det, er om ansiktet er med eller ikke. Dersom ansiktet ikke er 

med, gjør ikke kvinnen det som selvpromotering, men mer som et offer for kunsten.  

Gelinas (2013: 34) skriver at det er en økende trend blant graffitimagaziner og graffitinettsider 

å oppfordre writere til å male på attraktive kvinnekropper. Hun mener  kroppsmaling er viktig 

i spredningen av graffitihoremytologien og forsterker bildet av den føyelige promiskuøse 

kvinnen som kun er interessert i graffiti av seksuelle grunner. At de fleste av de kvinnelige 

writerne er så negative til dette kan ha med at de er bevisste på hvordan dette fenomenet 

bidrar til å spre denne myten, og at de er i mot denne objektivering av kvinner.  

Groupiestempel som hevn 

Ada fortalte om en siste måte kvinnelige writere kan få et groupiestempel på. Hun fortalte at 

noen av de mannlige writerne hevner seg på kvinner dersom de blir seksuelt avvist ved å gi 

dem et groupiestempel: 

Av personlig erfaring tror jeg at det handler mer om at de blir avvist av de jentene. For 

det er mange som.. altså en jente blir fort kalt groupie lissom. Du må da kanskje bevise 

litt mer enn det gutta trenger (Ada). 

                                                 
14 Slang for å skryte 
15 Hoes, er slang for whore, det engelske ordet for hore.  
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For å redde sitt eget ego, ble groupiestigma, brukt av noen mannlige writere som en strategi 

for å hevne seg på kvinner som hadde avvist dem. At seksuelle rykter ofte var usanne, viste 

seg også i Macdonalds (2001: 147) studie. De mannlige writerne har derfor mulighet til å 

kontrollere de kvinnelige writernes deltakelse i graffitifeltet ved å reklassifisere henne fra 

writer til seksuelt objekt, slik Macdonald (2001: 148) også så i London og New York. Det er 

altså tydelig at de mannlige writerne er klare over definisjonsmakten de har over kvinnene i 

graffitimiljøet.  

Flekkøy (2000: 275-6) så som nevnt litt tidligere, i sin studie av unge jenter i gjenger, hvordan 

guttene hadde definisjonsmakt over hvem som ble stemplet som seksuelt promiskuøse eller ei, 

ved å sette ut sanne og usanne rykter. Gutter ble også utsatt for rykter, men disse var ofte 

basert på handlinger begått i det offentlige rom, i motsetning til ryktene som jentene ble utsatt 

for, som var av privat karakter og dermed vanskeligere å motbevise. Guttene fikk derfor større 

makt til å kontrollere jentenes handlingsrom. Det er også det disse mennene Ada snakker om i 

sitatet over gjør. Ved å stemple en kvinnelig writer som promiskuøs, ble det stilt spørsmål ved 

hennes motivasjoner som writer, i tillegg til at hun ble fremstilt som mindre attraktiv, fordi 

hun bryter med den kvinnelige seksualdydsnormen (Steffensmeier og Allan 1996: 459). 

Flekkøy (2000: 276), så også i sin studie hvordan rykter kunne brukes sanksjonsmåte.  

Kvinnelige writere som får et groupiestempel må bevise enda sterkere at de fortjener 

anerkjennelse.  

4.3 Writerkjæresten 

Graffiti er en tidkrevende geskjeft, og mange writere har et ønske om å finne en kjæreste som 

deler interessen deres. Silje fortalte for eksempel at mannlige writere forventer at kvinnelige 

writere er mer aksepterende med tanke på tiden de bruker på å male. Utenforstående er 

kanskje ikke like aksepterende til at kjæresten drar ut flere netter på rad for å male. Siden 

graffiti ofte blir en stor del av livene til writerne, vil en medsammensvoren, ha stor 

innvirkning på livene deres. Alle deltakerne i denne studien hadde, eller hadde hatt, en 

kjæreste som også var writer.  
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Respekt gjennom kjæresten?  

Å bli kjæreste med en writer med høy anerkjennelsen, etter å selv ha tatt initiativ til å male, 

kunne også bidra til at man fikk mer aksept i miljøet. Dette hadde Silje erfart da venninnene 

fikk en bedre mottagelse i graffitimiljøet av de mannlige writerne etter at de fikk seg 

kjærester: 

Men da var det sånn at hun var dama til en, og hun var dama til en. Så de fikk respekt 

fordi de var kjærestene til folk, og jeg var ikke dama til noen. Så det var litt sånn: 

”Hvem er hun som kommer her og tror hun skal gjøre noe”. Sånn at alle de jentene jeg 

kjenner, som har turt å gjøre noe, de har enten fått seg en kjæreste, eller et eller annet 

som gjør at de tør (Silje). 

Silje og venninnene hadde slitt med å få respekt, de første årene de malte. Da venninnene fikk 

seg kjærester med høy anerkjennelse endret dette seg. Tidligere hadde de blitt utsatt for mye 

mobbing, men dette sluttet for venninnene da kjærestene sørget for at de fikk være i fred. Silje 

derimot, hadde ikke kjæreste, og opplevde derfor å få større mistanke rettet mot seg. 

Respekten ”smittet” over på venninnene, og bidro til at de torde å ta større sjanser enn da de 

var single. Allikevel viser det seg at dette ikke nødvendigvis er en bra form for respekt. Hedda 

fortalte om en bekjent som fikk respekt på grunn av kjæresten, og da jeg spurte om dette var 

en positiv respekt, svarte hun: ”Nei, jeg synes ikke det. Fordi da får du ikke respekt for den du 

er, men på grunn av en annen person. Jeg vil ha respekt fordi jeg er flink, og ikke fordi jeg er 

venner med de og de folka. ” (Hedda). Respekten man får gjennom kjæresten, er ikke en like 

bra form for respekt, fordi den går gjennom en annen. I graffiti gjelder det å opparbeide seg 

status på egen hånd, graffitien skal tale for seg selv. Så selv om disse kvinnene fikk seg 

kjærester etter at de hadde vært aktive en periode og ikke kunne dømmes for at det var 

kjæresten som var motivasjonen, var det ikke utelukkende positivt. Det var på grunn av 

kjærester at situasjonen bedret seg og ikke fordi de selv hadde utrettet noe som ga status.  

Allikevel viste det at en kjæreste kan gi aksept, men dette må  ikke forvirres med 

anerkjennelse. Anerkjennelse er uløselig tilknyttet den spesifikke writeren og kan kun oppnås 

på egenhånd.  
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Den overbeskyttende kjæresten. Først og fremst kjæreste eller 

writer? 

Marianne følte at kjæresten var for overbeskyttende: 

Det jeg også synes er ganske teit, for det her går på kjønnsdiskriminering igjen, er at 

typen min har dratt på mange missions som jeg virkelig har hatt lyst til å bli med på. 

Men nei, det er sånn ”Nei, det er farlig” eller ”Nei, jeg skal med gutta” eller et eller 

annet hele tiden (Marianne). 

Marianne likte ikke at kjæresten skulle bestemme hva som var for farlig for henne å gjøre. 

Hun ser ikke på dette som omsorg, i hvert fall ikke en omsorg hun setter pris på. Marianne 

tolker dette som en hindring for hennes utøvelse av graffiti, og videreutvikling som writer, når 

hun ikke får utfordret seg selv. Hun forventer ikke denne gesten av kjæresten, og vil heller 

ikke at han skal gjøre det.  

Marianne fortalte om en tidligere hendelse som kan ha vært en bidragende faktor til at 

kjæresten ikke alltid ville ha henne med. For en stund tilbake hadde Marianne og kjæresten 

vært ute og malt tog sammen. Plutselig dukker politiet opp og de får chase. Begge forsøker å 

komme seg unna, men Marianne løper saktere enn kjæresten, og blir tatt. Det vanlige i en 

situasjon som dette er å redde seg selv. Når to eller flere writere er ute og maler illegalt, er det 

en utbredt oppfattelse at alle skal klare seg selv og at det er bedre å ta på seg all skyld enn å 

tyste på en annen. Istedenfor å løpe unna for å redde seg selv, slakker kjæresten til Marianne 

ned på farten: ”Og typen min stopper opp og vil ikke la meg være, selv om jeg ville at han 

skulle løpe videre og ikke bli tatt.” Marianne ville at kjæresten skulle redde seg selv og la 

henne bli igjen, som han ville gjort dersom han malte med en kompis. Siden kjæresten føler et 

ansvar for henne, klarer han ikke å dra fra henne.   

Dette kan tolkes som at kjæresten hennes havnet i en rollekonflikt (Hylland Eriksen 1998: 64) 

hvor to gjensidig utelukkende statuser, på den ene siden kjæreste, og på den andre writer, har 

kryssende forventninger. Istedenfor å havne i situasjoner hvor han risikerte å bli tatt av 

politiet, fordi han ikke ville la Marianne bli igjen alene, valgte han å nekte henne i å delta på 

de oppdragene hvor han tolket risikoen for å bli tatt som for høy. Forventningene til han som 

kjæreste ble gitt forrang over forventningene til han som writer, selv om dette medførte at 

statusen hans som writer ble skadelidende da begge to ble tatt. Ved å nekte henne i å delta på 

vanskelige missions, slapp han å havne i dette krysspresset igjen. Å male med en kjæreste kan 
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by på flere utfordringer. Noen av deltakerne i Høigårds (2007: 375) studie løste dette ved ikke 

å male med kjæresten. På denne måten kom ikke de sosiale statusene i konflikt med 

hverandre. For Marianne ble det lettere da hun ble med i et crew som ikke kjæresten var en 

del av, fordi det da ikke var noen som tok ekstra hensyn til henne. 

Partners in graff  

Viktorias første introduksjon til graffitimiljøet var som nevnt tidligere gjennom en kjæreste 

som hadde vært aktiv i flere år og som inspirerte henne til å begynne. Hennes opplevelse 

skilte seg fra Mariannes som ble skissert tidligere, og hun følte at hun hadde blitt tatt godt i 

mot, slik man kan se i sitatet i innledningen til dette kapittelet. Hun fortalte om forholdet til 

kjæresten: 

Ja, for det var han som liksom pusha det litt på meg. ”Skal ikke du bli med ut og 

male?”. Fordi han merket jo at jeg ble mer og mer interessert i det. Nå sitter vi ofte og 

skisser, hvor han viser meg ulike teknikker og triks. Så drar vi ut og maler sammen 

(Viktoria). 

Etter å ha vært sammen en stund, fattet Viktoria interessen for å begynne selv, og graffiti ble 

derfor en sentral del av forholdet deres. Han hadde også vært aktiv i flere år før de møttes, og 

hadde derfor mye mer erfaring, og fungerte derfor ofte som en veileder for Viktoria. De ble 

partnere, og Viktoria hadde ikke opplevd noe negativt med at de to var sammen. Hennes 

opplevelse skiller seg altså veldig fra Mariannes. Dette kan ha noe med at det tross alt var 

kjæresten og vennene hans som fikk Viktoria til å begynne, mens kjæresten til Marianne 

antok at det var for å imponere han at hun ville male. På den andre siden, hadde hun heller 

ikke opplevd å få disse holdningene av andre i miljøet, som muligens kan ha noe med at 

kjæresten til Viktoria hadde vært aktiv i flere år enn Mariannes, og på den måten opparbeidet 

seg større anerkjennelse. Som vist over, hadde Siljes venninner gått fra å være mobbet, til å 

oppnå aksept etter at de ble sammen med sine respektive kjærester. I tillegg kan også alder 

spille inn, da Viktorias kjæreste og vennene hans var i slutten av tyveårene, mens Mariannes 

var i slutten av tenårene. Kan det være at groupiefenomenet er sterkere knyttet til yngre 

aldersgrupper? Det kunne tyde på at det var lettere å slippe unna groupiestempelet når man 

ble eldre. Høigård (2007: 372) vurderte også om dette var tilfelle på 1990-tallet, da det virket 

som den verste mobbing gikk over når de ble eldre.  
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Da hun noen år tidligere hadde blitt stående alene om graffitiinteressen, etter at venninnen 

hadde gitt seg, følte Marianne at hun ikke kom seg videre. Å få seg en writerkjæreste 

muliggjorde utviklingen hennes.: ”Jeg hadde skissa litt før, men han kunne faktisk vise meg 

noen teknikker. Noe jeg veldig gjerne hadde ønsket tidligere, men jeg visste ikke hvem jeg 

skulle gå til”. Selv om det ikke alltid var like enkelt å male sammen, i de tilfellene kjæresten 

holdt henne utenfor, sa Marianne også at: ”Det er fint å være sammen med en person som har 

samme lidenskap som deg. Han er kjempeglad og stolt for å være sammen med en jente som 

driver med graff og som faktisk er dedikert til det.”. Så selv om han ikke alltid ville ha henne 

med på de vanskeligste oppdragene, var han glad for at hun delte interessen hans. Etter å ha 

bevist for kjæresten at hun hadde de rette motivasjonene, hadde han altså blitt mer positiv til 

at Marianne skulle male.  

Ella fortalte også noe lignende: ”Kjæresten jeg hadde på den tiden var også writer. Så det var 

jo utrolig gøy, vi hadde det mye kult og malte mye tog sammen.” For Ella og kjæresten hadde 

graffitien vært en stor del av forholdet, og de hadde også klart å fungere som partnere i 

graffitien.  

I motsetning til det Epstein (2007: 7) skriver om at statuser ofte kommer i par, var ikke Ella, 

Viktorias eller Mariannes status avhengig av kjærestens status som writer. Dette kan være et 

tegn på større likestilling, og at kjæresten ikke så det som et brudd på kvinnerollen 

(Messerschmidt 2009: 87). Blant de jeg snakket med var det derfor relativt delte erfaringer 

rundt det å være sammen med en annen writer.  

4.4 ”Jeg vet at de gjør det for å passe på meg”: 

Kjønnet inkludering og ekskludering 

Fysiske forskjeller og tradisjonelle kjønnsroller 

I et intervju med Mari, siterterte hun en mannlig writer som en gang hadde sagt til henne at 

kvinner ikke kunne male. Marianne hadde vært ute for lignende holdninger: ”Det er mange 

gutter som mener at graff ikke er for jenter. Det er noen som har sagt at graff bare er for de 

som står og pisser.” Selv om dette kanskje ikke er en hundre prosent seriøs uttalelse, og 

personen har ment å tøffe seg, så er personen i utgangspunktet negativt innstilt til at kvinner 

skal drive med graffiti. Han trekker en slutning mellom hva man har mellom beina, og ens 
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evner til å utføre graffiti. Her ser man hvordan graffiti tolkes som maskulint arbeid og at 

kvinnelige writere går i mot kjønnsrollen. Noe som er interessant med tanke på at kunst ofte 

assosieres med kvinner i dagens samfunn. Graffiti skiller seg derfor fra andre kunstformer ved 

at menn er de mest utøvende (Monto m.fl. 2012: 284). Mitt inntrykk i løpet av intervjuene, 

var at såpass ekstreme utsagn og holdninger som dette, var av det mer sjeldne slaget. 

Ekskluderingen de kvinnelige writerne følte på, var oftere av det mer subtile slaget.  

Som nevnt tidligere hadde Silje kommet inn i graffitimiljøet gjennom kompiser hun hadde 

blitt kjent med på en ungdomsklubb i begynnelsen av tenårene. I en periode hadde hun vært 

den eneste kvinnelige writeren i gjengen. De var ikke positive til at hun skulle male graffiti 

med dem. Hun ble ofte satt til å være shof: ”…det var ganske kjedelig egentlig å være den 

eneste jenta og bare ”Kom igjen da, få til noe med meg også”. Og de svarer ”Nei, du er bare 

jente, du skal ikke male.” (Silje). Som eneste kvinne følte hun at de rottet seg sammen mot 

henne og tvang henne til å stå shof, slik at de alltid fikk male selv.
 
 En annen årsak til at 

vennene ikke ville at hun skulle male, kan være at de så graffiti som en maskulin handling, og 

at hun ville brutt med forventningene til kvinnerollen (West og Zimmerman 1987: 145). 

Sernhede og Söderman (2011: 72), skriver at hiphop ikke er en androgyn kultur, men 

fremhever heller forskjeller mellom kvinner og menn, på en måte som gir assosiasjoner til 

1950-tallets kjønnsroller.  

En annen måte å avfeie kvinnelige deltakelse på, var å beskylde henne for å få en mann til å 

male for seg, og så utgi det for å være en selv som hadde gjort det. Ofte kjæresten hvis de 

hadde det. Ella fortalte:  

Altså, jeg ble jo ikke sammen med han før jeg hadde malt i nesten et år eller noe sånn 

selv da. Vi var sammen i flere år. Og vi dro ofte ut og malte sammen. Så var det en 

gang jeg hadde malt en langs linja som jeg ble kjempefornøyd med, og da hørte jeg en 

av de gutta som alltid var stor i kjeften si at det sikkert var typen min som har malt den 

for meg (Ella). 

Ved å beskylde Ella for å ikke ha malt selv, ble hun heller ingen konkurrent. Det impliseres at 

hun ikke egentlig er writer, som igjen kan knyttes til groupiefenomenet (Gélinas 2013). Claw 

og Pink, to deltakere i Macdonalds (2001: 144) studie, hadde også opplevd å bli beskyldt for å 

få andre til å male for seg mannlige writere. Ved å nekte for at de to kvinnene hadde gjort det 
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selv, eller ikke la dem bevise at de gjorde det, ble de utelukket fra konkurransen. Hvis de ikke 

hadde gjort det selv, ble de heller ingen utfordring.  

At menn i gjennomsnitt har en sterkere og raskere fysikk enn kvinner, ble brukt til å både 

inkludere og ekskludere de kvinnelige deltakerne. Ella anerkjenner for eksempel den fysiske 

forskjellen: ”Litt fordi vi ikke løper like fort, det er ikke så lett for oss å komme unna mannlige 

vektere og politiet. Det samme gjelder for å klatre over gjerder.” Av den grunn må de 

kvinnelige writerne gjerne være mer på vakt enn de mannlige når de skal male illegalt, siden 

også de fleste vektere og politi er menn. Ella forteller videre: ”Blir du først chasa av noen 

vektere, så må du jo regne med at vekteren først og fremst løper etter deg som er jente.” De 

kvinnelige writerne forventes altså å ha en dårligere fysikk enn de mannlige, både innad i 

miljøet og av politi og vektere.  

Marianne opplevde som nevnt at kjæresten følte en rollekonflikt (Hylland Eriksen 1998: 64) 

når de skulle male illegalt. Viktoria forteller om lignende holdninger blant kompiser: ”Ja, hvis 

en jente løper og detter, føler de at hun må reddes av dem, mens en gutt ville de kanskje latt 

ligge igjen. De har en sånn greie at de bare må passe på jenter. ” I følge de kvinnelige 

writerne var dette en ganske utbredt holdning blant de mannlige writerne. De følte gjerne et 

ekstra behov for å passe på, og beskytte jenter når de var ute og malte sammen. Denne 

omsorgen viste de ikke overfor mannlige writere, og hadde ingen problemer med å la dem bli 

igjen alene.  

Viktoria skilte seg litt fra de andre writerne jeg snakket med, da hun oppfattet denne ekstra 

bekymringen kompisene hadde ovenfor henne som noe positivt. Da jeg spurte om hun hadde 

opplevd å bli behandlet noe annerledes i miljøet fordi hun var kvinne, enten på en positiv eller 

negativ måte, svarte hun:  

Bare positivt i så fall, ja. Jeg har fått veldig mange nye venner, og jeg føler at de tar 

veldig vare på meg. Kanskje fordi jeg er jente. De er veldig sånn ”Det kan ikke du 

være med på, det blir for mye”. Men jeg vet at de bare gjør det for å passe på meg 

(Viktoria). 

Selv om Viktoria for så vidt ble ekskludert da kompisene mente oppdraget ble for vanskelig 

for henne, tolket hun ikke dette som overformynderi, slik som Marianne gjorde da kjæresten 

utestengte henne fra visse oppdrag, men som omsorg. Siden hun ikke hadde like mye erfaring 
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som kompisene, fordi de hadde holdt på mye lenger, følte hun seg inkludert når de tok ekstra 

hensyn til henne.  

Flere av de kvinnelige writerne som deltok i denne studien, hadde opplevd lignende hendelser 

som Marianne og Viktoria, men de fleste delte oppfatningen med Marianne om at det hindret 

dem i utviklingen deres som writere. Fordi det gjorde at de ofte ikke fikk bli med på de 

vanskeligste og farligste oppdragene som ga mest status. Denne holdningen blant de mannlige 

writerne vitner om relativt tradisjonelle kjønnsroller. Kjønnsroller som gir assosiasjoner til 

den overbeskyttende mannen. I de fleste samfunn har det vært forventet at menn må være 

forberedt på å beskytte kvinner og barn (Morgan 1994: 166). At hegemonisk femininitet og 

maskulinitet defineres i et binært motsetningsforhold, hvor den ene er det den andre ikke er 

(Connell og Messerschmidt 2005: 848), gjør at den feminine rollen blir å være den som blir 

beskyttet, når den maskuline er å beskytte. For det andre kan det også skyldes at risikoen for å 

bli tatt forventes å øke med kvinnelige deltakere siden de antas å ha en fysikk som gjør det 

vanskeligere for dem å slippe unna. Det viser seg altså at graffitimiljøet fortsatt har relativt 

tradisjonelle holdninger til kjønn.  

Viktoria mente derimot at det var en annen forklaring på at mange mannlige writere var 

negativt innstilt til kvinner som malte graffiti: ”Det er vel det at de ikke er like flinke rett og 

slett. At de ikke har malt like lenge.” Hun mener at det er fordi kvinner oftere har kortere 

erfaring, at mange kvinner møter negative holdninger. I løpet av intervjuene fikk jeg et 

inntrykk av at gjennomsnittsalderen for gutters debut som writere er i 12-14 årsalderen, mens 

jenter/kvinner gjerne ikke blir aktive før de er 16- 20 år. Det vil si at jevnaldrende 

gutter/menn da har hatt flere år på seg på å øve seg før de kvinnelige writerne debuterer, og 

det er da rimelig å anta at de er flinkere i den alderen. Viktoria var attpåtil den som var eldst 

da hun debuterte, og hun fortalte: 

Kompisene mine begynte vel da de var 12-13 år, og det er sånn fem år før meg. Og de 

er i gjennomsnitt ti år eldre enn meg igjen. Så de har holdt på med det lenger. De er 

rett og slett flinkere. Jeg må bare komme meg dit (Viktoria). 

Viktoria anerkjenner at hun ikke er like flink som vennene siden hun har hatt dårligere tid på 

seg. Dette var også en av grunnene til de kvinnelige informantene til Høigård (2007: 372) 

opplevde erting. Som Ferrell (1996: 72) skriver, er graffiti noe som læres ved å gjøres. Det 

kan være at jenter i begynnelsen av tenårene er mer opptatt av å passe inn blant venninner 
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(Flekkøy 2000: 268), og siden det er få jenter som holder på med graffiti i den alderen, er det 

lett at de skiller seg ut, og at de ikke finner noen likesinnede blant sitt eget kjønn. Det kan 

være at det først er når de blir eldre at de tør å prøve seg som writere fordi de ikke er like 

opptatt av å svare til forventningene som kvinne (West og Zimmerman 1987: 145).  

Den eksotiske kvinnelige writeren 

Allikevel ble det også fortalt om de mannlige writerne som mente det var ekstra spennende 

med kvinnelige writere siden de var så få. Viktoria følte at de mannlige writerne hun hadde 

blitt kjent med var mer positive til henne, fordi hun var kvinne. Da jeg spurte henne om 

hvorfor hun trodde at det var sånn, svarte hun: ”Kanskje at det er så mange gutter fra før 

egentlig. Ja, at en jente begynner med det. I hvert fall tog og sånn ”Hva, har du malt tog? 

Dritfett!”. Hun hadde inntrykk av at de mannlige writerne fant det eksotisk, og dermed ble de 

ekstra interessert i henne. Når hun fortalte at hun hadde malt noe som ga mye status, ble de 

imponert over henne. At graffitimiljøet er så mannsdominert, bidrar nok til at mange 

mannlige writere føler at en kvinnelig writer er et friskt pust. 

Men de fleste, utenom Viktoria, fortalte alltid historier om aksept, med et lite forbehold. 

Utenom Viktoria, var kanskje Mari, den som hadde færrest historier å fortelle om 

ekskludering, og hun hadde ingen historier om seksualisering. Da hun ble spurt om den 

generelle holdningen i miljøet til kvinnelige crews, svarte hun allikevel: 

Nei, jeg tror egentlig at mange av guttene synes det er kult at det også er jenter som 

driver på med det siden vi er så få. Og når vi plutselig interesser oss for det samme 

som dem, så synes de det er kult. Men det er mange som sier at ”jenter kan ikke male 

bla bla…”. men det er jo bare å ignorere. For det er ikke sant. Alle kan male uansett. 

Holdningene bryr vi oss egentlig ikke så mye om, vi skal male uansett (Mari). 

På spørsmålet om Ella noen gang hadde følt at det var vanskeligere å bli akseptert som kvinne 

svarte hun:  

Egentlig ja, til å begynne med så var det jo det. Måtte tåle en del dritt i starten. Men så 

var det jo en del snille gutter som tok meg under sine beskyttende vinger. De tok meg 

med ut og malte og syntes det var kult at det kom en jente. Men så hadde du igjen de 

som dissa meg, slang dritt og mobba piecene mine og ja (Ella). 
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Selv om Ella hadde opplevd å bli mobbet for å være kvinne i graffitimiljøet, var det også dem 

som hadde tatt ekstra godt vare på henne fordi hun var kvinne. Hovedtrekkene man kan se her 

i disse sitatene er at det er veldig varierende erfaringer med det å være kvinnelig writer. På 

den ene siden har du dem som mener at graffiti kun er for menn og at det bryter med den 

kvinnelige rollen (Messerschmidt 2009: 87). På den andre siden står de mannlige writerne 

som synes det bare er spennende at det finnes kvinner som deler deres interesse og ser det 

som et friskt pust med kvinnelige deltakere. Dette støtter opp om Dahl og Sandbergs (2014: 

696) funn av at det i Norge på samfunnsnivå har kommet nye egalitære former for 

maskulinitet.  

Et annet tegn på aksept av kvinnelige writere var at fire av deltakerne var i crew med enten 

utelukkende menn, eller i kjønnsblandede crew: Da Mari ble spurt om hun trodde det var 

lettere for menn å passe inn i graffitimiljøet enn for kvinner svarte hun: ”Ja, siden det er så 

mange gutter så er det nok det. Men det var jo mine kompiser som fikk meg med så… Jeg tror 

også de synes det bare var kult å få med jente i crewet og at det er flere jenter som maler.” 

Grunnen til at dette er et tegn på anerkjennelse er fordi man som medlem av et crew, 

representerer dette når man signerer med de felles initialene. En som er mye dårligere enn de 

andre vil dra ned på anerkjennelse til alle deltakerne i crewet, og vil derfor mest sannsynlig 

ikke få være med. 

Én kvinnelig writer, er noe annet, enn et utelukkende kvinnelig crew. I løpet av intervjuene 

ble det fortalt om tre-fire kvinnelige crew som hadde eksistert i Oslo gjennom tidene. 

Deltakerne ble spurt om hva de trodde var den generelle innstillingen Oslos graffitimiljø 

hadde til dette fenomenet, fordi jeg regnet med at dette spørsmålet kunne få fram holdninger 

deltakerne hadde opplevd overfor en gruppe av kvinner, sammenlignet med enkeltstående. 

Silje trodde at de fleste mannlige writere var positivt innstilt til kvinnelige crews. ”Den 

generelle holdningen tror jeg bare er positiv. Så lenge de er aktive, får de masse cred. Det er 

noen folk som går og hater, men det er dem som mener at graff ikke er for jenter (Silje)”. 

Siden de fleste av de kvinnelige writerne omgikk mest med kompiser, var de også ute og 

malte mye med dem: ”Først fikk jeg venner, og så ble jeg dratt med ut fordi synes jeg var 

allright å male med. Kanskje fordi jeg ikke lagde noe stor greie ut av det (Ada)”. Så det var 

ikke slik at alle mannlige writere følger tradisjonelle kjønnsrollemønster. Igjen en bekreftelse 

på Dahl og Sandbergs (2014: 696) påstand om at Norge har fått nye egalitære maskuliniteter.  
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4.5 Sammenfatning 

De kvinnelige deltakernes introduksjon til graffitimiljøet skjedde på tre måter. Den første var 

at de tok initiativ selv. I den andre ble de introdusert gjennom kompiser. Den siste var å bli 

introdusert til graffiti gjennom kjæresten. Sistnevnte har tradisjonelt sett vært den vanligste 

introen, deltakerne skiller seg fra dette, ved at seks av de starta gjennom eget initiativ og 

venner.  

Som kvinne i graffitimiljøet, ikke nødvendigvis utøver, er det et sterkt skille mellom groupies 

og ikke groupies, Det viser seg også at det er forholdsvis lett å bli stemplet som groupie. I 

løpet av intervjuene fant jeg to måter som førte til groupiestempel. Den første er hvis en 

kvinnes motivasjoner antas å være knyttet til de mannlige writerne, og ikke selve graffitien. 

Den andre måten, er når mannlige writere bruker groupiestigmaet som hevn på kvinner som 

har avvist dem. Problemet med groupiestempelet er at man ikke blir anerkjent som writer, det 

blir et stigma, som overskygger alle de andre kvalitetene til personen, som igjen muliggjør 

diskriminering (Goffman 1975: ). 

I den andre delen av dette kapittelet gikk jeg nærmere inn på andre sider ved å være i et 

forhold med en mannlig writer. For det første viste det seg at det kunne bidra til aksept, 

dersom man hadde vært aktiv en periode før man ble sammen. Det kunne også by på 

problemer hvis man skulle ut på missions sammen, på grunn av rollekonflikt mellom 

kjæreste- og writerstatusen (Hylland Eriksen 1998: 64). På den andre siden ble det også fortalt 

om flere positive egenskaper ved å være i et forhold, med en annen som delte den brennende 

interessen. 

Til sist viste jeg ulike sider ved kjønnet inkludering og ekskludering. Flere av deltakerne 

hadde møtt begge deler. Sammenlignet med tidligere studier, ser det ut til at den generelle 

tendensen er at graffitimiljøet er mer inkluderende overfor kvinner enn tidligere. I tillegg ser 

det ut som at dette er sterkt knyttet til kjønn. Allikevel møter de mye motstand, hvordan de 

kommer rundt dette tas opp i neste kapittel.  
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5 Strategier for å oppnå aksept og 

anerkjennelse 

I dette kapittelet identifiserer jeg fire strategier som de kvinnelige writerne tok i bruk for å 

oppnå aksept og anerkjennelse og er inspirert av Grundetjern og Sandbergs (2012) studie av 

kvinnelige narkotikaselgere i Norge. Hva som menes med aksept og anerkjennelse, varierer 

fra deltaker til deltaker, og jeg har valgt å ikke legge så stor vekt på det, utover hva de selv 

føler har bidratt til aksept og anerkjennelse. Kort fortalt, var dette ofte knyttet til om writere 

de selv så opp til ga dem anerkjennelse, om de fikk bli med ut og male, eller om de ikke følte 

at de ble diskriminert. Det var også slik at de kunne få aksept og anerkjennelse av noen og 

ikke av andre. 

Før jeg går i gang med kapittelet, må jeg også presisere hva jeg mener med ordet ”strategi”. 

Jeg mener ikke nødvendigvis at strategiene alltid er hundre prosent bevisste. Som Goffman 

(1992: 13) skriver, vil en aktør i samhandling med andre, ha en interesse av at de andre 

oppfatter han eller henne på en måte som er gunstig for denne personen. Det beste er når 

andre handler frivillig, slik personen selv ønsker. I noen tilfeller vil aktøren handle 

beregnende og i andre tilfeller handle beregnende, men vie liten oppmerksomhet til at han 

faktisk gjør det (Goffman 1992: 15). En strategi behøver derfor ikke alltid være veloverveid, 

selv om det kan ses som et middel for å nå et mål. At en strategi, i de fleste tilfeller er bevisst, 

betyr at de handler mer om å gi et inntrykk, enn å avgi (Goffman 1992: 11).  

Strategiene de kvinnelige writerne tok i bruk var enten forsøk på å komme over et ufortjent 

groupiestigma, hvor en negativ tilsynelatende sosial status, ble gitt forrang til den faktiske 

(Goffman 1975: 14), for å bli anerkjent som writer. For alle deltakere, som uavhengig av et 

groupiestigma, var strategiene et forsøk på å få fame.  

Den første strategien har jeg valgt å kalle dedikasjon til reglene som er å søke etter status og 

aksept gjennom å følge den konvensjonelle veien. Denne følger også de mannlige writerne 

følger, men de kvinnelige writerne må følge reglene mer slavisk fordi de har mer å bevise. 

Den andre, er å utøve maskulinitet i et forsøk på å bli en av gutta. I motsetning til Grundetjern 

og Sandberg (2012: 626), som har denne som samlestrategi, har jeg valgt å ha denne skilt ut, 

fordi den tydeligst er knyttet til å utøve tradisjonell maskulinitet, og går mest i mot den 
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tradisjonelle femininitetsutøvelsen. Av den grunn er også voldelighet og følelsesmessig 

avkobling tatt med. 

Den tredje strategien var å avseksualisere seg selv, som vil si at man unngikk seksuell kontakt 

med de mannlige writerne, og at man tok aktivt avstand fra groupies. Grunnen til at jeg har 

valgt ikke å la denne komme under kategorien, en av gutta, slik Grundetjern og Sandberg 

(2012: 626) gjorde, er fordi menn sjelden har et seksualiseringsproblem i graffitimiljøet, og er 

derfor mest relevant for kvinnene. I de fleste tilfeller, tolker jeg ikke avseksualisering som en 

måte å utøve maskulinitet på, utenom når det gjelder å underspille feminint utseende.  

Den fjerde og siste strategien som ble identifisert er myndiggjøring gjennom kvinnelige crews 

og sosiale medier, som vil si at man søker å oppnå aksept og status gjennom nye kanaler. 

5.1 ”Du er først ekte writer etter at du har blitt tatt” - 

Dedikasjon til regler 

Dedikasjon til reglene er den mest konvensjonelle strategien, og er også en strategi de 

mannlige writerne må ta i bruk for å oppnå anerkjennelse og aksept. Sett ut i fra tidligere 

forskning og intervjuene til denne studien, kan det tyde på at kvinnelige writere må følge 

disse reglene enda mer slavisk enn de mannlige writerne, siden de starter med et vanskeligere 

utgangspunkt. 

Selvstendighet  

Som nevnt i forrige kapittel, ble Marianne først aktiv writer etter at hun fikk seg kjæreste og 

da så muligheten til at hun kunne få litt veiledning på hvordan hun kunne bli bedre. Allikevel 

var hun fast bestemt på at hun, utenom grunnteknikkene, skulle gjøre alt selv:  

Jeg ville ikke lære av han i begynnelsen, bare grunnteknikkene. Jeg ville gjøre alt på 

egenhånd, men det var noen ganger han måtte si i fra om det ikke var bra og da tok jeg 

det til meg. Jeg begynte å lære og gikk på GSF for å spørre andre writere og følge med 

på dem og hvordan de malte (Marianne).
 16

 

                                                 
16 GSF = Gamlebyen Sport og Fritid. En av tre lovlige vegger i Oslo. De to andre er på 
Hausmania og på Torshov.  
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Siden Marianne hadde blitt anklaget for å være groupie, prøvde hun å motbevise dette ved å 

være alt selv. På denne måten fikk hun bevist at hun var kapabel til å male uten hjelp av 

kjæresten, som av andre writere i begynnelsen ble tolket som hennes hovedmotivasjon for å 

holde på med graffiti. Ella hadde også lært flere teknikker av venner, men hadde som 

Marianne vært bestemt på å gjøre alt det praktiske på egen hånd: 

Så plukka jeg stadig opp litt og litt, og lærte mer og mer etter hvert. Men jeg var veldig 

nøye på at jeg skulle gjøre alt selv da. Skulle ikke ha noe hjelp. Altså forklar meg 

hvordan jeg gjør det ja, men ingen fikk røre mine piecer. Det skulle jeg gjøre helt selv. 

Jeg skal ikke være noe dårligere enn gutta i hvert fall (Ella). 

Selv om Ella hadde tatt inspirasjon og lært seg teknikker ved å observere andre writere hadde 

hun vært streng på at ingen fikk hjelpe henne med selve utførelsen av graffitien. Da jeg spurte 

henne om hvorfor hun var så streng på dette, svarte hun: ”Da blir det jo noe du ikke har lagd 

helt selv. Du får ikke like stor respekt for det, hvis noen har hjulpet deg.” Ved å vise 

selvstendighet viste hun uavhengighe. I forrige kapittel fortalte hun hvordan hun hadde blitt 

beskyldt for å få sin daværende kjæreste til å male for henne, og deretter utgi piecen for å 

være hennes. Å vise selvstendighet ble en strategi for å unngå slike mistanker og at deres 

writerstatus, ikke er tilknyttet de mannliges (Epstein 2007: 3). Claw, en deltaker i Macdonalds 

(2001: 144) studie, malte for eksempel med mange forskjellige writere for å vise at hun ikke 

fikk hjelp.  

Ta stor risiko  

En annen måte å vise dedikasjon til reglene, er å ta stor risiko. Den største risikoen tas ved å 

male på t-bane eller tog. Marianne fortalte: ”For folk tok meg jo ikke seriøst før jeg faktisk så 

at jeg har malt et tog og viste dem bilder av piecer. Da sa de: ”Oj, ja det er jo greit”.” Først 

etter at hun hadde malt et tog, og vist bilde av det, følte hun at hun ble tatt mer seriøst, og 

groupiestigmaet bleknet. Ella fortalte også noe lignende: ”Jeg malte tidlig en panel på banen 

og fikk aksept etter det. Da var det liksom flere av guttene som spurte om jeg ville bli med og 

male”. Som nevnt i forrige kapittel, hadde Ella opplevd at noen mannlige writere hadde 

mobba henne fordi hun var kvinne som malte graffiti. Etter at Marianne og Ella hadde malt 
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noe av det mest statusbringende, fikk de mer anerkjennelse og aksept av de mannlige 

writerne. Ella forklarte noe av årsaken til hvorfor dette sees på som så gjevt: 

Det som blir sett på som det feteste du kan gjøre innen graffiti er jo å male t-baner og 

spesielt wholecars, sånn at det går i trafikk, og at det blir sett og lagt merke til. Også er 

det jo også det som Oslo Sporveier hater mest da, eller Ruter som det heter nå (Ella). 

T-bane og tog er det mest ettertraktede medium å male på av tre årsaker. For det første har t-

bane og tog en sterk historisk betydning for graffitikulturen fordi dette er den beste måten å 

eksponere graffitien på, siden den når ut til langt flere i bevegelse (Macdonald 2001: 83). For 

det andre har det med den økende kriminaliseringen av graffiti som startet på 1980-tallet, økte 

utover på 1990-tallet til nulltoleransen kom i år 2000 (Johansen og Hansen 2016: 5). Dette 

skapte en sterk bitterhet blant writerne i Oslo overfor Oslo Sporveier og NSB, og videre 

motiverte dem til å male enda mer aggressivt enn tidligere, som hevn (Høigård 2007: 295). 

For det tredje kan man se det i tilknytning til maskulinitetskonstruksjon på grunn av det 

faktum at denne aktiviteten i verste fall kan være dødelig. Hva er vel mer maskulint enn å 

risikere livet?  

Ella skilte seg ut fra de andre kvinnelige writerne ved at hun på et mye tidligere tidspunkt i 

graffitikarrieren, hadde fått mulighet til å male en panel på t-banen. Etter dette var det ikke så 

mye de kunne si siden hun hadde gjort noe av det ypperste en writer kan gjøre for å vise 

dedikasjon. Ved å male noe som mange andre writere ikke hadde gjort på det tidspunktet, 

beviste hun at hun var villig til å ta risiko, og med det at hennes intensjoner som writer var 

seriøse. Dette gjorde at hun oppnådde aksept, og var kanskje en av de mest vellykkede 

strategiene som ble fortalt om under intervjuene. At hun såpass tidlig satte seg i respekt, 

gjorde at hun ikke fikk like mye mistanke rettet mot seg som de andre writerne jeg snakket 

med. Ella beviste at hun kunne utøve maskulinitet (West og Zimmerman 1987: 127), uten at 

det ble et oppfattet som et avvik mot hennes sosiale kjønn (Swart 1991: 43), men som noe 

kult.  

Da Ella og Marianne beviste at de var tøffe nok til å male på t-bane og tog, fikk de mer 

respekt av de mannlige writerne. Ella hadde etter dette opplevd at flere ville ha henne med på 

missions, som er et tegn på aksept og anerkjennelse. 
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Bli tatt av politiet  

En siste måte å vise dedikasjon på, er å bli tatt av politiet. Mari hadde blitt tatt av politiet en 

gang, og hadde måttet betale en erstatningssum til Oslo Sporveier:  

Det man sier i graffitimiljøet er at du ikke er ekte writer før etter at du har blitt tatt. Så 

jeg fikk litt den følelsen etterpå da. Det var jo ikke noe kult å bli tatt, og betale penger 

til Ruter. Så nei, jeg slutta jo ikke etter det, men det var jo selvfølgelig i bakhodet mitt 

at jeg vil ikke bli tatt igjen (Mari). 

Selv om det hadde satt en støkk i Mari da hun ble tatt av politiet, og ble dømt til å betale en 

erstatningssum til Ruter, valgte hun å fortsette. Hun følte at dette beviste overfor de andre i 

miljøet at hun var dedikert. Dedikasjon er som nevnt en av de viktigste kriteriene for å oppnå 

fame (Macdonald 2001: 132). Hedda fortalte om den første gangen hun ble tatt: 

Jeg ble taua og lagt i jern og lå på cella i 13 timer, og fikk en bot på 6000.
17

 Det var 

helt jævlig, fy faen! Men jeg fikk på en måte mer respekt etterpå, fordi da hadde jeg 

vært igjennom det de aller fleste har vært igjennom. Så nå var jeg ikke bare en 

drittunge som slapp unna alt lenger fordi jeg var jente. Nå var jeg liksom en av dem 

(Hedda). 

Det at kvinnelige writere lettere slipper unna, fordi politi og vektere ikke forventer å møte på 

en kvinne, ble som Hedda fortalte, brukt mot henne som et bevis på at hun ikke var en av 

dem, siden sannsynligheten for å bli tatt var mindre for henne. Når hun hadde gått igjennom 

det som de aller fleste må igjennom i løpet av en vanlig writer karriere, opplevde hun at 

miljøet ble mer positivt innstilt til henne. Dette var også noe Høigård (2007: 37) fant på 1990-

tallet, da den ultimate testen er om du ikke gir opp graffitien, selv om du blir tatt av politiet. I 

tillegg viser dette også at politiet anerkjenner henne som writer. Macdonald skriver for 

eksempel hvordan writerne hun studerte i London og New York brukte politiet og 

transportselskapene jakt på dem, som en måte å validere sine maskuline identiteter. Når de 

introduserte en fiende i sin maskulinitetskonstruksjon, er ikke denne prosessen lenger kun 

knyttet til writerne, men også et annet publikum. Det ble lagt ekstra prestisje hvis det ble kjent 

at politiet, transportselskapene eller myndighetene var ute etter en spesifikk writer, fordi dette 

                                                 
17 Å bli Taua er å bli arrestert eller anholdt av politiet og brakt til politistasjonen. 
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var et bevis på at de hadde malt mye eller på steder som kanskje var ekstra farlige, som igjen 

var et bevis på at de viste dedikasjon (2001: 124). 

Fordelene ved at man lettere slipper unna som kvinne, blir tatt opp senere i dette kapittelet.  

5.2 ”Man må nesten være mer gutt enn jente” – å 

utøve maskulinitet 

Tøff og aggressiv 

En strategi som var veldig vanlig var å bevise at de var ”en av gutta” ved å utøve 

maskulinitet. Ofte måtte de være ekstra maskuline for å overbevise om at de kunne være like 

tøffe. Som nevnt i teoridelen er kjønn noe som må utøves, og aktøren kan velge mellom 

handlinger som konnoterer maskulinitet eller femininitet (West og Zimmerman 1987: 123). I 

denne strategien handler det altså om hvordan de kvinnelige writerne velger maskuline 

handlinger bevisst overfor feminine, for å bli akseptert. Marianne fortalte om hvordan dette 

var en bevisst strategi for henne, da hun først kom inn i miljøet, og ble venn med mannlige 

writere: 

Jeg begynte rett og slett å ta meg sammen og bare være dønn seriøs, og ikke være sånn 

jentete rundt guttene. Bare kommentere piecene, vise at du er interessert. For da ser de 

at du tar det seriøst, og da får de mer respekt for deg. Men den som egentlig er mest 

aktiv ulovlig, det er meg. I alle fall som jeg vet om. Det er ganske trist fordi jeg vil 

gjerne bli med andre jenter som også maler ulovlig. Det er jo kult, men det blir mest at 

jeg henger med gutta, og da blir jeg mer som en av gutta. Egentlig er jeg 

kjempejentete. Jeg elsker klær, interiør og alt det der. Men… jeg blir litt sånn ja… 

guttete når jeg er med gutta. Men det blir rett og slett som en overlevelsesmetode, en 

overlevelsespersonlighet. Du må ha et seriøst image (Marianne).  

Marianne kjenner få andre kvinner som maler graffiti, og har derfor flest kompiser. For å bli 

akseptert av dem, underspiller hun bevisst sine feminine trekk. Hun bruker ordene 

overlevelsesmetode og overlevelsespersonlighet som viser det bevisste i denne handlingen, og 

at hun oppfatter det som helt nødvendig for å passe inn som kvinne. I sitatet over forteller hun 

om hvordan hun passet seg for ikke å opptre på måter som assosieres med femininitet, men 

heller vektla de maskuline sidene ved sin personlighet. Hun fortalte at å vise interesse for 
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graffiti og det å engasjere seg og å stille seriøse graffitirelaterte spørsmål, ikke er feminint, og 

at de mannlige writerne dermed får mer respekt for en. Selv om hun også hadde feminine 

sider i sitt personlighetsrepertoar som hun utspilte i situasjoner med for eksempel venninner 

og familie, valgte hun å fokusere på de maskuline egenskapene hun hadde når hun var med 

kompisene. Marianne forbinder det å undertrykke de feminine sidene ved seg selv i en 

situasjon med mannlige writere som å være seriøs. I sitatet er det tydelig at hun savner andre 

kvinner å snakke med.  

En annen gjenganger i intervjuene var at de kvinnelige writerne måtte være tøffe, som også 

hovedsakelig konnoterer maskulinitet. Macdonald (2001: 131) fant som nevnt i kapittel to, at 

kvinnelige writere i New York og London måtte oppføre seg som gutter, og undertrykke sine 

feminine sider for å oppnå en viss grad av aksept. Da jeg spurte Marianne om hun trodde det 

var noe med graffitien som gjorde at det var flest mannlige utøvere svarte hun: 

Ja, det er rett og slett at du må være tøff egentlig. Du må vite at det kommer 

konsekvenser av å gjøre det her. Du blir banka, du blir banna til, du møter stygge blikk 

fra folk. Jenter er jo veldig opptatt av bekreftelse. Ta for eksempel Instagram og 

Facebook, de er veldig opptatt av likes og av å være snille (Marianne). 

Hun tolker kvinner som mer opptatt av bekreftelse og av å være snille enn menn, og det kan 

dermed se ut til at de fleste kvinner velger slik som kvinnelig skjønnhets- og seksualdyd, helst 

vil at de skal (Steffensmeier og Allan 1996: 459). Vold er sterkt knyttet til maskulinitet (Swart 

1993: 43), kvinner er mer opptatt av bekreftelse og å fremstå som snille, som er i tråd med 

oppfatninger i kjønnsteorier (Steffensmeier og Allan 1996: 476). Hedda ble spurt om hun 

følte at det vanskeligere som kvinne: 

Hedda: Jeg syns det er vanskeligere å få anerkjennelse, men det er fordi vi ikke er like 

brutale, og like harde lissom. Vi er litt mer forsiktige av oss.  

I: Hvorfor, tror du…?  

Hedda: …kanskje vi er redde for å ta plass? Rett og slett, jeg vet ikke. Det er ikke så 

populært hvis noen plutselig kommer og tar masse plass. Vi er mer forsiktige og 

krever ikke plass på samme måte som gutter. Gutta bare kommer og tar den de. Det er 

kanskje fordi vi er så få, at man ikke har like mye backup. Man må liksom ha gutter til 

å backe seg, for å få plass.  

I: Man klarer seg ikke uten guttene?  
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Hedda: Nei, gjør jo det. Jeg har jo gjort det, men det er jo kjipt hvis gutta ikke liker 

deg. 

Hedda fortalte at det som kvinne er vanskeligere, fordi de ikke fikk like mye støtte fra 

mannlige writere, siden menn favoriseres over kvinner. Dette kan tolkes som at Hedda er 

fanget mellom forventninger til, på den ene siden statusen som kvinne, og på den andre, 

statusen som writer, hun må velge en rolle (Goffman 1992: 23) som passer overens. En slags 

rollekonflikt (Hylland Eriksen 1998: 64), fordi det ikke er sømmelig for kvinner å ta plass 

(West og Zimmerman 1987: 145).  

Eksemplene over, illustrerer godt hvordan aktører bevisst velger hvilke sider av seg selv de 

vil skal gjelde i en viss situasjon (Goffman 1992: 12), altså hvordan man kan manøvrere 

mellom kjønnede praksiser (West og Zimmerman 1987: 145).  

Voldelighet 

Silje fortalte om hvordan hun opplevde å være kvinne i et mannsdominert miljø: 

Så man må være sterk, og det er nesten sånn at man må være mer gutt enn jente, fordi 

man må slå fra seg både verbalt og fysisk. Og si at det her aksepterer jeg ikke. Jeg er et 

annet kjønn, men du behøver ikke seksualisere meg, eller se ned på, eller mobbe meg- 

det har vært så mye mobbing, skikkelig ille også ( Silje). 

Som Silje forteller hadde hun sett seg nødt til å slå fra seg fysisk, for å bevise at hun hadde 

rett til å være en del av miljøet.  Hun trekker her bevisst inn kjønn, å slå fra seg verbalt og 

fysisk assosierer hun med maskulinitet. Dette ble en nødvendig strategi for henne for å vise at 

hun ikke lot seg tråkke på.  

Marianne hadde for en tid tilbake hatt problemer med en mannlig writer som påstod at hun 

hadde vist interesse for han når hun selv hadde vært i et forhold. Som vist i forrige kapittel har 

menn større makt til å definere en kvinnes rykte enn omvendt, og siden kvinnelige rykter er 

av mer privat karakter, er de vanskeligere å motbevise enn for menn (Flekkøy 2000: 275). I en 

slik situasjon hvor den beskyldte kvinnen er en relativt uetablert writer, er veien kort til å få 

stempel som groupie. Hun oppfattet derfor at hun ikke hadde andre valg enn å svare med en 

reaksjon mot denne writeren: 
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Det var en av de gutta som mente at jeg hadde prøvd meg på han. Jeg ble så sur på han 

at jeg måtte... gi fra meg et slag... Eller noen fler. Men jeg er jo ikke akkurat sterk da. 

Det var rett og slett fordi jeg vil bli respektert, og det blir jeg først hvis jeg faktisk 

viser at jeg ikke tar i mot dritt, men jeg er ikke nødvendigvis på den måten hvis du 

respekterer meg. Hvordan kan du forvente respekt hvis du ikke gir det tilbake? 

(Marianne). 

I sitatet over fortalte Marianne at hun brukte vold som strategi for å gjenopprette balansen 

etter å ha blitt utsatt for falske rykter. Hun hadde gitt personen, som anklaget henne for å 

prøve seg på han, et par knyttneveslag for å forsøke å sette seg i respekt. Vold assosieres 

gjerne med menn, og er mer tabu for kvinner å utøve, men som studien til Grundetjern og 

Sandberg (2012: 629) viste måtte også de kvinnelige narkotikaselgerne, ty til vold for å sette 

seg i respekt, fordi det forventes at de er fysisk og mentalt svakere. 

Andre studier (Steffensmeier og Allan 1996: 459, Swart 1991: 43) viser også at det kan være 

problematisk dersom kvinner går for mye i mot egen kjønnsrolle, at det blir sett på som et 

avvik fordi det forventes at kvinner skal være omsorgsfulle som potensielle mødre. Kan altså 

her havne i en rollekonflikt (Hylland Eriksen 1998: 64). Voldelighet kan kanskje sies å være 

noe av det som mest strider mot den tradisjonelle kvinnerollen (Steffensmeier og Allan 1996: 

479). De må derfor finne en balanse mellom femininitet og maskulinitet uten å bryte for mye 

mot noen av dem. Dette kan være hvorfor Marianne er rask med å understreke at hun ikke er 

sterk, og impliserer dermed at han sikkert ikke fikk noen skade og at det ikke var så farlig at 

hun slo han. Selv om hun brøt rolleforventningene til kvinnestatusen, trådde hun ikke over 

streken. Med den økte kriminaliseringen av graffiti i Oslo, ble miljøet på 1990-tallet preget av 

mer voldelighet fordi det tiltrakk seg nye ungdomsgrupper (Holen 2005: 61), men også fordi 

writerne plutselig hadde mer å miste (Høigård 2007: 297-8). 

Flekkøy (2000: 268) skriver at rykter, sanne eller usanne, fungerer som informasjon de andre i 

et miljø har om en person, og blir dermed bildet de har av denne personen. Ryktet en jente 

har, innvirker på hvor hun er plassert i hierarkiet, og virker inn på hennes handlingsrom, og er 

derfor svært viktig. For at ryktet ikke skal sette seg, er det viktig å reagere på dette, hvis dette 

ikke blir gjort, kan det bli sett på som en bekreftelse på at ryktet stemmer.  De andre i miljøet 
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har derfor mulighet til å forme de andres rykte (Flekkøy 2000: 273). For Marianne ble det 

nødvendig å bruke fysisk vold for å bevise at hun ikke var til å kødde med. 

En aggressiv oppførsel ble sett på som nødvendig for å overleve som narkotikaselger. For de 

kvinnelige narkotikaselgerne var det essensielt å holde seg unna seksuelle relasjoner med 

mannlige narkotikaselgere, men de kunne bruke vold for å gjennopprette imaget sitt, dersom 

man hadde gjort det (Grundetjern og Sandberg  2012: 628). Reagerer de ikke på ryktet kan det 

fungere som en bekreftelse på at det er sant. Når de reagerer, fungerer det preventivt, og viser 

for de andre at dette ikke er en man bråker med (Flekkøy 2000: 273).  

”Gutta er jævlig flinke til å disse” - Følelsesmessig avkobling 

Følelsesmessig avkobling, henviser til at man ikke lar erting gå inn på seg, eller i alle fall late 

som og ikke vise at den gjør det. Ada skilte seg ut fra de andre deltakerne ved at hun var den 

som mest aktivt tok i bruk denne strategien, og var den eneste som var veldig bevisst på å 

bruke denne. Selv om de fleste kan sies å ha brukt denne, var Ada den som var mest bevisst 

på dette og er derfor brukt som eksempel. Hun fortalte om hvordan det var å være kvinne i 

graffitimiljøet: 

Jo mer du henger med gutter, og spesielt i det miljøet, må man jo liksom snakke for 

seg og vise litt guts da. Men jeg har aldri vært opptatt av det på en måte heller. Det er 

bare en sånn naturlig greie som kommer med at du ikke må finne deg i drittslenging 

da, rett og slett. Så blir man respektert hvis man er en- jeg er stort sett veldig snill og 

grei, og mine venner behandler jeg med respekt og de behandler meg med respekt 

tilbake (Ada). 

Hun fortalte at det hadde vært veldig mye erting av henne i begynnelsen, og hun tolket dette 

som en form for testing for å se om hun var tøff nok. Ved å late som at hun ikke brydde seg, 

fikk ikke kompisene hennes den reaksjonen de var ute etter, og ga seg derfor etter hvert. Hun 

var fast bestemt på å oppføre seg rettferdig og imøtekommende, og at dette skulle være nok. 

Dette ble en strategi for å bevise at hun ikke var like følsom som andre kvinner. Hun fortalte 

videre: 

Gutta er jævlig flinke til å disse, og de er ganske mannssjåvinistiske når det kommer til 

stykket. Men jeg tror det handler om å være ydmyk, snill og grei. Sånn som når jeg ble 
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kjent med de kompisene mine så var det noen av dem som dissa meg hele tida. Hvor 

jeg bare satt og lo dem opp i trynet og syntes dette her var kjempemorsomt, fordi de 

prøvde så hardt å provosere meg og disse meg. Men jeg bare, jeg driter i hva du 

mener, hvis du disser meg, så disser jeg ikke deg tilbake fordi jeg liker det du gjør. Jeg 

bare synes det er morsomt og bare gjøre det motsatte tilbake egentlig, og bare være 

ærlig og rett fram. Men det er mye diss, det er det ass av jenter, sånn litt for mye 

(Ada). 

I sitatet over forteller Ada at kompisene hennes aksepterer og liker henne. Ada anerkjenner at 

kompisene hennes kan være mannssjåvinistiske, men mener også at man kan komme bak 

denne holdningen deres, dersom man er ydmyk, snill og ignorerer ertingen deres, og at det 

dermed ikke bare handler om kjønn, men også går på hvordan man er som person.  

Goffman (1992: 180) skriver at erting kan fungere for grupper som en uformell form for 

testing av nye, potensielle medlemmer for å se om de ”tåler spøk… det vil si om de kan opptre 

vennskapelig når de kanskje ikke føler trang til det” (Goffman 1992: 180) 

For å gjøre dette, må man klare å kontrollere ansiktsuttrykk og stemme for ikke å avgi uttrykk 

på en slik måte at de andre forstår at spøken går inn på personen. Hvis personen består 

prøven, har hun bevist at hun er til å stole på. At Ada ikke ga inntrykk av at ertingen gikk inn 

på henne, beviste for kompisene hennes at hun var en av dem, og kanskje viktigst- ikke som 

andre kvinner. For Ada ble følelsesmessig avkobling en vellykket strategi for å oppnå aksept 

og bli en del av gjengen. Dette hadde også fungert for noen av de kvinnelige deltakerne i 

Høigårds (2007: 373) studie, da de fortalte at mobbingen hadde ga seg, så lenge de holdt ut til 

guttene gikk lei. 

Grundetjern og Sandberg (2012: 629) fant også denne strategien blant de kvinnelige 

narkotikaselgerne, men i motsetning til de kvinnelige writerne, kunne de oppleve å bli testa 

enda hardere enn det de mannlige writerne gjorde. Denne strategien var vanlig å bruke 

sammen med voldelighet og avseksualisering for å skjule hvilke følelser de egentlig hadde når 

ble de ble utsatt for seksuell trakassering. Dersom det gikk inn på dem, var det heller ikke 

uvanlig å undertrykke disse følelsene for å unngå emosjonell smerte. Noen følte også at de 

mistet seg selv ved å avkoble seg for mye (Grundetjern og Sandberg 2012: 630). Dette kan 

nok ha noe med at narkotikasalg er enda strengere kriminalisert enn graffiti, og en konsekvens 

av dette er at førstnevnte miljø er enda mer lukket. Risikoen man tar er større, og dermed er 
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de mer mistenksomme til potensielle tystere. Som Ada fortalte, var det en helt annen form for 

testing hun ble utsatt for, da dette ikke var grov seksuell trakkasering, men kompiser som ertet 

henne, hun behøvde derfor heller ikke å undertrykke følelser ovenfor seg selv siden hun ikke 

opplevde dette som traumatiske opplevelser. 

5.3 ”Jeg vil ikke kle meg sexy” – Avseksualisering 

Som vist i forrige kapittel er veien kort for kvinnelige writere å bli nedgradert til groupie. Det 

viste seg også at de kvinnelige writerne ikke nødvendigvis trengte å gjøre noe av dette for å 

bli seksualisert, slik som i Siljes tilfelle, som måtte bruke flere år på å få overbevist de andre 

om at hun ikke var en groupie. En strategi er dermed å underspille alle tegn på seksualitet, 

unngå seksuelle relasjoner med mannlige writere og å ta aktivt avstand fra groupies, som kan 

fungere som en symbolsk grense. I motsetning til tidligere funn, som viser at kvinnelige 

writere kan bruke seksualisering som en strategi, gjorde deltakerne i denne studien det 

motsatte.  

Underspille femininitet  

Da jeg spurte Marianne om hun hadde noen dårlige erfaringer knyttet til det å være kvinne i 

graffitimiljøet, svarte hun: 

Det var en fyr fra som ba meg om å slikke på piecen hans og posere foran den med 

rompa struttende mot kamera. Jeg bare ”Nei!” Med en gang jeg gjør noe sånt er jeg 

ikke noe annet enn en groupie (Marianne). 

Da en mannlig anerkjent writer prøvde å få Marianne til å posere på en seksuell måte, stod 

hun i mot for ikke å få et groupiestempel. Da ville hun bli satt i en seksualisert kontekst som 

ville overskygget hennes kvaliteter som writer. Silje ble spurt om det var noen ekstra hensyn 

hun tok når hun skulle male: 

Jeg er så veldig androgyn. Jeg vil ikke kle meg sexy. Jeg har kledd meg likt siden jeg 

var 14 år. Jeg vil ikke stå i hotpants og male piece fordi jeg vet at jeg må bøye meg, og 

da kommer ræva til å henge ut, og da er det dét gutta kommer til å se på (Silje). 
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En av måtene Silje avseksualiserte seg på, var å unngå og kle seg ”sexy”. Med det mente hun 

klær som ikke viste for mye hud fordi det da ville bli vanskeligere for henne å male uten å 

vise kroppsdeler som kunne føre til at hun ble seksualisert. Som Messerschmidt skriver (2009: 

86) er kroppen aktivt med i konstruering av kjønn. Silje velger her å underspille tegn på 

femininitet ved å skjule visse deler av kroppen og ikke fremheve feminine trekk.  

Dette handlet ikke nødvendigvis bare om seksuell oppmerksomhet, men også at feminine klær 

kunne være veldig upraktisk å ha på seg når man skulle male av fysiske grunner. Det lønnet 

seg også å ha på seg mer maskuline klær så man ikke stakk seg ut i gruppen når man var ute 

og malte illegalt. Alle deltakerne i denne studien var svært bevisste på ikke å skille seg ut som 

kvinne i mørket. Mari sa: 

I begynnelsen var det bare meg og gutta. Så da prøvde jeg å gli litt inn i mengden. 

Putta håret inn i jakka, brukte ikke stramme bukser, brukte joggebukser for eksempel. 

Ikke skille meg ut, fordi da er det veldig lett å bli lagt merke til. Så jentene må jo passe 

på at de faktisk er jenter i et sånt miljø (Mari). 

Når Mari skulle male med de mannlige writerne. var hun bevisst på at hun som eneste kvinne 

ville tiltrekke seg oppmerksomhet, dersom hun kledde seg for feminint. For lettere å skli inn 

blant kompisene, passet hun derfor på å skjule feminine trekk. Som Hedda fortalte i forrige 

kapittel hadde hun opplevd at noen av de mannlige writerne mente at hun lettere slapp unna 

som kvinne, og at dette ble brukt for ikke å anerkjenne henne i like stor grad som andre. Det 

var først da hun ble tatt av politiet at hun erfarte at de tok henne mer seriøst som writer.  

Ella hadde derimot opplevd fordeler ved å utnytte stereotypiene politiet og vektere hadde til 

writere:  

Men samtidig kan det også være en fordel å være jente. For da jeg var yngre, og malte 

mye ulovlig, så var det en del ganger hvor politi og vektere kom og spurte meg om 

”Har du sett noen gutter i nærheten som har tagga” og litt sånn, ikke sant. Så de regner 

ofte ikke med å møte på en jente da (Ella). 

Det at politi og vektere ikke forventet å finne en kvinne, gjorde at de raskt avfeide henne som 

den skyldige og hun slapp dermed unna, gitt at de ikke ble tatt på fersk gjerning. Politiblikket 

(Finstad 2000: 66) gjør at politiet ofte leter etter stereotypiske gjerningspersoner, ved og 

kategorisere og fortolke basert på tidligere erfaringer. Dette fører til at det som regel er visse 
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typer personer som blir tatt, og dermed at de som ikke har disse egenskapene lettere slipper 

unna. Ella lærte seg å utnytte politiblikket til sin fordel, og la ekstra vekt på det faktum at hun 

var kvinne: 

Noen ganger tok jeg med meg klesskift i sekken og hadde med meg en kjole, og med 

en gang jeg var ferdig, så bytta jeg til en kjole og så ut som den lille, søta jenta på tur, 

ikke sant (Ella). 

I sitatet over drar Ella sitt kjønn til sin fordel ved at hun under de maskuline klærne har på seg 

feminine klær. Hun benytter seg av det at hun, enkelt som kvinne i feminine klær ikke vil 

tiltrekke seg oppmerksomhet fra politiet fordi hun skiller seg ut fra den typiske writeren. 

Dette bidro til at hun hadde en effektiv og relativt sikker rømningsstrategi etter at hun hadde 

malt illegalt. Denne strategien funker for å slippe unna straff. Ella hadde altså i motsetning til 

Hedda opplevd at det var positivt å skille seg ut som kvinne.  

Unngå seksuelle relasjoner 

 Enda en måte under avseksualiseringsstrategien var å unngå seksuelle relasjoner med 

mannlige writere. Som vist i forrige kapittel hadde Silje slitt med rykter om at hun var 

groupie, hun fortalte også: 

Jeg har vært veldig sterk på at jeg ikke skal ligge rundt, men alle har sagt at jeg har 

ligget rundt, så jeg har fått et horestempel uten å være hore i det hele tatt. Så det har 

plaget meg veldig, eller jeg har fått høre det veldig mye ( Silje). 

I sitatet over forteller Silje at hun bevisst har unngått å ha sex med mannlige writere for ikke å 

få et groupiestempel. Dette har vært en strategi fra hennes side for å bli tatt seriøst og ikke bli 

seksualisert. Men som hun forteller har dette forsøket til dels vært fånyttes da hun har fått et 

horestempel, til tross for at hun har unngått seksuelle relasjoner med dem. Da Hedda ble spurt 

om det var vanskeligere å bli akseptert som kvinner svarte hun: ”Det er lett å falle i fellen og 

holde på med andre taggere. Men da blir man dama til noen, jenta til noen og ikke en som får 

respekt for det man driver med selv.” 

Det er letthendt å falle for noen som frekventerer samme miljø som en selv og deler de 

samme interessene. Men menns status ikke blir skadet av seksuelle rykter, heller det motsatte, 

vil det for en kvinne ofte være negativt (Flekkøy 2000: 274). Når Hedda fortalte at det er lett å 
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falle i fellen med å holde på med andre writere, sikter hun til det at da er lettere å bli stempla 

som groupie. For de kvinnelige narkotikaselgerne Grundetjern og Sandberg (2012: 626) 

studerte var dette den viktigste strategien. 

Symbolske grenser til groupies  

Som vist i forrige kapittel, var de kvinnelige writerne sterkt kritiske til groupies, og utenom 

Marianne som hadde en positiv innstilling til graff on girls. Var de andre negative til dette 

fenomenet når de knyttet det til en seksuell kontekst. Hedda uttrykte sin misnøye over dette 

fenomenet:  

Det er liksom sånne pornogreier. Guttene står sikkert og runker, vet du, æsj! Jeg synes 

det er kvalmt. Gutta er on for the ride liksom, jentene i miljøet er ”Hvis du holder på 

sånn, så er du hore”. Ja, har ikke noe respekt for sånne jenter. De får heller ikke noe 

respekt av guttene, men de synes jo at det er sexy da (Hedda). 

I utdraget over snakker Hedda om hvor lite hun liker dette fenomenet, og at dette er en 

oppfatning som deles av mange av kvinnene i miljøet. De mannlige writerne liker det fordi de 

liker nakne damer, men de får ingen respekt utover seksuell oppmerksomhet, mens kvinnene 

oppfatter de som blir malt på som horer. Det er altså ingen respekt eller anerkjennelse å få av 

noen av partene. 

Ved var å ta sterk verbal avstand fra groupies og kvinner som drev med graff on girls. Ved å 

gjøre dette, skapte de en symbolsk grense mellom dem og oss. Dette er hva Michele Lamont 

kaller en moralsk, symbolsk grense (2002: 98). I en kontekst som dette vil det si at de 

kvinnelige writerne, vurderer groupiene til å ha dårligere moral enn dem selv og dermed 

argumenterer for at de selv er bedre mennesker.  Legger verbalt vekt på at de ikke er som dem 

for ikke å bli assosiert med dem. Groupies er stigmatiserte, som gjør det lettere å 

forskjellsbehandle dem (Goffman 1975: 17-9). Grunnen til at de kvinnelige writerne gjør det 

er fordi de vet at de risikerer med et slikt stempel å bli forskjellsbehandlet selv. På grunn av 

stigma by association (Pryor m. fl. 2012: 224) er de kvinnelige writerne sterke på å ikke være 

venner med slike kvinner, fordi de da risikerer å bli stemplet som det samme. Flekkøy (2000: 

274) fant også at venners status smittet, og at man derfor måtte være påpasselig med hvem 

man var sosial med.  
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5.4 ”…vi fikk anerkjennelse utenfra”- Myndiggjøring 

gjennom kvinnelige crews og sosiale medier 

Den fjerde og siste strategien, myndiggjøring gjennom kvinnelige crews og sosiale medier, er 

en måte å omdefinere spillereglene på når de ikke opplever å få aksept basert på de andre 

strategiene. Mannlige writere bruker også sosiale medier, men siden de i utgangspunktet 

lettere får lokalrespekt, er ikke de like avhengig av denne som noen av de kvinnelige writerne 

var. 

Noen av deltakerne i denne studien hadde opplevd å ikke få bli med i crews med mannlige 

writere, en måte å løse dette på var å danne crews med utelukkende kvinnelige medlemmer. 

En av deltakerne fortalte: 

Men jentene har som regel egne crew da, selv om noen jenter er i crew med gutter 

også. Det crewet jeg er med i nå, skal være et rent jentecrew. Det ble starta fordi det 

ofte var jenter som hadde lyst til å være med i crew, men ikke fikk lov å bli med i 

guttecrew. Målet vårt er å komme opp og bombe mer enn guttene (Deltaker). 

Motivasjonen til å danne crews kommer av at det da er lettere å komme opp ved at man er en 

gruppe som går sammen for å male det samme, sammenlignet med å male one name. Det aller 

viktigste for å få fame, er som nevnt tidligere kvantitet. Derfor vil de fleste writere etter hvert 

bli med i crew, fordi det er mye vanskeligere å komme opp på egenhånd. Dette bidro igjen til 

at de fikk en bedre mulighet til å vise at de også hadde det som skulle til for å fame. At noen 

av de kvinnelige writerne ikke fikk bli med i crew med gutter, kan ha med at de enten ikke 

fikk aksept, eller at de ikke var like flinke som dem. Medlemmer i et crew er som nevnt i 

forrige kapittel, ofte på samme nivå når det gjelder utøvelsen av graffiti. Man vil ikke ha med 

writere som er mye dårligere fordi writerne skal representere crewet og hvis én er mye 

dårligere, trekker dette ned statusen til dem som gruppen. Kvinnelige crews ble også brukt 

som strategi av Pabóns (2013) deltakere, men deltakerne i denne studien risikerte ikke å miste 

status ved å bli med i et slikt crew. Som vist i forrige kapittel, var flere mannlige writere 

positivt innstilt til kvinnelige crews.  

Sosiale medier har inntatt de fleste kulturer, graffitimiljøet skiller seg ikke ut her. I dag bidrar 

internett bidrar til å opprettholde og utvikle subkulturer (Hodkinson 2005: 564). Spesielt 

bildetjenesten Instagram, brukes av mange writere og crews for å vise fram graffiti. Fordelene 
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ved Instagram, er for det første at bildene er i fokus, sammenlignet med andre sosiale medier. 

Bildene som legges ut fremstår som en oversiktlig collage. For det andre kan man velge en 

privat konto, som gjør at brukeren selv bestemmer hvem som får tilgang eller ei. Sosiale 

medier hadde en tvetydig status i graffitimiljøet. På den ene siden var folk mistenksomme, 

spesielt de eldre. Mens de yngre ofte hadde et annet inntrykk, som kan komme av at de var 

vokst opp med sosiale medier på en annen måte. Silje som lenge hadde vært i graffitimiljøet 

fortalte: 

De som er ekte da, for å kalle det det. De driter i Instagram, men det er mange som har 

vært borte lenge, som plutselig ”Å, Instagram!”. Så drar de en tagg og tar bilde av den 

og legger den rett ut på Instagram. Får kanskje mange likes og følgere. Så føler de at 

de er kule og populære. Men du ser jo ikke taggs av dem på gata. Det er liksom bare 

sånn instafame. Det handler jo om å få fame, men det skal være på gata og være 

gatecred da (Silje). 

Ifølge Silje skal ekte graffiti være ute på gata. Problemet med instafamen, som sies i et 

negativt tonefall, er at man ikke får sett graffitien i kontekst. Når alt blir samlet på ett sted, ser 

det mer imponerende ut, enn hvis man aktivt må oppsøke det ute i offentligheten. Hun nevner 

writere som har vært aktive tidligere, og som plutselig øyner sjansen til å få cred for gammel 

graffiti de har laget ved å legge ut bilder på Instagram. Dårligere enn fame som man får ved å 

male ute på gata. Hedda var også negativt innstilt til Instagram:  

Hedda: Det som irriterer meg er den instafamen. Graffitimalere som får seg 

Instagramprofiler og poster masse piecer. Det er mange som poster bilde av ulovlige 

piecer og så viser det seg å være sånn semiulovlig. Forlatt lagerbygning på 

bondelandet liksom. Også får de masse fame da. De blir kjente fordi de lager kule 

ulovlige piecer som ikke egentlig er det. Også er det jo folk som ikke kan male, men 

som får andre til å gjøre det for seg. Så poster de bilde av det og får mange følgere og 

blir kjente fordi de poster noen bilder på Instagram, istedenfor at de faktisk er ute og 

bomber (Hedda). 

I sitatet over tar Hedda opp problemet med at man ofte ikke ser hvor graffitien er malt og at 

det dermed er writere som får hyllest for graffiti som kanskje er malt på steder som krever 

liten risiko for å male. I tillegg nevner hun problemet med at kanskje andre har malt graffitien 
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for en, men at man utgir det for å være sitt eget. Dette var som nevnt tidligere et problem som 

flere kvinnelige writere opplevde å bli beskyldt for.  

På tross av at Silje og Hedda hadde et negativt inntrykk, var det også noen av deltakerne i 

denne studien som brukte dette som en strategi, i kombinasjon med å være med i et kvinnelig 

crew: 

For 2-3 år tilbake så sa det plutselig ”svosj”, og så kom det flere jenter. Jeg tror det har 

noe med Instagram å gjøre, fordi det gjør det lettere å nå ut til flere. Crewet vårt har en 

Instagramprofil med graffiti, hvor vi legger fokus på at vi er jenter. I løpet av en dag 

kunne vi få over hundre følgere. Kun fordi vi var jenter. Så begynte folk fra hele 

verden å vise interesse. Men Norge… ingenting! Det var først da vi fikk positiv 

respons fra Tyskland, England, Spania og Amerika, ikke minst Amerika, at det norske 

miljøet fikk øynene opp for oss. Så da var det plutselig kult å kjenne oss, siden vi fikk 

anerkjennelse utenfra. Jeg synes det blir litt sånn dobbeltmoralsk, fordi vi var der hele 

tiden, men de brydde seg ikke noe om oss tidligere (Deltaker) 

Da hun ikke hadde oppnådd å få respekt fra de mannlige writerne i Oslo, hadde hun ved hjelp 

av internett nådd ut til writere i andre land, som hadde gitt henne det. Graffitimiljøet er som 

nevnt sterkt hierarkisk oppbygd, globaliseringen av denne subkulturen har bidratt til et globalt 

hierarki (Macdonald 2001: 91). De med høy subkulturell kapital (Thornton 2005), har 

definisjonsmakt til å gi anerkjennelse videre (Solhjell og Øien 2012: 29). Dette er årsaken til 

at denne deltakeren og venninnene opplevde å få aksept av writerne i Oslo, fordi 

anerkjennelsen de fikk fra utlandet, var fra writere som internasjonalt hadde like høy eller 

høyere status enn det de mannlige writerne i Oslo hadde, og dermed like stor eller større 

definisjonsmakt til å gi anerkjennelse. Da kunne ikke det norske graffitimiljøet, ignorere deres 

talent lenger. 

 

 

 

 



86 

 

5.5 Sammenfatning 

I dette kapittelet ble det identifisert fire strategier som de kvinnelige writerne tok i bruk for å 

oppnå anerkjennelse og aksept. De kvinnelige writerne tar gjerne i bruk flere strategier 

samtidig.  

Den første strategien, dedikasjon til reglene, er i utgangspunktet en kjønnsnøytral strategi 

siden de mannlige writerne også må ta i bruk denne for å oppnå anerkjennelse. I motsetning 

til de mannlige writerne, ser det ikke ut til at de kvinnelige writerne har noe slingringsmonn, 

men må følge dem mer slavisk. Videre ble det identifisert tre understrategier: Den første var å 

vise selvstendighet når man malte, den andre var å gjøre noe som ga høy status, den tredje var 

å bli tatt av politiet. Disse tre viste på hver sin måte dedikasjon. 

Den andre strategien, var å utøve maskulinitet, et håp om å redusere sin kvinnelige distinksjon 

og dermed bli akseptert. De kvinnelige writerne opplevde at de måtte være tøffe, aggressive, 

voldelige og følelsesmessig avkoble seg.  

Den tredje strategien, avseksualisering, var et også forsøk på å redusere sin kvinnelige 

distinksjon, ved å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet, og et groupiestempel for å bli 

anerkjent som writer. Å underspille femininitet, unngå seksuelle relasjoner og trekke 

moralske grenser til groupies, var understrategiene som ble funnet her. 

Den fjerde strategien, som ble identifisert, var myndiggjøring gjennom sosiale medier.  

Dersom de kvinnelige writerne opplevde å ikke få anerkjennelse fra de lokale writerne i Oslo, 

kunne de gjennom sosiale medier som Instagram nå ut til anerkjente writere i andre land og 

dermed utnytte seg av det globale hierarkiet graffitimiljøet i dag består av. Dette var den mest 

overraskende strategien som ble funnet, og er ikke dokumentert i andre studier av 

graffitimiljøet. 
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6 Avslutning 

6.1 Hovedfunn 

I denne oppgaven har jeg ved hjelp av syv intervjuer, med kvinnelige, illegale graffitiutøvere 

forsøkt å finne ut hvordan det er å være kvinne i Oslos graffitimiljø, og hva de gjør for å 

oppnå anerkjennelse og aksept. At graffitimiljøet er svært mannsdominert, har gjort at 

kvinnelige writere har blitt viet liten oppmerksomhet i tidligere forskning. Teoretisk, tok jeg 

utgangspunkt i handlingsteoriene til Goffman (1975; 1992) og Hylland Eriksen (1998), og 

knyttet dette opp mot performativ kjønnsteori (West og Zimmerman; 1987; Connell og 

Messerschmidt 2005; Epstein 2007; Messerschmidt 2009; Windsor 2015). De fleste tidligere 

studier av graffiti med fokus på kjønn, både internasjonalt (Macdonald 2001; 2005; Monto 

m.fl. 2012) og i Norge (Høigård; 2007), har fokusert på de mannlige deltakerne. Disse 

studiene konkluderer alle med at årsaken til at det lave kvinnelige deltakerantallet, skyldes at 

graffiti er en måte å utøve maskulinitet på og at kvinnelige deltakere blir en trussel mot 

maskulinitetskonstruksjonen som gjøres på feltet. Gélinas (2013) viser i sin artikkel hvordan 

myten om graffitihora og groupies bidrar til at de mannlige deltakerne får mulighet til å 

kontrollere kvinnelig deltakelse. Pabóns (2013) studie av kvinnelige graffiticrews i Chile og 

Brazil, er én av få studier som utelukkende har fokusert på kvinner. Deltakerne i Pabóns 

studie opplevde marginalisering og seksualisering av de mannlige writerne, de kvinnelige 

crewsene fungerte derfor som frirom, hvor de slapp å ta stilling til dette. 

I kapittel fire besvarte jeg det første forskningsspørsmålet som var: 

Hvordan er det å være kvinnelig, illegal graffitiutøver i det mannsdominerte 

graffitimiljøet i Oslo? 

I kapittel fire belyste jeg de kvinnelige writernes opplevelser og erfaringer de hadde som det 

marginale kjønn i Oslos graffitimiljø. Jeg fant at introduksjonen de hadde til miljøet, og 

spesielt til andre writere hadde mye å si for deres mottakelse og sjanser for aksept og 

anerkjennelse. De kvinnelige writerne jeg snakket med, kom hovedsakelig inn på tre måter. 

Den første var gjennom venner som inspirerte dem til å begynne. Den andre måten var 

gjennom eget initiativ, hvor de hadde blitt inspirert til å begynne med dette selv. Den tredje 

måten var gjennom en kjæreste. Funnene skiller seg derfor fra tidligere studier (Macdonald 
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2001; Høigård 2007) som viser at kvinner hovedsakelig kommer inn via en kjæreste. Blant 

deltakerne var det kun én som begynte etter at hun ble sammen med en annen writer.  

At kvinner tradisjonelt sett har kommet inn på grunn av en kjæreste er allikevel fortsatt en 

utbredt oppfatning, sammen med myten om graffitihora og groupies, bidrar dette til at det blir 

stilt spørsmål ved deres deltakelse. Deltakerne i denne studien fortalte at den eneste 

anerkjente motivasjonen for å male var graffiti for graffitiens skyld, en mannlig writer er 

derfor ikke en godkjent motivasjon. Deres deltakelse blir i de tilfellene tolket som avhengig 

av hans, og statusen som writer blir i flere tilfeller nedgradert til groupie som fungerer som et 

stigma. Videre fortalte de kvinnelige writerne om relativt tradisjonelle kjønnsroller, som 

gjorde at flere av mannlige writerne følte et ekstra ansvar for dem som kvinner. Noen av de 

mest ekstreme, mente at det kun var menn som behersket graffiti, selv om dette så ut til å 

gjelde et mindretall.  

På den andre siden hadde de fleste, hovedsakelig writer kompiser og få venninner som var 

writere. Dette tyder på at de i hvert fall blant vennene ble akseptert. Introduksjon, tidsperiode 

for når de ble aktive og alder, spilte alle inn i hvordan de ble mottatt. For det første ser det ut 

til at miljøet har blitt mer vennlig innstilt ovenfor kvinnelige deltakere siden Høigårds (2007) 

studie av Oslos graffitimiljø på 1990-tallet. At det er så få kvinnelige writere, bidro også til at 

mange menn syntes det var mer interessant med dem enn med andre menn. For det andre ser 

det også ut til at det er de yngre guttene som er sterkest på å seksualisere kvinnelige writere, 

da gjerne jevnaldrende.  

Kapittel fem, som var sterkt inspirert av Grundetjern og Sandbergs (2012) studie av 

kvinnelige narkotikaselgere i Norge og deres strategier for å overleve i en økonomi som 

favoriserer maskulinitet over femininitet.  Forskningsspørsmålet i dette kapittelet var: 

Hvilke strategier tar de kvinnelige writerne i bruk for å oppnå aksept og 

anerkjennelse? 

Under intervjuene fant jeg fire strategier, med dertil tilhørende understrategier, de kvinnelige 

writerne trakk på for å oppnå aksept og anerkjennelse. Strategiene ble ofte brukt i 

kombinasjon med hverandre, og hadde i flere tilfeller noe glidende overganger.  

Den første strategien, var dedikasjon til reglene. Dette er for så vidt en strategi også de 

mannlige writerne må ta i bruk for å oppnå anerkjennelse, men i motsetning til de mannlige 
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writerne må ofte kvinnelige writere følge reglene mer slavisk enn det de mannlige behøver. 

Under denne strategien, fant jeg tre understrategier: selvstendighet, risikotaking og å bli tatt 

av politiet. Disse tre viste på hver sin måte at den kvinnelige writeren var dedikert, og var den 

beste strategien, dersom ikke den kvinnelige writeren var  rammet av groupiestigmaet. 

Den andre strategien, var å utøve maskulinitet, i et forsøk på å underspille deres kvinnelige 

distinksjon og bli godtatt som en av guttene. Måter de kvinnelige writerne gjorde dette var å 

opptre tøffe, aggressivt, voldelig og ved hjelp av følelsesmessig avkobling. På denne måten 

viste de at de ikke var til å bråke med og at de ikke var som stereotypiske kvinner. 

Den tredje strategien var avseksualisering, en måte å unngå seksuell oppmerksomhet, for å 

slippe å bli redusert til sexobjekt. De kvinnelige writerne jeg snakket med, gjorde dette på 

henholdsvis tre måter: Den første avseksualiseringsstrategien var å underspille femininitet. 

Den andre måten de gjorde dette på var å unngå seksuelle relasjoner med mannlige writere for 

å unngå å få et groupiestempel. Den tredje måten, var å trekke moralske, symbolske grenser 

til groupies. På en måte var det overraskende at ingen brukte seksualisering som strategi, da 

dette var noe flere av deltakerne fortalte om at kvinner de kjente til hadde gjort. Dette tyder på 

at deltakerne i denne studien var bevisste over at dette ikke bidro til en anerkjennelse de ville 

ha, men at de da i utgangspunktet ville bli tolket som sexobjekt. Kan være det være at den 

kjønnsegalitære norske kulturen har spilt inn? 

Den fjerde strategien, myndiggjøring gjennom sosiale medier, var et forsøk på å nå ut til 

writere i andre land for å få deres anerkjennelse. Graffitimiljøet er en global hierarkisk kultur 

som består av lokale miljøer verden over kunne de kvinnelige writerne i denne studien nå ut 

til writere med definisjonsmakt i andre land for å omgå den lokale Osloscenen. Da de fikk 

anerkjennelse av høyt respekterte writere i andre land, ble dette en form for godkjennelse som 

bidro til at de mannlige writerne i Oslo fikk øynene opp for deres potensiale og de videre ga 

dem sin aksept og anerkjennelse. Denne strategien har ikke blitt dokumentert i tidligere 

studier, som kan ha noe med at internett og sosiale medier har større utstrekning siden disse 

tidligere studiene.  

Dahl og Sandberg (2014: 696) fant at nyere, mer egalitære former for maskulinitet ser ut til å 

spre seg og bli normalisert i samfunnet. Dette tyder også funnene i denne studien på. De fleste 

kvinner får kanskje ikke så mye ut av graffiti fordi det skaper maskulinitet, men siden vi gjør 

kjønn og man tar aktivt del i å skape sin identitet og med økt likestilling og aksept for 
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forskjellige femininiteter og maskuliniteter er det også dem som har interesse i å skape 

maskulinitet. 

6.2 Refleksjoner 

Alle deltakerne i min studie var åpne om at de var kvinner. Det kan også være at det finnes 

jenter der ute som skjuler det faktum at de er jenter, og bruker dette som strategi for å slippe å 

møte på eventuelle problemer med seksualisering og ekskludering. En av deltakerne i 

Macdonald (2001: 135) Claw hadde klart å holde sin identitet og sitt kjønn, skjult i lang tid. 

Dette bidro til at hun oppnådde fame, mye takket være at folk trodde hun var mann. At writere 

bruker one name, som alias, gjør at de effektivt kan skjule sin identitet og sitt kjønn 

(Macdonald 2005: 315). Av den grunn kan det være kvinnelige writere i Oslo, som bruker 

dette som en strategi for å oppnå anerkjennelse og aksept, fordi de kanskje er klar over at det 

er vanskeligere å slå igjennom som kvinne. Jeg har hørt rykter om at det finnes noen der ute, 

men jeg har ikke fått dette bekreftet. 

Man må heller ikke glemme at graffitimiljøet er preget av sterk konkurranse, og kniving 

mellom writere er svært vanlig. Det er nok ikke så lett alltid for mannlige deltakere heller, 

men de slipper i hvert fall seksualiseringen. 

Jeg har snakket med flere mannlige writere, som er aktive i Oslo om deres oppfatning av 

temaet jeg har skrevet om. De fleste mener at dette ikke er et så stort problem og at de synes 

det er kult med kvinnelige writere og at de selv skulle ønske det var flere. Dette kan godt 

stemme, men det hadde vært interessant å gjøre en større studie, hvor man både inkluderer 

mannlige og kvinnelige writere for å sjekke om dette er generelle oppfatningen i miljøet. Med 

nok ressurser, ville det også vært interessant å gjøre et feltarbeid for å se disse relasjonene in 

action.  

At jeg kun har snakket med kvinnelige writere, gjør at jeg ikke kan si noe om de mannlige 

writerne, utenom hvordan deltakerne deres handlinger og motiver. Ut i fra denne studien og 

med tanke på at Norge får mer og mer kjønnsegalitære relasjoner gjør at jeg mistenker at en 

studie som foreslått over, ville vist at Oslos mannlige writere har endret oppfattelsen de har av 

kvinnelige writere siden Høigårds (2007) studie på 1990-tallet.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv  

 

Forespørsel om deltakelse I forskningsprosjektet  

Jenter og graffiti  

Bakgrunn og formål  

Jeg heter Madeleine Tjore Schee og holder for tiden på med en mastergrad i sosiologi ved 

Universitetet i Oslo. I den anledning skal jeg skrive en masteroppgave med temaet jenter i 

graffitimiljøet fordi de fleste studier til nå har fokusert på gutter.  

Jeg ønsker å gjennomføre intervjuer med aktive eller tidligere aktive kvinnelige 

graffitikunstnere i Oslo-området over 16 år som på et eller annet tidspunkt har drevet med 

ulovlig graffiti.  

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Innsamlingsmetoden vil hovedsakelig være intervjuer. Tidligere studier har konkludert med 

at det globale graffitimiljøet er et maskulint miljø og at det er vanskeligere for jenter å oppnå 

aksept. Jeg er derfor interessert i å høre med kvinnelige graffitiutøvere i Oslo om hvordan de 

selv opplever dette. Spørsmålene vil omhandle ditt forhold til og dine synspunkter om graffiti, 

graffitimiljøet og politikken som føres mot graffiti. Det kan også være mulig at jeg etter 

intervjuet spør om det er greit at jeg kan bli med en gang for å observere når du maler graffiti, 

men dette er helt opp til deg.  

Hvor lang tid vil det ta å delta?  

Intervjuet vil ta rundt 1 time og vi kan avtale tidspunkt og sted som passer best for deg. Under 

intervjuet kommer jeg til å bruke lydopptaker.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, som forsker har jeg taushetsplikt. 
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Personopplysninger, opptak og notater lagres uten andres tilgang.  

Deltakerne i studien blir anonymisert og vil ikke gjenkjennes i publikasjonen. Dette gjelder 

også for tredjeparter som nevnes under samtaler med forsker.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2015. Da blir alle personopplysninger og opptak 

fra intervju slettet.  

Frivillig deltakelse  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med: Madeleine Tjore 

Schee på Facebook eller e-mail:  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS  

Med vennlig hilsen Madeleine Tjore Schee  
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Vedlegg 2: Intervjuguide til prosjekt om 

kvinner i graffitimiljøet  

1. Innledning 
 

 Presentasjon av meg selv 

 Presentasjon av forskningsprosjektet 

 Fortelle kort om intervjuprosessen 

 Informere om at deltakelse er frivillig og at man kan trekke seg når som helst. Få 

signatur på informert samtykke, dersom dette ikke allerede er gjort 

2. Deltakerens bakgrunn 
 

 Hvor gammel er du? 

 Hva gjør du til daglig, jobber du eller er du for eksempel student? 

 Har du kjæreste? 

 Hvor er du oppvokst? 

 I hvilken del av Oslo bor du nå? 

 Er du opptatt av politikk? 

 Hva gjør du helst på fritiden? 

2 Tema 1: Deltakeren og graffiti 
 

 Når og hvordan begynte du med graffiti? 

 Når malte du sist? 

 Maler du mest tags, throwups eller piecer? 

 Kan du beskrive en typisk malerøkt, fra forberedelse til ferdig tag/throwup/piece? 

 Pleier du å planlegge når du skal ut å male, eller er det mer spontant? 

 Hvor lang tid tror du at du gjennomsnittlig bruker av tid på dette per uke? 

 Hva betyr graffiti for deg? 

 Hvordan vil du beskrive stilen din? 

 Hva er et crew, er det for eksempel noen goder eller forpliktelser som følger med? 

 Er du medlem i et crew? 

 Omgås du mye med andre writere? Maler du mest med dem eller på egenhånd? 

 Hva er forskjellen på graffiti og street art?  
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 Hvilket forhold har du til street art? 

3 Tema 2: Graffitimiljøet – status og holdninger 
 
Og så over til mer generelle spørsmål om miljøet: 

 Hvor mange tror du maler aktivt i Oslo og hvor mange tror du er jenter? 

 Tror du andelen av kvinnelige writere har endret seg opp i gjennom tidene? Stilt på 

en litt annen måte, tror du det er flere jenter i dag som maler enn tidligere eller 

omvendt? 

 Kjenner de fleste writerne hverandre, eller er det forskjellige grupperinger med 

ulike interesser, ideologier osv.? 

 Går de fleste writerne overens? Er lining vanlig for eksempel? 

 Kan du beskrive den typiske writeren for meg? 

 I begynnelsen var miljøet preget av sterke verdier som antivold, antidop og 

antirasisme. Hvordan preges miljøet av dette i dag, har det endret seg? 

 Vet du om Oslo skiller seg fra andre byer eller land med tanke på miljø og stil? 

 Hvilke kvaliteter må man ha for å være en god writer? 

 Har du noen gang blitt kalt toy? 

 Hvordan får man status i miljøet? 

 Hvem er de tre flinkeste writerne i Norge og hvorfor mener du at de er de best? 

 Er det noen kvinnelige writere med høy status i miljøet? 

 Hva tror du er den generelle holdningen i miljøet til kvinnelige crews? 

 Tagging/bombing blir ofte beskrevet som stygt av folk utenfor miljøet. Hva er ditt 

forhold til bombing? 

4 Tema 3: Kjønn i graffitimiljøet 
 
 Er det noen stilmessige forskjeller mellom jenter og gutter? 

 Er det noe med graffitien som gjør at det er flest gutter som gjør det? 

 Graffitimiljøet blir ofte beskrevet som et maskulint miljø, tror du at det er lettere 

for gutter å passe inn i miljøet? 

 Har du noen gang følt at det har vært vanskeligere å bli akseptert fordi du er jente? 

 Hvilket forhold har du til groupies? 

 Er det lettere å få innpass dersom kjæresten din er en del av miljøet? 

 Omgås du med mannlige writere og hvordan forholder guttene seg til deg? 
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 Hvorfor tror du det er så få jenter som utøver graffiti? 

 Tror du gutter og jenter legger ulik mening i graffitien? 

 Graffitikulturen har av andre blitt beskrevet som sexistisk og homofobisk, som 

henger sammen med den nære tilknytningen til hip hop miljøet. Er dette noe du 

tror også kjennetegner det norske miljøet? 

 Jeg gjorde et søk på google på graffiti girls for å se hva jeg fant og da dukket det 

opp sider som graffiti-girls.com og shriiimp.com. Hva er din mening om sånne 

sider? 

 Har du opplevd å bli behandlet annerledes innad i miljøet fordi du er jente? 

 Eller har du opplevd ubehagelige situasjoner? 

 Har du noe budskap med graffitien? Knyttet til for eksempel politikk eller 

fritidsinteresser? 

 Hvilket forhold har du til feminisme? 

5 Tema 4: Lovlig og ulovlig graffiti 
 

 Hva gir mest status av lovlig og ulovlig graffiti? 

 Maler du mest lovlig eller ulovlig graffiti? 

 Hvorfor maler du mest lovlig/ulovlig? 

 Maler du på lovlige vegger?  

 Er det steder du kan male lovlig i Oslo? 

 Har du noen gang så vidt sluppet unna vektere eller politi og kan du fortelle om en 

gang det skjedde? 

 Hvordan føltes det? 

 Har du blitt tatt for å male ulovlig? Kan du fortelle om en hendelse? 

 Fikk det noen konsekvenser for deg?  

 Hvordan reagerer miljøet dersom en writer slutter å male etter å ha blitt tatt? 

 Tror du politiet/vektere behandler kvinnelige writere annerledes enn mannlige? 

 Hvilke forholdsregler må man ta når man maler ulovlig, som man ikke behøver når 

man maler lovlig? Har du for eksempel andre klær på deg, planlegger du fluktveier 

eller lignende? 

 Tar du forholdsregler som gutter ikke behøver? 

6 Tema 5: Graffitimiljøet og storsamfunnet 
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 Hva mener du om Oslos nulltoleransepolitikk ovenfor graffiti, hvor utslaget er 

høye bøter og få lovlige vegger? 

 Tror du nulltoleransepolitikken har påvirket miljøet og i så fall, på hvilken måte? 

For eksempel sammensetningen, kvaliteten, rekrutteringen etc. 

 Kan du fortelle hvilket navn du skriver under (dette kommer ikke til å brukes i den 

ferdige studien) 

 Hvordan reagerer folk utenfor miljøet på at du maler? 

 Vet foreldrene dine at du maler, hva synes de om det? 

 Hvis du kunne bestemt, hvordan hadde graffitipolitikken sett ut? 

7 Avslutning 

 

 Har du noen spørsmål eller noe du vil tilføye? For eksempel noe vi ikke har 

snakket om eller noe du mener er viktig å snakke mer om? 

 Da vil jeg takke for at du tok deg tid til å la deg intervjue. 

 Spørre om det er mulig å bli med for å se på en gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


