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Abstract: 
For the first time in history, the global urban population now exceeds the global rural population, meaning that 
more than 50 % of the world’s population now live in cities. Much attention has been paid to the discourse of 
sustainable development during the last decades, however, many environmental and social scientists point to an 
increasing problematic realted to climate change. Greehouse gas emissions are rising, water levels are rising and 
drought periods are becoming longer, and urban areas are becoming more and more populated. Due to an 
increasing urbanisation, cities now have the highest demand, compared to rural areas, for food, water, energy 
and healthcare. At the same time, cities are the biggest threats when it comes to environmental impacts, being 
responsible for 75 % of all resource consumption and 70 % of energy-related greenhouse gas emissions. 
Drawing from sustainability transition theory, new modes of political governance theory and finally, pragmatist 
educational theory, this paper attempts to analyze the type of learning taking place in political spaces that exist 
within an institutional void. Learning, as a concept, is in this paper relating both to the type or learning the 
participants in the case study are experiencing, as well as what society can learn concerning Urban Sustainability 
Transitions (USTs). The aim of this paper is to explore theoretically and empirically how political spaces of 
USTs may function as educative spaces. It poses as its research question: How can pragmatist educational theory 
be used to understand transition for sustainability in institutional voids? As a case study, Housing Roar Uppsala 
is investigated as a political space where learning occurs. Two meetings have been recorded and four semi-
structured interviews have been made in order to analyze the conversations using Practical Epistemology 
Analysis. A dramaturgical analysis has also been made in order to understand the setting and staging in which 
the meetings took place. The paper identifies as its results that there is a lingering gap, a lack of knowledge, 
occurring throughout the meetings, which in turn leads to another gap: that nothing is happening within the 
network. Furthermore, the ultimate purpose of the network does not always correlate with the proximate 
purposes of the participants. This is a source for the lingering gap. Through these findings, this paper suggests 
that the structure of the meetings might not always be the most beneficial one when trying to transition into 
sustainability, however, it might be the only one participants have when faced with complex, wicked issues. 
Wicked issues are problems that do not have a simple, single solution. It also finds that the type of learning 
taking place within the network might be a negotiation of purposes between participants. Finally, the paper 
concludes that, in relation to USTs, the type of learning that is taking place is that perhaps a totally open, 
nonhierarchical, network-type organization in a completely open setting, that bans political figures and private 
companies from entering into the conversation is not the most successful way of reaching sustainability. 
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1. Introduction
In recent years, the sustainability challenges that our societies are facing, have increasingly been 

framed as a challenge of ‘transitions’ and there is a burgeoning academic literature on sustainability 
transitions. (Block, 2013, p.182). 

Cities are often said to be one of the most important entities when it comes to sustainability. Not only 
are cities and towns usually the first to be affected when it comes to ecological or political crises, but 
at the same time, much of our world’s innovation and sustainability solutions come universities and 
companies in cities. These solutions are much needed in this day and age. For the first time in history, 
the global urban population now exceeds the global rural population meaning that more than 50 % of 
the world’s population live in cities. Much attention has been paid to the discourse of sustainable 
development during the last decades, however, many environmental and social scientists point to an 
increasing problematic realted to climate change. Greehouse gas emissions are rising, water levels are 
rising and drought periods are becoming longer, and urban areas are becoming more and more 
populated. Due to an increasing urbanisation, cities now have the highest demand, compared to rural 
areas, for food, water, energy and healthcare. At the same time, cities are the biggest threats when it 
comes to environmental impacts, being responsible for 75 % of all resource consumption and 70 % of 
energy-related greenhouse gas emissions. However, thanks to the vast amount of innovation and 
experimentation taking place within cities, they are not only entities of unsustainability but also 
entities towards transition. (Loorbach, 2016). All over the world, cities are engaged in so-called 
‘sustainability transitions’. In order to move towards sustainable societies, towns develop projects and 
coordinate meetings where this type of transition can take place. (Evans, 2005). Urban Sustainability 
Transitions (USTs) refers to long-term structural transformation processes in complex urban socio-
technical systems (Loorbach 2009). One way to interpret these long-term sustainability 
transformations in complex systems is to consider them as wicked problems (Pryshlakivsky & Searcy 
2013). Wicked problems are characterised by being difficult to measure, predict or control according 
to traditional standards within science and modern decision-making methods, as well as lacking a one-
type-fits-all solution (Latour 2004). New political spaces emerge in society due to existing institutions 
lacking the power to provide an interdisciplinary solution to these wicked problems. Urban cities 
create networks of citizens to fill this ‘institutional void’, where no preconceived rules or norms exist 
in relation to policy-making (Hajer, 2003). When being faced with such wicked problems, appeals 
have been made to the importance of learning as a strategy to dig ourselves out of the current 
sustainability issues and according to Finger & Asun, 2001, we have to learn our way out of 
unsustainability. Sustainability transitions can sometimes be framed as an outcome of experimental, 
transformative and social learning, in other words, people are learning about the problem as they are 
working to fix it. However, research within the field of Environmental and Sustainability Education 
(ESE) highlights the complexity that comes with attempts to try and learn how to deal with wicked 
sustainability problems that lack answers. One relevant attempt to engage education in such processes 
is Education for Sustainable Development (ESD), which has been a crucial part of enabling the 17 
Sustainable Development Goals (SDGs), since their adoption by the United Nations in 2015, also 
commonly known as the Agenda 2030. The concept of ESD is seen as both the process of ensuring 
that the education provided is sustainable in quality and accessible for everyone, but also as assuring 
that the education that is being provided leads to a sustainable society.	  (United Nations, Sustainable 
development Education). As a follow-up programme to the Decade of ESD, which ran from 2005-
2014, the Global Action Programme (GAP) on ESD was created to reorient and strengthen education 
and learning. GAP has also identified five priority action areas, where the aims can be fulfilled and 
ESD can be scaled-up and advanced. Priority action area number five stresses the importance of 
finding sustainable solutions on a local level, which includes the increase in learning opportunities in 
settings that are formal, non-formal and informal. (UNESCO, 2015). These settings allow for the 
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involvement of stakeholders from all levels of society, both public and private. Thus, learning is not 
necessarily a prima facie method, especially not when relating to wicked problems that can contain 
large and unknown consequences that stretch into all spectra of society. (Pryshlakivsky & Searcy 
2013; Skolverket 2001). The meaning of learning must therefore be practically and theoretically 
explored. This paper will use a case study of Housing Roar Uppsala, a local network working towards 
sustainable housing, as a an example of when wicked problems enable the emergence of educative 
spaces in the above-mentioned institutional voids oriented towards USTs.  

1.1. Problem formulation & aim 
With these problems in mind, the aim of this paper is to explore theoretically and empirically how 
political spaces of USTs may function as educative spaces. It poses as its research question: 
- How can pragmatist educational theory be used to understand transition for sustainability in 
institutional voids? 
 
Against this problem formulation, the paper begins with a method chapter, followed by, a theoretical 
chapter. Following these, the case study of Housing Roar in Uppsala Sweden will be explored in two 
consecutive chapters, with the first of these chapters outlining the results of the Housing Roar 
meetings as well as the individual interviews held with a few of the participants. Three sections within 
the results chapter are accounted for, relating to the Practical Epistemology Analysis (PEA), as well as 
a presentation of the dramaturgy results. In the chapter following an analysis is made, translating the 
results found with the help of the theoretical framework, relating to political spaces, learning and 
education, as well as sustainability transitions. Boundaries to the research question have been set so as 
to focus on the example of Housing Roar only as a case study. This paper is part of a collaborative 
project between Uppsala University and Ghent University in Belgium. Both partners are to find two 
separate case studies in each respective country.  
 
The paper’s final chapter concludes that Housing Roar Uppsala is lacking the impact of private actors 
such as companies or NGOs, which could complicate the ability for Housing Roar Uppsala to reach 
the ultimate purpose of the network. It is not a mix of power resources. Also, participants proximate 
purposes collide with the ultimate purpose of the network, resulting in lingering gaps and a notion by 
participants that nothing is happening. Knowledge concerning the construction of the meetings could 
illustrate the fact that Housing Roar Uppsalas nonhierarchical, completely open meetings in a network 
formation might lack the ultimate structure for reciving ultimate results in terms of USTs. Participants 
are too busy negotiating the aim of the network rather than finding suitable solutions, due to each 
participants own proximate purpose. So, while they are learning by doing they are perhaps not 
learning for sustainability but rather for their proximate purposes. Perhaps the type of learning that is 
taking place at the meetings is simply that they are deliberating their proximate purposes to one 
another. USTs are about navigating through wicked issues and to try and handle the complexity of 
these issues. The participants of Housing Roar Uppsala have, through their discussions, learnt about 
deliberation and about the lingering gap occuring: that nothing is happening. Perhaps this negotation 
and deliberation is the only way people can discuss when faced with trying to solve issues that do not 
have simple, single solutions. 
 
The contribution of this paper will be to bring the analysis of PEA out of the classroom and have it be 
applied in an informal context. Considering PEA have almost exclusevly been used in order to analyze 
classroom learning, this paper will aim to apply the same analytical tool in transitions of sustainability. 
Through its findings, it will suggest that in relation to USTs, the type of learning that is taking place is 
that perhaps a totally open, nonhierarchical, network-type organization in a completely open setting, 
that bans political figures and private companies from entering into the conversation is not the most 
successful way of reaching sustainability. 
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2. Background 

2.1. Background on the case study of Housing Roar Uppsala 
As previously stated USTs triggers policy processes and activities in what this paper refer to as 
institutional voids. One example of such activism is the Housing Roar in Uppsala municipality. 
Housing Roar Uppsala [Swe: Bostadsvrålet] is a local activist network group created in 2016, which 
aims at bringing together grassroots organizations from all-over Uppsala, Sweden to create a forum 
where an exchange of knowledge can occur between participants. This is done in order to lift the 
current housing policy in Uppsala and work towards a more sustainable housing situation 
economically, environmentally and socially. Housing Roar Uppsala is part of the larger network 
Housing Roar, which has local networks spread out in many place in Sweden, such as in Gothenburg, 
Stockholm and Umeå. Housing Roar began as a movement in 2014 in Tensta, Stockholm. According 
to their Facebook page their main purpose is to identify important questions regarding housing 
policies in Sweden, as well as working towards a sustainable and fair housing policy in general. 
Organizations working towards these goals are welcome, however private companies, organizations 
linked to political parties and property owners are not welcome to join. Citizens not belonging to any 
organization are also welcome. (Facebook, Bostadsvrålet). As well as working towards the main 
purpose of Housing Roar, Housing Roar Uppsala also work towards four additional purposes, which 
involves everyone’s right to housing and reasonable rents, building housing in a way that doesn’t 
create a housing shortage, everyone’s right to stay put during renovations and to not be forced to 
move, and finally, to work towards a climate friendly and socially sustainable housing policy in 
Uppsala. Housing Roar Uppsala has 72 members on their Facebook group and the group has been 
holding meetings more or less monthly since it started in 2016. (Facebook, Bostadsvrålet Uppsala). 
 
The meetings lack a hierarchical structure, meaning there is not meant to be one or several people in 
charge of discussions, topics or outline. The activity in the network has gone from being quite active 
during the summer and spring period of 2017, to less and less people showing up to the meetings in 
the autumn and winter period of 2017. An important part of the work, according to the participants, is 
to lift the social dimension of the development of reconstruction and renovation taking place in 
Uppsala. A large focus during 2016-2017 has been tenants living in residences that are undergoing 
renovation and their experiences of this. The organisations involved in the network has also created 
demonstrations of 2-3000 people, produced a handbook regarding the housing situation in Uppsala 
called The right to stay [Swe: Rätt att bo kvar], organised study circles, organised meetings with the 
housing minister of Sweden and set up testimony panels where tenants describe how they have 
perceived renovations. Sometimes participants travel to other cities in order to be present in other 
Housing Roar meetings and support their work. However, all these examples demonstrate work that 
the individual organisations within the network have done, not Housing Roar Uppsala as its own 
entity. (Appendix 2). 
 
As mentioned above, Housing Roar Uppsala is a network meant to inspire the organisations 
participating. This is also expressed during a Housing Roar Uppsala meeting in November, 2017: 
“Then I want to talk about Housing Roar. Housing Roar is a network, we are not an association. So 
we do not really make decisions together. We meet here to exchange experiences and talk and so… 
And sometimes there are actors within Housing Roar that find each other and want to do something. 
And this is what we decided last time. And whoever wants to join that is very welcome. And if you 
want to make this idea happen, which is super good, do it! And then you can take support in each 
other and se how can we help with invites and who wants to join.” (Appendix 2). This purpose of the 
network is an important part of the analysis made further on in this paper. 
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3. Method 
The primary method of inquiry selected for this paper is an empirical case study of the experiences 
and communication practice of participants in two Housing Roar meetings, in Uppsala Sweden, as 
well as four semi-structured interviews. The details of the data collection for this case study will be 
offered below in section 3.3. As for theoretical framework, theories of sustainability transition studies, 
political theory on new arrangement of governments and pragmatist educational theory, are applied to 
the findings of the case study in section 6. The selection of relevant literature is elaborated below in 
section 3.1. Also, two analytical methods, Dramaturgical analysis and PEA, are used to translate the 
empirical data in section 5. 

3.1. Literature 
The paper begins by considering one of the two analytical methods used: Hajer’s dramaturgical 
analytical framework concerning participatory practices that focuses on analysing the setting and 
staging of the context in which the political debate is taking place. A description of the terms and 
concepts used in Hajer’s paper on the dramaturgy of policy deliberation, are given as well as an 
overview of the finding and results presented in the paper. The paper then consults PEA, the second 
analytical method used to analyse the results in section 5. Here, a background to didactics is given 
using Caillot’s paper on French didactiques in order to understand the origin and development of PEA. 
Following this, a review of the concepts and the application of PEA are presented, explained partly by 
Wickman and Östman’s paper on learning as discourse change, and partly by Wickman’s paper on the 
comparison between PEA and some schools in French didactics. 
 
Further on, section 4 of the paper covers the theoretical framework. Firstly, the section describes the 
theory of sustainability transition studies. The paper will, in particular, draw on research on USTs 
(Loorbach 2009), Strategic Niche Management (SNM) (Geels 2005; Schot & Geels 2008) and the 
multi-level perspective on sustainability transitions (Geels 2002, 2005). After that, the paper will build 
on political theory on new arrangements of governance (Block et al. 2012) that studies how the nature 
and topography of politics are evolving from formal, institutional, and bureaucratic government 
frameworks towards new political spaces characterised by ambiguous, mixed networks of public and 
private actors. Thereby, the paper will particularly explore research on how such spaces emerge in an 
‘institutional void’. Finally, pragmatist educational theory will be applied so as to conceptualise and 
operationalise the idea of ‘learning by doing’ underlying the discourse of sustainability transitions. 
The paper will take departure from Dewey’s (1938) transactional theory and how it has been applied 
by researchers in the field of environmental and sustainability education (Östman 2010; Garrison et al. 
2015) to investigate education and learning as a creative and democratic practice. 

3.2. Analytical methods 

3.2.1. Dramaturgical analysis 
The second analytical tool used is Hajer’s dramaturgical analysis. Hajer analyses the political 
deliberations and their settings as conflicts or conflict resolutions where joint learning is taking place 
between all political entities involved. The setting and the staging of the setting may have an impact 
on what is being said, what can be said and what can be said with influence. (Hajer, 2005). Hajer’s 
paper on dramaturgy aims at helping create an understanding of why many policy arrangements fail in 
satisfying both the citizens and the public, as well as the government. Secondly, it is expanding the 
learning of the exchanged policy between all parties involved. Finally, it aspires to be used as a tool to 
help improve the democratic quality of the political debate. (Hajer, 2005). 
 
Hajer describes and dissects the normativity of participatory practices. Participation can be defined 
here as “…the attempt to involve a variety of actors from civil society in a discussion on policy 
interventions…” (Hajer, 2005, p.625). Research regarding participatory practices suggests that when 
the public enters into policy deliberations, exclusion of some is not an uncommon result. The gap 
between the people that make use of participatory opportunities and those that do not grows greater 
when the number of participation opportunities grow. This could be due to the behavioral norms that 



 
	  

5	  

surround standard participatory practices, when related to politics in particular. If people do not 
confine to the set of norms, participation becomes challenging. According to Hajer, there are several 
reasons as to why public participation does not affect government decision making: the participation is 
not genuine, there is not enough information given to the public officials, public officials do not 
improve the decisions that are made, people feel as though they are not being heard and a majority of 
the public is not being represented. This discourages people from participating (Andreasen Lysgaard 
& Kronlid, 2014). When analyzing the conditions under which this type of participation takes place, 
one can find factors that either contribute or hinder the exchange of ideas. (Hajer, 2005). 
 
Furthermore, ideas of how to contribute more to the participatory practices than to hinder them are 
suggested. The conditions within the specific context should be that of an inviting nature, allowing all 
groups of society to feel as though they can contribute to solving problems. According to Hajer, that 
includes technical, physical and theatrical conditions. First of all, an analysis should be made of how 
the setting influences what is said, what can be said and what is said with influence. Second of all, 
research has shown that the setting in turn has an effect on the policy deliberation. This means that 
some settings provide certain roles for the participants, whilst a completely different setting might 
allow for a completely different role. Summarizing, the conditions can be seen as the setting and the 
policy deliberation can be seen as staging. (Hajer, 2005). 
 
Thirdly, Hajer illustrates further how political debates are affected by the setting and staging. Hajer’s 
paper refers to both Aristotle and Pericles discussing the preconditions for deliberation within 
governance and Rousseau arguing for the consequences of authoritarian institutions on the public 
attitude within policy deliberations. When policy deliberations take place it’s not just people coming 
together and talking, the talk is also an act. Further on, the context, which the participants find 
themselves in, influences the act. This allows for the deliberation to be understood as a performative 
moment, because governmental acts are in fact just as staged as theatres, operas, painting and musical 
acts (Hajer, 2005, p.629). Hajer quotes Burke when addressing the fact that “…acts could not be 
understood without understanding the setting within which the acting took place.” (Hajer, 2005, 
p.630).  Some factors that can influence the setting and staging are the size of the setting, publicity, as 
well as if there is a threat of force occurring. (Hajer, 2005). 
 
What dramaturgical analysis does is explain how the scenes are staged and scripted, as well as how the 
players act with the scripts and stages that have been given. The discourse is not determined by the 
setting, but is a mixture of the scenes and acts interrelating in order to produce a specific staging of 
public participation. Even if the players, or actors, may act as an audience for a while, they always 
contribute to the performance as a whole. Dramaturgical analysis concepts include: scripting, staging, 
setting and performance. Scripting refers to those efforts to create a setting by determining the 
characters in the play and to provide cues for appropriate behavior. Staging refers to the deliberate 
organization of an interaction, drawing on existing symbols and the invention of new ones as well as 
on the distinction between active players and audiences. Setting is the physical situation in which the 
interaction takes place and can include the artefacts that are brought to the situation. Performance is 
the way in which the contextualized interaction itself produces social realities like understanding of 
the problem at hand, knowledge, and new power relationships. Further on, the concepts of discussion, 
discourse and deliberation have individual meaning in the analysis. Discussion is the empirical object 
of analysis, discourse is seen as a particular pattern to be found in a discussion and deliberation refers 
to a good discussion. (Hajer, 2005, pp.630-631). These are the tools needed in order to perform a 
dramaturgical analysis. 
 
Conclusively, Hajer’s findings show that for a positive performative act of deliberation to take place, 
the players involved change over time as the policy process unfolds, and vice versa. This goes against 
the usual conditions for policy deliberation: established actors with established roles. The participatory 
event should experiment with new stages and new settings, since the setting is what makes the public. 
Perhaps even going beyond allowing new stages and settings, but actually sparking and provoking 
other types of participation. Finally, Hajer finds that total openness is not always the most important 
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trait when it comes to policy deliberation and democratic governance, but rather a looping, twisting 
conversation that allows for all stakeholders present to participate. (Hajer, 2005). 

3.2.2. Practical Epistemology Analysis (PEA) 
In order to fully grasp the development of PEA, a short background to the field of didactics is in order. 
Regardless, PEA is not bound to analyses of formal education but is likely to be relevant also in non-
formal learning settings such as the one that being studied in this paper. What is today known as the 
field of didactics began its journey in France in the 1960’s when the compulsory length of schooling 
was extended with two more years, effectively creating the need for new syllabuses and new 
curriculums amongst teachers (Caillot. 2007 pp.125-126). Unsure of how to produce this new material 
for these new students, collaboration began to take place between teachers, researchers and trainers. 
Beginning with the French language courses and continuing on with physical science, opportunities 
were provided for academics within the field of linguistics, as well as psycholinguistics, due to this 
change to the schooling outline. Research was conducted; new educational concepts were developed 
and taught to the teachers. In 1966, when the reformation of mathematics education began to take 
place, the Ministry of Education in France established centres within universities, where not only 
training of teachers in new maths would be conducted, but also a development of educational research 
within the field of mathematics. It was referred to as “didactique des mathe ́matiques”, coining the 
term didactics [Fre: didactique] for the first time. (Caillot, 2007 p.126). In the mid-1970’s 
programmes in didactics were being taught at universities and the movement of the new academic 
field was spreading, first and foremost to other French cities. It became the theory of teaching; always 
focusing on a specific subject at hand and never to be confused with pedagogy. (Caillot, 2007 p.127). 
According to Wickman, didactics “aims at improving the teacher’s systematic knowledge base for 
making decisions about teaching and how to purposefully organize human and material interactions in 
the classroom” (Wickman, 2012 p.144). This definition provides three questions that need answering: 
what content is going to be taught, how is it going to be taught and, most importantly, why is it going 
to be taught (Wickman, 2012, p.144)? 
 
Didactic research and development began taking place in Sweden around the same time as the turn of 
the century. One of these developments was PEA; a tool carrying the purpose “to study how the 
transactions of the classroom influence the meanings made and so what the students are afforded to 
learn” (Wickman, 2012 p.143). It builds on the assumption that learning is constantly taking place, as 
humans are always in action in one form or another. The way we walk, eat, function in society is 
based on a life of learning, but also how we talk, communicate and problematize. (Wickman, 2012 
p.145). To understand what kind of learning is taking place depending on the teaching provided, 
communication between participants can be analyzed using PEA, and its key concepts. In this paper, 
the activity occurring is not taking place in an educational institution, and therefore, the analysis will 
not be exploring the classical dynamic of a teacher teaching to a classroom full of students. As 
mentioned in the first chapter, the composition of Housing Roar is of a non-hierarchical nature, and 
therefore, no one is in charge of leading the meetings or setting an agenda. The teaching and learning 
is occurring from everyone to everyone, simultaneously.  
 
The key concepts of PEA are fivefold: purpose, stand fast, relations, gaps and encounters (Fig. 1). 
These concepts are related to each other, however, they can be distinguished from one another. When 
a description or explanation is made regarding the specific learning activity that will take place, a 
purpose is established. This is an important part of the learning process as it allows all participants 
involved to understand what it is they are trying to grasp and it provides a common goal for the 
activity. There are two types of purposes: ultimate and proximate. Proximate purposes can be seen in, 
for example dialogues taking place amongst participants, and as smaller steps needed in order to 
identify the ultimate purpose. The importance lies within the ultimate purpose since this is where the 
joint learning occurs between everyone involved. Identifying proximate purposes within, for example, 
the dialogue between participants, can be helpful when analysing why the ultimate purpose might be 
hard to reach. (Wickman, 2012 p.147). During the dialogues, participants use words and actions that 
are not in need of any explanation. No hesitation occurs and no questions are asked. These occurrences 
are called stand fast and their meanings are obvious for everyone involved. (Wickman & Östman, 
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2001 p.604). However, this does not mean that question will not occur regarding a seemingly obvious 
term since it may stand fast in one sense but can confuse in another (Wickman, 2012 p.147).  
 
Gaps are the opposite of stand fast. When participants are hesitating, not understanding what is going 
on or what a certain term means, a gap is created. Participants are then unable to find any relatable 
meaning in a term, word, activity or action. (Wickman & Östman, 2001 p.606). If a participant is 
unable to answer a question, the gap is lingering. In order to fill a gap, a relation has to be made. When 
a participant construes a relation between, for example, words, the gap goes from being a gap and 
becomes stand fast. The question has been answered, the word has been explained or the action taken 
has been understood. (Wickman, 2012 p.147). Relations are also construed between stand fasts, in the 
form of differences or similarities towards the relevant object, word or action (Wickman & Östman, 
2001 p.608). This comparison allows the participant to create meaning and relation to the issue at 
hand. Finally, encounters occur when a participant interacts with anything or anyone during the 
activity. This can mean interacting with a specific object, with another person or with their 
surroundings. Encounters can be seen as everything that is occurring. (Wickman & Östman, 2001 
pp.603-604). The encounters also influence the relations that the participants construe and aid in 
bridging gaps. This can be seen as either enabling or restricting depending on what type of encounters 
are presented during the activity. (Wickman, 2001 pp.148-149).	  ”Using PEA, learning is the creation 
of relations as to what stands fast and the learning process is the creation of relations as to what stands 
fast in the encounters staged. This way of perceiving learning and the learning process is a 
consequence of a first person perspective on interaction and language” (Östman et al., 2010, pp.17-
18). Learning is therefore directly related to the relations made during an encounter. 
 
 

 
Fig. 1. The relations between the key concepts of PEA (Wickman, 2012 p.149). 

3.3. Collection of empirical material 
The empirical research component to this paper’s method of inquiry takes the form of a qualitative 
investigation of participants’ discussions held within Housing Roar, Uppsala. The participants are 
termed A, B, C, D, E, F and G for confidentiality reasons. The meetings were recorded and later 
transcribed. Three semi-structured face-to-face interviews, and one telephone interview, were made in 
order to fill any knowledge gaps that might have surfaced after the analysis of the two official 
meetings. Reflections have been made concerning the unlikeliness that sensitive data would be 
collected in the study. And that even if that would be the case and audio-recordings in some cases are 
considered as personal data, there is no existing code-system that ties or links specific recordings to 
specific persons. Hence the risk for violating the integrity of the research persons and back-wards 
identification is very low. Also, the meetings were public meetings where anyone could attend and 
participants orally informed consent. That is, information had been given to the participants about the 
study and the research project in general. 
 
The context of the collection of the empirical material was two meetings, one lasting for one hour and 
the second lasting for two hours. The number of participants in Housing Roar Uppsala fluctuates 
greatly from meeting to meeting. During the first meeting observed, around ten people were present. 
This meeting was held on the 19th of November 2017 at the Uppsala Collaboratory and lasted for three 
hours, however, the recorded material is around one hour long. There were several representatives of 
local organizations present at the meetings. There were also participants present during the meeting 
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that were not tied to an organization. (Appendix 1). The meeting was split into two parts, where the 
first part consisted of a presentation held by one of the participants regarding what actually happens 
when a renovation is taking place in a tenancy. During the second half of the meeting the participants 
were split up into two groups, where one group was to discuss different strategies on how to change 
national and local housing policy. The second group discussed strategies on how to extend the 
Housing Roar Uppsala network, however, this group asked not to be recorded, and will therefore not 
be included in this paper. The bullet points for the discussion regarding the first group were as 
follows: Invite ourselves to different meetings hosted by political parties, host a workshop regarding 
local housing policy, meet and put pressure on the current housing minister, write a national debate 
article, review the Uppsala model in order to speed up the building of residences which the commune 
is spreading, and finally, invite ourselves to a magazine event this autumn. These bullet points were 
made before the discussion within the group took place, which provided an agenda of what the group 
was to talk about. (Appendix 1). 
 
There are points that must be laid forward as to the validity of the empirical material. The qualitative 
findings from the meetings and interviews are greatly valuable as they serve to highlight the learning 
process of USTs. This comes through in the participants own views on how the meetings are working 
and what they believe to be learning. Together the findings from the case study will help this paper 
illustrate what type of learning that is taking place in USTs. When the results are presented in chapter 
five, they take on the form of two themes that have emerged in the process of translating the empirical 
material with the aid of the analytical methods. These are lingering gaps and an individual vs. an 
organizational purpose. A dramaturgical analysis was also made of the space where the meetings were 
held. Consequently, the first level of analysis that was made in this paper was constituted mostly by 
categorizing various quotes of discussion under one of the five categories of PEA. The second level of 
analysis consisted of developing the two themes, which were represented mostly within the 
discussions. The results had to be translated to provide a discussion. In order to do this, theory was 
required, which will now be given. 
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4. Theoretical framework 

4.1. Sustainability transition studies 
The theoretical framework begins by exploring the theory of sustainability transition studies. This 
section of the paper will include the areas of urban sustainability and transition management, strategic 
niche management (SNM), technological transitions (TT), and socio-technical systems.  
 
As mentioned previously in the beginning of this paper, cities around the world are in need of 
becoming more sustainable in order to deal with the current social and environmental issues. People 
everywhere are facing these issues and attempting to create solutions in what Loorbach refers to as 
“translocal networks of transformation” (Loorbach, 2016, p.4). According to Loorbach, these 
networks are working with issues such as food waste, transportation or housing. The networks are 
working in new ways, being creative and innovative when finding solutions instead of focusing on the 
classic top-down planning and old approaches to governance, and with the help of the Internet and the 
vast source of information available, Loorbach argues that this could be the most important factor in 
solving today’s sustainability issues. He defines these transforming cities as “the uncoordinated yet 
globally emerging movement in cities where innovative new sustainable solutions are being 
experimented with, shared, scaled and translated at increasing speed” (Loorbach, 2016, p.4). What 
these solutions might be, differ from situation to situation and are never final: it is a learning-by-doing 
process of sustainability work, whether that relates to urban planning or ending climate change. 
Attaining true sustainability requires constant revisions, alterations and modifications. (Loorbach, 
2016). 
 
Loorbach defines transitions as “a structural change in a societal system or subsystem that is the result 
of a co-evolution of economic, cultural, technological, ecological, and institutional developments at 
different scale levels” (Loorbach, 2016, p.7). These types of transitions can take a long time to become 
reality at a global level due to the old modes of governance. New modes of governance come with the 
perspective of involving all stakeholders, such as private companies, governments and everyday 
citizens in all types of questions. Cities are often argued to be the best examples of sustainability 
transitions since they have a close relationship with the effects both on the environment, but also with 
all the people and stakeholders involved. In cities lie the barriers, both economical and institutional, 
that have given rise to the sustainability issue in the first place but these barriers also have the power 
to aid in the sustainability transition process. They can aid in investing in socio-technical solutions and 
new technology that can be part of solving the issue. (Loorbach, 2016). 
 
Besides this, and the frontrunner networks, successful urban sustainability transitions are characterized 
by several other elements and aspects, that are to be taken into consideration. There needs to be a 
shared transition agenda, which allows for a common understanding of the challenges and goals 
regarding specific issues, experimentation, to keep learning by doing, and constant evaluation and 
adaptation. Further on, an urban sustainability transition can be recognised by five different aspects. 
First, a holistic understanding of the multiple phases of the transition process is needed. Second, tools 
to understand how environment and society affect one another over a long period of time. Thirdly, 
viewing the multiple patterns of the transition process when considering policy, institutions, 
technology, and agency dynamics. Fourth, keeping in mind how the interactions between the intralevel 
and interlevel affect the transition. Finally, there is the niche perspective, which focuses on microlevel 
experimentation and innovation that can radically change urban society. (Loorbach, 2016). 
 
The niche perspective of urban sustainability transitions brings forth the concept of SNM. According 
to SNM, in order to reach sustainability, there needs to be a social change interrelated with a technical 
change. Without a lack of new technology (also known as technological transitions) aiming to help in 
solving sustainability issues, they do however have issues competing with more integrated technology 
on the market. (Geels, 2008). A Technological Transition (TT) is a technological transformation 
concerning societal functions. TT’s can relate to anything from transportation to housing and 
communication, and also involves changes in factors such as user practices and regulation, 
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infrastructure, and meaning. (Geels, 2002). Previously, when developing technology, optimisation was 
usually the main goal of experimenting with innovation. The environmental and societal costs usually 
landed on the government to clean up. (Geels, 2008). 
 
Nevertheless, SNM scholars began researching the idea of developing technology based on the wants 
and needs from collective enactment rather than from a top-down government created fashion. Geels 
therefor defines SNM as “a form of reflexive government” (Geels, 2008, p. 538). This is because the 
directions of the niches can be aimed towards sustainability due to growing societal issues. The niche 
represents a closed off space containing only the issues involved and the actors and stakeholders 
related to said sustainability issue. The importance of SNM includes the acceptance by governments 
concerning economical disadvantages in the present, in return for an investment in a sustainable 
solution, which can create an economical benefit in the long run. In order for there to be a successful 
development of a technological niche, there needs to be shared and expressed expectations and visions 
from all parties involved, a strong, social, interdisciplinary network. Finally, learning needs to occur at 
all dimensions involved, including but not limited to, societal and environmental effects, regulations 
and government policy and technical aspects and design specification. (Geels, 2008). With the help of 
TT, SNM leads to socio-technical transitions. Socio-technical systems are constantly being created, 
upheld and formed by several actors in society, including universities, firms and ‘users’, and are 
“transitions at the level of societal functions” (Geels, 2005, p.445). Socio-technical systems require 
new modes of governance that provide space and understanding for sustainability transitions. 

4.2. Political theory on new arrangements of governance 
Firstly, when looking into the political theory on new arrangement of governance, Hajer’s views on 
policy analysis related to governance in the network society will be explored. Also, the field of 
decision-making and new modes of political leadership in relation to urban development will be 
incorporated. Second, Hajer’s perspective on institutional voids will be included in order to explain 
the gap created by a lack of institutional responsibility and the filling of that gap by networks of 
political stakeholders aiming to transition into sustainability.  
 
Hajer’s perspective on governance in the network society provides an overarching account for what 
type of governance is required in the world today when the limits of governing are encountered more 
and more. According to Hajer “democratic governance calls for a new deliberatively-oriented policy 
analysis” (Hajer & Wagenaar, 2003, p.310). Usually, policy analysis has been state-centered and 
decision-making processes have been left with the government alone, with new types of 
developments, such as cultural diversity, socio-technical systems and globalisation, influencing the 
outcome of policy-making. This calls for a new approach to governance in a society that aims for 
sustainability. Thus, the nature and topography of politics are changing. Policymakers move from 
sectors to areas, allowing for a larger variety of opinions and ideas to be included. These types of 
politics have been known to generate a larger success for the environmental and social aspects 
involved in problems, than classical-modernist practices. It does not only concern the content of 
policymaking but the practices of policymaking as well. (Hajer & Wagenaar, 2003).  
 
Policymaking appears in new places where it didn’t appear before, involves new actors, and is not 
single-issue focused. When a problem arises, old institutions are not longer relevant for the types of 
discussions needed for a given issue. Instead, the setting for the discussion needs to be found in order 
for the discourse to take place. This characteristic of the network society allows for the area to be 
filled by new political spaces. Conclusively, policy analysis needs to renew its methods in order to 
understand the hidden meanings in policy making and political controversies, analyse the experiments 
with the new types of policymaking in order to understand how these ways can help solve the problem 
of the classical-modernist institutions, and finally, it should show how new interactive practices might 
fulfil a role on renewing democratic governance. It must also be strong in providing comprehensive 
empirical research. (Hajer & Wagenaar, 2003). According to Hajer “…the rules of politics are 
rewritten and politics is being reinvented.” (Hajer & Wagenaar, 2003, p.110). As an example of 
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providing comprehensive research, urban development projects will now be accounted for to show 
how new modes of governance are working empirically. 
 
According to Block, Urban Development Projects (UDPs) are defined as “physical-spatial 
interventions that have pronounced consequences for urban development and that can act as catalysts 
for urban transformations” (Block, 2013, p.181). These are thought to be the transformative catalysts 
that spur sustainable development. Previous research has shown that urban decision-making is the 
result of the work made up by various private and public networks, rather than the outcome of 
institutional, top-down governmental policy-making. The conventional way of governance, in relation 
to the new mixed networks of multi-level decision-making actors, is no longer producing projects that 
are deemed sustainable. Together with formal and informal political actors, Block argues for a more 
entrepreneurial style of political leadership in order to create sustainable urban transformations. Policy 
entrepreneurs are independent actors providing governments with new thoughts and ideas concerning 
problems, solutions, policy debates and policy goals, and building coalitions with other relevant 
actors. (Block, 2013).  
 
The entrepreneurs are focusing on the problems, the policy or the politics in order to spurr change. 
When focusing on problems, the results usually show by one problem being prioritized over another. 
When working with policy, the entrepreneurs focus on influencing proposals with their thoughts and 
ideas. Finally, when targeting politics, the consequences may include a shift in public opinion, various 
pressure campaigns or a change in government. By working with these three areas, entrepreneurs are 
changing the political agenda. Further on, what is desired from this is what is known as a policy 
window: “When a problem gets attention, a policy solution is available, and the political climate is 
receptive, then a moment for pushing change has arrived.” (Block, 2013, p.182). These types of 
windows are hard to achieve without the help of policy entrepreneurs. Also, what is shown with UDPs 
is what has been mentioned before in this paper: the projects are built on various decisions made by 
various decision-makers and are done continuously through the project. (Block, 2013).  It is a slightly 
chaotic learning-by-doing development that can be split up into two different types of decision-making 
processes (Block, 2013). 

 
Fig. 2. Inter- and intrastrategic processes (Block, 2012, p.986). 
 
Block differentiates between interstrategic processes and intrastrategic processes, which are illustrated 
in figure 2. Intrastrategic, in this case, is in relation to the different courses of decisions, which are in 
direct or non-operational way linked to the specific object at hand (Block, 2012, p.985). The B-lines 
represent interstrategic processes: the decision-making processes of various actors involved in a 
project, that later evolve into a UDP. Within the interstrategic processes, there are turning points such 
as agreements or public-private partnerships, which obviously correspond with the B-lines. The 
progress rate of the processes is affected by external factors such as political relations, available 
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resources or varying interests. The A-lines serve as stable urban strategies in which the UDP is 
ingrained. The patterns can be implicit or explicit. In case the patterns are explicit, spatial structural 
plans and city level strategic plans are interlaced with the A-lines. Lastly, the C-lines represent 
interstrategic processes concerning an explicit decision made by an involved actor. The arrows 
illustrated between A and B, as well as between B and C, show that processes can go in many 
directions. However, figure 2 is merely an attempt to clarify some of the mechanisms and procedures 
behind decision-making processes, and in real life the figure could seem much too simplistic given the 
interwoven relationship between all processes and actors involved. (Block, 2012). 
 
Urban governance networks are informally controlled and non-hierarchical, made up of different 
policy actors on different levels and function under the impact of private actors such as companies or 
Non-Governmental Organizations (NGO). There is interdependence occurring between all actors 
involved, however, depending on their power resources, some actors influence more than others, such 
as certain institutional structures. Research show that institutional structures are not necessarily 
hindering when it comes to entrepreneurship and agency, but rather, that they can aid in their activities 
with the help of resources. Conclusively, Block brings up the relationship between UDPs and “new 
storylines”, mobilised power from outside the formal urban institutions and the democratic aspirations 
of the sustainability discourse (Block, 2013, p.187). New storylines relate to working towards a 
sustainable development instead of the dominated neoliberal discourse that is currently ruling urban 
development projects. (Block, 2013). 
 
Power from informal institutions connects to the fact that decision-making is no longer taking place 
behind closed doors within governmental institutions, but rather, come from both formal and informal 
settings. This supports the idea that sustainable development is not merely achieved by so called 
power-free settings, but supported by a combination of power resources. Finally, and relating to the 
preceding point, decision-making comes from networks working outside the classical democratic units 
and institutions. Even though this presents new ways for actors to influence policy-making, these 
networks are usually closed and only include stakeholders that are directly involved. This 
compromises the aspiration of sustainability decisions being open for all to affect and influence. 
(Block, 2013). 
 
Finally, the involvement of stakeholders aiming to transition into sustainability brings this paper to 
Hajer’s perspective on institutional voids. As mentioned previously in this section, there are no suited 
institutions available with the power to provide a solution for the current problems facing humanity. 
Therefor, solutions for wicked sustainability problems are sought in new political spaces emerging in 
what Hajer refers to as an ‘institutional void’. An institutional void is defined as a space where “there 
are no generally accepted rules and norms according to which policy making and politics is to be 
conducted.” (Hajer, 2003, p.175). It is a political arena that opens up for learning; while discussing 
participants also agree upon what rules, norms and behavior that should be used. Both policy and 
polity is dependant on the outcome of the discussions. This face relates back to Hajer’s point on polity 
needing new empirical research, as it has gone from being stable to being recreated, challenging 
classical-modernist practices. Related to these challenges are five elements specific for institutional 
voids: a new order of spread out decision-making, new levels for policymaking and politics, a new 
view of participation (involving people in policy deliberation) and democratic governance, a disbelief 
or distrust in the classical expertise of scientists and finally, the context for policymaking is changing 
(bringing up questions such as: who is the spokesperson for whom, and which actors have the right to 
decide on certain matters?). (Hajer, 2003).  

4.3. Pragmatist educational theory 
Pragmatist educational theory is the final theory accounted for in this paper. Beginning from Dewey’s 
transactional theory, the paper will elucidate how researchers in the field of environmental and 
sustainability education to investigate education and learning as a creative and democratic practice. 
These researchers include Öhman and Östman and their view on a transactional approach to learning, 
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as well as Garrison, Östman and Håkansson’s paper on the creative use of companion values in 
environmental and sustainability education. 
 
As was noted under the previous heading, it is often taken for granted that spaces where people are 
trying to transition into sustainability are automatically classified as so called educative spaces. There 
is an inherent belief that the learning by doing that takes place there is a desirable outcome that is good 
because it is built on experience and experimentation. It is, however, the belief of pragmatist 
educational scholars such as Dewey, that experience and experiment are not clear, distinct, obvious 
ideas: they need some explanation. The meaning of the ideas and their educative value should instead 
be explored both theoretically and empirically. In his book Experience and Education, Dewey was 
critical to the idea of ‘new education’ or ‘progressive education’ as a perfect substitute to the 
‘traditional education’. Traditional education was “based on ready-made organization” while new 
education is “to be attained on the basis of experience” (Dewey, 2938, p.4). However, according to 
Dewey, this new type of extreme opposite to the old education only created new problems and was not 
really a solution to the proclaimed problems of its successor, such as schools believing old education 
was built on too much guidance and direction being given from adults to young students. (Dewey, 
1938). 
 
Dewey believed that education should have a base in experience, however, he was critical as to how 
experience in itself was valued, both by traditional education and by new education. In order for 
schools to prioritize individual freedom and teach based on experience, Dewey claimed they were 
under the belief that all experience was equally educative, which might not be the case since some 
experience may hinder the growth of new experience. It may also be a mistake to assume that 
traditional education didn’t allow students to have experiences within the classroom. The central issue 
with new education is then to even know what experiences are the important ones to focus on in order 
to aid the creation of new experiences in the future. Each experience has two aspects: one is the fact 
whether or not the experience is agreeable or disagreeable, which is self-explanatory. The second is, as 
mentioned, how that experience impacts further experience. Students also had to feel a purpose with 
what they were learning and it was the educator’s role to guide that purpose. Dewey proposed a 
progressive learning theory, which was based on the fact that students weren’t empty vessels that were 
to be filled by knowledge via an educator, but rather that they came equipped with prior knowledge 
and experiences and, therefore, the educator’s role was to create an educative experience with 
experiences that the educator deemed of educative quality. What will be demanding for educators then 
is the continuous adaption of content to all individual experiences as all students’ progress. (Dewey, 
1938). 
 
Building on Dewey’s thoughts on learning by doing and his idea of progressive learning theory, 
modern researchers have applied it in the field of environmental and sustainability education. Their 
aim is to examine how education can move beyond predefined answers related to traditional education 
and instead create a democratic space for alternative options through exploring and reflecting on 
emerging ideas, contributing to their development. Östman et al. bring up Dewey’s work on meaning 
making and language use when speaking of a transactional approach to learning, transaction meaning 
the individual relating to the surrounding environment as a whole. “In a transactional perspective, 
meaning emerges as a consequence of individuals’ coordinative processes” (Östman et al., 2010, p.4). 
This type of perspective can be likened to a trade within the classroom: one becomes the seller of, for 
example knowledge and one becomes the buyer of it. Whatever is being sold become the goods and 
the humans involved in the process and what type of changes they undergo, gain meaning through it. 
Meaning is connected to the relations that are created when doing. Further, language can be seen as a 
tool used in order to explain the meanings created. Relating back to Dewey’s thoughts on primary 
experience, these can be elaborated on through language use. When this type of meaning making is 
communicated between individuals, they create together. Therefore, meaning making identified as a 
social process and learning as a process, can be described as meaning making culminating a more 
developed way of coordinating action and the environment. Östman et al. also accounts for time when 
relating to experiences; mentioning that learning is relating to the present but the past and future both 
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exist within the present, in terms of recalled experiences and future plans. Östman et al. grounds this 
research as the base for PEA. (Östman et al., 2010). 
 
Garrison et al. further builds on the transactional approach through what is referred to as companion 
values and meanings. “The concept of companion values is built upon the recognition that in teaching 
and learning there exist a mutual interrogation among epistemology, ethics, and aesthetics, although in 
practice one of them might be in focus and the others function as companions” (Garrison et al., 2015, 
p.183). Here, the experiences that Dewey argued for are clarified as situations when epistemological, 
ethical and aesthetic values interpenetrate and transform each other and facilitate creativity since old 
values must evolve and new values emerge. These are the three value spheres of modernity. 
Epistemological values relates to knowledge and truth in regards to how the world actually is. 
Aesthetic values include senses and relations to things, events and settings that bring out specific 
emotions. Ethical values are linked with a correct conduct of people in their relationship with the 
world, not only the social aspect but the environmental aspect as well. It relates to what we should do 
and how the world should be, not what we de facto do and how the world is. According to Garrison, 
ethical values originate from duty, virtue and the good (Garrison et al., 2015, p.189). This can then be 
summarized as a classroom activity of creating learning: to value something, to criticize it and to then 
create new value. These are educative moments that can spur creativity. Such a transactional 
perspective views education as a process in which the self and the world undergo simultaneous re-
creation: experience transforms both the kind of person one is to become as well as the kind of world 
that is in the making. (Garrison et al., 2015). 
 
These theories will later be incorporated and translated in a discussion regarding the results provided 
in the section underneath. The paper will analyze how the PEA analysis, as well as the dramaturgical 
analysis can be understood in relation to sustainability transition studies, political theory on new 
arrangements of governance and pragmatist educational theory. Relating to the research question, 
pragmatist educational theory will be used in order to understand sustainability transitions in 
institutional voids. 
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5. Results and analysis 

5.1. Dramaturgical analysis 
According to their website, the Uppsala Collaboratory is “multi-purpose space for different types of 
activities and events – collaborations, crossing boundaries, and developing ideas for a better world” 
(http://www.kollaboratorietuppsala.se/en/). The Collaboratory serves as a pilot within a project at 
Uppsala University concerning meeting spaces. It is constantly under development based on the events 
that are being held there. The project began in 2017 and was part of the Live Baltic Campus Project. 
The aim in 2017 was “to develop new ideas for how University campuses around the Baltic should 
promote creativity, innovation and sustainability, by using participatory methods and design thinking 
to develop new plans and visions for campuses” (http://www.kollaboratorietuppsala.se/en/). In 2017 
the Collaboratory hosted around 150 events. The space is located in central Uppsala across from the 
Fyris river. The room available is located on the ground floor of the building and can be used for 
meetings, exhibitions, as well as “working across boundaries and with complex problems” (The 
Uppsala Collaboratory). The Collaboratory is supported by the Center for Environment and 
Development Studies (CEMUS), located at the department of earth sciences at Uppsala University, as 
well as by Uppsala University itself. The space is free of charge to rent but must relate to the aims as 
well as the goals, which include creating a stronger collaboration between academia and civil society, 
create crossovers of science and culture that somehow relate to various global challenges and 
transitions, and support innovation that leads to a sustainable future. The team behind the 
Collaboratory can host events or events can be hosted independently. When organizing an event, the 
facility has a maximum capacity of around 40 people, with around 80 square meters of space. Most of 
the furniture in the room can be moved, removed or added as needed for whatever event that may be 
taking place. A projector is available, as well as a smart board, utensils and limited supplies of 
workshop materials. http://www.kollaboratorietuppsala.se/en/). 
 

 
Fig. 3. The Uppsala Collaboratory facility (http://www.kollaboratorietuppsala.se/en/)  
 
Given the central placement of the Collaboratory in relation to the Housing Roar meetings, it opens up 
for participants to partake from all over the city. It is not part of any specific area that is more affected 
by the housing policy or unsustainable housing situations. This allows for the discussions to relate 
more to Uppsala in general instead of conversations lingering on a certain part of town since people 
from all over Uppsala come to the meetings. The space is also not located in an academic setting, 
within an institution of the university of near other university buildings, which may be less 
intimidating to individuals that are not there representing an organization but rather want to join the 
meetings as private people. Distancing itself from the academic arena, may remove the norms that 
people may associate with meetings held at academic spaces. This relates back to Hajer’s point on 
norms and their effect on participation in political decision-making processes. As mentioned 
previously in the paper, anyone is welcome to partake in the meetings, however, private property 
owners, representatives of political parties and private companies are usually excluded from the 
meetings. During the meetings, participants may come and go as they choose, they can attend however 
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many meetings they wish and they do not have to participate in case they do not want to. This forces 
the participants who do come regularly to be repetitive in their discussions in order for everyone to 
grasp what the network has done so far and what they plan to do in the future. The coming and going 
and various types of people attending may also affect the results of the conversations, what decisions 
that are made and finally what type of learning that is taking place. This includes interruptions, 
repetitions, people leaving early, people coming late and conversations getting sidetracked.  
 

 
Fig. 4. The Uppsala Collaboratory facility (http://www.kollaboratorietuppsala.se/en/)  
 
Participants sit in circles around the small tables that are spread out across the room. Discussions 
occur either all together or between groups of people. The meetings are non-hierarchical, meaning 
there is no leader, as well as no one in particular that is organizing the discussions. In practice this 
means that the discussions might have aims and the meetings might have goals but there is no one to 
facilitate the conversations. The end result is usually that the discussions don’t reach the purpose, aim, 
goal or topic of that particular meeting, as discussions intertwine and conclusions aren’t drawn in time 
before the meeting is over. The two meetings observed for this paper had aims as to what was to be 
discussed. A topic for a meeting was decided upon during the meeting that had been held previously. 
That way, participants knew what was going to be discussed when arriving, or a plan had been put in 
place in order for the meeting to have a purpose. According to Hajer, when new actors with new roles 
partake in deliberations the result is a positive performative act. However, total openness is not always 
the most important trait when it comes to policy deliberation, but rather a looping, twisting 
conversation that allows for all stakeholders present to participate. 
 

	  
Fig. 5. An outside photograph of the Uppsala Collaboratory (http://www.kollaboratorietuppsala.se/en/)  
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5.2. PEA 
During the first meeting the encounters can be summed up as: The Collaboratory space in which the 
meeting was held, the ten participants, two employees from Uppsala University conducting research, a 
presentation held by one of the participants, whiteboards with bullet points in order to facilitate 
discussions and a division of two groups. The encounters during the second meeting can be summed 
up as: The Collaboratory space in which the meeting was held, the six participants, two employees 
from Uppsala University conducting research, one conversation instead of a split one like last time. 
This meeting lasted for two hours. The purpose of the second meeting was to discuss how to bring the 
housing policy question into the 2018 election in Sweden, as decided upon during the previous 
meeting in November. (Appendix 2). 

5.2.1. Loops: lingering gaps and continuous attempts to create relations 
This section of the paper will analyze gaps. A lingering gap is present during the entirety of both 
meetings. It is relating to the purposes of the meetings, which were firstly to discuss different 
strategies on how to extend the Housing Roar Uppsala network, and secondly to determine how to 
bring sustainable housing into the 2018 election through various activities such as panels and protests. 
Participant A is constantly trying to relate, or ‘loop’, back to the purposes of the meetings by 
attempting to create relations to what the participants are bringing up during the conversations. 
Participant A is trying to close the lingering gap, however, the relations are not too often picked up by 
the other participants and the conversation continues on.  
 
F: “I also think that… Partly conversations, but I also think it’s good if you… You gather around 
specific demands. That’s what’s important. Because otherwise it just ends up in the air. Gather 
around certain specific… No to compound rentals for example. The housing company that we have, 
which should be run socially, it is profiting, this whole sector has made a profit of 4.7 billions, like the 
public ones, 4.7 billions. How much has… For that, one thousand per year for most people… We have 
already paid that. You in the municipality have to fix that somehow. This is not an increase in rent. 
Within the normal, this 0.5 % - 2 % but no 25 %, we will say no to that. It has not be something like, 
that you agree about something. Otherwise I think that…” 
 
A: “I’m sorry but I’m just thinking like this because we have talked about having a panel with 
politicians. And I think we should… That idea is still there. But what these three organisations have 
chosen to is to make it more mobilized.” (Appendix 2) 
 
Participant A interrupts participant F, because the conversation has once again gotten off topic, 
derailing from the ultimate purpose and is upholding the lingering gap. When the lingering gap is not 
closed, even if participant A is attempting to create relations to relate to what they are discussing, 
some participants fall under the impression that nothing is happening in the group. This is shown here, 
by participant B, who brings several gaps to the surface when discussing a particular event that 
Housing Roar is planning: 
 
B: “So it’s going to be both, sort of…” 
A: “Yes, both.” 
B: “Because I’m thinking if you want to get people excited about coming there, sort of, I don’t know 
who… Yes, exactly, should we talk about those who are already taught or is it new people that have to 
because interested for this…” 
A: “Yes, It’s always this thing about how you get people to really want to come.” 
B: “Yes, or who are we having this for and who is going to be in the panel? Who is going to learn 
something and which…” 
A: “I’m thinking like this, if you are in this room or at the city library, then it is, sort of, for people 
that maybe don’t live in the area, that are not affected, sort of. And to have the discussion in a more 
central place. But if we want to work… Then I think there has been, at least, like this in Gränby, 
because you really want to work for mobilization. Then it can be hard to be here. And then the library 
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is a pretty good place. Because you get posters up and people come and the librarians can talk and, 
sort of… You can’t reach everyone.” (Appendix 1). 
 
Several gaps are posed and relate to the lingering gap: what is it that they are doin 
g, who are they planning for, who is going to be a participant and who is there to learn? This was 
followed by an attempt to build a relation to the gap by participant A. Another conversation highlights 
this. Participant A has made a statement regarding Housing Roar being a chat-institution and A not 
wanting to take part in it anymore by planning the meetings and booking the space. However, 
participant G is making relations by addressing the gap presented by A that nothing is happening.  
 
G: “We planed to invite local, and not only local, politicians as well. Like, I have not perceived this as 
a chat-group, but as a planning-group where we gather and take action. That’s how I’ve seen it. So 
it’s sad if it won’t continue.” 
A: “But that was during the spring and summer. Like, now during the autumn.” 
G: “But isn’t that because people are tired and so on and… But we actually planned to invite 
politicians, this spring. Are we just going to ignore all that?” 
A: “No, I don’t think so.” 
G: “Because I think it’s sort of important to work locally because I don’t think anything will happen in 
the parliament, it’s just a waste of time. But we have to have housing in Uppsala. They have started 
detonating now in Eriksberg. You wanted the email addresses, I presume?” 
F: “Yes but if you receive all the email addresses, you who is sitting on… This information and what 
you have done before, and the documents, then you can send them to the rest of us. At least us, I don’t 
know if you have that stuff.” 
G: “No, I don’t have it.” 
F: “No, it can be good for the rest of us. The things you are talking about. So send it to us.” 
A: “Mhm. I agree with you, we have done a lot of concrete things.” (Appendix 2) 
Participant A is then refusing to close the gap by addressing that nothing concrete has been happening 
during the autumn period. Participant G then creates a relation by claiming that it is because people are 
tired. A then closes the gap by saying that they shouldn’t ignore their previous planning and then G 
closes her own gap by making a suggestion to work locally. G then tried to close the original gap, that 
nothing is happening, by addressing the email list, in a way to suggest action. Finally, participant A 
closes her own gap, as well as, participant G’s gap by agreeing with G and stating that they, in fact, 
have done concrete things. The closing of the gaps implies that relations have taken place and the 
statements have turned into stand fast statements, meaning they are in agreement and nothing is being 
questioned further. 
 
After the meetings, four interviews were held with four of the participants. Questions were posed 
partly concerning when the participant in question believed that the Housing Roar was actually taking 
action and doing something, and partly concerning what they believed to be the solutions to the 
housing sustainability issues discussed during the meetings. For the first part, participants responded: 
when high increases of rent can be cured, when they follow through with a project or create a website, 
by getting a lot of people to protest, to just make it to a meeting, to paint a placard or to travel to the 
affected areas and work with experiences there. For the second part, participants responded: Some 
form of activism where you try to highlight a certain situation that another human being is living in, 
changing the capitalistic system that we live in and by creating more knowledge. These answers relate 
to the lingering gap but also to the gap that nothing is happening, according to the participants. 
(Appendix 3,4,5,6) 
 

5.2.2. Individual vs. organization: proximate vs. ultimate purpose 
While keeping the ultimate purposes in mind, namely to discuss different strategies on how to extend 
the Housing Roar Uppsala network, individual participants proximate purposes become visible as well 
when analysing the text. This is illustrated by the following examples, which occurred when talking 
about what the topic of discussion should be if a panel was to be organized: 
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A: “Like, for [my organization], the purpose is to… The purpose is to discuss these types of questions 
with the people in question. More than to form a general opinion. Kind of like, get the discussion 
going around those questions.” (Appenix 1). 
B: “So we want to join the Gränby/Eriksberg discussion with the focus… But we want to keep the low 
rents because us young people want have the low rents and if we just keep building new stuff then it’s 
going to get very expensive, this…” (Appendix 1). 
 
These opinions show the complications that occur when trying to find a common outline for the 
different organizations involved in the network. The participants need to decide whether they want to 
create a joint campaign or focus on specific issues. These issues differ depending on what each 
representative’s organization focuses on. However, when planning future national and local network 
meetings, and, panels and events, Housing Roar Uppsala plan as one entity, tries to make decisions 
together and finds common ground instead of as separate organizations with different proximate 
purposes. This complicates the common purpose for the network. This is further illustrated by the two 
following examples: 
 
B: “Yes, but we are having a meeting in January. And then it’s about the election. And then I think that 
the theme for December will probably, I don’t know… You should present your organization, this is 
what we’ve done this year. This is what we want to do next year, that you… Because now it’s a lot of 
Eriksberg kind of, but then it’s also: this has happened in Eriksberg. You talk about this group, this is 
what we’ve accomplished, this is what we haven’t accomplished. How can we get help for the other 
organizations in Uppsala? Because this is how I look at this forum we have, that we are supposed to 
use each other as help.” 
A: “Mhm, that is how it has worked. That is how Housing Roar works. But also for single individuals 
kind of.” (Appendix 1) 
 
And: 
 
C: “But I’m thinking like this, speaking of learning and this… But like… Because I, personally, feel I… 
A lot is needed from organization and to get people to meetings and this but myself, I feel as though 
I… It’s very fruitful to meet together and learn about this. And then you can like… Hopefully, you get 
inspired there to also maybe have a meeting. But something like this is needed, something where you 
have a discu… That is, you meet and just talk.” (Appendix 1) 
 
In the first example, B expresses his/her view of Housing Roar as a forum where they are to use one 
another for help in different situations, and A confirms this. In the second example, C leans more 
towards the view that the network is a space where you can get inspired and maybe organize a meeting 
with someone else, but mostly that Housing Roar Uppsala is needed as a place where you just talk and 
listen to each other.  
During the meeting, new people showed up that hadn’t been attending Housing Roar meetings before. 
Therefor, everyone presented themselves and mentioned if they belonged to an organization or not, 
and what the purpose of that organization is. Firstly, a presentation of what housing Roar’s ultimate 
purpose is by one of the participants. 
 
A: “Then I want to talk about Housing Roar. Housing Roar is a network, we are not an association. 
So we do not really make decisions together. We meet here to exchange experiences and talk and so… 
And sometimes there are actors within Housing Roar that find each other and want to do something. 
And this is what we decided last time. And whoever wants to join that is very welcome. And if you 
want to make this idea happen, which is super good, do it! And then you can take support in each 
other and se how can we help with invites and who wants to join.”(Appendix 2) 
 
Following this; a quote by participant A speaking of how the ultimate purpose of Housing Roar is not 
being fulfilled, according to him/her. Participant G disagrees. 
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A: “We are sort of the same organizations as well… Yeah… Above all, living in tenancies in areas 
that will be renovated has been a big focus. And during the spring and summer we did a few things 
actually. There was a big demonstration in Eriksberg, where there were almost 2-3000 people. And 
wrote a bit. And above all, we learnt a lot from each other… A lot in Eriksberg, we’ve had study 
circles surrounding a book called Right to stay. Which is created by Housing Roar. Now it’s very 
much like this: you can see for yourselves, there are not so many people here. And I have for real, it’s 
me who has gathered sort of… I’ve like gathered to these meetings or booked the space and gotten 
snacks and so on. I won’t be doing that anymore, in this way. Because it has become too much of a 
chat-institution now during the autumn. And I think that’s natural, it can be like that sometimes. It 
goes up and down. But I’m not interested in it. And that’s why I won’t continue with it. However, it’s 
like… There are more organizations that… That is, I won’t be planning it. So right now it’s swaying a 
bit, here, in this way because of… But there are other organizations that are here. And there are other 
things… It’s how it is with networks. There are many other things happening right now. So I don’t 
know… That’s sort of the background to Housing Roar…”  
 
G: “We planed to invite local, and not only local, politicians as well. Like, I have not perceived this as 
a chat-group, but as a planning-group where we gather and take action. That’s how I’ve seen it. So 
it’s sad if it won’t continue.” (Appendix 2) 
 
The above extract is an example of when the proximate purpose of a participant is highlighted instead 
of the ultimate purpose of the organization. It highlights the atmosphere of the Housing Roar: A place 
where the ultimate purpose is for organizations to meet, inspire one other and work together, but also a 
network that should be open for people to vent their personal experiences. Participant G had 
experienced Housing Roar as fulfilling its purpose because G viewed venting personal experiences as 
planning and taking action. For G this constitutes doing something and taking action, however, for 
participant A, doing constitutes participants finding each other and doing something together. The 
extract from participant A can also be seen as a big gap, addressing that the whole organization 
Housing Roar is “swaying a bit”, which refers to the ultimate purpose of the network, to govern 
citizens' work towards a sustainable housing policy and what the network is actually doing practically 
and in reality. 
 
Questions were posed during the interviews after the meetings concerning the ultimate purpose of 
Housing Roar Uppsala and the proximate purpose of the participants and if they ever seem to clash 
with one another. All of the participants responded that they believed there was no clash in purposes 
and that it actually was beneficial rather than hindering for the meetings, to have them open for 
everyone even if it meant repeating oneself. When asked what their own purpose was for joining 
Housing Roar Uppsala, as a person representing another organization in a network, their answers 
were: to promote the environmental aspect, advocate for sustainability in certain housing situations or 
for social justice reasons. These answers highlight the views of the participants: they don’t believe the 
openness of the meetings are nonconstructive, rather they believe them to be beneficial, however, they 
all have different purposes for entering into the discussions (Appendix 3,4,5,6). 

5.3. Results and analysis summary 
The two sections complement each other, with the dramaturgical analysis providing an insight into the 
staging and setting of the meetings Housing Roar Uppsala had, and PEA analysis addding an 
understanding of the type of learning that is taking place by analysing the language. First of all, the 
atmosphere of the Collaboratory provides an outline for the meetings held, regarding the fact that the 
space can only be rented when adhering to the aim of it, such as crossing boundaries and developing 
ideas for a better world. Secondly, the location opens up for participants to partake from all areas of 
town, which aims the meetings in a general direction of discussion, rather than limiting them to a 
specific part of the city. Thirdly, with the space being located outside a university setting, people not 
attaining to a specific organization may join the meetings without feeling unwelcomed by the 
academic atmosphere. Fourth, not allowing private property owners, representatives of political parties 
and private companies to attend meetings opens up the chance for participants that have been directly 
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affected by unsustainable housing policies to speak freely and without judgement, which upholds the 
space as an institutional void. Finally, the meetings are open to anyone to partake in however many 
meetings they wish to attend. This affects the results of the conversations held, what decisions that are 
made and finally what type of learning that is taking place. 
 
The previous PEA sections also complement each other in the PEA analysis, illustrating the 
relationship between lingering gaps and ultimate vs proximate purpose. Together the two parts provide 
a richer picture in understanding the type of learning that takes place in political spaces and how this 
can provide more knowledge concerning USTs. Conclusevly, what has been illustrated in this PEA 
analysis concerning gaps in Housing Roar Uppsala is twofold: a lingering gap (or ”loops”) has been 
presentend, showing that the group continously derails from the ultimate purpose and participant A 
tries to steer the conversation back to the ultimate purpose. This results in the second gap, which 
consists of participants bringing up the fact that nothing is happening in the group. These gaps realte 
to the second part of the analysis, namely the purpose. The lingering gap is sustained by the fact that 
the participants proximate purposes collide with the ultimate purpose of Housing Roar Uppsala. What 
is defiend as taking action by one person is not defiend as taking action by another. This then relates 
back to the second gap, namely their view that nothing is happening. 
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6. Discussion 
In this section, a discussion will be provided regarding the process that has been studied in this paper. 
It will attempt to illustrate how the UST process can be understood in terms of learning. As a 
reminder, the aim of this paper was to explore theoretically and empirically how political spaces of 
USTs may function as educative spaces. This has been done by analyzing literature on sustainability 
transitions, institutional voids and pragmatist educational theory, as well as analyzing Housing Roar 
Uppsala as an empirical case study through the lenses of PEA and dramaturgical analysis. The 
research question at hand was: how can pragmatist educational theory be used to understand transition 
for sustainability in institutional voids? Firstly, Uppsala Housing Roar fits the definition of an urban 
sustainability transition as it is informally controlled and non-hierarchical, and there is in fact an 
insitituional void due to participants feeling as though no one that is responsible for the issues 
regarding unsustainable housing policies is dealing with the issues accordingly. Judging from the 
literature and theory used in this paper, the political space of the Housing Roar Uppsala meetings has 
thus been investigated as an educative space in terms of learning while conversing and conversing 
while learning. The question then becomes: what is the informative educative content of this process, 
in other words, what are they learning? 
 
Relating back to Loorbach’s studies on translocal networks of transformation, Housing Roar Uppsala 
is an example of this: finding solutions through new ways of organization in a non-hierarchical 
manner contributing to a movement in transforming cities where new sustainable solutions emerge 
through experimentation and innovation. Housing Roar Uppsala allow all private citizens to attend, 
receiving perceptions and knowledge from all areas of the city. However, as formulated by Loorbach, 
successful urban sustainability transitions need to have a shared transition agenda, which allows for a 
common understanding of the challenges and goals regarding specific issues. This relates to the 
perceived mixed agenda of Housing Roar Uppsala. Without a fixed agenda, fixed roles and fixed 
structure, there is a lack in how far the participants can come in following the ultimate purpose of the 
network, namely: working towards everyone’s right to housing and reasonable rents, building housing 
in a way that doesn’t create a housing shortage, everyone’s right to stay put during renovations and to 
not be forced to move, and finally, to work towards a climate friendly and socially sustainable housing 
policy in Uppsala. 
 
Housing Roar Uppsala is, as mentioned, informally controlled and non-hierarchical and is made up of 
different policy actors on different levels. However, it lacks what Block refers to as functioning under 
the impact of private actors such as companies or NGOs. This is also something that could complicate 
the ability for Housing Roar Uppsala to reach the ultimate purpose of the network. Arguably, there is a 
lack in strategic levels on how to conduct purposeful action over time, thus the participants have a 
harder time truly making an impact on what they aim to make an impact on without including political 
figures or private companies. Instead, they converse in a way that illustrates the institutional void: they 
do not believe companies and political candidates are able to solve the issues at hand, therefore they 
need to find new solutions to solve them. According to Blocks research, sustainable development is 
not merely achieved by so called power-free settings, but supported by a combination of power 
resources. Even though the Housing Roar Uppsala might be learning while doing, they might not gain 
from not wanting to include other power resources that could aid in a societal change.  
 
When viewing the transcript of the Housing Roar Uppsala meetings and interviews in the results 
section of this paper, there is evidence of participants proximate purposes colliding with the ultimate 
purpose of the network. This can be interpreted as a form of knowledge concerning the type of 
learning that is taking place when people are trying to transition into sustainability. That knowledge 
relates to the construction of the meetings. Relating to Hajer’s views on what traits make a productive 
political space, Housing Roar Uppsalas nonhierarchical, completely open meetings in a network 
formation might lack the ultimate structure for reciving ultimate results in terms of USTs. People are 
breaching the ultimate purpose and for the one participant (participant A) who’s proximate purpose 
alligns with the ultimate purpose of the network, there is a constant gap being upheld. For the other 
participants, however, this gap does not seem to exist. Since their idea of action is different from that 
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of participant A. Everyone is busy with their own proximate purpose, creating something that might 
not simulate a network but rather different units in isolation from each other providing different 
suggestions for sustainability solutions for different issues. However, even though gaps occur 
throughout the process, they find new solutions sporadically. This can be seen as them learning while 
they’re conversing and conversing while they are learning. The gaps occur when the aim is lost in 
translation. That being said, an aim can usually be seen as a gap. However, in this example, the aim 
becomes a process of negotiation between participants of the network. 
 
The response from the interview questions highlight the lingering gaps and the gap that nothing is 
happening, as well as the clash between the proximate purposes and the ultimate purpose of Housing 
Roar Uppsala. Since the views of what taking action means in a Housing Roar meeting range from 
attending a meeting to traveling to affected areas, it is understandable that a gap is created referring to 
the belief that nothing is happening and that they are not doing anything, according to the participants. 
When asked what solutions exist for the problems at hand answers ranged from creating more 
knowledge to changing the capitalistic system. Also, during the first meeting it was highlighted by a 
participant that an important factor that should remain unchanged for Housing Roar Uppsala is 
precisly the opportunity participants have to join the meeting with only the intention to talk and 
discuss. This relates to the lingering gap that discussions do not stick to the ultimate purpose of the 
network. Participants believe the openness of the meetings to be beneficial, however, they all have 
different purposes for entering into the discussions, since they all represent different ideas as to why 
they are present at the network meeting. The lingering gap concerning one of the participants trying to 
loop back to the ultimate purpose is intertwined with the clash between the ultimate purpose and 
proximate purposes, being either social justice issues or environmental issues. 
 
Relating back to Dewey, it is often taken for granted that spaces where people are trying to transition 
into sustainability are automatically classified as so called educative spaces. There is an inherent belief 
that the learning by doing that takes place there is a desirable outcome that is good because it is built 
on experience and experimentation. This becomes relevant when discussing sustainable development 
and the case study in this paper. The central issue for Dewey related to, ’new education’ was when to 
know what experiences are the important ones to focus on in order to aid the creation of new 
experiences in the future. Housing Roar Uppsala showcases this in their lack of fulfilling the aim and 
sticking to the ultimate purpose of the network. Arguably, this limits their learning for sustainability. 
So, while they are learning by doing they are perhaps not learning for sustainability but rather for their 
proximate purposes. Their proximate purposes might relate to sustainability, however it lacks 
organization, or ’old education’.  
 
Furthermore, mentioned by Östman et al., the Housing Roar Uppsalas general idea of action is perhaps 
not coordinted with the environment because there is no general creation being done together since 
there is no agreed upon ’meaning making’, strictly judging from the PEA analysis. There is lack of a 
creation of learning to value something specific, to criticize it and to then create new value: experience 
that transforms both the kind of person one is to become as well as the kind of world that is in the 
making. This is due to being stuck on the lingering gap related to ultimate and proximate purposes. In 
itself, this is a learning experince for the participants: gaining knowledge about the process in itself, as 
well as experience. When spending time negotiating the purposes in this type of informal engagement 
for a sustainable city, this type of learning might be the only way forward when dealing with wicked 
issues such as the ones discussed by Housing Roar Uppsala. 
 
To summarize, since learning is constantly taking place and Housing Roar Uppsala is in fact learning 
by doing, perhaps the type of learning that is taking place is simply that they are deliberating their 
proximate purposes to one another. They are learning how to negotitate purposes and how to 
participate in fruitful, or perhaps less fruitful ways in efforts to engage in USTs. This might create new 
openings for new ways of thinking, however, it may not be the best way to take action against 
sustainability issues. In relation to USTs, the type of learning that is taking place is that perhaps a 
totally open, nonhierarchical, network-type organization in a completely open setting, that bans 
political figures and private companies from entering into the conversation is not the most successful 
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way of reaching sustainability related to the housing policy issues discussed during the meetings. 
Although it might very well be quite fulfilling for some or most of the participants for other reasons 
related to their proximate purposes. 
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7. Conclusion 
Conclusively, this paper has attempted to analyze how pragmatist educational theory can be used to 
understand transition for sustainability in institutional voids. Housing Roar Uppsala is, as mentioned, 
lacking the impact of private actors such as companies or NGOs, which could complicate the ability 
for Housing Roar Uppsala to reach the ultimate purpose of the network. It is not a mix of power 
resources. Also, participants proximate purposes collide with the ultimate purpose of the network, 
resulting in lingering gaps and a notion by participants that nothing is happening. Knowledge 
concerning the construction of the meetings could illustrate the fact that Housing Roar Uppsalas 
nonhierarchical, completely open meetings in a network formation might lack the ultimate structure 
for reciving ultimate results in terms of USTs. Participants are too busy negotiating the aim of the 
network rather than finding suitable solutions, due to each participants own proximate purpose. So, 
while they are learning by doing they are perhaps not learning for sustainability but rather for their 
proximate purposes. Perhaps the type of learning that is taking place at the meetings is simply that 
they are deliberating their proximate purposes to one another. USTs are about navigating through 
wicked issues and to try and handle the complexity of these issues. The participants of Housing Roar 
Uppsala have, through their discussions, learnt about deliberation and about the lingering gap 
occuring: that nothing is happening. Perhaps this negotation and deliberation is the only way people 
can discuss when faced with trying to solve issues that do not have simple, single solutions. In relation 
to USTs, the type of learning that is taking place is that perhaps a totally open, nonhierarchical, 
network-type organization in a completely open setting, that bans political figures and private 
companies from entering into the conversation is not the most successful way of reaching 
sustainability. 
 
Therefore, further research related to the subject of USTs is needed. Further research could include 
analyzing what projects a UST like Housing Roar Uppsala has gone through with and then see how 
those results affected the area in general. For example, how a network followed through with a 
planned project, how they acted it out and what the outcomes were. This would illustrate clearer how 
the participants of the network learn and what type of learning is affective. Another example of further 
research could be to compare a network organization with another network organization that has a 
similar aim. For example, comparing Housing Roar Uppsala with another network that is structured in 
a similar way and dealing with the same type of issues. By analyzing the outcomes of different 
networks, one could get a sense of what type of action works best when aiming for sustainability 
within a given field, as well as what type of learning is present with the most effective type of action is 
leading to the most sustainable result. Furthermore, research on the dramaturgy of such networks 
could be done in order to understand what kind of dramaturgy that would be most fruitful in relation to 
UST-ambitions. In relation to considering institutional void activities as educative, how should 
meetings be set up in order to avoid getting stuck in lingering gaps? 
  



 
	  

26	  

8. Acknowledgements 
I would like to thank several people that were involved in helping me complete my thesis. Thank you 
to my supervisor David Kronlid, who has given me support whenever I needed it, as well as space to 
learn from my own process. Thank you to all the people at SWEDESD for the opportunity to 
participate in a great project and conduct research with brilliant people and for giving me the 
opportunity to partake in conferences related to my thesis in both Sweden and Belgium. Thank you to 
my evaluator Neil Powell. Thank you to Prof. Dr. Thomas Block and Dr. Katrien Van Poeck at Ghent 
University for allowing me to be a part of your research team. Thank you to Leif Östman for much 
appreciated input. Finally, thank you to all the people of Housing Roar Uppsala for partaking in this 
project. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
	  

27	  

9. References 
 
Literature 
Andreasen Lysgaard, J. and Kronlid, D. (2014). The Serious Play of Climate Change Negotiation. In: 
Climate change adaption and human capabilities: Justice and ethics in research and policy. 
Basingstoke: Palgrave Mcmillan. 
 
Block, T., Steyvers, S., Oosterlynck, S., Reynaert, H., De Rynck, F. (2012). When strategic plans fail 
to lead. A complexity- acknowledging perspective on decision-making in urban projects. The case of 
Kortrijk. European Planning Studies 20:6, 981-997. 
 
Block, T., Paredis. E. (2013). Urban development projects catalyst for sustainable urban 
transformations. The need for entrepreneurial political leadership. Journal of cleaner Production, 50, 
181-188. 
 
Bostadsvrålet. [www] Available at: https://www.facebook.com/groups/1466189240278357/ Accessed: 
25/01/2018 
 
Bostadsvrålet Uppsala. [www] Available at: https://www.facebook.com/groups/1618447548465954/  
Accessed: (25/01/2018) 
 
Caillot, M. (2007). The building of a new academic field: the case of French didactiques. European 
Educational Research Journal, 6, p. 125-130. 
 
Dewey, J. (1938/2005). Experience and Education. New York: Touchstone. 
 
Garrison, J., Östman, L. and Håkansson, M. (2015). The creative use of companion values in 
environmental education and education for sustainable development: exploring the educative moment. 
Environmental Education Research 21:2, 183-204. 
 
Geels, F.W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level 
perspective and a case study. Research Policy 31, 257-273. 
 
Geels, F.W. (2005). The dynamics of Transitions in Socio-technical Systems: A Multilevel Analysis of 
the Transition Pathway from horse-drawn carriage to Automobiles (1860-1930). Technology Analysis 
and Strategic Management 17, 445-476. 
 
Hajer, M. (2003). Policy without polity? Policy analysis and the institutional void. Policy Sciences 36, 
175-195.  
 
Hajer, M. (2005). Setting the stage. A dramaturgy of policy deliberation. Administration & Society 
36:6, 624-47. 
 
Hajer, M., Wagenaar, H. (eds.) (2003). Deliberative policy analysis. Understanding governance in the 
network society. Cambridge University Press, Cambridge. 
 
Loorbach, D. (2009). Transition Management for Sustainable Development: A Prescriptive, 
Complexity‐Based Governance Framework. Governance 23:1, 161-183. 
 
Loorbach, D., Wittmayer, J.M., Shiroyama, H., Satoru M., Fujino, J. (2016). Governance of Urban 
Sustainability Transitions: European and Asian Experiences. Tokyo: Springer. 
 
Schot, J., and Geels, F.W. (2008). Strategic niche management and sustainable innovation journeys: 
Theory, research agenda, and policy. Technology Analysis & Strategic Management 20(5): 537-554.  



 
	  

28	  

The Uppsala Collaboratory. [www] Available at: http://www.kollaboratorietuppsala.se/en/ Accessed: 
25/01/2018 
 
UNESCO. (2015). Global Action Programme on ESD. 
 
United Nations: Sustainable Development Goals: Goal 4: Ensure inclusive and quality education for 
all and promote lifelong learning. [www] Available at: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ Accessed: 14/02/2018 
 
Wickman, P.-O. (2012). A Comparison between Practical Epistemology Analysis and Some Schools in 
French Didactics. Éducation et didactique 6:2, 143-157. 
 
Wickman, P.-O. and Östman, L. (2001). Learning as discourse change: A sociocultural mechanism. 
Science Education 86, 601-623. 
 
Öhman, J. and Östman, L. (2010). A Transactional Approach to Learning. Paper presented at the John 
Dewey Society, AERA Annual Meeting in Denver, Colorado, April 30–May 4 2010.  



 
	  

29	  

10. Appendix  

10.1. Appendix A: Transcribed meeting 1 
- Men är det något du går igång på eller liksom tänker spontant? 
- Vad har ni på gång? 
- Vad vi har på gång, vi vill starta upp vår verksamhet. Jag har en ide som jag tänkte lufta också. Vi 
vill kolla mycket på där det byggs i Uppsala och vad det byggs för någonting. Vi vill ju att... alltså jag 
menar i detalj planer står det inte att... I de nya i alla fall, har vi kollat och då står det inte att 
upplåtelseformen bestäms inte av detaljplanen. Och vår bostadspolitik bygger ju mycket på att i 
detaljplanen för upplåtelseformen stå att det är en hyresrätt. Vi vill ju bygga många mer hyresrätter 
och kanske hyresrätter. Små, mindre eller hur det nu är. Och det har vi märkt att det står inte att 
upplåtelseformen bestäms inte av detaljplanen och det är ju det största verktyget. 
- Men man kan ta upp det när man säljer marken om det är Uppsala-ägd mark. Problemet är att vissa 
inte är det. Men det var ungefär samma sak som jag tänkte att jag ville ta upp också. 
- Det gäller ju liksom med... Vi är ju en organisation för de unga liksom men det gäller ju samma sak 
för äldreboende för barnfamiljeboende. Det blir mycket samma samma liksom att du bygger den här... 
Ja, det är ju bra för vissa, vi kollar mycket Södra Stan som oexploaterad mark så är det 
ju...?01:49 tänker vi. För nu har de ju också byggt många nya student... Nationerna bygger ju egna och 
UppsalaHem bygger egna i förtätningsprincipen att de har ju student... Rackerberget och det där. Och 
det är ju fint och bra att det händer också men de byggs ju mycket också utanför Gränby där. Ja...  
- Årsta. 
- Ja det är Årsta kanske. 
- Och även Lindbacken. 
- Och det blir villor mer och det blir ju mer en... Vi undrar ju, kommer det här blir mer en 
pendlingsstad? Vi har ju tre olika målgrupper, det är ju de unga som växer upp i Uppsala som vi vill ju 
att de måste kunna sen i framtiden bo kvar i Uppsala. Och inte känna sig tvingad att bli student då för 
att kunna bo någonstans. 
- Men vill ni ha dem boende i gamla staden, ni vill inte ha att man bygger utanför med bra 
kommunikationer då? 
- Nej precis, det är ju framtiden. 
- Ja, men det är ju jätte viktigt... 
- Sen är är det ju dem, sånna som jag, som har flyttat hit på grund av jobb liksom, då kan man ju inte 
få en studentbostad och jag kan inte flytta hem till en kusin eller förälder liksom utan måste kunna få 
ett bättre boende liksom. 
- Jag tänkte på ett ganska bra argument tror jag för att trycka på om att man ska inte... man kan inte 
fortsätta bygga bostadsrätter på det här viset som man gjort. Jag läste idag eller igår i ETC helg om att 
ungefär 30 % av de bostadsrätter som byggs idag, dom flyttar man aldrig in i när man skrivit kontrakt. 
Utan de bara byggs... De köps på spekulation och så säljer man bostadsrätten innan man ska flytta in 
och så får den som köper den då betala pengarna. Och så tjänar man pengar på det. Och nu kommer 
det kanske inte att funka längre heller eftersom det har blivit för mycket. På det här viset så blir det så 
mycket bostadsrätter ute på marknaden. 
- Det finns en liten signal om att det börjar bli för mycket bostadsrätter och att det inte går att sälja. På 
Kungsgatan har ju Wallenstam kontor och där har de satt upp en affisch förra veckan där det står 
Wallenstam värner hyresrätten. Wallenstam är ju ett vinstdrivande företag. Dom skulle ju inte säga så 
om det inte vore så att de kommer tjäna pengar på bostadsrätter.  
- Men samtidigt så hissar man fortfarande upp även hyresnivåerna, är jag övertygad om, på grund av 
att bostadsrätternas bostadskostnader blir så höga. Och då är det ju jätte viktigt att vi påverkar 
politikerna och ser till att inte sälja till dem som vill bygga bostadsrätter. 
- Du menar mark? 
- Ja. 
- Det är ju också så att det som byggs nu är en väldigt gammal process också. Det är ju redan gjort. 
- Det som byggs nu, ja? 
- Precis. 
- Aa. 
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- Wallenstam och Magnolia, de har ju också möjligheten att hyra ut sina bostäder. Och kan börja göra 
nu. 
- Ja, de börjar göra det nu, ja. Men då har de byggt så stiliga bostadsrätter som de skulle få in så 
mycket pengar på så det blir skithöga hyror. 
- Vadå, så de har byggt för bostadsrätter men sen gör de av sig med det? 
- Ja, precis! 
- För att folk inte har råd. 
- Det var Wallenstam eller hur? 
- Jag tror det var Wallenstam. Det kan hända att det var ett annat bolag också. Alltså bara sånna... Det 
är ju bara en marknadsfråga liksom och det kanske inte vi kan styra mycket men vi vill ju lyfta frågor 
kring det hela. 
- Jo men politikerna måste ju kunna... 
- Och att vi vill ha hyresrätter, att vi vill ha hyresrätter och från vårt perspektiv... alltså studenter... Ja, 
unga säger dem, ska bo litet. Alla vill inte bo litet i en korridor heller. Det kanske passar vissa men har 
kanske barn och djur liksom. 
- Ja, och då måste man kunna bo ganska kompakt, inte alltför mycket... 
- Alltså unga... Det byggs mer för unga. 
- Men också att allt det nya som byggs, det blir ju inte så bra planlösning att kunna dela om man ska 
jämföra med hyran. Det är en sak av det vi pratar om mycket.  
- Men hade inte ni något möte här? 
- Vi hade det i måndags. 
- Ja! Kom det folk, var det kul? 
- Nej, vi hade två medlemmar som kom. Inte så många medlemmar... Det kom faktiskt en politiker. 
Jag ba Hej... För jag är lite såhära... 
- Vem var det? 
- En liberal.  
- Mohammad Hassan? 
- Nej. 
- Nej, en kvinna. 
- Och hon ba Hej, jag såg på Facebook att det var någon här och... Ja, okej, har du lä...? Eller jag 
förstod inte vad hon... Har du läst det på Kollaboratoriets hemsida, för där lägger vi också upp vad det 
är för någonting. Vi vill ju vara väldigt... [Deleted for anonymity reasons] 
- Nej, ibland vill man... nej. 
Sofia: [Deleted for anonymity reasons] Vi kan höras sen liksom.. Men oftast när vi har sånna 
workshops så brukar det vara för oss att bara gå in i det och okej, vilket ?07:13. Jag ba men nej! Var 
fick du den här informationen om träffen ifrån. Äe, jag läste det på facebook. Ja men jag har ju klart 
och tydligt skrivit vem träffen är för, så... 
- Så hon fick gå igen? 
- Ja, Jag bad henne... 
- Jag läste den och jag blev sugen på att gå men jag förstod att jag inte skulle komma. 
- Men det är därför vi är här.  
- Så du var tydlig med det? 
- Ja. Men det finns ju andra sätt... Då tänker jag att vi kan prata i andra forum om det helt enkelt. Och 
hon tyckte ju då att jo men vi politiker, vi vet inte tillräckligt mycket om det. Vi behöver ha kunskap 
om det här. 
- Det är ju möjligt att hon vill...De håller ju på att forma sina program nu inför valet så de är ju ute och 
fiskar. 
- Vi vill ju också ha paneldebatter om hushållsbyggande inför valet. 
- Ja men alltså bostadsbyggande eller bostadsfrågan.. 
- Ja, fastighetsutveckling. 
- För jag tänker det som jag liksom... Det är bra att ha olika fokus. Men jag tycker också att det är 
intressant att lyfta det här liksom att bevara Eriksberg. 
- Det är jätte viktigt för oss också. Det är därför vi vill vara med. Jag har förstått att ni pratar väldigt 
mycket Eriksberg. 
- Ja, det blir det. 
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- Det blir det. 
- Det sa vi förra gången att vi borde försöka bredda det. 
- Så vi vill ju vara med på den Gränby/Eriksberg diskussionen med fokus... men vi vill ha kvar de låga 
hyrorna för att vi unga vi har de här låga hyrorna och om vi bara bygger nytt så blir det väldigt dyra 
hyror, den hära... 
- Men det som skulle vara spännande, eftersom du sa paneldiskussion. Eller så här, nästa år, det som 
händer här i stan så är det ju det som är gemensamt är ju bostadsfrågan utifrån dem av oss som inte lätt 
hittar någonstans att bo. Och då kan man få både både bostadsbyggande och bevara 09:24 ? Alltså man 
skulle kunna ha kritiska perspektiv.. Alltså vi skulle kunna hitta på något att ha.. panel till exempel i 
Eriksberg men även här på stadsbibblan.  
- För det är ju ingen ide att vi gör exakt likadana evenemang flera stycken såklart.. och även om vi 
kanske vill ha våra egna, eller fokus på unga så kan vi ju också ha de här andra liksom. Men vi har ju 
inte planerat något. 
- Nej men är inte det någonting vi skulle kunna göra? 
- Det kan vi göra absolut. 
- Men om vi tar det där på Eriksberg, nu vet inte jag om dom... Men vi kan prata om det också. 
- Men det är något ni har pratat om tidigare att ni vill göra något med Eriksbergsbiblioteket? Eller är 
något... 
- Det har kommit ganska.. aktuellt. 
- Hon som ville bjuda in oss. 
- Det är någon som vill bjuda in er helt enkelt? 
- Ja, men vi har väll också pratat om att vi vill ut och prata. 
- Det har vi ju gjort och sen så har vi ju faktiskt nämnt att man faktiskt kan använda stadsbibblan eller 
här, mer centralt. Just för att inte bara prata Eriksberg. 
- Precis. 
- Att faktiskt göra någonting här... 
- Det vi sa... Ja preics, om vi ska göra något i Eriksberg att vi kanske då inte gör nåt Eriksbergit 
specifikt heller, utan att vi har en diskussion... 
- Jag tycker det skulle vara spännande att ha en träff också, utifrån de här 10:52 ? vi har skrivit. Ni har 
också skrivit 10:53 ? 
- Nationella har vi skrivit. 
- Ja precis.. så blir det en diskussion om varför vi skrev 11:02 ? och vad som står i det. 
- Det går ju säkert jätte bra då måste man själv komma ihåg vad man skrev. 
- Vi vill ju också alltså granska generellt vad som pratas om. Snacka tydligt när publiken kommer, vi 
vet, vi måste lära oss mer. Det är ni som bestämmer. 
- Men jag tänker såhär, på tal om lärande och såhär.. Men liksom, för att jag personligen känner jag.. 
mycket behövs ju från organisering och att få folk till möten och såhär men själv så känner jag att jag.. 
Det ger väldigt mycket att träffas och tillsammans lära sig om det här. Och sen får man liksom.. 
förhopningsvis, blir man inspirerad därifrån att också kanske göra något möte. Men det behövs 
någonting såhär, någonting att man har en disku...Alltså man träffas och bara får prata.  
- Då hade vi ju den här dagen. Eller det är mer generellt. 
- Juste, den 27e. Den 27e januari då är tanken att vi träffas. Dom olika organisationerna. 
- Nationellt. 
- Aa. 
- Och kanske innan det datumet kan vi ha i Uppsala ett möte. Så att vi är förberedda, dels att vi kan 
prata tillsammans, men också från våra organisationer att man pratar ihop sig. Och sen ses.  
- Absolut, ha ett förmöte senare i år. 
- Precis. Med tema på det som kommer tas upp på det här nationella mötet. 
- Aa. 
- Pratar vi också på en lokal nivå.  
- ...Gemensamma nämnaren 
- Precis. Så att vi kan säga jo... Dels att man presenterar det här är vi i vår förening lokalt och sen 
tillsammans 13:08? Uppsala. Eller bara såhär, det här har vi gjort.. Jag vet inte hur det kommer vara. 
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- Nej, det ligger väldigt mycket i sin linda. Men det verkar litegrann tror jag som det kan bli lite olika 
åsikter om vad vi ska göra den där dan. Några kanske vill att vi, alla olika organisationer, ska komma 
fram till någon gemensam.. Vad heter det, när man har... 
- Plattform? 
- Gemensam kampanj. Medan andra tycker att det är bättre att vi ses och lyssnar lite in 
varandra. 13:47 ? Så det där är ju en avvägningsfråga, ska man ha en gemensam kampanj? Kan vi enas 
kring en gemensam kampanj? Eller ska vi bara prata ihop oss och höra vad vi andra gör och sen får 
bara 13:59 ? 
- Det är ju sånt där årsmöte också, i Umeå då. 
- Bostadsvrålet... Det är jätte jätte jätte kul, det är en grupp i Umeå, de är 8 pers, som har börjat 
planera bostadsvrålet i Umeå. Men det blir ju liksom... 
- Och den här tjejen från Göteborg som vi träffade senast i Uppsala på bostadsvrålet, de har ju fått 
färdigt sitt hus nu stackarn. 
- Ja, Malin ja. Det är så jävla coolt. 
- Ja, visst är det underbart. Och de ska inte ha någon hyreshöjning alls. Fast de hade ju en del bidrag 
till själva processen. Jag är lite på språng. Men jag tror inte jag har så mycket mer att tillföra heller. 
- Jag skulle vilja såhär bara... 
- Det vore ju väldigt kul att få en bra... Ordna till exempel en resa till Umeå i så fall. 
- Ja.  
- Alltså det är ju skit bra att man åker tillsammans. 
- När var det då? Var det i maj sa du? 
- Mm. 
- Det är ju till konferensen helt enkelt, så att det... 
- Just att man kanske tänker på.. som en 17:24 eller någonting 
- Att man börjar försöka hitta pengar liksom? 
- Ja men bara så att folk kommer iväg och att man åker tillsammans. 
- De behöver lite uppstarts pengar. [Deleted for anonymity reasons] Så det kommer kosta lite pengar. 
Så det kan man fundera dels, hur ska vi bekosta att vi kan åka dit? Och sen, hur kan man hjälpa dom 
att komma igång. Vad bra. 
- Förmöte... Då har vi ett 27e. Högst oklart fokus. 
- Valet! Hur lyfter vi bostadsfrågorna i valet liksom. 
- Det är ju jätte jättebra. 
- Och då borde vi ha ett möte innan det, där vi diskuterar vad gör vi i valet. 
- Precis. 
- Vi tar det vi ska prata om på det här mötet, men det blir på en lokal... 
- Men kan man tänka såhär, för att vi försöker ju få igång att vi har de här mötena en gång i månaden. 
Alltså att det blir en rutin. Då skulle kanske nästa tema kunna vara valet. Lokalt. Eller? 
- Ett december och ett januarimöte. 
- Jag vet inte om det blir i december, blir det de? 
- Ja, jag tror det. 
- Det kan hända.. 
- Vilket datum är det, den 19. 
- Aa. Runt den 15 december säg? Är du på? Vill du arra det tillsammans med mig? 
- Det kan jag absolut. 
- Inte sådär... ja. kanske det. Jag vet inte. 
- Aa. För det är kul att arra ihop. 
- jaja. 
- Men då gör vi ett i december, för du är pepp? 
- Jag menar vi är ju inte jätte många här, det kanske är samma personer. Men det kanske blir.. Om alla 
får med sig 2-3 pers till, det blir ganska många fler. Spelar ingen roll att det är så tätt ihop, så länge det 
blir någonting så kommer man nånstans på vägen. 
- Ja men absolut. Ja, men det är väll det som är tanken med det regelbundna. Att till slut ska vi... 
- Bara det är att det december och det är jul och det är jobbigt och det är lucia och barn och överallt. 
- Men det kan ju vara ett sätt att slippa vara med på alla lucia... 17 december? 
- 17 december skulle det vara om det... 
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- Mm.. Men ska vi... 
- Men det är söndag då menar du eller? 
- Aa, precis. 
- Ska vi bestämma det? 
- För jag tänker om man är student då åker man... 
- 17! Jo jag är ledig den helgen. 
- Det är precis en vecka innan jul. 
- För mig är det ok 
- För mig...Jag jobbar ju varannan helg, så att... 
- Mm. Aa, men för mig är det ok. 
- För att de här månadsmötena de blir ju av ifall någon tar initiativ och gör dem. 
- Ja, precis. 
- Ska vi bestämma det nu. Kan jag säga det till dom? 
- Och då så blir det ju ett i januari också. 
- Då tar vi det i januari..valet. 
- Aa men vi ska ha ett i januari. Och då är det om valet. Och då tror jag nog att temat i december, jag 
vet inte... Man kan presentera sin organisation, det här har vi gjort i år. Det här vill vi göra nästa år, att 
man... För nu är det rätt mycket Eriksberg liksom, men då är det också Det här har hänt Eriksberg. 
Man pratar om den här plangruppen, det här har vi uppnått, det här har vi inte uppnått. Hur kan vi få 
hjälp av dom andra organisationerna i Uppsala? För det är så jag ser på det här forumet vi har, att vi 
ska få ta hjälp av varandra. 
- Mm. Det är så det har funkat. Det är så Bostadsvrålet funkar. Men även enstaka individer liksom.  
- Men vilka grupper har vi då da? [Deleted for anonymity reasons] 
- Kanske finns flera till och med? 
- Men hörni, till det där mötet innan valet, skulle vi kunna fråga dom i stockholm också ort till ort, 
dominiqua.. 
- Valet mötet eller? 
- Aa, innan den 27 januari. 
- Så december är en revy.. Årsrevy och framåt. 
- Aa men alltså.. jag tycker det skulle vara kul att vara med konkret den 17 december. Såhär, kanske 
titta framåt istället för bakåt. För jag tänker såhär, om vi nu ska göra såhär en panel i Eriksberg.. På 
biblioteket eller kanske till och med på Brantingbibblan för dom har visat sig intresserade förut. Och 
så kanske på stadsbiblioteket. Då kan det vara bra och bestämma... Att berätta mer framåt. Om de.. 
Om vi säger att vi har bestämt det innan dess. Våren kommer det se ut såhär. Hitills har vi bestämt det 
här. Och ni berättar om utställningen ni ska ha i Eriksberg kanske. För då är datumet bestämt och ni 
vet lite mer om det. Du och jag kanske har börjat rådda lite i någon slags panel, om du vill vara med i 
det. 22:41 ? Vi kan prata om det här och berätta vilka vi tycker ska vara med. 
- Det är inte den vi är inbjudna till eller är det samma? 
- Vi är inbjudna till en kväll i Eriksbergsbibblan men vi får fylla den med 22:54 ? 
- Okej, är planen att det ska vara en gentrifieringstema eller? 
- Det är ett förslag. 
- Det är ett förslag! Okej, men då hänger jag med. 
- Jag tror att det blir såhär, den som orkar ta tag i det här får också bestämma vad det ska va. Och om 
det är Bostadsvrålet så tycker jag att det finns argument för att prata lite bredare än bara Eriksberg. 
Vill man prata bara Eriksberg då kan man ju själv gå till biblioteket. Liksom en lokalgrupp vill ordna 
det. Men bostadsvrålet har ju uttalat som syfte att liksom försöka bredda över hela stan. Och då kan vi 
prata lite bredare om gentrifiering i Eriksberg. Är det någon som är intresserad av att träffas och 
planera en panel någon dag? För i så fall är jag intresserad av det.  
- Jo men jag är intresserad. Jag känner själv att gentrifiering, ja men det är sådär svårt ord som man 
undviker att använda för att jag inte antar att någon förstår vad det betyder. 
- Men om man heter Stad-till-salu då? 
- Ja, jo men precis. Men därför skulle jag vilja ses för att kunna prata om.. alltså just hur.. För att 
eftersom ibland blir det som att forskningen känner man sig inte hemma i för de använder helt andra 
begrepp fast de egentligen forskar på oss. De har begreppifierat det hela. Så det är liksom såhär jaha... 
- Ja, verkligen. 
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- Så att det är väll det jag tänker att syftet med en sån panel skulle va liksom att man... Nu har vi ju 
vissa forskare som ofta kommer såhär men ändå känna att jaha forskningen kan vara ett verktyg som 
vi kan använda ömsesidigt. 
- Ja precis... [Deleted for anonymity reasons] Och så syns vi igen och så måste man prata om just de 
där grejerna. 
- Ja, liksom pratar om varför ska vi ha en panel. Om vi säger att tanken är att vi ska ha en 
forskningspanel. Alltså vi vill ha en forskningspanel. Men hur gör vi den på något sätt... Alltså hur får 
vi in den? För det finns så mycket akademiker i den här stan men om vi tänker oss ändå att de som ska 
komma på den är vanliga boenden. 
- [Deleted for anonymity reasons] Alltså syftet är att diskutera de här frågorna med människorna det 
gäller. Mer än att opinionsbilda. Liksom att få igång diskussion om dom frågorna. 
- Ja, jag tänker vi måste fundera kring formatet ganska mycket. Ja men om man gör... Jag tänker de 
som kommer och såhär.. När jag har 25:57?, då är det ju pensionärer som kommer. Som är aktiva 
pensionärer och sen så kommer det kanske några studenter. Men jag tänker om man faktiskt ska få 
boenden hit. Då kan du inte säga liksom panel om genifiering.  
- Ni får en gratis hyra? 
- Men det är panel då om de utsatta eller de som tvingas flytta, är det de vi vill...? 
- Alltså jag vet inte, jag tänkte på Göteborg.. 
- Jag är ju väldigt dystopiker liksom. Få dit dom Men jag kunde inte bo kvar här jag har flyttat, jag har 
självmant flyttat härifrån. 
- En sån panel hade vi faktiskt här i maj. Vi har haft tillsammans med ort-till-ort. Haft liksom såhär 
vitnessmålspaneler. Här och i Stockholm. Och det har funkat ganska bra faktiskt. 
- Så det ska bli både och liksom.. 
- Ja både och.  
- För jag tänker om man ändå vill tagga dit nya åhörare liksom, jag vet inte vem.. Ja precis, ska vi 
prata om de som redan är lärda eller är det nya som måste få upp ögonen för det här... 
- Ja det är alltid det där hur får man människor att verkligen vilja komma. 
- Ja, eller vem har vi det här för och vem ska vara med i panelen? Vem ska lära sig nånting och vilka... 
- Jag tänker såhär, om man är i den här lokalen eller på stadsbiblioteket då är det ju liksom för 
människor kanske som inte bor i bostadsområdet som inte är drabbade liksom. Och för att föra 
diskussionen mer centralt. Men ifall vi vill jobba.. Så tycker jag det har varit i alla fall såhär i Gränby 
för man vill verkligen jobba med mobilisering. Då kan det vara svårt att vara här. Och då är biblioteket 
en ganska bra plats. För man får upp affischer där och folk kommer och bibliotekarierna kan prata och 
liksom... Man når ju inte alla. 
- Nej men vi måste ju verkligen få ut 28:02 ? till dom som inte är de drabbade också. Jag vet inte nu... 
Frågan är väll.. 
- Men den här Eriksberg skulle va ändå att få dit folk som ändå berörs. För det är ju ändå i Eriksberg. 
- Men jag tror att det... Jag tror att det finns grannar till mig som gärna skulle åka upp till Eriksberg 
och sitta i en sån liksom... En person från Gränby skulle gott kunna vara där tror jag. Som skulle 
kunna berätta. Ja men när renoveringen är klar då ser det ut såhär. I vårt område. Det här har hänt 
liksom. Såhär har det påverkat mig. Och det tror jag inte är några problem.. och det tror jag skulle vara 
intressant också liksom! Och då får du också uppfylla din.. den dystopiska delen i dig. 
- Men liksom om man.. Man säger det här kommer hända, det här kommer hända. Och så händer 
skiten. Och då börjar man bry sig. Men nu har ju skiten hänt och då vill man ju kanske säga det är 
valår, det här ska inte hända. Sluta med de här dumheterna. Det är väll det som jag skulle tycka vara 
bra, i ett valår tyvärr. 
- Juste precis, det får inte hända. Men också kanske lyfta det till... 
- Men det är ju det jag säger, att det blir olika evenemang. 
- Ja men såhär, när vi har haft de här vitnessmålspanelerna då har det ju varit människor från 
blåklinten, gränby, kvarngärdet och från hagsätra och solna som var här. Men det som skulle vara kul 
är ju, eller intressant, är ju om det kommer någon person som har varit med om det från Gränby lokalt 
liksom. Och sen också forskare som tittar på. 
- Det var en artikel i somras tror jag och då tog de ju upp lite olika typer av människor som var 
tvungna att flytta.. Eller hur det blev bara.. En var student Jag hade jätte bra hyra på 4,5. Nu kostar den 
8000 ju, hon kan inte bo kvar.  
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- Men känner du någon i din organisation som skulle tycka det var intressant att va med i en sån här 
panel och berätta om sin bostadssituation? 
- Kan kolla.. Vi jobbar ju alla nationellt bara såhär. Hur man har bott eller sin bostadshistoria. Så 
kanske. Men det är ju ingen i Uppsala vad jag vet. Alltså i vår styrelse som är drabbad av det här. Jag 
har en kompis som bor nu.. flyttat in i Eriksberg liksom. De kommer ju bygga om huset och några från 
jobbet från Gränby liksom. Man vet ju att människors 31:00? är 10 tusen gånger så stor när man köper 
den. För våran syn på det här är ju om människor slutar renovera eller bygga om.. Folk kan inte bo 
kvar. Det finns inga billiga lägenheter. Vart ska vi flytta? 
- Ska vi fråga någon från kvinnors byggforum för de har ju tänkt lite såhär Hur ska man kunna göra 
då? Alltså de jobbar ju lite med... 
- En annan grej skulle ju faktiskt vara att bjuda in de här etiska bygg. 
- Juste. 
- För det är ju väldig konkret. Vi tycker att 31:36 ? såhär. 
- Det kanske inte har med ett gentrifieringstema att göra. 
- Jo men alltså det har ju ändå.. Roten är ju liksom. Det finns ingen bostadspolitik. Det tar för långt tid 
och ändra den demokratiska regering eller starta nytt parti liksom... Så nu bygger vi nya bostäder på 
ett nytt sätt istället. Vi tar folks pengar direkt, vi går inte via skattesedeln. Folk finansierar direkt 
istället. Och jag tycker att den tanken... Bara det sättet, det finns en fräckhet i det där som gör att man 
bara såhär va? Ska vi inte liksom... Jag menar det andra är ju att gå via skattesedeln, att skattepengarna 
ska bygga våra bostadsområden. Nu bygger dom ju 32:37 ? liksom. Så jag tror den är intressant för att 
det är ändå så... Alltså vi kommer ju liksom från välfärdsstaten Sverige man tänker att det är staten 
som ska ta ansvar för våran sociala... Våran jämlikhetspolitik liksom. Men att det nu kanske går mot 
att man då istället då.. att man fortfarande har markmonopol och kommunen äger den mark man har. 
Men att man låter då nya typer av.. istället för vinstdrivande företag som bygger så är det föreningar. 
- Jag tycker det mer är ett helt annat tema än det vi pratade om innan. För en kväll, om vi tänker det. 
Vi kan absolut göra det.  
- Aa! Men det är mer lösningsriktningen mot... 
- Ja men asså, när vi hade bostadsvrålet i 2016, precis i slutet så blev det en liten movement där. Alltså 
det blev som en skiftning tycker jag i diskussionen. Vi hade som en stor samling inne på grand där. Då 
blev det som en skiftning där det var någon som lyfte och sen så drog det vidare liksom Ok, nu har vi 
lyft de här frågorna mycket. Det är problem problem problem problem. Vi måste också börja tänka på 
lösningar.  
- För vi har inte gjort någonting än liksom. 
- Nej. 
- Men jag tänker det som skulle vara intressant, tänker jag. För att om dom kommer presentera sin 
modell då är det ju såhär ja men kom igen nu, investera i den. Men om vi har ett par bostadsforskare 
där då skulle det vara intressant att bara få den mer en reflektion över, ja men... Ok, om det här är de 
lösningar vi ser framför oss. Hur kommer det påverka? Så det blir en kritisk diskussion även om den 
typen av lösningar. 
- Ja, det skulle vara intressant liksom med en person där som då kanske är en bostadsforskare som 
liksom kan beskriva Hur kommer det sig att det ser ut såhär? Alltså varför byggs det dyra, stora saker i 
centrum men det finns inga pengar för vräkningar. Varför är det såhär i Uppsala att alla pratar om den 
fantastiska Uppsalamodellen men samtidigt så faktiskt flyttar folk? Tvingas flytta och människor med 
låg-och normallåg inkomst har ingenstans att bo. Att det ställer dom två sakerna emot varandra. 
- En vettig serie så vi börjar nånstans. Sen går vi vidare i samhället. Allt kan inte vara på en kväll 
liksom, vi går ju vidare. 
- Ja, men det kan nästan vara i en panel. Det kan nog vara i en panel ändå liksom, tror jag. Både en 
person som berättar såhär Det här har hänt mig i en renovering som började för 6 år sen. Och då vet vi 
politiskt att det faktiskt inte har skett någon förändring. Vi vet också att politikerna här i stan har inte 
gjort något trots att människor skrikit ganska högt. Och då kan den här personen som varit med ganska 
länge berätta Men såhär blir det. Och så kommer det bli här också om ni inte gör något. 
- För det är också då att 
- Att det tar tid 
 Ja. För då pratar ju gärna politiker om att Jo men vi bygger mycket, vi bygger såhär, vi ska bygga 
klimatsmart.. Det är liksom.. Det är grön klass A byggnader. Men vi kan ju inte flytta dit. Då kan det 
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bli billigare att bo kvar i det nyrenoverade men vi har fortfarande inte råd. För att det är så beroende på 
vem som sitter i panelen... 
- Ja för det finns ju kritiska forskare som lyfter frågan att vi kan inte bygga oss ur krisen. Så, om vi 
bygger som vi gör nu.  
- För då tycker jag det är viktigast att utgå ifrån dom som är drabbade. För då om det skulle vara någon 
annan med liksom Kolla hur det är i Uppsala, på liksom det som syns utåt eller kommuniceras utåt Nä 
men vi bygger ju jätte mycket. Vi bygger 3000 bostäder per år. Ja men vi kan inte bo där. Samma 
personer kan inte bo där. 
- Erik Penning pratar mycket om det Hur bra det är i Uppsala utåt. Hos fastighetsägare.. 
- Ja och vi har ju en fråga Ja hur ser inflyttningen ut när ni bygger nytt? Vem flyttar in? Vem flyttar 
runt i Uppsala liksom? Det är ju en fråga att ta reda på liksom... 
- Vem flyttar ihop? 
- Ja man måste ju leva i tvåsamhet! Eller liksom... 
- För jag tycker du sa förut att ni.. Vi prata om det här att vi kunde ihop det här, att bevara det 
befintliga biståndet och sen låga hyror. Alltså byggande och hyror. Dom två är ju grundfrågorna. Och 
sen vill vi.. För det är ju det vi vill ska hända.  
- Politiker och tjänstepersoner är ansvariga för det. Om vi har människor som kan säga Ja men det 
funkar inte för oss. Ni bygger dom här nya hyresrätterna,38:07 ?och det är dålig planlösning för att ens 
bo i ett kollektiv osv osv. Ni säger det här att det här är det ni gör. Det funkar ju inte i samhället. 
- [Deleted for anonymity reasons].. Vi vill att... Det är många som det här inte funkar för.  
- Och jag tycker det är viktigt att vi då har människor som kan säga såhär är det. Ni kan sitta och 
bygga hur mycket som helst. Men det är faktiskt.. Om det är politiker i rummet, det är ju dom som är 
ytterst ansvariga. Och det är tjänstepersonerna som ger dem underlaget egentligen. Så enkelt är det. 
- Man kan ju tänka en panel också.. Faktiskt jag tror att Etc kanske skulle... Om man har Etc med, jag 
tror att några skulle nog komma på grund av det. För att Etc det är ändå en del som läser den 
tidningen. Och då har de skrivit lite grann om det i den tidningen. Så jag tror att det kan göra.. För det 
är ju såhär. I grunden är ju det största problemet är att det är svårt att få folk att komma. Så det kan 
man också tänka med vilka man då bjuder in i panelen. Förutom att jag tycker att det är intressant vad 
de pratar om, så är det ändå.. Får man såhär Johan Ärmberg att komma till exempel.. Och så kanske.. 
Vi skulle kanske kunna fråga Erena Molina eller Nils Hertig eller liksom Sara Westin. Emil Poll 
kanske vill komma. Han som har varit med i TV och pratat om Gränby och Kvarngärdet. Liksom han 
uttrycker ganska bra.. Om vi vill ha en forskare från Uppsala, det kanske är smart liksom. Nils Hertig 
har ju skrivit en bok som heter 40:00 ? Där han tillsammans med Mats Franzen som är sociolog här i 
stan och Katarina Törn från Göteborg. Då beskriver de de politiska systemen som leder till att det blir 
så svårt att manövrera nu liksom. 
- Nu är det dags att knyta ihop, men vi har... 
- Ska vi berätta att vi har bestämt att vi ska ha två möten? 
- Aa.  
- Aa. 
- Och att vi har bestämt att vi tre tillsammans, våra organisationer, ska träffas och jobba vidare med 
panelen? 
- Mm. Yes. 
- Vi började spåna lite allmänt om vad framförallt hur ni jobbar i [Deleted for anonymity reasons]. 
Och ja, [Deleted for anonymity reasons] men sen också hur det går till med hur bostadsmarknaden ser 
ut. Det verkar bli mättat för bostadsrätter och såhär. Sen kom vi in konkret och pratade om det här 
mötet 27 januari...  
 

10.2. Appendix B: Transcribed meeting 2 
- Då ska vi bara göra en kort kort namnrunda bara så vi vet... Behöver inte berätta allt.. Gör en kort 
namnrunda! 
- [Deleted for anonymity reasons]. 
- [Deleted for anonymity reasons]. 
- [Deleted for anonymity reasons]. 



 
	  

37	  

- [Deleted for anonymity reasons]. 
- [Deleted for anonymity reasons]. 
- Jag berättar om bostadsvrålet lite övergripande såhär. 
- Aa. 
- Och där på det mötet, så.. Därifrån har det varit en rörelse kan man säga. 
- I Tensta? 
- I Tensta? Det var i maj 2014. Sen dess har det varit ett Bostadsvrålsmöte en gång om året såhär. Sen 
var det i Göteborg på hösten där, november 2014. Och sen var det i Malmö ett år senare. Och sen var 
det i Uppsala för ett år sen. Stort möte på Grand. 
- Alltså nationellt? 
- Ja, kom folk från... Jag brukar säga hela Sverige och sen biter jag mig i tungan för att det är verkligen 
inte människor norr om Gävle som vi har jobbat med hitills. Utan det är Göteborg, Malmö, 
Stockholm, Uppsala. Men det var ett nationellt möte då när vi hade.. Vi var många föreningar som 
samverkade kring det. Det var jag och... Jag kan bara rabbla några så ni får en liten ide om.. Det var 
såhär, kvinnors byggforum, jagvillhabostad.nu, Täljstenens plangrupp, avprivtisera hagsätra, ort till 
ort, alla ska kunna bo kvar, q-forum osv.. Jag kommer inte ihåg alla. Och där hade vi seminarier, alltså 
träffar, där vi gjorde precis det här som du pratade om liksom... Vi pratade om bostadsfrågor ur en 
mängd olika perspektiv liksom. Antingen bjöd vi in någon som pratade eller så hade vi ordnat panelen 
själva. Eller så hade vi bara.. vi satt och liksom diskuterade frågor ur olika perspektiv. Klimatfrågor, 
ekonomiska frågor, osv. Och efter det så lyftes det ett behov här i stan att Kan inte vi fortsätta ha 
träffar här i stan? Och sen dess har vi träffats en gång i månaden i den här lokalen under ett års tid. 
- Ok. 
- Vi är ungefär samma organisationer också.. Aa.. framförallt boende i hyresrätt i områden som ska 
renoveras. Har varit ett stort fokus. Och under våren och sommaren så gjorde vi en hel del saker 
faktiskt. Det blev en stor demonstration i Eriksberg där det var nästan 2-300 pers. Och skrev en del. 
Och framförallt lärde oss ganska mycket av varandra, hade lite auktioner i Eriksberg också, under 
sommaren. Ganska mycket i Eriksberg har vi haft såhär studiecirklar kring en bok som heter rätt att bo 
kvar. Som är framtagen av Bostadsvrålet. Nu är det verkligen såhär. Ni ser ju själva, det är inte så 
många här. Och jag har på riktigt, det är jag som har samlat liksom.. Jag har liksom samlat till de här 
träffarna eller bokat lokalen och fixat fika och så. Jag kommer inte göra det något mer, på det här 
sättet. För det har blivit lite för mycket bara en snack-institution nu under hösten. Och så tycker jag att 
det är naturligt, så kan det vara liksom. Det går upp och det går ner. Men jag är inte intresserad av det. 
Och därför kommer inte jag fortsätta med det. Däremot så är ju... Det finns ju fler organisationer som.. 
Alltså jag kommer inte dra i det. Så. Så att just nu står det lite och svajar, här, på det sättet utifrån.. 
Men det finns ju fler organisationer som är med. Och det är andra saker.. Så är det ju med nätverk. Det 
är väldigt mycket andra saker på gång liksom. Så jag vet inte.. Det är ju liksom bakgrunden till 
bostadsvrålet. Det kommer vara ett bostadsvrål i vår i maj i Umeå. 
- Norr om Gävle. 
- Norr om Gävle. Och där så är det stora urförsäljningar på gång. Kommunen säljer ut, ganska fula 
metoder, man har gått bakom ryggen på människor och kommunstyrelsen har fattat beslut av 
utförsäljningar av allmännyttan sådär. Och då är det nu människor från bostadsvrålet nationellt som.. 
Vi kommer åka dit i maj och vara med på bostadsvrålet där. Och vi har också skickat massor av den 
här boken, rätt att bo kvar, och vi kommer åka dit nu under våren och jobba med en stud...Liksom att 
gå igenom den boken. För det är en väldigt konkret handbok med erfarenheter från människor som har 
varit utsatta för renoveringar. 
- Är det ni som har tryckt upp och distribuerat den själv eller? 
- Det är.. Ja, precis. Det kan man säga. Det har vart ett samarbete med ett forskarprojekt som heter 
CRUSH: Critical Research for Urban Sustainability Hub. Det är liksom forskare och aktivister som 
jobbar ihop. 
- Aa. Ni får gärna skicka den om ni har.. 
- Jajemen. Du kan kolla på rättattbokvar.se, det finns på nätet. 
- Jaha. 
- Och jag kan ta med ett ex till dig sen när vi ses.  
- ja när vi träffas, ok. 
- Så det är lite om bostadsvrålet, jag tänkte... Vad tänker ni? Jag ska inte babbla ihjäl mig. 
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- Ja, det är ett väldigt bra initiativ. Vi.. Jag har sett det skymta förbi och sådär va. Men de.. Den här 
frågan blir ju mer och mer akut och väldigt mycket då.. Folk började komma i rörelse som den där... 
Oj då, nu är det någon här. Som där i Eriksberg, där det va ganska mycket protester, det var mycket 
skriverier i tidningarna då ett tag. 
- Kan ni säga bara lite vilka ni är för jag är så nyfiken. 
- Vad sa du? 
- Vilka ni är.. Alltså ni presenterade ju er säkert innan men jag har aldrig sett er. 
- Ja, jag sa att vi är allmänt intresserade [Deleted for anonymity reasons] Så att vi kollar upp sånna här 
saker. Vi tycker att det är en oerhört viktig fråga. Bostadsfrågan. 
- Ja det är det. 
- Oerhört. Man säger Ett samhälle som inte klarar av människornas bostadsförsörjning, vad är det för 
slags samhälle? Särskilt ett rikt samhälle som vårt. Det är sånna frågor man måste ställa sig. 
- Jag tycker det är mer ett hälle nu än.. 
- Vad sa du? 
- Det är mer ett hälle nu, det är inget sam.. Det är ingenting tillsammans längre i samhället. Det är bara 
ett hälle kvar. 
- Nä, det är splittrat. Nej, men det är väll just det som är intressant, typ såhär när folk kommer i rörelse 
med någonting, på testlistor eller vad som helst liksom, alltså kommer i gång någonting. 
Demonstration alltså. Folk börjar bli förbannade. Det är väll det.. Nu såg jag ju i tidningen, men det 
har ni säkert tagit upp. Det där med att Uppsalahem ska ju egentligen sätta igång renoveringen med i 
stort sätt hela sitt stora bostadsbistånd från 60-70 talet. Förutom det där 1500 som man ska göra 
Eriksberg så är det ju.. 
- 2400. 
- Totalt ja. Den i Rackarberget så pratar man om det, som nästa steg va. Så att det är ju.. Det kommer 
ju att ske samma sak alltså. 25% hyreshöjningar som lägst i Eriksberg. 
- Aa, och det kommer komma en stor ombyggnation i Gottsunda också och vi ser ju, vi som bor här i 
Gränby och Kvarngärdet ser ju konsekvenserna där. Flera av er har säkert kompisar och vänner och 
bekanta som har varit utsatta för det. Jag tycker man ser det överallt. Och det är ju det som 
bostadsvrålets olika organisationer lyfter hela tiden: den sociala dimensionen av 
- Av den här utvecklingen. 
- Av den här utvecklingen som sker. 
- Kan vi inte bara ta en namnrunda igen. 
- Men kan vi inte.. För vi är bara tre som har varit här innan så det vore kul att veta vilka de andra är. 
- Ok, vi kör en kort-kort för vi har redan gjort det. 
- Ja jag förstår.. Men jag kom så fort jag kunde. 
- Aa. 
- [Deleted for anonymity reasons] 
- [Deleted for anonymity reasons] 
- Ja, just det. 
- Ja men då... 
- [Deleted for anonymity reasons] 
- [Deleted for anonymity reasons] 
- [Deleted for anonymity reasons]och jag har länge haft en... Följt den här frågan väldigt intresserad i 
den här frågan. I att det händer någonting, att det blir en rörelse kring det här. 
- Ja, det är väll samma sak med mig [Deleted for anonymity reasons] 
- [Deleted for anonymity reasons]. Går inte att bo nånstans nu. Jag har bra köplats och tittade på en 
lägenhet idag men jag får inte hyra den för att de anser att min inkomst är för låg. Jag får inte 
bestämma själv vad jag vill lägga på hyra. Så jag får inte.. Det var lite fult av mig, jag liksom anmälde 
intresse fast jag har för låg inkomst för jag ville se lägenheten. Men i alla fall.. 
- Ja, det är skrämmande när man tänker på det som du sa här också, Gottsunda står på tur. Vart ska 
folk flytta sen när man har blivit utriven ifrån... 
- Det går inte att flytta från Eriksberg ens eller nånstans för det finns inga lönegapp. 
- Jag tänkte såhär. Jag kan berätta en grej som Bostadsvrålet tillsammans gjorde här i Uppsala i 
somras. För den är ganska konkret. Såhär så man kan se hur ett nätverkssamarbete, för att komma 
igång och inte bara prata om de här frågorna, inte bara i den egna gruppen, kan gå till. Och det var ju 
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att regeringen har ju tillsatt en utredning om hyresgästers inflytande vid ombyggnation. Det gjorde de 
för ett år sen ungefär. Den utredningen är klar och presenterades i april. Det var en miljöpartist, 
Agneta Börjesson, som var ansvarig för den utredningen. För då är det framförallt bostadsvrålet som, 
nationellt, som under flera år har sagt hyresgäster måste ha mer inflytande för att vi blir, förlåt mig, 
totalt jävla överkörda under renoveringar. Det var så det började, och då har man gjort en...Börjesson.. 
Hon kom också, hon var i Gränby och pratade med Gränby boende. Det var folk från Eriksberg där, 
hon var i Göteborg, hon var i Malmö, hon pratade med hyresgäster i Hagsätra. Men ingeting av det vi 
pratade om kunde vi se i utredningen när vi läste den. Hyresgästers perspektiv på riktigt var inte 
representerade i den utredningen. Utan det var mycket.. vi tittade också.. Det som var remissinstanser 
var mycket experter. Från hyresgäster var det bara hyresgästföreningens jurist som va.. Hon är väldigt 
kunnig och väldigt, väldigt bra. Men sitter långt borta från den verklighet som vi kunde beskriva såhär. 
Så då samlades vi här, i den här lokalen, tre gånger under sommaren och gick igenom den här 
utredningen. Och skrev ett remissvar. Och det är.. Och sen spred vi det i Bostadsvrålets nätverk. Så jag 
tror att det har skickats in 20 eller 22 remissvar med skarp kritik utifrån ett hyresgästperspektiv. Och 
det ligger ju nu på justitiedepartementet. Så det var en grej som vi gjorde i somras. Och det är.. Bland 
annat kritiserade vi att hyresgästers perspektiv inte är representerat. Och skriver också att vi måste 
börja ifrågasätta den ekonomiska ideen som ligger bakom bostäder, bostadsfrågan. Att, att det faktiskt 
inte finns någon reglering nu. Och att implicit, i utredningen, så tänker man att det ska ske på 
marknadens villkor. Vi som satt här, i det här rummet vill i alla fall ifrågasätta det. Och jag ville 
berätta det här för er nu, för nu är vi ändå allihopa här i det här rummet och har möjlighet att göra 
någonting. För en konkret grej man skulle kunna göra är ju att läsa våra remissvar. Och sen se... För 
att det kommer faktiskt en del förslag från Agneta Börjesson, som är bra. En lagstiftningsförändring 
som är bra. 
- Är det den här Stärk ställning för hyresgäster SOU:n? 
- Juste, precis. Den kommer inte förmodligen att gå genom riksdagen om det inte blir en jävla 
opinionsbildning kring det. Och det är ju liksom... En sån grej skulle vi kunna samlas kring nu, inför 
valet. 
- Kan du skicka länken. 
- Ja men absolut det kan jag göra. Och jag kan också skicka det svaret vi skickade. Vi gjorde ett svar, 
som Bostadsvrålet i Uppsala, och det skickade vi in. Sen skickade vi ut det till alla de här olika 
nätverken som vi känner. Och en del skrev om lite grann. En del skickade det precis som det var. Vi 
var en stor grupp, 15 pers från Gränby, bara hyresgäster i Gränby som skickade in. Det var flera från 
Eriksberg, Göteborg, Malmö, överallt liksom. Enstaka personer skickade in det också. Så jag kan 
skicka det svaret vi skickade. 
- Mm. 
- Vi planerade ju att bjuda in lokal, och inte bara lokal, politiker också. Alltså jag har inte uppfattat det 
här som en prat-grupp utan som en planeringsgrupp där vi samlas och så gör vi auktioner. Det är så jag 
sett på det. Så det är tråkigt om det inte ska fortsätta. 
- Men så var det ju under våras och somras. Alltså nu under hösten. 
- Men är det inte för att folk är trötta och så och.. Men vi planerade ju faktiskt att bjuda in politiker, till 
vår. Ska vi bara strunta i allt? 
- Nej det tycker jag inte. 
- För att jag tycker liksom det är viktigt att köra på lokalt för jag tror inte det kommer hända något i 
riksdagen, det är bara slöseri med tid. Men vi måste ha bostäder i Uppsala. De har börjat spränga i 
Eriksberg nu. Du vill ha mejladdresser förstod jag? 
- Ja, men om du får alla mejladdresser du som sitter på de hära... Informationen och vad ni har gjort 
tidigare, och handlingarna, så kan du ju skicka dem till oss övriga. I alla fall vi, jag vet inte om du har 
dem grejerna. 
- Nej jag har inte det. 
- Nej det kan vara bra för oss andra. De saker du pratar om. Så skicka det till oss. 
- Mm. Jag håller med dig att vi har absolut gjort mycket konkreta saker. 
- Nej men jag menar inte bara.. Jag menar framåt. Vi ska göra konkreta saker. Det var jag inställd på i 
alla fall. Jag har sovit för lite kanske... Jag har inte sovit på fem nätter. Jag är lite trött. 
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- Så frågan är vad vi gör med mötet idag, liksom.. Om vi pratar generellt om bostadsfrågan eller om vi 
tar tag i de konkreta grejer vi har. Vi har ju ett panelsamtal på gång. Skulle inte det kunna vara 
någonting vi pratar om nu? 
- Det kan vi göra. 
- Aa, så att vi gör en riktig planering idag. Eller liksom börja prata så. Också det här om vi har en plan 
att bjuda in politiker. Eller? Ska vi dra lite om panelsamtalet? You or me? 
- Eh gör du, jag skriver. Jag kan inte tänka samtidigt. 
- Jag kan säga också att det är en studiecirkel i Eriksberg om den här boken rätt att bo kvar, vet du hur 
det går med den eller? 
- Den är avslutad och så skulle vi träffas, fortsätta träffas. Men det är ingen som skickat ut något mail 
om det, så det blir nog efter jul. 
- Okej. 
- Hur många är det som är med på det? 
- Jag vet inte [Deleted for anonymity reasons] Det var bland annat därför vi kom hit massor till 
Bostadsvrålet därifrån. Det är väll kanske 5-6 i alla fall, jag kommer inte ihåg. Kanske fler? Nu vet jag 
inte om alla är så intresserade av att fortsätta. De flesta ger ju bara upp. 25 % hyreshöjning, det är väll 
ok. 1000 kronor mer.. 
- Då mejlar jag. 
- Och då är man intressant nog att 18:38 ? Inte får betala enligt den äldre hyresvärden. Om 
Uppsalahem höjer med 25%. 
- Ja visst det är makalöst, det borde vara mer protester kring det där. Jag var ju lite i tidningarna ett tag. 
Det blir som du säger oftast, det blir en sån där grej det blossar upp och så lägger det sig. 
- Därför att vi inte orkar driva det hela tiden. 
- Det är ganska vanligt så. Måste finnas några eldsjälar som håller i det hela tiden och jagar på. Annars 
är det svårt. 
- Det fanns det i Göteborg. 
- De kan ju ta sig olika former också.  
- Det kan ta sig olika former och juste det här folk ändå samlas och resonerar att såhär kan det inte 
fortsätta i samhället, det är en början. Det vore ju värre om någon inte reagerade. 
- Absolut. 
- Frågan är om man ska rikta det här mot kommunerna. Det måste på något sätt byggas på andra 
villkor än hur det görs idag.  
- Det är väll deras ansvar ytterst. 
- Ja, men... Problemet är ju att man har lagt över bostadsfrågan på kommunerna. Staten har ju avsagt 
sig. 
- Fast det är ju bra för då samlas det på lokal planet, då är det lättare att påverka. 
- Ja men det säger man ju att det kan vi inte, vi har inga pengar. Så att det är liksom... Om man nu 
tittar.. 
- Men alltså de får ju bidrag för att bygga billigt men de söker inte bidrag. 
- Men de där bidragen är ju också väldigt, så säga. De är...märkta. Bland annat nu, så det ju detta med 
ensamstående. Har man ju lagt utgång till. Om man i kommunen kan visa planer på att man i den 
bygger så att det inbegriper de ensamstående så måste man ju redovisa hur många ensamkommande, 
som sagt, som finns. Då kan man få vissa bidrag. 
- Nej, utan man kan få för att bygga hyreshus som det blir billiga hyror på. Inte något standard. 
- Ja men vad det hamnar på någonstans det är ju svårt att säga. För det är ju ändå så att det upphandlas. 
- Jag gjorde faktiskt i våras i maj så var vi 4-5 personer från Uppsala, hyresrättsinnehavare i Göteborg 
och Malmö och Stockholm som åkte till.. Vi skulle få träffa Bostadsministern. Mest för att ge 
vittnesmål och berätta vad som händer såhär. Fick träffa bostadsministerns närmsta rådgivare. Och då 
tog de upp Men vi har ju bidrag! Vi har ju en miljard nu liksom. Och det finns ju... Bostadsbolag söker 
inte dem pengarna. Därför det finns en restriktion. Och det är att då får man inte höja hyran så mycket. 
Ni får delar av det här bidraget för att renovera era lägenheter om ni inte höjer hyran. Och det var en 
intressant skärningspunkt när vi satt i det här rummet på regeringen. De kunde säga såhär.. Men det är 
ingen som söker, varför söker ingen bidraget?! Och alla boende som satt runt omkring kunde berätta 
varför. Jo, därför de får inte höja hyran då. Det är där man kan tjäna pengar. Det mötet, tycker jag, 
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mellan människor som verkligen blir påverkade och med politiker... Alltså det är därför vi har pratat 
om att försöka bjuda in politiker. 
- Det är ju intressant för det visar ju det här med marknaden.. Byggbolagen är inte intresserade, för att 
de ser att de inte får den vinst de har tänkt sig ja men då bygger man inte. Då skiter man i det. Jag får 
väll ta högre hyra om jag... Förr så kunde ju samhället officiellt få egen provision. Det har man inte 
längre. Det är bara upphandling. Enligt EU-regler va. 
- Vi har pratat lite om ett panelsamtal. Eller förra gången så hade vi den ideen när vi träffades för en 
månad sen. [Deleted for anonymity reasons] Så det kommer att bli ett panelsamtal där i April va? 
Kommer du ihåg vilket datum? 
- 17e kanske, eller? Om det är en torsdag. 
- Aa. 
- Tisdag, nej? 
- 17? 17 april? 
- Nej, jag vet inte.. 19 kanske? 
- Aa, det kanske var 19 jag kommer inte ihåg. Det var en torsdag tror jag. 
- Precis, Långfredagen.. Det är skärtorsdagen. 
- Aa, då var det inte då för vi såg till att det inte var vid påsk. 
- Påsken är väll tidig, den är väll i mars? 
- Kolla det först. 
- jaha nej.. nejnej.. 
- Och det kommer i alla fall stå i bibliotekets.. För biblioteket i Eriksberg har varit lagt ihop mycket 
saker nu faktiskt. 
- Det var bra. 
- Och då har vi tänkt. [Deleted for anonymity reasons] Och diskutera just de här frågorna eller hur. 
Alltså såhär.. Varför driver bostadsmarknaden isär nu? Alltså varför... Inte egentligen kanske 
gentrifiering utan mera.. Lite mer allmänt än att bara prata om Eriksberg. Såhär, vad är det som gör att 
mycket pengar satsas på stadskärnor generellt nu. Och att, vi tänkte väll också berätta, för det finns 
ganska mycket dokumenterat från Gränby och Kvarngärdet och från andra ställen i Sverige där 
renoveringar har skett. Vad är det som händer? [Deleted for anonymity reasons]. 
- Unga. Gärna från någon som har bott i Gränby eller så som har varit tvungen att flytta. Det finns ju 
en del. 
- Ja, det finns en hel del. Så där håller vi på att jobba på ett program för det. Och det får ni jätte gärna 
vara med och sprida så att det kommer folk.  
- Skicka bara grejerna till våra adresser där så sprider vi det. 
- Ja. Det kanske man kan få skriva om lite grann i er tidning? 
- Ja, absolut! Absolut. Jag gör gärna intervju med dig också. I framtiden om du vill osv, för du sitter ju 
i en väldigt knepig sits vad jag förstår? 
- Jag sitter dessutom i mögel så om min hyresvärd kanske läser det där och erbjuder mig en lägenhet 
vore ju det fantastiskt. Så absolut. Jag kommer inte bort därifrån. 
- Du får gärna skriva upp ditt namn och telefonnummer och så. 
- Sen så har ju brantingbiblioteket.. De är ju också intresserade och eftersom vi ser i Salabacke samma 
tendenser som har varit i Eriksberg så är det mycket eftersatt underhåll i Salabacke nu och så vidare. 
Så kommer vi försöka göra samma sak där. Så det håller vi kontakt med. Så då blir det liksom som att 
göra samma sak fast på båda sidor av stan liksom. Och jag vet inte ska vi prata idag om vilka vi ska 
bjuda in till den här panelen eller? 
- Vi kan väll prata om vad vi vill pra.. Eller vilka teman vi vill ha? Och fokus. Och sen.. Du har säkert 
koll på personer, jag har inte koll på personer. 
- Jag har förslag på två. Det ena är Emil Pull som är forskare i Malmö som har studerat Kvarngärdet 
och Gränby jätte nära. Och han kan berätta en del. 
- Jag vill ändå ha dem som har bott där som berättar. Tycker jag känns mer relevant. Än någon annan 
som har pratat med dom. 
- Ja men absolut. 
- För att om det ska vara Eriksberg för att också locka dem som bor i Eriksberg, det är ju bra att ha 
någon som har varit med om det och berätta, vi har sagt de här sakerna 100 gånger på möten men de 
har ändå inte gjort någonting. Jag tycker det är viktigt. 
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- Du menar som en vittnesmålspanel? 
- Aa. Men också.. Erik kan ju säkert också vara där för att prata om ett bredare perspektiv. Såhär är 
det.. 
- Vi har haft två sådana här vittnesmålspaneler. En gång här och en gång på ABF-huset i Stockholm. 
Det var jätte bra har det varit. 
- Men det är ju liksom från..Aa.. Såhär lång tid tog det, från att de planerade sen händer... Det här hade 
kunnat vara alternativen men varför skedde inte alternativen? Det finns den här potten pengar. Så att vi 
får in det perspektivet. Men ingen vill göra det. 
- Precis. Och sen det som kan vara intressant att ta upp tycker jag det är vi ser ju också att ska 
någonting hända. En protest. Då måste människor göra det själva. För hyresgästföreningen gör det 
inte. 
- Ja, om det är så det är så absolut. 
- Så har det varit i alla fall. 
- Men.. Jag tänkte sådär.. Hyresgästföreningen är ju ändå till för att tillvarata så att säga.. Går det inte 
att sätta press underifrån på dom? 
- Ja, det är någonting vi skulle kunna göra. Det har man gjort i Göteborg. 
- Aa, för jag menar det att dom är ju ändå sådan så de ska representera. Så att nånting sådär tycker ju 
jag liksom skulle kunna kanske kunna vara... Om det går att få folk på något sätt.. Om man ringer upp 
dem och säger att nu vill vi faktiskt, folk i Eriksberg eller var det är nånstans, nu vill vi faktiskt vara.. 
Nu får ni lägga svart på vitt, vad tänker ni göra för oss? 
- Det är det surrealistiska när man har pratat med dem på möten i Eriksberg, och ifrågasätter det här 
med 25% hyreshöjning så säger de Nej men det är helt ok för oss. 
- Säger de bara så? 
- Det är inte ett citat men de säger, de tycker inte det är något att invända mot för hyrorna är så låga.. 
- 29:14 ? 
- Ja men 1000 kronor till för en etta, 2000 för en tvåa och så vidare. 
- Det här är ett hus som är mer än 50 år gammalt. 
- Det är bristande underhåll, det är inte någonting som vi ska betala. 
- Nej egentligen så har man redan betalt det på hyran. 
- Det är livsfarlig el i alla dom där husen och vi ska betala för att de ska byta ut olaglig el. Därför 
lägger de på 1000 kronor. Sen får man göra tillval om man vill ha 50% eller 75% hyreshöjningar 
också. Man får byta ut tapeter och sådär då. 
- Rent grundläggande, så jag menar... Underhållsfond då har dom ju inte underhållsfond. En gång i 
tiden var det ju lagstadgat med en yttre underhållsfond. Men man ska ju pressa dem: Vad har ni gjort 
av de yttre underhållsfonden? 
- De gick till skolor. 
- Ja men det är ju mot hyresgästerna.. Ni har ju betalt. Vi betalar hyresgästerna för renovering. 
- Skriv exakt det. 
- Hörrni, skulle det vara intressant för en panel att diskutera sånna saker? Alltså.. Diskutera lite grann 
den avreglering som har skett? För det är bland annat är ju det.. Dom fonderna är ju.. 
- Ja de är ju borta nu. 
- Dom är borta. 
- Ja de vore ju... För hyresgästerna är ju också..Alltså jag menar det här också med att dom här ändrade 
reglerna för kommunala bostadsbolag..Förut var det ju självkostandsprincipen som gällde. Och så 
genom det här att man hänvisade till EU på något sätt så är det ju idag så att man ska ju jobba enligt 
allmänna affärsregler helt enkelt minst, där har man ju den så kallade Allbo-lagen va. Och den är ju 
tagen på felaktiga grunder. 
- Den allbo-lagen den kom 2011 och då blev det krav, säger man, på dom allmännyttiga bolagen att 
man ska drivas efter affärsmässiga principer. Men det står också att man ska ta social hänsyn. Och här 
är det en dragkamp i det offentliga. I liksom, i den debatt som först så har det 31:27 ? en dragkamp. 
Ska dom allmännyttiga bolagen vara affärsdrivande eller ska man ta social... alltså, vilken ska man 
lägga mest vikt vid? Och det har.. 
- I Karlstad har det varit det.. 
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- Ja, och det har varit här och det har varit överallt och liksom.. Många allmännyttiga bolag nu säger 
att Nej men vi måste vara affärsdrivande och vi ska ta ut vinst och blablabla. Men så finns det faktiskt 
bolag som säger såhär Nä vi lägger vikten på det sociala. 
- Aa. 
- Vi tänker inte ta ut pengar och vi tänker sätta det främst. Det är inte så många bolag som säger så 
men de finns. De har helt juridiskt stöd för det. Och det har också ... När man har tittat på den här 
lagen så är det de man säger att det är en diskussion i samhället om det är det sociala eller om det är 
det affärsdrivande som är det viktigast. 
- Ja, enligt det jag har läst om det så är det faktiskt så att EU:s lagstiftning där inte ger stöd för den 
lagen. 
- Nej det gör de inte heller. 
- Och det fanns alltså utslag i någon.. Var det i Värmland någonstans, var det i Karlstad de hade drivit 
den dära saken och fått rätt då. Så att det är någonting, jag menar... Uppsalahem är det tredje mest 
vinstdrivande kommunala bostadsbolaget i hela landet och deras vinst ökade med 20 % från förra året. 
Så att det finns... Och så tittade jag på det där med om man slår ut dom 15 mest framgångsrika 
kommunala bolagen.. Skulle man slå ut deras vinst på varje hyresgäst så är det 1000 spänn i månaden. 
Så det finns ju grejer att pressa i det i kommunala bolagen... 
- Ändå ska de ha 1000 kronor till för sånt vi redan har betalat. 
- Ja. Och dessutom finns det ju i Stockholm så driver de det hära, man stoppar i kommunens svarta hål 
för att det finns en del i detta, i alla fall..Ja det är strid om det, att man som aktiebolag också har rätt. 
Man har rätt att fördela dom här inom kommunens ramar som man vill. Alltså det behöver inte gå 
tillbaka till verksamheten. Utan man stoppar i andra, så kallade, sociala hål. 
- Kan jag få komma in? 
- Jaja. 
- Ursäkta, jag kom sent, jag kommer från Stockholm. Nu förra veckan, det var en diskussion på 
missionskyrkan. 
- Aa. 
- Och då det var 34:12 ? hon är moderat politiker. Det var jätte viktigt. Jag kort. 34:20 ? och några 
politiker som har hanterat ekonomin på Uppsala Kommun, de tog den sociala biten. 34:29 ? Då sa jag, 
i första offentlig diskussion om stadsplanering, dom tog inte sociala biten. Så nu vi pratar. En man 
från 34:43 ? vad menar ni med social dimensioner? Det är en vackert ord. Hur man tolkar den. En 
annan man frågade Men för vem bygger ni sånna dyra lägenheter? Vem student kan betala 7000 för en 
sån nya lägenheter för en studenter, om de har inte rika föräldrar? Så mycket bra diskussionen. Jag tror 
att 35:14 ? hur de tolkar på situationen. Den moderat sa Det växer per kapita inkomst i Uppsala växer 
som det knäcker, 4.5 % dada.. Och det är mest akademiker och så. Så när han var klart jag ställde 
frågan Vad händer med dem som är fattiga pensionärer? Tyst. Och den andra de tog mantra om 
hållbarhet. Smartklimat. Och de har jätte bra frågor men det kommer inte.. Jag vet inte vart 
Uppsala35:55 ? finns. De rapporterar...Det var den bästa diskussionen om energi.. Men mångfald. 
Problemet med Eriksberg är majoritet de är äldre. Vi vill ha mångfald. Så vi vill ha nya lägenheter för 
unga par med familjer så de kan integreras så det är hur man kan argumentera. Så jag tror ni fattar vad 
jag säger. Vi har annonserat om det här men det är bara du och jag från Eriksberg. 
- Men jag har inte sett det där. 
- Men det är en liten svår tid nu också. 
- Ja. 
- Man kanske får ha möten i Eriksberg en del och bara Eriksberg. För då tror jag kanske att det 
kommer, tror du inte det? 
- Man försöker göra så mycket man kan. 
- Absolut. Jag tycker vi är ganska många här ändå. Det som har visats från Gränby och Kvarngärdet 
som har skrivits lite om nu det är ju att. Att det bolaget som var där som var rikshem använder sig 
ganska mycket av det som kallas då härskartekniker för att få människor att inte engagera sig. Och det 
har vi sätt, alltså man gör människor passiva. Någonting som kanske var ett motstånd från början 
liksom..Eller som vi ser i Eriksberg nu också, det är ganska mycket.. Människor pratar en del med 
varandra liksom. Vi vet ju människor här som ibland sitter ner på Västertorgs pizzeria liksom som 
berättar där går ju diskussionen för fullt. Liksom kritiska diskussioner om de renoveringar som ska 
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göras och så vidare. Och i trappuppgångar och det är intervjuer som har gjorts, vi vet att människor 
pratar med varandra. Så var det i Gränby och Kvarngärdet också. 
- Varför kommer de inte på mötena? 
- Men precis, folk kommer inte på mötena och det kommer inte ut. Och det som har visats i Gränby 
och Kvarngärdet, det är ju fastighetsbolaget där vet vi, uppfattades av människor som att de inte gav 
någon relevant information. Man skickade ut massa papper men det stod inget relevant på de papperna 
så många orkade inte läsa. Det var skrivet bara på svenska vilket var problematiskt för en hel del som 
har svenska som andra språk, eller tredje eller fjärde språk. Och så... Också så var det faktiskt en del 
hot som uttrycktes har vi sett som var hot om sanktioner liksom såhär. Att hyran kommer höjas här 
och vi kan hjälpa dig till en annan lägenhet men det gör vi inte om inte du skriver under det här 
juridiska pappret du måste skriva under till exempel. 
- Det är så det där blir liksom. 
- Vi har också sett i Gränby att människor har fått skyhöga avflyttningsräkningar. Alltså om det har 
varit...Efter renoveringen om man har bott kvar ett år och så har man gjort en fläck på väggen eller 
nånting sånt så har man fått mellan 15 och 30 tusen kronor. Riktigt, riktigt högt. Riktigt högt. Och vi 
har också sett människor som flyttar innan renoveringen som får betala för skador gjorde i lägenheten 
fast den ska renoveras bara en månad senare. Och där har vi också.. Och det här är ju ett sätt att visa 
makt som gör att människor blir tysta. Så jag tänkte såhär att man ska inte skuldbelägga människor för 
att de inte kommer. Utan istället jobba jävligt mycket hårdare för att hitta ställen där människor sitter 
och pratar. Jag tycker det är så himla viktigt att inte skuldbelägga människor för att det är verkligen.. 
Jag har genomlevt hela renoveringen i Gränby. Det är ganska tuffa metoder som man faktiskt 
använder. Också någonting som vi kallar splittring. Det vill säga att man håller inte stora möten utan 
man håller små möten. Så att.. Det var stora möten i början och det var ganska viktigt för då kom det 
många människor och hörde andra som liksom protesterade. Men då slutade man med det. Så hade 
man bara såhär småmöten. Så vi upplever ju att människor har blivit tystade. Vilket också är en 
anledning tycker jag att försöka fortsätta jobba med de här frågorna. Det är as deprimerande. Hoppas 
ni inte får hela er... Men jag vet inte, man kanske känner igen det också liksom den tystsnadsgörandet. 
Och Uppsalahem är ju ett kommunalt bolag som jobbar på ett lite annat sätt och som inte är lika tuffa 
tycker jag som dom privata bolagen. Men det finns även tendenser till dom här härskarteknikerna 
tycker jag i den informationen som kommer ut från Uppsalahem och så vidare. 
- Kan jag... Om den punkt. Två punkter. 41:06 ? Så det har blivit bråk med den styrelse som finns just 
nu. Och dom.. Jag fick ett sånt starkt mejl, sån härskarteknik, från nuvarande ordförande. Att de hotar 
att kanske de kanske ska ändra hela valgruppen. Men jag är inte rädd så jag svarade. Men det är inte 
den som jag... Andra vågar inte svara till sånt hot, men det gör jag. Vad han sa i sista bostadsmöte. Jag 
var inte där. Men han har inte varit i styrelsen i våra möten. Vi har organiserat 3-4 nätter, dom aldrig 
kom till dem. I sista bostadsmöte folk ville.. De som dom prioriterar är gardiner, resor och fester. 
- Precis. 
- Ingenting som har med förtätning eller... Och det är intressant. 
- Men det är hyresgästförening? Alltså det här är ju en tanke, att sätta press på hyresgästföreningen. 
- Men den andra punkt imorgon äntligen, vi ska träffas i styrelsen. Samarbete med andra föreningar i 
Uppsala. Det är 40 olika föreningar. De har en radio. Så de ska läsa om bostadsvrål på 7 olika språk. 
Samtidigt vill vi att folk från hyresgästförening 42:36 ? den lokalen så att de kan informera isär om 
vitsen att vara... Att delta i hyresgästförening. Så att de 42:47 ? om initiativet. Så imorgon om ni är 
intresserad klockan 17.00, vi träffas vid stadsbiblioteket, vi promenerar till SIO, några av oss har kort 
tid 
- Promenerar till vadå sa du? 
- Vi träffas på stadsbiblioteket och då vi promenerar till SIO, som är 5 minuter från stadsbiblioteket. 
Och då det blir en agenda. Det är bostadsvrål, den som vi vill att dom informerar. Att engagera folk. 
Därför i hyresgästförening i hela kalaset det finns inte någon invandrare. Det är bara jag som är 
invandrare, de mesta är svenska. Så vi börjar informera den som vi pratade med för kanske två 
månader sedan så det händer nu. 
- Kanon. Jag håller med dig om.. 
- Alla som vill komma imorgon är välkommna. 
- Är det på stadsbiblioteket. 
- Vi träffas där Och då vi promenerar. 
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- Vilken tid sa du? 
- Klockan 17.00 
- Ok, jag är hos tandläkaren. 
- Juste det är mån.. 
- Det är måndag imorgon. 
- Imorgon är måndag imorgon ja. Så det skulle vara skönt om det inte bara är jag från bostadsvrål. Det 
skulle kännas betydligt bättre. 
- Jag föreslå såhär om vi, jag vet inte hur länge till vi kan hålla på men du som har hållt i taktpinnen 
här, skulle du kunna sammanfatta lite alltså de grejer som har färdats och sen skicka det till oss andra. 
- Ja. Det finns en liten... Har ni facebook eller? 
- Ja, vi har ju Facebook också och sådär men  
- För det finns en grupp som heter Bostadsvrålet i Uppsala. 
- Ja. Så kan man hämta det där så lägger du ut det på facebook? 
- Ja vi brukar kommunicera där, nu har det legat lite lågt också. 
- Jaja. Men lägg ut det på facebook då istället då. Också med den där informationen. 
- Ska jag skicka den till dig? 
- Ja eller lägg ut det själv. Du kan lägga ut det också. 
- Jag är inte så bra på det. 
- Jo du.. 
- Det är inte så svårt 
- Nej nej... 
- Men jag undrar den här radion, är den på internet? En internetradio eller som de ska prata? 
- Det är bara 45:35 ? för vi vill ha en kontinuerliga bättre bostadsvrål. Vi är 7. Och det är 7 olika språk 
men det är 40 olika förändringar. 
- Så det var på ett möte, det är inte på en radio? 
- Imorgon det är sådär, vi träffas, vi kräver inte vi ska... Be dom men jag känner att... Jag har varit i 
styrelsen själv. 
- Men [Deleted for anonymity reasons] har erbjudit sig att lägga ut den. 
- Kan du skicka ut ett meddelande på facebook eller något? Om du skickar ett meddelande på 
facebook. 
- Men du lägg ut det själv, det går jätte bra. Lägg ut det du. 
- Men jag tror [Deleted for anonymity reasons]har redan lagt ut eller? 
- Aha. 
- Nej. [Deleted for anonymity reasons]hjälpte mig med det svenska. Fortfarande det finns lite fel på 
svenska. Men jag tror meningen är klart. 
- Aa. Men det är ju ändå [Deleted for anonymity reasons]. Eller hur? 
- Ja men det är [Deleted for anonymity reasons]. 
- Ja. Lägg ut det på sidan om ni vill sprida det.  
- Jag ber om teknisk hjälp. 
- [Deleted for anonymity reasons]kan. 
- Skratta inte. 
- Nej men det var väll bra att få ut det där som vi har diskuterat nu. jag tycker det där, både med 
hyresgästföreningen och sätta press via hyresgästföreningen är en bra.. För de har ju ändå.. De har ju 
faktiskt en formell skyldighet att tillvarata hyresgästernas intresse. 
- Vill ni höra lite vad som har hänt i Göteborg? För där har dom.. Där har det faktiskt börjat röra lite på 
sig på ett annat sätt. 
- Jag läste om det också, men berätta du gärna. 
- Jag vet inte om det kan vara att Göteborg har en tradition av folkrörelser på ett sätt som är lite annat 
än i Uppsala men där har det i alla fall börjat röra på sig i bostadsfrågan. Där... Jag kan berätta om ett 
tillfälle när jag var på besök där, vad som hände. Det var att, typ Bostadsvrålet där, fast det heter 
någonting annat.. Organisationer där hade bjudit in till ett panelsamtal. I Angered, på ett ställe som 
heter Blå Stället. Och då var det just såhär boende i olika delar av stan som berättade om vad de hade 
varit med om, och framförallt fokus på vilket..Hur man hade försökt göra motstånd. Och mycket som 
var hur enormt energikrävande det var att försöka organisera sig lokalt såhär. Men en del fick 
motgångar och en del fick medgångar alltså det var ett erfarenhetsutbyte såhär i panel. Och då var det 
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ändå..Eftersom saker är på gång där så var det ändå 30-35 personer som var och tittade på det, eller 
som var med. Och då kom det folk från hyresgästföreningen. Och i samtalet sen, efter att panelen var 
klar, så blev det jätte mycket diskussioner om hyresgästföreningens roll. Allting fokuserade på det. 
Där folk.. Och det blev bra. Alltså jag blev väldigt, väldigt imponerad när jag var där för det var hård 
kritik. men det var ändå inte såhär ni vet så att det blir konflikter så att människor sen aldrig vill prata 
med varandra. Utan det var... Folk var ändå noga med att såhär vi tillsammans ändå jobbar för en... 
Det var helt fantastiskt att få vara med om för jag tycker ofta att det är så lätt att det blir.. Och det är 
den där typen tror jag, om man kunde få igång det i Uppsala liksom, ha någon typ av diskussion där 
människor som nu blir påverkade av bostadssituationen så som den ser ut i Uppsala, får en möjlighet 
att diskutera mer. Till exempel hyresgästföreningar eller politiker, så skulle det vara väldigt bra. Nej 
det var helt fantastiskt. och det var just det här att människor berättade från sina egna erfarenheter men 
inte bara såhär Åh det var så... Inte bara erfarenheten av att vara med om en renovering utan 
erfarenheten av att faktiskt försöka göra någonting emot. Så man får en ide av vad man får för 
motstånd och så. 
- Jag tror det där är viktigt som du säger därför att det gäller att förankra organisationsfrågan va. För 
människor.. Man är så van vid ombudsmannatänkande och att man knyter näven i byxfickan och äh 
det spelar ingen roll, det händer ingenting ändå men just det här. Vikten av att vara organiserade 
tillsammans, den kollektiva styrkan, att framhäva den. Jag tror det är jätte viktigt. Vi som är gamla vi 
kommer ju ihåg det där, den kollektiva styrkan och så vidare. Det gav resultat. Det där kan ju vara en 
ingångsport. 
- Det skulle man kunna göra här. I den här lokalen. Den här lokalen är ju gratis. Och den här lokalen 
kan man boka om vill göra saker. Den har vi haft jätte stor glädje av. Här skulle vi också kunna göra 
ett sånt här panelsamtal och bjuda in hyresgästföreningen. 
- Det var de som jag ville föreslå. Att här vi kan diskutera en dialog, en mötesplats med bostadsvrål 
och hyresgästförening. En problem, i stadgar, de säger att hyresgästförening är partioberoende. I 
praktiken, det mesta 90 eller mera procent det är socialdemokratisk. Som en bransch åt partiet. Och då 
det finns några lokala förening som kämpar i att organisera på ett bra sätt. Men i Eriksberg, jag har 
frågat, de erkänner att de är socialdemokrat och då blir det en konflikt. Därför Erik är representant för 
bostadspolitiken i Uppsala och han representerar socialdemokratin i uppgörelsen... Därför var ni på 
aulan när det var den panel? Den som pratade mest det var moderat på politiker, som upprättade hela 
tiden Men vi har en uppgörelse med Erik i frågan om bostad. Så det är en uppgörelse med bekostnad, 
vem prioriterar dom och så vidare. Men en sak som jag vill säga, jag skrev till Erik på Spanska. Jag 
känner Erik sen han var lite yngre, lite annorlunda. Jag skrev Du pratade tydligt första gången om det 
sociala bostadspolitiken som regeringen skulle ta ansvar 52:53 ? Med allas skattebetalares pengar. Så 
om du stödjer den debatt, jag kan stödja dig på andra nivåer. Om han tar den strid inom partiet. Därför 
partier...Det finns en respekt för dom. Och då om man tar igen den diskussion om bostadspolitiken 
som det var på 70-talet. Då var det ett tak. 20% max av inkomst för att betala hyra. Nu betalar jag 
45%. 
- Jag betalar 50%. 
- Så om man kan ta den biten som dialog ok. Om ni kämpar för social bostadspolitiken på nytt 2018 
det är valår. Så kanske man kan påverka också där. Som du säger inte vara så konfrontativ som jag kan 
vara. Jag kan vara lite konfrontativ. Inte det blir konflikt. Man kan föra sån diskussion i Göteborg, i 
Uppsala varför inte. 
- Jag får bara säga det att jag tror, alltså mobilisera. Kan folk från Eriksberg eller de här områdena 
mobiliseras, därför jag tror också ska de lyssna så betyder det att vi måste kunna mobilisera lite folk. 
- Vet du när vi väl hade den här demonstrationen då var det ju.. Ideen väcktes ju här i det här rummet. 
Men sen var det just organiserade grupper i Eriksberg som drev det här. Och alltså folk gick ju 54:39 ? 
Det var as mycket folk. Det var kul. Det var en grupp ungdomar från Gottsunda som råkade vara där 
för att de var anställda av kommunen och stod och städade liksom. Som gick upp på podiet och 
började prata och började berätta om hur dom hade flyttat från Gränby till Gottsunda och nu skulle 
behöva flytta igen. Så att det blev helt fantastiskt. Så det finns ju ett engagemang. 
- Aa, jätte bra. 
- Men vi måste på något sätt hitta det. Och jag kommer gå jätte snart, ni får sitta kvar här om ni vill. 
För att den här lokalen är ju öppen liksom. Men jag vill verkligen. Jag kommer sammanfatta det vi har 
pratat om. Det har kommit jätte mycket schysta ideer såhär med panel med politiker som vi har pratat 
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om förut och dialog med hyresgästföreningen. Jag vill jätte gärna prata om den här panelen i Eriksberg 
för att få era tankar lite grann om vad vi skulle kunna prata om och hur gör vi tillsammans för att det 
ska komma dit folk? För det kommer inte folk om man inte jobbar på det. 
- Om man drar dit politiker, om man drar dit Pelling så kommer ju folk. Om man tänker strategiskt lite 
så. 
- Aa, att man har Pelling i panelen. 
- Men varför ska han vara där? 
- För att han är ansvarig för bostäder i Uppsala. 
- Aa men han kommer ju bara sitta och säga fina ord som inte kommer spela någon roll. 
- Då får vi väll ha lite folk som är duktiga på att ifrågasätta fina ord. 
- Fast jag tänker att vår tanke när vi pratade om det förra gången, [Deleted for anonymity reasons], det 
var nog mer en annan typ av samtal som inte är att ställa politiker mot väggen för dom tillfällena finns. 
Utan mer en mobiliserande, stärkande.. Att få ha det här samtalet som du pratade om liksom att prata 
om... 
- Jag tror också att..Dels samtal va men jag tror också det är bra om man.. Man samlas kring några 
specifika krav. Det är det som är viktigt. För annars hamnar det bara ute i tomma luften. Samlas kring 
vissa specifika... Nej till hyresföreningar till exempel. Nej till hyresföreningar. Bostadsbolaget som vi 
har ska drivas socialt, den går med vinst, hela den här sektorn har gjort en vinst på 4,7 miljader, alltså 
de offentliga, 4,7 miljader. Hur mycket har... För det är en tusenlapp om året när det gäller de flesta... 
Vi har redan betalt in det här. Det får ni i kommunen ordna på något sätt. Det här ingen hyreshöjning. 
Inom det normala, de här 0.5%-2% men inga 25% det säger vi nej till. Det måste vara någon typ såhär, 
att man enas om något. Annars så tror jag... 
- Jag är ledsen men jag bara tänker såhär för att vi har pratat om att ha en panel med politiker. Och det 
tycker jag vi..Den ideen finns ju kvar. Men det som de här tre organisationerna har valt att göra är ju 
att göra det mer mobiliserande. 
- Jag tänkte såhär att om vi skulle ha Pelling och sen så om vi har den här panelen så ställs sånna här 
frågor så kommer folk. 
- Men gör en sån. 
- Det kommer inga om man inte bjuder dit politiker för då fyller vi hela skolans aula annars är det 3 
pers. 
- Men vi kommer ha det här i själva biblioteket eller hur? 
- Mm, men de brukar flytta det till aulan om det blir för mycket folk. 
- Men vet du, gör en sån. Biblioteket vill jätte gärna göra. 
- Men varför ska vi göra parallella saker... 
- Det skulle kunna vara tre intressenter Det skulle kunna vara Erik Pelling i så fall, och 
hyresgästföreningen och den som är ansvarig för kommunala bolaget Uppsalahem. Dom tre ställde 
sådär. 
- Men det låter väll jätte bra liksom. 
- Inte Erik pellings bror som sitter i styrelsen. 
- Jo men jag menar... Den där hyresrättsföreningen måste svara på det som vi säger gentemot det som 
är bostadsägarnas sida va. För naturligtvis måste vi ställa dem mot väggen. Ställde ni er på 
bostadsägarnas sida eller ställde ni er på vår sida? 
- Och då vill jag prata om Bostadsvrålet. Bostadsvrålet är ett nätverk, vi är inte en förening. Så vi fattar 
egentligen inte gemensamma beslut. Vi träffas här för att byta erfarenheter och snacka och så. Och 
ibland så är det aktörer inom bostadsvrålet som hittar varann och vill göra någonting. Och det var det 
vi bestämde förra gången. Och den som vill vara med på det är jätte välkommen. Och vill man göra 
den här ideen som är super bra, gör den liksom! Och då kan man ta stöd i varandra här och se hur 
hjälps vi åt att bjuda in och vilka vill vara med. 
- Ja det är ett förslag. 
- Ja, gör det för fan. Jordens vänner kanske också vill vara med på det. 
- Ja men jag måste 59:52 ? 
- Och kanske [Deleted for anonymity reasons]? För det behövs ju också naturligtvis liksom... 
- För det här kommer ju fortsätta med hyreshöjningar framöver i alla andra områden, nånstans måste 
man ju sätta ner foten då liksom. Så att nånting att mobilisera kring tyckr jag. 



 
	  

48	  

- Det kanske är resultatet av panelen som gör att man vill mobilisera sig? Det är väll kanske det som är 
syftet med panelen. Inte bara vara hård från början, att ha en hård ton. 
- Ingen kommer liksom, om det är någon känd person där då... 
- Men jag tror att vi absolut kan få människor att komma även utan den högst ansvarige människan 
där. Alltså när den högst ansvarige människan är där då blir det en viss... Då blir det den här typen av 
kommunikation. Medan det som jag tror, eller...? 
- Ja för det blir ju, ja... Det beror ju på.. Eller om du ska ha en ansvarig på Uppsalahem också som ska 
vara där och ta all kritik, det är ju klart att de kanske inte ens ger svaren. Dom är ju förberedda med 
sina svar och kommer ge samma svar tre gånger. 
- Men om hyresgästföreningen ändå också är där så skulle det kunna bli en intressant sak att se... 
- Dom skulle absolut kunna vara där men i syftet... För nu är det lite fokus på den här eftersom den är i 
Eriksberg. 
- Mm, det är bra tycker jag. 
- Och Eriksberg är i processen att hålla på och renoveras. Och ja.. och då vill vi ta dit.. Att vi har sett 
vad som har hänt. En färdig process i Gränby/Kvarngärdet. Och då är det som kan bidra folk, vad 
hände, det här kommer hända, det kanske är det som kommer dra dit folk i Eriksberg. 
- Det kan alla fall va värt tycker jag att j... 
- Sen bor inte jag i Eriksberg så jag har ingen aning. Men det är det.. Och det är därför vi måste prata 
med dom som... 
- Panelen. Är det med dom här personerna? 
- Inte hela panelen, utan en del. Man kan ju börja med det och ta avstamp i det. Och sen till exempel 
kan ju hyresgäst..Om vi vill ha med dom i samtalet såklart. Men vilka frågor ska de svara på? Dom 
kanske kan svara på Men hur ska ni ställa våra intressen först? Vårat intresse är ju vi vill inte ha 25% 
höjning, hur hände det? Vi måste kanske gå vidare i samtalet. Och vi kan ju ta in hur många frågor 
som helst men vi måste kunna avgränsa oss. 
- Problemet är att det börjar renovera nu i Januari, om någon vecka. 
- Absolut..Jag tycker ändå även om att... Att synliggöra vad de här processerna har ställt till det i 
Gränby/Kvarngärdet. Vi kan också faktiskt bjuda in människor från Hagsätra i Stockholm som kan 
berätta vad det är för processer som pågår där, för att visa att det här händer på flera ställen och vi 
skulle kunna bjuda in hyresgästföreningen med målet att få till den här diskussionen ju. Alltså Hur kan 
det här hända och Vad är er roll i det här? Var ser ni er roll? 
- För det är ju också, det här är ju.. För det pågår ju om du säger de ska börja renovera i Januari, Det är 
redan ett klubbat beslut men som jag förstår det, det är inte alla hus. 
- Nya. 
- Precis, och det här kommer vara i April och då håller de ju på. Så det är väldigt aktuellt 
- Det första huset klart. 
- Precis. 
- Du talar om Eriksberg? 
- Aa. 
- För dom har ju börjat på marmor... 
- Marmorvägen 9 börjar dom. 
- Hyresnivåerna i Eriksberg är inte bestämda, dom är bestämda för marmorvägen 9 och det är väll 
Rikshems hus som... 
- Det är försent såklart för dom som bor på den adressen. 
- Dom flesta har flyttat redan. Alltså det är 25% minimum men då kan man nog tro att det blir det i 
hela Eriksberg för dom ska inte göra så mycket i det huset så det kanske blir 30-40 % i mitt hus. Det 
vet vi inte? 
- Och det beror ju lite på då. Hur man sätter tryck. 
- Tyvärr måste jag gå nu. 
- Men lite kort en minut om vi gör den här planeringen för Eriksberg på stadsbiblioteket, vi har mycket 
bra kontakt med dom. Om specifika till exempel Bostadsvrål säger, rättattbokvar, ok. Läggs upp från 
Gränby, från andra ställen. Men Jag tror skulle vara bra att ha någon från hyresgästförening redan då i 
panelen och från Uppsalahem. Att ha i mitten av januari.  
- Går det att komma åt då att få va på stadsbiblioteket? 
- Jag kan fråga dem imorgon. 
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- Ja men det vore ju fantastiskt om man kunde få vara på stadsbiblioteket för det är ett valår nästa år 
också så det kan ju va... 
- Vi gör den panelen redan inte konfrontativ som samtal som panel, då jag tror vi får folk, vi kan 
mobilisera dit för det område. 
- Men då pratar vi om en annan panel än den vi har i April? 
- Det är inte samma panel. 
- Nej för vi kommer... 
- Vi har ju ett datum redan i Eriksberg på biblioteket på Eriksberg. 
- När? 
- I April. 
- Vi vill göra en i januari. 
- Ja men absolut. 
- Gör fler paneler helt enkelt. 
- Men det blir inte med boende för det blir.. eller ja. Det blir samma sak 
- Vi måste ha det i Eriksberg för att dra folk från Eriksberg. 
- Eller ska vi göra exakt samma panel två gånger? 
- Nej inte samma panel.  
- Men jag tycker det vore super spännande om det går att komma in på stadsbiblioteket och göra en 
intervju såhär läxor... Vad vi har lärt oss från Gränby och Kvarngärdet och med Uppsalahem och så 
vidare. Sen behöver ju inte vi bestämma ännu exakt men vi verkar ju vara på väg åt vilket håll vi vill 
ha det i alla fall. Men vilka är intresserade av att jobba med det här på stadsbiblioteket då? 
- Nej jag har för mycket jag kan inte. 
- Jag kan ta den... 
- Jag kan i alla fall skriva om det och så vidare va i min tidningen. Men alla har fått min email va? 
- Jag kom lite sent. Kan du skriva? 
- Jag vill också bara säga såhär att den 27 januari, vi får se om det blir så, men vi håller ju på att 
försöka få till en nationell träff med bostadsvrålet här. 
- Bra. 
- I den här. Fyra timmar på eftermiddagen den 27 där vi pratar om hur lyfter vi den bostadssociala 
frågan under valåret. Så då kan det kommer folk från Umeå och Göteborg men vi vet inte. 
- Hoppas att det går. 
- Vi försöker jobba för det. 
- Det kommer ut information? 
- Aa. Vi skriver det på den här facebook gruppen. 

- Nu hann inte vi prata klart men vi har ändå lite grann.. 
- Ja. Men om vi ska snabbspola och ha en panel på tema i januari då vet jag inte vad.. 
- Nej jag kan inte vara med på den. 
- Nej och det vet jag inte vad syftet är med Eriksbergspanelen om vi ska göra ett likadant. 
- Inte likadant. 
- Vi riktar oss på att få dit folk från Eriksberg för dom kommer inte komma på stadsbiblioteket. 
- Nej ok.  
- Men det skulle vara fantastiskt om vi kunde hjälpas åt att få folk att komma till Eriksbergspanelen. 
- Ja tycker vi borde samordna det med sätta trycka på just en förening och precis sådär, den där biten, 
jag tror på det. 
- Aa.  
- Skriv ihop dom här som vi har sammanfattat kring så tror jag att det kan vara en bra utgångspunkt i 
alla fall. 
- Så här är det, vi har bestämt att vi ska ha ett möte till. 14 januari. Men med tema att prata om valår, 
vad vi vill göra.. Vi pratade ju lite idag. Sätta press på hyresgästföreningen, det kanske är något vi vill 
jobba med gemensamt. Och just det här remissvaret. Kanske om vi har läst remissvaret till nästa gång 
och pratar om hur vi skulle kunna sätta det på agendan för att det ska tas upp. Är ju ett förslag. Och för 
att vara förberedda inför 27e för att veta vad vi i Uppsala vill jobba med under valåret. Vilka frågor 
ska vi sätta press på? Och om det är något annat man kommer på? Nej det här måste vi ändra på. 
- Hur jobbar vi tillsammans i en lokal för att lyfta de bostadssociala frågorna.. 
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- Ja och vilka frågor ska vi lyfta tillsammans? Och vilka frågor lyfter våra respektive föreningar eller 
grupper? 
- Renoveringen, hyreshöjningar i samband med det, kommunala bostadsbolagets roll, vilken ska den 
vara? Vinstdrivande eller socialt? 
- Vad bra då behöver vi inte ha något möte. 
- Vi samlar dina tankar och.. 
- Nej men jag menar en sammanfattning på vilka frågor man skulle kunna tänka sig och fokusera 
kring. 
- Vi kör en diskussion kring detta den 14e.. 
- Och om man har någon information om det innan så kan man ju dela det så alla är pålästa så att det 
blir att man inte vill prata om det för att man inte vet nånting om det. Om det är något väldigt specifikt 
så skicka det till någon av våra mejl så att vi kan sprida det. För det är ingen ide att sitta och prata om 
saker som inte alla är insatta i.   
 

10.3. Appendix C: Transcribed interview 1 
- Så. Hur länge har du varit med på mötena i Bostadsvrålet? 
- Ja, jag var med då när man hade det här Bostadsvrålet i Uppsala, är det två år sen snart? 
- är det två år sen? 
- Ja, det var det väll? 
- Aa... 
- Och då måste jag kanske varit med någongång innan. 
- Okej. 
- Så det är ett par år. 
- Så du har varit med ungefär sen det började? 
- Aa. 
- Okej. Och du är med i [Deleted for anonymity reasons]? 
- Ja, just det. Så vi försöker ju föra in miljöaspekten. Och energispar och sånt. I Bostadsvrålet. 
Samtidigt så vet vi ju att man då oftast säger att det blir dyrare och då blir hyrorna dyrare och man ska 
sätta solceller på taken och sådär. Fast det finns det ju flera nu som visar att det inte nödvändigtvis 
måste vara så. Och då försöker vi visa på ETC bygg, till exempel. Du vet vad ETC bygg är? 
- Aa. 
- Och nu finns det en grupp som håller på med det. Jag såg också en annan... Någon annan information 
om att några håller på med att bygga, ja, ekologiska hyreshus, eller flera bostadshus.. Så det är nog på 
gång, men det är trögt. Och framförallt vill vi ju inte att... Man måste ju bygga på ett vis så folk har råd 
att bo, hur som helst. Då är det väll vinsterna som måste stryka. Det som är bra med ETC bygg det är 
ju att de har ju inga vinster. Så, så måste det vara tycker jag. 
- Så [Deleted for anonymity reasons] är intresserade av att vara med på Bostadsvrålet för att ta in 
klimatfrågan i samtalen? 
- Ja, men vi som är med vi är också intresserade av bostadsfrågor. Hyresnivåerna. Absolut, vi är 
hyresgäster alla som har deltagit där. 
- Aa. Hur tycker du att det fungerar med att mötena är öppna, så att det kan komma nya människor till 
varje möte? Hur tycker du att det har fungerat? 
- Som jag har märkt så har det fungerat bra. Det har ju inte kommit så många. Så jag har inte känt 
någon skillnad i kulturer från dom som... Det som är lite bra, det är att det blir uppblandat och inte 
kanske enbart Eriksbergsbor. För det är ju i Eriksberg som det hela har tagit fart väldigt mycket på 
grund av renoveringarna och de otroliga hyreshöjningarna. Då är det ju bra om det börjar komma folk 
från flera håll också. Inte för att det är dåligt att Eriksbergsborna är med, tvärtom. Utan för att det 
behövs en mer heltäckande bild. Det här kvarteret där jag bor, där jag och [Deleted for anonymity 
reasons] bor, det var ett av de första som renoverades i stan. Och då hade man kanske en 25-30 
procent hyreshöjning. Det här huset är nyare. Och det tyckte man ju var fruktansvärt. Jag tror att nu 
är... Jag bedömer som att ungefär 90 % av de gamla hyresgästerna är borta från kvarteren. Det var 
mycket äldre kvinnor som hade varit gift med militärer här för längesen. Eller i alla fall, jag vet flera, 
och de låg ju till så. Det var ju lägligt för dom. Så nu var de änkor och bodde ensamma i små 
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lägenheter här och sen så skickades de iväg till Eriksberg, i bästa fall. Men det är ju också i dagens 
sämsta fall för då blir man ju tvungen att flytta en gång till. Jag tror inte att många av dem lever 
längre. Det där tar knäcken på folk, det gör det ju. Vi försökte ju här och bilda... Ja, att göra 
beräkningar på hur man skulle kunna det enklare och billigare, skonsammare med inlining, eller vad 
heter det? När man klär rören inuti istället för att byta ut dem. Men det påstod ju Uppsalahem att det 
gick inte. Så byggde de om på sitt vis och sen så visade det sig efter ett tag att det läckte ju värme 
genom taken här och kanske läckte in vatten också så nu har de fått göra om det. 
- Det är Uppsalahem här då? 
- Ja, det är Uppsalahem. 
- Alltså jag tänker, Bostadsvrålet har ju ett huvudsyfte. Att man ska samla olika organisationer som ett 
nätverk och att man ska kunna inspirera varandra och kanske vilja göra grejer tillsammans. Men sen så 
är det, också som du sa, att ni är där i syfte av att vara, till exempel, [Deleted for anonymity reasons] 
men sen har ni också... Det känns som att folk också har individuella syften till varför de vill vara med 
i Bostadsvrålet. Känns det någonsin att det blir problematiskt? Att det är liksom ett huvudsyfte men 
sen att folk kommer in med sina egna syften? 
- Ja, det är ju inte våra egna... Det är ju gemensamt syfte detta att vi ska ha lägre hyror. Så det är ju 
inte någonting som är specifikt för oss. Det kan man inte säga. Jag vet inte, det är klart att... Ibland har 
det handlat väldigt mycket just om Eriksberg. Så på det viset är det ju bra att det kommer in andra 
också. Men individuella syften, det har väll alla människor. Man har ju sin egen erfarenhet som man 
bygger på i sitt politiska arbete också.  
- Jag tänker i termer av förändring att det kan vara svårt att enas till hur man ska gå vidare till nästa 
steg om man har flera syften och ska försöka jobba mot ett... 
- Jag har inte känt det på det visat, däremot är det väldigt spretigt när vi diskuterar hur vi ska gå vidare, 
vad vi vill göra och sånt. Men då har ju [Deleted for anonymity reasons] rätat upp det där fantastiskt 
bra! Otroligt bra på att sätta upp rubriker, och såhär och såhär och vilka kan ställa upp på det och det . 
Så rensar man så man får en framkomlig väg på något vis. Och sen gäller det ju att folk orkar hänga i 
och göra någonting också. 
- Ja. När man gör någonting, alltså vad... När är det man gör saker? När är det det händer någonting? 
För jag försöker komma på ur Bostadsvrålets perspektiv, när är det man gör någonting? 
- Ja, det är ju när det botar sådana här höga hyreshöjningar. Det är ju framförallt det som driver upp 
folk. Och det är därför det handlar så mycket om Eriksberg. Nu kommer det andra områden närmare 
och närmare att de ska renoveras, och det är viktigt att man kommer in tidigare än vad Eriksbergarna 
kanske ändå gjorde. Och då har man chansen till det om vi lyckas sprida det mer till dom. Som 
Gottsunda och de som ligger närmast på gång. 
- Det är såklart väldigt komplicerade frågor som man diskuterar, alla frågor hur man ska lösa dem, vad 
tror du är lösningarna som man diskuterar? Om man tänker rent praktiskt? 
- För våra aktioner eller för hur man ska bygga? 
- Ja det beror på vad du ser är problemet i frågorna. 
- Frågar du mig så är det kapitalismen som är problemet. Marknadskrafterna som styr åt fel håll. Där 
talar jag ju inte för någon förening utan där talar jag för mig själv som gammal vänsterpolitiker. Men 
då kan man ju runda då genom att göra som ETC bygg föreslår. Och det är ju det som ger mig hopp att 
det finns sånna. Och sen på sikt så är ju det en större kamp. Hur de här större företagen har stöttat 
varandra har ju snackats mycket om, nu har jag tappat ordet... Att man kommer överens om priserna. 
Vet du vad jag menar? Man får inte komma överens mellan de olika bostadsföretagen att nu lägger jag 
det här priset och du får inte lägga under, det får man inte göra. Och det har det sagts väldigt länge att 
man ändå har gjort och jag vet inte hur det är idag. Idag har man tagit in så många flera, smärre 
byggbolag. Och det kanske är bra. Det tror jag i alla fall.  

10.4. Appendix D: Transcribed interview 2 
- Hej, det är [Deleted for anonymity reasons]. 
- Hej [Deleted for anonymity reasons], det är Lilly. 
- Hej! 
- Hej, hur är det? 
- Det är bra, du också? 



 
	  

52	  

- Vad sa du? 
- Är det bra med dig också? 
- Ja, det är bra med mig. Du, du har lite tid och snacka nu eller? 
- Aa, absolut. 
- Aa men vad grymt. Jag har inte sådär jätte många frågor egentligen så det går nog... Hela intervjun 
går nog ganska snabbt. 
- Aa. 
- Men.. Vi kan köra igång. Jag tänkte... Jag skulle vara lite intresserad av att höra... Om du kunde 
berätta för mig varför [Deleted for anonymity reasons], utifrån ditt perspektiv, deltar i mötena i 
Bostadsvrålet? 
- Det både handlar om att det är en sakfråga som vi tycker är viktig, både då att... Vi arbetar mycket 
med social rättvisa, med social rättvisa har det varit att folk vill ha rätt till bostad, att det ska bli 
trygghet på det sättet. Att alla ska ha rätt till bostad och rätt att bo kvar men också att, ta fram 
miljöperspektivet i det, att vi ska göra renoveringar på ett hållbart sätt alltså, så man kan uppnå 
klimatmålen, är väldigt viktigt för oss. Sen är det också viktigt för oss att få kontakter med andra 
organisationer så vi kan skapa en del samarbeten med dem. 
- Aa... Hur tycker du att det fungerar med strukturerna på mötet att det är öppet, så att det alltid kan 
komma in nya människor? Hur tycker du att det fungerar? 
- Jag tycker det fungerar... Det fungerar bra och sånt på det sättet att vi får såhär nya kontakter och 
sådär, nya diskussioner och nya samarbeten, så vi kan hitta en diskussion så man kan samarbeta kring 
just den frågan och sånt. Problemet också är att... Det som kan bli negativt kanske om sådär längre 
projekt och att man också ska kunna driva det och sånt att.. I det stora hela så tycker jag att det har 
fungerat bra. 
- Aa... Om man läser på Facebook sidan så finns det ju ett övergripande syfte för Bostadsvrålet, liksom 
att diskutera allas rätt till bostad och rimliga hyror och bygga bort bostadsbristen och sånt där. Så det 
finns ju liksom ett huvudsyfte med Bostadsvrålet men så verkar det också som att individer, eller folk 
som representerar organisationer som kommer in, har egna syften också. Hur tycker ni att ni liksom 
hanterar det när det finns ett övergripande syfte men sen har folk liksom egna personliga syften också? 
- Tycker det är ganska bra, för det är egentligen att folk försöker koppla det till de övergripande och 
sånt att, även om man har ett eget syfte, som vi har med till exempel miljöperspektiv, så kopplar vi 
också till de andras... Att man då... Att man både bygger så att det blir låga hyror men också 
miljövänligt, att man faktiskt kombinerar de syftena. Sen är det mycket att organisationers frågor kan 
kombineras med de övergripande syftena. 
- Mm... Jag tror att det var första mötet eller andra mötet som Åse pratade om vad action är för 
någonting och när man gör saker och liksom, när det händer någonting. Vad tycker du att det betyder, i 
termer av att bistå med förändring, när är det som det händer någonting? När är det ni, som 
Bostadsvrålet, gör någonting? Enligt dig. 
- Det är väll det, det är viktigt som sagt att... Det handlar om att hitta ett konkret mål, någonting 
konkret fråga soch hitta folk som också kan driva det eller hitta sätt att då kunna genomföra olika 
projekt eller olika saker som debattartikel eller skapa hemsida och sånt. Det finns ett intresse för att 
kunna genomföra olika saker. Och sen att man tillsammans har möten och sånt kanske, att man hittar 
saker och sen en arbetsgrupp som kan arbeta vidare med just den frågan. 
- Aa.. Så tycker du det är lika viktigt att ha Bostadsvrålet mötena, dels för att komma på lösningar eller 
planer tillsammans, som att komma dit och att bara kunna få ha ett space där man får prata? 
- Jag tror båda syftena är viktiga. Båda två är viktiga, de funkar båda två. Dom som bara vill berätta 
och sånt men också mer konkreta saker, att man kan välja vad det är för mål och syfte med att komma 
dit. 
- Aa... Du pratade lite om lösningar, vad lösningarna skulle kunna vara på de här frågorna som ni 
pratar om. Vad tror du rent generellt, om man skulle prata om de här problemen som kommer upp på 
de här mötena som ni har, hur löser man sånna här problem? 
- Kunna skapa mycket kunskap. Få mycket mer kunskap om hur skulle man kunna bygga billiga 
bostäder, men också att kunna förmedla till beslutsfattare och sånt. Kunskap är viktigt men också 
faktiskt att... Att många engagerar sig med olika bakgrund och så, så man blir som en rörelse. Men 
också att man kan se att folk skriver debattartiklar och sånt. Som nu med ETC bygg, där man konkret 
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bygger ett eget kollektivt bostadshus där man faktiskt visar att det går att... Det finns väldigt mycket 
olika sätt. 
- Aa... Om du skulle välja en grej som du tycker Bostadsvrålet har funkat bäst för, vad skulle du säga 
det skulle vara då? 
- Jag tror att arrangera det här stora Bostadsvrålet mitt i i Uppsala. Det är ett sätt att engagera folk men 
också att göra någonting väldigt konkret och faktiskt kunna lyfta frågorna. 
- Mm, Det var de frågorna jag hade, det gick väldigt fort där man tack så mycket för att du ställde upp. 

10.5. Appendix E: Transcribed interview 3 
- Hur länge har du deltagit i Bostadsvrålet? 
- Oj.. Jag vet inte, ett och ett halvt år kanske eller något? Eller två. Alltså tiden går så fort. 
- Var det från då när det startade? 
- Nej, utan jag missade tyvärr det. Jag kom med sen när det drog igång igen. Jag vet inte riktigt när det 
var, men jag har varit med minst ett och ett halvt år i alla fall. 
 Ok. Och du representerar den här andra organisationen [Deleted for anonymity reasons]? 
- Ja. 
- Ok. Och hur länge har du hållit på... 
- Jätte länge, för vi startade upp det i samma veva och då var det jätte många från [Deleted for 
anonymity reasons] som också var med på de här mötena. 
- Ok. 
- Och så ordnades det en protest här då på Västertorg. 
- Juste, det var då när det kom flera... Var det 2-3000 som var med? 
- Nej, tror det var 2-300 men hela torget var fullt alltså. Det hade ju inte fått plats mer. 
- Ok! Vad är det som gör att... Jag tänker i syfte av att du är intresserade av de här frågorna själv men 
också för att du representerar [Deleted for anonymity reasons]. Så vad är det som gör att [Deleted for 
anonymity reasons] är intresserade av de här frågorna som ni pratar om i Bostadsvrålet? 
- Ja vi bor ju här, och vi vill inte att området ska bli förstört av 2400, har de minskat det till nu, 
lägenheter. Eller att hyrorna ska bli så höga som planeras. Det som är först ut ska det bli 25 % på, då 
byter de bara ut livsfarlig el liksom, som de ska byta ut gratis egentligen för man får inte ha olaglig el i 
lägenheter. Så det ska vi betala då 25 %, det är ganska mycket om man ligger då på 4000 så blir det 
5000. 
- Ja. 
- Mm, har man dyrare hyra så blir det såklart mer. Alltså det är jätte många som kommer behöva 
flytta. Jag läste att det finns forskning som visar att om man höjer hyrorna med 5 % så flyttar, om det 
är 30 % eller något liknande liksom. Det är jätte höga antal. Och här tycker Uppsalahem att det är ok 
att höja hyrorna med 25 %, det är ju klart att de vill bli av med oss. Och så lätt ger vi oss liksom inte. 
Nu bor jag i världens risigaste mögellägenhet men det är ju, så jag måste bort där även av den 
anledningen för dom kommer åt mögel när de renoverar heller. Utan de kommer bara smälla upp lite 
nya material och sådär. Så, alltså, det finns ju många anledningar. Vi var ju inte bara hyresgäster utan 
de engagerade sig jätte mycket från bostadsföreningen som ligger här bakom, för att det skulle byggas 
massa hus i deras park. Och villaområdet som ligger ner där skulle få något stort höghus som dom inte 
var så glada över. Så det blev liksom trångt från alla håll. Från oss som bor här som tycker att området 
borde bevaras. Enligt den gamla planen så får man inte bygga något mer här för det är redan fullbyggt. 
Men det är därför de har hittat på ett nytt planförslag där man kan exploatera extremt mycket. Det är 
helt sjukt att det förtätas så mycket så att folk får, ja vad ska man kalla det, klaustrofobi av att bo för 
att husen hamnar för tätt. Nu är dom ju på bra avstånd liksom, man ser inte in till grannen just nu och 
sådär. Det kommer man göra sen. 
- Mm. De här mötena som ni går på de är ju öppna för alla att delta i. Hur tycker du att det funkar att 
det kan komma nya människor hela tiden, är det någonting som är bra eller försvårar det liksom 
samarbetet, eller...? 
- Det är jätte bra tycker jag för vi vill ju att så många som möjligt ska engagera sig. För det blir för 
tungt om några få personer ska dra i allting, då går det ju trögare. Så många som möjligt, det är bara 
att komma liksom. Och så får man ju dra en del saker igen för de nya men det går ju. Och de kan ju 
komma med nya ideer som inte vi har tänkt på. Det är bara plus tycker jag. 
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- Mm. Tycker du att det någonsin blir en försvåring med att man har sitt egna syfte eller intresse eller 
anledning till varför man är på Bostadsvrålet men sen har Bostadsvrålet ett huvudsyfte? Känner du 
någonsin att det klashar? 
- Jag tycker inte att det finns ett huvudsyfte, utan syftet är ju att kunna göra det alla vill liksom. Och 
alla vill olika saker, då bildar man olika grupper som gör dom sakerna. Så det finns ju ingen 
konkurrens. Det är snarare så att man vill vara med i tre grupper men det går inte tidsmässigt så då får 
man välja en grupp sådär. 
- Ok. Så det är bara givande att..? 
- Ja. Det är bara bra att fokusera på olika frågor. 
- Aa. Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra mötet vi var med på men Åse pratade lite om 
action och när händer det saker och när gör man saker. Vad betyder det, för Bostadsvrålet, att man gör 
någonting? 
- Det är till exempel som den här protesten. Olika aktioner på stan har vi pratat om. Protester i 
riksdagen. Jobba mot politiker. Lite sådär. Så att det händer något, att man inte bara pratar. Det är 
ganska meningslöst liksom. Visst kan man prata om saker men det förändrar ingenting. 
- Så det blir mer förändring när man gör konkreta aktioner? 
- Ja, för då uppmärksammas det ju. Tydligen har vi faktiskt fått med då bostadssamtalet med hittills 
200 genom att protestera ganska mycket så det kanske lönar sig att fortsätta liksom. Vi får väll se! 
- Mm! Ibland på mötena ni tar upp då dels problem som sker i samhället att dom bygger för mycket, 
bygger för dyrt... Vad skulle du säga är några lösningar på de problemen som ni tar upp? 
- En av mina viktigaste grejer det är att man borde börja bygga ekohus. Enbart ekohus. För det 
kommer vara bra både för människor och miljö. Det kommer vara bra för alla att bo i dom, det skadar 
inte hälsan så som sånna här nya hus fulla av kemikalier gör. Och dom är... Det kostar bara en 
femtedel att bygga ekohus jämfört med de här som de bygger nu. Så det kommer bli jätte billiga hyror. 
Så det finns inget att förlora på det utom för dom som har stora vinstintressen då. Men det kanske inte 
är dom som ska bygga hus i framtiden. Man måste börja tänka på både människor och miljö det går 
inte att hålla på såhär, det är helt sjukt. Vi bygger hus som kommer skada de barn som flyttar in där för 
dom är så späckade med kemikalier och skit. Och så betalar man svin dyra hyror på det då. Och redan 
nu står det en del på... Det är svårt att hyra ut de här nybyggena helt enkelt. Så att de måste hitta 
lösningar på det. Man bygger lägenheter som folk inte vill ha, som det är nu. Tätt och dyrt och med 
massa kemikalier. Och de bygger ju in fuktproblem för att de smäller upp allt så snabbt. Dålig kvalité 
helt enkelt. 

10.6. Appendix F: Transcribed interview 4 
- Du har deltagit i mötena sedan 2016 eller började du tidigare? 
- Med.. Vad sa du föresten? 
- Med Bostadsvrålet. 
- Jaha, alltså.. Ja.. Menar du Uppsala eller över huvudtaget? 
- Ja, alltså du kan berätta lite över huvudtaget kanske. 
- Jaha! Ja men det började ju i Stockholm för några år sen med ett stort möte i Tensta så då var vi 
ganska många från Gränby som var där och sen var det en gång i Göteborg. Sen var jag med när det 
var i Malmö. Sen var det ju ett stort Bostadsvrål. Stort, jag menar det var ju i Uppsala ett och ett halvt 
år sen kanske. 
- Aa. 
- Oktober.. Precis. Aa, så det... Jag var med första gången i Stockholm där. Då åkte vi ner med som 
en.. Några bilar liksom från... Då höll vi på med lite andra saker i Gränby men då var vi massa folk 
som åkte dit och var med i alla fall. Så 2013 kanske. 
- Okej. Du representerar den här organisationen som heter [Deleted for anonymity reasons], var det 
så? 
- Ja, jag är med i den föreningen som heter [Deleted for anonymity reasons], precis. 
- Representerar du den föreningen i Bostadsvrålet eller är du där som egen person? 
- Du vet hur det är, folk är ju liksom med på olika platser. Där brukar jag väll... Om vi säger såhär, 
[Deleted for anonymity reasons] brukar betala fikat, jag brukar ha med den där foldern om [Deleted 
for anonymity reasons]. Och sen har vi ju gjort lite grejer ihop... Alltså Bostadsvrålet, det är ju bara 
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som ett nätverk så att... Vi har gjort panelsamtal, och den här demon, då var [Deleted for anonymity 
reasons] och arrangera den. Och så var det panelsamtalet i Eriksberg och vi har haft lite olika saker.. 
Ja men det kan man nog säga, jag brukar vara... Jag brukar prata om [Deleted for anonymity reasons] 
när jag är där. Känner väll att de är dom jag tillhör då, ja! 
- Hur tycker du att det funkar med att mötena är öppna så det kan alltid komma nya personer in, hur 
tycker du att det funkar att det alltid kan komma nya människor in i näterverket? 
- Alltså, jag tycker inte det gör det så mycket. Eller det gör väll det.. Det tycker jag är.. Det beror lite 
på. När vi träffas i December, efter stora Bostadsvrålet, då sa vi såhär att vi.. Då var vi kanske 20 pers. 
Och då sa vi såhär, vi gör en Facebook grupp men vi gör den sluten. Så vi kan föra våra diskussioner. 
Men sen så kunde var och en... Alla organisationer och människor och nätverk som var med där var 
fria att ta med sig sina egna. Alltså sa såhär, kom med på det här och satte upp lite lappar och så. För 
att vi ville ju att det skulle komma fler. Så det funkar ok, men kanske inte såhär så att man sätter upp 
annonser eller affischer så, det tror jag inte. Mer att man snackar hur man beter sig på möten och så. 
För man vill ju liksom veta lite ändå, så att det inte är... Ibland har det kommer folk som vi förstå är 
såhär representanter för fastighetsägare och så. 
- Ok! 
- Ja, kommit och lyssnat vad vi håller på med. 
- Jaha! 
- Så det är ju öppet för vem som helst att komma, så är det ju. Men vi går inte ut vitt och brett med att 
vi finns. 
L: Aa. För jag tänker, om man ska tänka som ett huvudsyfte det är ju liksom ett nätverk där olika 
individer eller folk som representerar föreningar och organisationer kan komma och liksom prata och 
byta idéer och kanske göra saker tillsammans? 
- Aa. 
- Men sen är det också, som jag tänker, att folk kommer dit i egen person, att man har ett eget syfte 
och så finns det huvudsyftet. Tycker du, liksom, hur hanteras det på mötena i termer av att bistå med 
förändring? 
- Alltså nu när ni har varit med... Det är ju så med nätverk, det går upp och det går ner. Och just nu, nu 
tror inte jag att det kommer fortsätta så mycket i Uppsala faktiskt. 
- Okej. 
- De gånger ni var med var det ju på nedgång liksom. Folk var trötta och vi hade gjort... Det var 
egentligen året innan som vi gjorde saker. Nu är det mer organisationer som träffat varandra innan 
nätverket som träffas i andra konstellationer. Alltså, vi kommer ju göra lite andra saker liksom och nu 
är det ju Bostadsvrålet i Umeå och sådär så att... Vad var det du fråga föresten? 
- Alltså, hur hanterar ni att det finns ett huvudsyfte men sen kanske folk kommer dit med massa egna 
syften. Känner ni att det klashar liksom? 
- Nja... Alltså det beror så mycket på också för att.. För det beror ju på för hur man bestämmer sig för 
att leda det. Liksom, vem som leder det. Ibland har man ju bara att folk kommer och pratar. Men det 
kan ju bli.. Det är alltid människor som tar för sig jätte mycket kanske. Och där har vi ju försökt... Vi 
försökte ett tag såhär att dela upp det. Så att först hade en person ansvar för att förbereda mötet så att 
vi skulle försöka ha lite mötesformer. 
- Aa. 
- Liksom att någon planerade mötet, för det tycker jag.. Det bestämde vi tillsammans att det skulle vi 
behöva. Så bestämde vi att vi skulle cirkulera det. Så att alla, dom som ville, skulle ha ansvar för när 
nästa möte skulle vara. Alltså det är också för att man ska orka så att det inte är en och samma person. 
- Ok. 
Å: Vi testade det ett par gånger, sen så... Aa men det var också i med att det blev lite mindre och 
mindre. Jag tror att om man blivit fler och fler och det hade fortsatt då kanske så kanske... Jag tycker 
det är en bra modell att man har tre-fyra stycken som liksom.. Så att en organisation i taget kanske tar 
ansvar för nästa träff liksom. För jag... Så har vi pratat i alla fall, att vi skulle försöka strukturera upp 
det.  
- Aa. 
- Men det har det nog varit, tycker jag. Jag tycker det har varit ganska strukturerat på de där mötena 
såhär, så att... Att man kanske har haft ett tema och sådär. Det är så man får tänka om det ska vara 
hållbart i längden om folk orkar. 
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- Aa, precis. 
- Det är ju hela tiden på ens fritid och det är ju liksom... Det är ganska ansträngande att jobba i en 
nätverksform också tycker jag. Det är både och. Det är bra för man slipper mycket formalia och det är 
bra för man fattar inga konkreta, gemensamma beslut utan det är mer till för att man ska lära känna 
varandra och se vad man har för gemensamt och se om man kan hitta någonting som man kan göra 
tillsammans. Till exempel demonstrationen som blev då. 
- Juste. 
- Men det är ganska ansträngande för att.. Alltså, det är inte så hållbart i längden tycker jag. 
- Vad då för något? 
- Nätverks... Att man jobbar i nätverk. Det behövs liksom någon slags struktur för att det ska funka. 
Men å andra sidan vet jag inte... Jag tycker ju att det funkar. Det är bara det att de olika 
nätverkskonstellationerna ändras. 
- Aa, men precis. Tror du att det är nödvändigt att det måste finnas någon hierarki för att det ska bli 
mer strukturerat eller för att det ska hända mer saker? 
- Du menar under själva träffen? 
- Aa. 
- Alltså min erfarenhet är att om ett möte är förberett... Om någon har ansvar för att förberedda ett 
möte. Så brukar det bli bättre. Men det kanske inte behöver vara samma person varje gång. 
- Nänä. 
- Men liksom, 15 personer som inte känner varandra sätter sig i samma rum och ska göra något. Det 
brukar inte bli så himla bra tycker jag. Jag tycker inte det är så roligt. 
- Nä. Jag kommer inte ihåg vilket möte det var, men det var något av mötena vi var med på då du 
pratade om att ta action och då tänkte vi när gör man någonting, enligt Bostadsvrålet? När är det 
liksom... Vad betyder det att göra någonting, i syfte till Bostadsvrålet? 
- Alltså, nu kan ju inte jag prata för hela bostadsvrålet, jag kan ju bara prata för mig. 
- Ja, men jag ser dig som en deltagare i bostadsvrålet, så ja precis. 
- Jaja! Alltså jag kan bara prata för mig. Det beror ju på. För en del kan det ju vara det att bara komma 
på ett möte kan ju vara att ta action. Att bara ta sig dit, att bara vara där liksom. Det behöver inte vara 
så himla stort och mycket för att ta action, men... Och det tycker jag man ska credda sig för att man 
faktiskt gör. Går dit... Alltså nu pratar vi såhär om människor som bor i renoveringsområden och det är 
en grupp som kanske inte hörs så himla mycket heller. Alltså det är en grupp som kanske råkat illa ut 
nu. Och det finns många som inte gör någonting alls. 
- Aa. 
- Och det fattar jag liksom. Det är ju helt förståeligt i den sitsen som många hyresgästinnehavare 
befinner sig i. Så bara att gå till mötet, det är ju... Att ta action, om man tänker såhär att man håller på 
och försöker jobba... Alltså jag vill ju.. Jag arrangerar mig liksom.. Mitt mål med mitt arrangemang är 
ju att få en bredd liksom i organiseringen. Alltså som [Deleted for anonymity reasons], vi jobbar inte 
så mycket med typ att gå till styrelsen och skriver. Utan, vi jobbar mer med att åka och vara i de 
bostadsområden där vi bor och åka till andra bostadsområden för att liksom jobba med erfarenheter. 
Mer än att själva... Jag, till exempel, bodde ju mitt i ett renoveringsområde 2011-2014 och många av 
dem som vi har samverkat med i Göteborg det var samtidigt för dom. Och sen har vi börjat jobba med 
folk som bor i renoveringsområden nu. Men alltså vi som bodde i renoveringsområden förut men inte 
gör det längre, vi är inte ute så mycket och liksom... Vi tänker att folk måste göra det själva. Det är ett 
ändamål i sig. Alltså, man ska inte göra någonting åt andra människor. 
- Nä. 
- Så att vi försöker mera så. Och det är faktiskt en ganska viktig grej tycker jag. Att man... För vi är 
flera som liksom, Aa men nu är inte det här aktuellt för oss längre. Nu måste vi... Men vi har ju ändå 
lärt oss jätte mycket. Och då vill vi, ifall någon är intresserad, vi gör ju aktivt söker upp människor i 
bostadsområden.. Ja men juste, nu är vi ju ibland och försöker träffa folk i Gottsunda! För där vet vi 
att det kommer komma renoveringar om två-tre år.  
- Aa. 
- Så försöker vi prata om vad vi har lärt oss. Men vi ställer oss inte upp och skriker Åh, nu kommer 
renoveringen i Gottsunda! 
- Nä. 
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- Utan det är mer så tänker jag, att det handlar om en mer grundläggande mobilisering. För att liksom 
även om det inte finns och hörs så mycket inom den offentliga debatten så är det ändå en poäng om 
människor gör någonting. Eller väljer att göra någonting. 
- Ja. 
- Så jag vet inte.. Att ta action, vad det betyder, det beror ju på vem man är. Men det var ju roligt när 
vi gjorde saker tillsammans. Det var ju väldigt kul, jag kommer ihåg inför den där demonstrationen 
som var i April då stod vi där och målade plakat. Och jag har faktiskt aldrig varit på en demonstration, 
jag har aldrig anordnat en demonstration. Och då så sa jag det. Och då var det ingen där inne som hade 
gjort det förut. 
- Aa. 
- Och det var jätte, jätte roligt tycker jag. Att det här är faktiskt första gången vi gör det. Och då är vi 
ändå inte 20 år utan det var ju allt mellan 40-70 liksom. Det var en härlig känsla tycker jag. För då 
stod vi såhär konkret och målade plakat och var lite nervösa. Det tycker jag var jätte bra. Det är jag 
jätte glad för. Det tycker jag var kul. 
- Aa. Vi har pratat lite om grejerna som ni har gjort tillsammans i Bostadsvrålet och som ni har gjort 
med era separata föreningar men jag tänker liksom på dom problemen som kommer upp under 
mötena, vad är lösningen på dom? Hur löser man sådana problem? 
- Menar du såhär problemet på mötena eller menar du de politiska frågorna, eller vad menar du? 
- Jag menar inte med med mötena, utan de problem som tas upp under mötena. 
- Jaha du menar vad är lösningen på att människor att människor vräks typ? 
- Ja, typ. 
- Oj! Ville du att vi skulle prata i 10 minuter sa du? 
- Kan sammanfatta lite! 
- Det är ju en jätte stort fråga. Men om man tänker utifrån Bostadsvrålets perspektiv 
- Aa. 
- Eller liksom som någon slags aktivism, så är det ju att försöka ändå synligöra den situation som 
många befinner sig i. Och Bostadsvrålet, om man tittar bara i Uppsala, här ju liksom.. Försöker ju att 
lyfta fram.. Alltså vi vill ju liksom diskutera bostadspolitik från boendes perspektiv. Om man tänker, 
ja nu står Erik Pelling här och så säger han Nu har vi lyckats i Uppsala. Nu byggs det jätte mycket. Det 
byggs faktiskt mer än vi har planerat. Så säger han. Ja, och då kanske dom av oss som har engagerat 
oss i bostadsvrålet har pratat mycket under flera år och upplever en helt annan verklighet och vi kan 
säga såhär Ja, men det som byggs är för dyrt så det spelar ingen roll för oss. 
- Aa. 
- Och så kan man säger såhär, Okej men du bygger 3000 nya lägenheter.. Ni bygger såhär många nya 
lägenheter men sen höjer ni hyran på lika många samtidigt. Det spelar inte heller någon roll för oss 
liksom, det blir bara värre. Och då försöker man liksom lyfta det perspektivet som man ser när man 
inte är politiker och inte bor i villa och inte liksom har allting syncat så. Så vi försöker liksom lyfta en 
bostadssocial... Ett annat perspektiv på bostadsfrågan än den som diskuteras ofta, faktiskt mycket, av 
experter. Eller jag tycker ju att vi är experter. Men ingenjörer och ekonomer tänker jag. Att man kan få 
vara expert bara för att man bor helt enkelt, det räcker. 
- Ja, men precis. 
- Så [Deleted for anonymity reasons] som har varit med på när du har varit med, hon representerar ju 
[Deleted for anonymity reasons]. Jag tycker att hon har jätte viktiga perspektiv liksom som får mig att 
tänka till. Jag är inte... Hon är mellan 20-30 och det är ju jag definitivt inte så jag befinner mig inte i 
hennes sits liksom. Så hon har ju fått mig att tänka till en del också. Hon säger ju såhär, i debatten så 
säger man att man ska bygga ungdomslägenheter. Nu måste vi minska kraven så att det inte blir så 
dyrt. Nu bygger vi 12 kvadratmeters stora lägenheter. Så stapplar vi dom. För det är ju så man gör nu. 
Och då säger [Deleted for anonymity reasons], hon säger såhär Men hallå, vem är det som har sagt att 
ungdomar vill bo sådär? Ja men det finns ungdomar som har hund. Det finns ungdomar som vill bo... 
Alltså ungdomar är lika heterogena som vilken annan jävla grupp som helst. 
- Precis. 
- Det blir såhär, aa juste det har man ju glömt bort. Aa men man behöver ju bli påmind. 
- Aa.  
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