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ABSTRACT 
Richard, Å. 2013. Tjafs och överläggningar – om (o)möjliga rum för påverkan i Uppsala. 
Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Uppsatsen syftar till att synliggöra möjligheter och hinder för gatuaktivister att med fredliga medel föra 
fram åsikter och bilda opinion i offentliga rum. Textens övergripande teoretiska utgångspunkt tar främst 
stöd i urbanforskare som utifrån olika akademiska discipliner diskuterar vikten av fysiska offentliga och 
allmänna rum för att vi ska kunna fördjupa demokratin och skapa trygga, rättvisa samhällen. Studien är 
kvalitativ och baseras på intervjuer med sex personer som regelbundet genomför manifestationer i 
Uppsalas offentliga rum för att förmedla sina budskap. Alltfler människor styr om från stadskärnan till 
externa köpcentrum. Där är gränsen för yttrandefriheten oklar, vilket skapar en osäkerhet som gör att 
aktivisterna inte följer efter utan stannar i stadskärnan. Där utarmas och försvinner rum för påverkan; 
studien visar att gatuaktivisternas engagemang huvudsakligen går åt till att försöka återskapa dessa 
snarare än att diskutera sina sakfrågor. 
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1. INLEDNING 
 
Det stora köpcentrumet håller på att byggas om, strax innanför entrédörrarna löper en 
tio meter lång vägg som placerats där tillfälligt för att skydda från byggdamm och 
oljud. Jag står länge, andas ut efter cykelturen ut från city, och läser nyfiket det myller 
av lappar och affischer som förbipasserande satt upp på denna inofficiella anslagstavla.   
      Jag är intresserad av gatuaktivism, av hur grupper och nätverk som vill påverka i 
olika frågor använder sig rum i Uppsala för att synas och höras. Staden jag bor i sedan 
tjugofem år byggs om; stationsområdet, konserthuset, polisskrapan, den omstöpta 
innerstaden med promenadstråk och gallerior, utbyggnaden av externa köpcentrum och 
omfattande förnyelse av flera bostadsområden är tydliga exempel på att Uppsala, 
liksom många andra städer världen över, håller på att snabbt förändras. Hur upplever 
aktivister staden, finns här rum för motstånd och opinionsbildning? Under en cykeltur 
runt city i höstas upptäckte jag att nästan alla offentliga fria anslagstavlor är borta. 
Mina vänner hade inte lagt märke till denna förändring av vårt gemensamma gaturum, 
och jag funderade; dels över varför anslagstavlorna försvunnit, men än mer över dess 
konsekvens. 

             Margareth Kohn skriver i sin bok ”Brave New Neighborhoods” (Kohn, 2004) om 
hur den privata äganderätten i USA vid flera uppmärksammade rättsfall visats vara 
starkare än yttrandefriheten; fredliga aktivister avvisas från gallerior, parker och 
bostadsomården när privata aktörer tar sig plats i de amerikanska städerna. Kohn ser 
allvarligt på inskränkningen, hon menar att de offentliga fysiska rummen är oersättliga 
för att vi ska kunna vidmakthålla och utveckla demokratin.  
      När detalj- och dagligvaruhandeln flyttar ut till städernas ytterkanter ändras 
förutsättningarna för dem som är kvar i city, en strukturomvandling som sedan 1990-
talet utmanat planerare och centrala affärsidkare i många svenska kommuner 
(Kärrholm och Nylund, 2011). Dessutom pågår en global omflyttning, en migration in 
mot världens storstadsregioner som forskare menar drivs av kapitalistiska intressen 
(Harvey, 2013). Städer och metropoler formas enligt neoliberal ideologi, konsumtion 
blir till livsstil, och i Sverige ser vi hur formella demokratiska former för inflytande 
tenderar att kringgås genom kreativa och nätverksliknande samarbeten mellan 
kommun och kapital (Kärrholm och Nylund, 2011).  
      Den här uppsatsen handlar om aktivister, om dem som är ute på gatan för att störa 
och göra motstånd, människor som medvetet korsar min stressade väg för att sticka de 
smältande Arktisisarna, fattigdom och sociala orättvisor rätt in i min bekväma 
vardagsbubbla. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen utgår från gatuaktivisters egna uppfattningar om staden, och syftar till att 
synliggöra möjligheter och hinder för dem att i Uppsala att föra fram sina åsikter och 
bilda opinion. Frågeställningen lyder:  
 
Vilka rum möjliggör för gatuaktivister i Uppsala att förmedla sina budskap?  
 
Textens övergripande teoretiska utgångspunkt tar främst stöd i forskare som tillhör en 
marxistisk strukturalistisk skola, och placerar därmed aktivisternas erfarenheter inom 
den ram som länge uttryckt kritik mot det neoliberala samhället.  
 
1.2 Avgränsning och disposition 
Empirin i uppsatsen lägger hela sitt fokus på aktivisters egna erfarenheter av Uppsala. 
Planerare och politiker, aktörer med formell makt över utformandet av våra 
gemensamma offentliga rum, har inte tillfrågats. En utvidgad studie skulle med fördel 
kunna inkludera även dessa, då en jämförande analys kan vara av intresse. Fokus för 
den aktuella studien har dock lagts på enkom aktivister, detta för att kunna ge en 
djupare och mer sammanhållen bild av just deras perspektiv. Aktivister som intervjuats 
kan alla kategoriseras som tillhörande socialt progressiva rörelser, mer konservativt 
strävande organisationer är inte representerade, av samma anledning som ovan. 
       Efter en mycket övergripande och ytlig genomgång av begreppen rum, plats och 
rytm beskrivs i andra kapitel hur urbanforskare från olika discipliner diskuterar vikten 
av tillgång till fysiska offentliga och allmänna rum för att vi ska kunna fördjupa 
demokratin och skapa trygga, rättvisa samhällen. Kapitel tre redogör för de metoder 
och metodologiska avvägningar som ligger till grund för uppsatsen. Under rubriken 
Staden som spretar fokuserar texten främst på informanternas erfarenheter, medan det 
följande kapitlet (o)möjliga rum tar vid med en diskussion som kopplar begreppen rum 
och rytm till urbanforskares generella resonemang och aktivisternas specifika 
erfarenheter. 
 
1.3 Rum, plats och rytm. 
Om man ser gruppen någon gång och så vet man inte vad det är och går förbi, men 
nästa gång har de redan sett och det blir annorlunda. Lais (2013) är gatuaktivist, ett 
begrepp som i den här uppsatsen syftar på människor som med fredliga medel 
använder våra gemensamma offentliga fysiska rum för att åstadkomma politisk 
förändring.  Flera gånger om året står hon med sin organisation på Stora Torget i 
Uppsala och pratar om mänskliga rättigheter. Regelbundenhet menar hon, är ett sätt att 
synliggöra viktiga frågor i en stressad miljö (Lais, 2013).    
      Den franske marxistiske filosofen och sociologen Henri Lefebvre definierade 
begreppet rytm som ett sätt att söka förståelse av en plats över tid och rum (Lefebvre, 
s.15). Ren repetition sker aldrig, menade han; bara att någonting sker för andra gången 
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skiljer det från den första, eftersom vi då har med oss minnen av den första. Cykliska 
förlopp, som till exempel att Lais pratar om mänskliga rättigheter på torget flera 
gånger, samexisterar med många andra ”omtagningar”; som tillsammans, över tid, 
skapar platsens mening. 
      Lefebvres diskussioner kring rytm, rum och plats har legat till grund för många 
andra tänkares arbete med att utveckla eller omformulera begreppen, men jag har valt 
att utgå från just honom då hans diskussioner inbegriper såväl det fysiskt rumsliga, det 
tänkta och det kognitiva; och dessutom har en tidsaspekt (rytm). Jag bedömer detta 
som intressant för att kunna föra en diskussion om var i våra gemensamma offentliga 
rum det kan finnas möjlighet att förmedla åsikter menade att skapa förändring. 
       Rum och plats används i vardagligt språk ofta som synonymer, men inte inom 
vetenskapen; här är ett rum ospecificerat, samt en förutsättning för plats. Lefebvre 
använder tre aspekter av rum för att skapa struktur på begreppet plats; det brukade 
(rumsliga praktiker), det tänkta (rummets representationer) samt det levda rummet 
(representationernas rum). Dessa tre samverkar, påverkar varandra och ändras över tid. 
Med det brukade (det upplevda; fysiska, fiktiva, virtuella) rummet menas dess 
verksamheter, vardagliga liv, de sociala relationerna. Det tänkta (uttänkta) rummet 
reproduceras diskursivt genom symboler och språk och domineras ofta av 
föreställningarna hos dem som har reellt inflytande, men kan också utmanas av 
grupper med mindre makt. Det levda rummet är främst kognitivt och kan sägas vara 
där människor gör liknande tolkningar av en händelse eller ett fenomen, det levda 
rummet är grunden för att möjliggöra kollektiv samverkan. 
 
 

2. DEMOKRATISKA ÖVERLÄGGNINGAR 
 
2.1 Stad och motstånd 
När Henri Lefebvre började diskutera begreppet urbanitet var det städernas 
heterogenitet, dess myller av parallella och till synes från varandra separerade 
händelser han fascinerades av. Han ifrågasatte Marx teorier om arbetarklassens 
organiserade kamp som förutsättning för kapitalismens fall; människors relationer i 
stadsmiljön är alltför fragmenterade, oorganiserade och flytande för att kunna få till 
något strukturerat motstånd att tala om. Enligt Lefebvre var det inte enad klasskamp 
som skulle utmana kapitalismen, utan snarare den tidpunkt då detta myller av sociala 
rörelser får kraft av varandra: ” … the spontaneous coming together in a moment of 
irruption when disparate heterotopic groups suddenly see, if only for a fleeting 
moment, the possibilities of collective action to create something radically different. 
(Harvey, förord xvii). 
      Idag går stora flyttströmmar in mot storstadsregionerna. David Harvey menar att de 
metropoler som växer fram skapas av kapitalistiska intressen, och jämför den pågående 
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omstöpningen av existerande städer med den kände stadsplaneraren Haussmann’s 
omfattande inflytande över Paris under mitten av 1800-talet, eller med Moses 
förändring av New York hundra år senare. (ibid, 117). Harvey menar att de neoliberala 
krafter som idag har makten fattar beslut som ökar segregation och bygger in 
ekonomiska och sociala klyftor i våra samhällen. 
      Han gör också den lite motsägelsefulla slutsatsen att städerna formas av beslut som 
vill motverka mobilisering av motstånd; men att detta kan komma att skapa just starka 
rörelser av protest: The city is now a site of global political control but also of potential 
anti-systemic social movements that can disrupt urban economic activities. (ibid). 
      Idag ser vi demonstrationer i städer runtom i världen; Tahrir, Syntagma, Kärrtorp 
och Taksim är några av de offentliga platser som fyllts av människor trötta på gamla 
diktatorer, det finansiella systemet, rasism eller planer på ännu en supergalleria. Detta 
har Harvey tagit upp i flera böcker; att skriva, läsa och diskutera räcker inte, är inte 
kraftfullt nog, han menar att människor måste ta sig plats ute på gator och torg för att 
ta makt över rätten att forma sina städer och sina liv. 
      Den här uppsatsen handlar dock inte om de stora demonstrationerna, utan har sitt 
främsta fokus på en annan skala av motstånd; de aktivister som går ut på gatan  
regelbundet, som med frekvens snarare än mängd vill skapa motstånd i vardagens 
offentlighet. Det är de cykliska förloppen, Lefebvres rytm, som ger en plats dess 
mening över tid och rum. Det är de små men återkommande händelserna, skrev 
Alexander de Toqueville i Democracy in America, som skapar förändring genom att 
med tiden ge återklang i hela samhället; I would be inclined to think freedom less 
necessary in great things than in little ones (citerad i Kohn, s.122).   
 
2.2 Naket förtryck eller löjliga figurer? 
De passar inte in i bilden, de fyra som plötsligt springer över torget. Nyss fanns här 
bara festkläder och glamour, de nakna kropparna utgör en bjärt kontrast mot allt glitter 
och frasande siden. Media tappar för några sekunder celebritetsfokus och vänder 
istället sina kameror mot de springande aktivisterna. 
      Platsen är Hötorget i ett mörkt och vinterkallt Stockholm, det är dags för årets 
Nobelprisutdelning. De fyra personer som just nu står i medias blickfång har sitt 
budskap målat direkt på kroppen; att 2010 års fredspristagare Liu Xiabo fortfarande 
sitter fängslad, sedan över två decennier frihetsberövad av den kinesiska regimen. Vad 
gör Nobelkommittén, har de glömt honom? 
      Det hela spelas över ganska snabbt, polisen får fatt i aktivisterna och åker iväg. 
Media vänder återigen blixtarna mot kungligheter, prominenta gäster och årets 
pristagare. Nobelkommittéens representanter bedömer aktionen som löjlig; ”att springa 
omkring naken i den här kylan på det här viset ger inget annat intryck än att det är en 
aning överdrivet. De springer nakna istället för att protestera mer verbalt, med öppna 
brev eller med polemik”. (SvT, 2013)  
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      Är de fyra aktivisterna från Hötorget bara löjliga figurer ingen kommer minnas, 
eller spelar det roll att vi mitt under festen, om än bara för några sekunder, blev 
påminda om det nakna förtrycket av Liu Xiabo och hans plats i fängelset?  
 
2.3 Deliberativ diskussion och gatans överläggningar. 
Den mest kända teoretikern av den så kallade deliberativa skolan, där samtal och 
kommunikation sätts i fokus som medel för att fördjupa demokratin, är tyske filosofen 
Jurgen Habermas. Han synliggjorde hur medborgare i nya och kommande demokratier 
mot slutet av 1700-talet skapade fria rum, ställen där den formella makten inte hade 
något inflytande; på caféer och i salonger diskuterades samhällsfrågor, åsikter bröts 
mot varandra och nya idéer om det gemensamma kunde komma i dagern. Med en 
jämlik och respektfull dialog, det Habermas kallar det ideala samtalet, skapas en 
normativ grund för allmänhetens självständighet och ger därmed demokratin dess 
legitimitet. Alltså, demokratin gör det möjligt för medborgarna att utöva inflytande 
genom att prata med varandra om vad som borde göras, och varför: public opinion is 
’processed’ through public argumentation to produce norms to which all possibly 
affected persons could agree as participants in rational discourses (Olson, s. 147).  
      För att detta ska ske krävs verkligt offentliga rum, till vilka alla har tillträde och 
möjlighet att delta på lika villkor. En deliberativ demokratisk diskussion ska inte 
förutsägas, inte planeras. Den ska heller inte kontrollera eller exkludera vare sig åsikter 
eller människor.  
      Habermass har fått brett erkännande men också kritik, bland annat för hur han 
begränsat sina studier till samtal som pågick i borgerliga kretsar; den enda gruppen 
medborgare bedömde Habermas, som hade möjlighet att delta i rationell 
kommunikation och de facto formulera allmänhetens åsikter.  Därmed uteslöt han en 
stor grupp människor på grundval av till exempel såväl klass som kön (Goheen, s. 
487).  
      Statsvetaren Margareth Kohn kritiserar Habermas utifrån ett annat perspektiv, 
nämligen hans övertro på det ideala samtalet. Hon menar att alla de överläggningar 
som dagligen sker ute på gator och torg är minst lika viktiga, trots att de mycket sällan 
liknar de civiliserade dialoger Habermas efterfrågar: Nothing like ideal speech ever 
happens in the mall (Kohn, s. 80).  
      Händelsen med de nakna aktivisterna som springer över Hötorget illustrerar 
skillnaden i synsätt; Habermas skulle med sin tro på det ideala samtalet sannolikt 
stödja Nobelkommittéens uttalande om att aktivisterna borde framfört sin åsikt mer 
verbalt, med öppna brev eller med polemik. Men, menar Kohn: Provocative speech 
cannot be something that happens elsewhere – in academic journals, conferences, 
mass mailings, and highly scripted town meetings. It must sometimes be literally in 
your face for it to have any impact (Ibid, s. 80). 
      Teoretiker som förespråkar offentliga men rationella överläggningar för att 
legitimera demokratiska processer tar inte hänsyn till att dessa civiliserade 
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sammanhang också gör det möjligt att distansera sig från frågan. Fysisk närhet å andra 
sidan, när subjekt och objekt befinner sig på samma plats, innebär att synliggöra de 
glänsande ytornas vassa kanter (ibid). Åsiktsskillnader i ett fysiskt rum är svårt att 
distansera sig från, de tvingar människor att reagera. En robust och hållbar demokrati, 
menar Kohn, behöver mer än rationellt civiliserade överläggningar mellan 
jämnbördiga parter, den behöver stökiga möten på offentliga platser. Allmänna gator 
och torg, fysiska platser där vi alla har rätt att vara, är nödvändiga för att även 
marginella åsikter ska kunna inkluderas i den allmänna överläggningen om hur vi ska 
organisera våra samhällen. Det är nämligen högst osannolikt att majoriteten självmant 
söker upp och lyssnar på minoriteters åsikter (ibid).   
      Den deliberativa demokratins popularitet beror på, menar Kohn, en slags 
optimistisk känsla av att vi kan förändra världen till det bättre genom att bryta gamla 
tankemönster och på teoretisk väg söka nya kollektiva normer och värderingar.  Att 
tänka nytt kan vara nog så svårt menar hon, men vi befinner oss i en pågående och 
snabb förändring av den urbana miljön; såväl Harvey och Kohn pekar på att vi rent 
fysiskt håller på att bygga fast oss i neoliberala ideal, en realitet som ökar segregation 
och som privatiserar våra gemensamma rum. Själva kärnan i Kohns bok är att fysiska 
offentliga platser behövs, där möter vi åsikter, livsöden och argument vi annars aldrig 
skulle söka upp. När offentlig mark blir privat minskar sannolikheten att människor av 
olika åsikt eller sociala och ekonomisk verklighet slumpmässigt springer på varandra 
(Harvey, s. 14). Kohn menar att det i den byggda värld hon syftar på är svårt att 
omsätta tankar om jämlikhet och rättvisa i en demokratisk praktik, och hon väljer att 
illustrera sin åsikt med kraft: 
 

”Confronted with a landscape filled with strip malls, decaying supermalls, forbidding seas of 
concrete parking lots, and urban high-rises isolated in unkempt wastelands, it is tempting to focus 
on democratic theories rather than the more intractable problem of democratic practices.” (Kohn, 
2004, s. 80). 

Det kan vara svårt att placera in Sveriges urbana miljöer i hennes dystopiska 
beskrivning, men då boendesegregation och förekomsten av köpcentrum och gallerior 
(Boverket, 2010) ökar även här, kan det vara relevant att i alla fall lyssna till hennes 
resonemang.  
       Empirin i den här uppsatsen sätter fokus på aktivisters upplevelse av Uppsala. 
Olikheter till trots valde jag att ta upp Kohns dystopi som fond till de erfarenheter och 
visioner som presenteras; informanterna är ändå människor som gör det Kohn 
beskriver som så viktigt – de nöjer sig inte med normativa överläggningar i skyddade 
miljöer utan går ut på gatan med sina åsikter. En av de intervjuade aktivisterna 
motiverar sitt val såhär … för ibland konstlar vi till det, det ska vara föreläsning, 
powerpoints och smågruppsdiskussioner. Men att prata med någon på gatan, det är det 
grundläggande, att kunna förklara, att kunna prata med folk. Det är ju A och O. 
(Gunilla, 2013). 

9 

 



2.4 Stökiga offentliga rum och trygga städer 
De städer som byggs idag främjar inte en utveckling för ökad rättvisa; urbanisten och 
sociologen Richard Sennett håller med Harvey och Kohn i detta men studerar 
konsekvenserna ur ett annat perspektiv. Hans forskning visar att vi behöver tvingas in i 
situationer som lär oss hantera situationer ihop med människor som tycker, tänker och 
vill någonting helt annat eftersom detta gör, både oss som individer och våra städer, 
tryggare (Goheen, s. 488). Jane Jacobs, i sin bok The Death and Life of Great 
American Cities argumenterar även hon för att trygghet skapas genom mötet med 
olikhet, och att städer lämpar sig mycket väl för att skapa miljöer där vi formas …over 
time from many, many little public sidewalk contacts (Jacobs, s. 73).   
      Antropologen Setha Low hänvisar till boendemönster som visar att så kallade 
grindsamhällen blir alltmer vanligt i USA, att vita medelklassamerika flyttar från 
mångkulturella stadsdelar till privata inhägnade “säkra” bostadsområden (Low, s. 45): 
(this)… threatens public access to open space, and creates yet another barrier to 
social interaction, building of social networks, as well as increased tolerance of 
diverse cultural/racial/social groups”. Genom empiriska studier av boendet i 
grindsamhällen visar hon hur dessa leder till ökad otrygghet, även för individen inom 
murarna. När ”den andre”, som man aldrig egentligen möter utan bara ser på TV eller 
läser om i tidningen, måste stängas ute med hjälp av grindar, vakter och lås skapar 
detta rädslor som leder till minskat handlingsutrymme för alla (Low, s. 55).        
      Att offentliga platser försvinner är således problematiskt inte bara för att vi, liksom 
Kohn lyfter fram, urholkar demokratiska processer, utan också för att det enligt Sennett 
och Low faktiskt i ett längre perspektiv också minskar tryggheten för alla.  
      Margareth Kohn menar att hela idén med verkligt offentliga platser är att vi där 
möter åsikter vi annars inte tar del av; antingen för att vi inte kände till problemet, eller 
för att vi helt enkelt inte orkar. Yttrandefrihet är en i det närmaste oomtvistad rättighet i 
ett demokratiskt samhälle, men vi har en stark dragning åt att i möjligaste mån undvika 
dess konsekvens (Kohn): We see this every day when the impatient businessman 
ignores a leafletter or the homemaker peers out the window and decides not to open 
the door or a campaign volunteer. För att minoriteter eller grupper med små resurser 
ska få med sina frågor i överläggningarna om hur vi organiserar våra samhällen behövs 
gemensamma öppna fria platser vi alla har tillgång till, och vistas på. Ibland måste 
åsikter och människors olika livsförutsättningar formligen köras upp i ansiktet på folk 
för att få vara del av debatten. Att få ett flygblad i handen med åsikter vi inte håller 
med om ändrar kanske inte vad vi tycker, men vi får en påminnelse om att andra 
tycker, och är, olika (ibid). Filosofen Judith Butler betonar ”icke-valet” av våra 
medmänniskor som ett grundläggande karaktärsdrag för att vara människa. Hon 
hänvisar till Hannah Arendt och menar att vara hängiven ett jämlikhetsideal innebär att 
vara hängiven mångfald: 
 

  

10 

 



When Arendt universalizes her claim (no one has the right to decide with whom to cohabit the 
earth; everyone has the right to cohabit the earth with equal degrees of protection), she does not 
assume that”everyone” is the same/.../the commitment to equality is a commitment to the process 
of differentialtion itself”. (Butler, 2011) 

 
 
3. METOD 
 
3.1 Kvalitativ forskning 
Den kvalitativa forskningen är en strategi som inte riktigt låter sig definieras, men kan 
sägas bygga på ontologin att sociala egenskaper är resultat av samspel mellan individer 
(Bryman s. 341), att det inte finns någon objektiv sanning, samt att forskarens egna 
föreställningar kring ämnet synliggörs och införlivas i ämnet. Under mina försök att 
ringa in begreppet blev jag mycket förtjust i Widerbergs förhållningssätt, det att 
kvalitativ forskning är en chans att lära sig något om en själv och andra (Widerberg, s 
31). Jag har därefter med glädje gett mig in i detta uppsatsskrivande utifrån föresatsen 
att bland annat förstå och utveckla mina egna tankar och känslor inför gatuaktivisters 
engagemang och rum i samhället.          
      Kvalitativa forskare har ett induktivt förhållningssätt (Bryman, s. 341) det vill säga 
empiri, inte logik, ligger till grund för de slutsatser som dras. Eftersom ingen människa 
eller situation är den andra lik innebär detta att det material forskaren har att förhålla 
sig inte är generaliserbart och oftast såväl variationsrikt som komplext (Widerberg). 
 
3.2 Halvstrukturell intervjuform 
Inom den kvalitativa forskningen erbjuds ett flertal olika metoder, av vilka jag bedömt 
intervjun som bäst lämpad med hänsyn tagen till uppsatsens omfattning och syfte. 
Intervjuer är vanliga i kvalitativa studier, ofta ingår de till exempel som en del av bland 
annat etnografi och deltagande observation (Bryman, 344), men i denna uppsats står 
intervjun ensam som metod på grund av textens förhållandevis ringa omfattning. 
Intervjun lämpar sig mycket bra för kvalitativa studier, då dess syfte är att använda ett 
direkt möte mellan forskare och intervjuad för att skapa kunskap (Widerberg, 2002); 
min förhoppning är att under samtal med gatuaktivister få en unik inblick i dessa 
individers livsvärld, att få en glimt av deras perspektiv på Uppsala.  
      Intervjun är en väl använd och spridd metod som står i ständig utveckling, men 
Kvale och Brinkman står för den definition jag valt att använda; den halvstrukturerade 
intervjun (Kvale och Brinkman, 2009). I denna utgår samtalet från en i förväg bestämd 
ämnesguide med förslag på teman vilka ska inspirera till berättande men som också 
täcker uppsatsens ämne och frågeställning. Forskningsintervjun ska ha formen av ett 
vardagligt samtal, men är i grunden professionellt till såväl struktur som syfte. Öppna 
frågor ger utrymme för informanten att själv välja väg i samtalet, vilket ger en inblick i 
vad hen själv upplever som relevant och viktigt. Den halvstrukturerade intervjun 
motsvaras till stor del av den Bryman valt att kalla semistrukturerad intervju.  
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3.3 Lokalisering 
Studien sätter fokus på Uppsala, den mellanstora svenska kommun jag själv bor i 
sedan 25 år tillbaka. Som utgångspunkt för uppsatsarbetet gjordes en observation i city 
för att undersöka förekomsten av offentliga anslagstavlor utomhus. Mellan järnvägen 
och ån, från St. Olofsgatan till Bangårdsgatan hittade jag två stycken. 
      Intentionen från början var att ta upp frågor kring aktivism utifrån gaturummet 
”anslagstavla”. När mina idéer började ta form gjorde jag dock en improviserad 
testintervju och förstod att detta var en alltför snäv avgränsning, intressanta aspekter 
från andra rum för påverkan, och avvägningar dem emellan, ledde till att jag breddade 
anslaget till att diskutera staden ur ett mer övergripande perspektiv. 
      Uppsala är Sveriges fjärde största kommun, ligger sju mil norr om Stockholm, 
hade i december 2013 strax över 200 000 invånare och växer med ca 3 000 nya 
medborgare varje år. Stadskärnan är ganska liten men utspridd, med en gågata som 
löper längs med ån, genom city, och bort mot den nyligen ombyggda 
järnvägsstationen. De tre största arbetsgivarna är kommunen, det stora centralsjukhuset 
och två universitet (Uppsala kommun, 2013).  
 
3.4 Urval  
Informanterna valdes ut genom att jag sökte upp organisationer och nätverk via 
hemsidor och Facebook. Ingen slumpmässighet är således inblandad, valet gjordes 
utifrån det som fanns tillgängligt, ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, s. 194). Av 
de sju grupper som kontaktades svarade fem. Då vi bokade tid för intervju skrev jag en 
epost om uppsatsens mål och syfte; att på detta sätt ge informanter 
bakgrundsinformation minskar bortfallet (ibid). En av de fem föll bort, vår bokade tid 
ställdes in i sista stund. Totalt genomfördes fyra intervjuer, vid två av dessa deltog två 
personer varvid totalt sex informanter medverkar i studien. 
       Vid kvalitativ forskning skapas inte några definitiva sanningar; om till exempel 
någon annan än jag skrivit den här uppsatsen, eller om intervjupersoner bytts ut eller 
metoden varit en annan hade resultaten säkerligen blivit annorlunda.  
      Människors åsikter och erfarenheter skiljer sig också utifrån olika kategorier, de 
informanter som engagerats för den här uppsatsen är en homogen grupp av unga, vita 
och (utom i ett fall) kvinnor. Jag hade önskat en mer representativ grupp, men 
uppsatsens begränsade omfattning gjorde att jag valde att inte lägga tid på att försöka 
bryta homogeniteten. En mer representativ sammansättning skulle förmodligen ge 
andra resultat, då såväl till exempel kön som etnicitet, könsuttryck, funktionshinder 
och ålder bör spela roll för hur man bemöts på gatan samt för vilka frågor som lyfts 
fram som viktiga att engagera sig i. För ökad validitet bör således en eventuellt vidgad 
studie lägga mer vikt på representativitet i urvalet av informanter. 
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3.5 Intervjuerna 
De fyra intervjuerna genomfördes under december månad, i Uppsala. Informanterna 
valde plats, då jag gärna ville att vi skulle vara på ett ställe där de kände sig trygga. 
Erik och Tuja träffade jag på ett café som hör till deras studieförbund, Emma och Lais 
på ett av universitetens bibliotek, Gunilla över en kaffe på ett köpcentrums café, och 
Elin slutligen i hennes hem. Intervjuerna varade i samtliga fall en timme, och miljön 
var så pass lugn att jag inte upplevde den som störande alls. Intervjuerna var 
avslappnade, de sex informanterna var alla pratsamma och villiga att dela med sig av 
sina erfarenheter. Jag bedömer reliabiliteten, informationens tillförlitlighet, som hög; 
inga frågor av specifikt personlig eller känslig karaktär behandlades, inte heller fanns i 
min bedömning anledning för informanterna att framställa sig själva i extra positiv 
dager och därmed skarva sin berättelse till det bättre.  
       Samtliga intervjuer spelades in, eftersom jag ville lägga min odelade 
uppmärksamhet på vad som hände istället för att ta anteckningar. Detta var ett aktivt 
men lite svårt val, att anteckna skapar naturliga tankepauser, men å andra sidan går 
skiftningar och nyanser i kroppsspråk och ansiksuttryck förlorat (Merriam, s. 96). 
Omedelbart efter varje intervju skrev jag dock fältanteckningar, då värdefull 
information och viktiga detaljer från ett intensivt intervjutillfälle annars riskerar att 
falla i glömska. Samtliga informanter tillfrågades och godkände att intervjun spelades 
in, ingen av dem verkade besvärade över den lilla diktafon som låg mellan oss på 
bordet. 
       Jag har tidigare erfarenheter från att intervjua, känner mig trygg i situationen 
vilket är en fördel då känslor lätt kan smitta av sig i en så nära situation som en 
intervju ju är. Jag föredrar en spontan process, tycker det ger mer personliga, 
intressanta och rika berättelser. En bra intervju ger nya infallsvinklar och idéer; jag 
lyssnar aktivt och försöker ”referera bakåt” under intervjun, för att visa att det som 
sägs verkligen upplevs som viktigt.  
 
3.6 Att göra text av intervju 
Intervjuer är mentalt ansträngande, och efterarbetet tidskrävande. Jag lyssnade igenom 
inspelningarna ett flertal gånger, och valde sedan att göra en noggrann transkription av 
två av dem, för de resterande nöjde jag mig med stödanteckningar och citat. Det är 
viktigt att inte bara ta stödord på hela materialet, utan att verkligen låta göra noggranna 
transkriptioner av åtminstone delar, viktiga detaljer och nyanser kan annars falla bort i 
analysen. Ett urval gjordes, informationen är så omfattande att vissa åsikter lämnat 
utanför denna uppsats, annars hade materialet blivit alltför tungt.  
       Texterna strukturerades efter tre övergripande teman; Påverkan och plats, 
Erfarenhet av engagemang samt Visioner för förändring, men själva analysens löptext 
är indelad i de mer rumsliga rubrikerna Gator och torg, Köpcentrum och gallerior, 
Anslagstavlor och Internet samt Nätverkande och egna möten. I texten har min analys 
och omskrivna återgivningar vävts ihop med informanternas egna citat, en avvägning 
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som gjorts för att hitta balans mellan det språk som driver uppsatsen framåt (mina 
omskrivningar) men också för att låta de intervjuades personligheter och nyanser få ta 
plats genom det sätt de väljer att uttrycka sig (citaten). 
       Intervjupersonerna har alla gett samtycke gällande användandet av deras namn. I 
texten används därför deras verkliga förnamn, medan efternamnen utelämnats för att 
garantera visst mått av anonymitet. McDowell (2010) påpekar att en intervju är en 
komplex situation där intervjuaren är beroende av att intervjupersonen är villiga att 
dela med sig av sina tankar och upplevelser (ibid, s.160) och att forskaren måste vara 
uppmärksam på sitt ansvar för tolkning och mottagande av andra människors liv (ibid, 
s.175). Etiska reflektioner är viktiga, dels ur ett vetenskapligt perspektiv, men också ur 
ett mellanmänskligt; vid intervju är det forskaren som tolkar samtalen och hen bör 
därför vara mycket tydlig med hur materialet ska komma att användas. De informanter 
som medverkat i denna uppsats avböjde mitt erbjudande om att läsa uppsatsen innan 
publicering, vilket jag tror har att göra med att frågorna som diskuterades inte är av 
personligt känslig karaktär. Tiden på året kan också ha spelat in, december är ibland en 
stressig månad. 
      Min tanke från början var att låta respektive respondent representera en specifik 
organisation/nätverk, men det visade sig ogörligt då de flesta tillhör flera grupper, 
samverkan dem emellan är så komplex och mångbottnad att informanten själv ibland 
inte vet vilken grupp hen pratar för. Istället väljer jag här att redovisa de grupper som 
informanterna någon gång under intervjuerna nämnde som ”hemvist”, dessa är; 
Amnesty, Greenpeace, Grön Ungdom, Jordens vänner, Köpfri dag, Köttfri måndag, 
Ingen människa är illegal, Klimataktion, Klimax, Latinamerikagrupperna samt 
Nätverket för gemensam välfärd. De informanter som så generöst delat med sig av sina 
erfarenheter är Tuja (gymnasist) och Erik (student), engagerade främst i klimatfrågor; 
Elin (doktorand) engagerad främst för papperslösa människor; Emma (student) och 
Lais (utbytesstudent) engagerade främst för mänskliga rättigheter samt Gunilla 
(student)/antikärnkraft, klimat och demokratifrågor. Deras ålder är i spannet 18-32 år. 
        
3.7 Min bakgrund, den har betydelse! 
För mig har det senaste årets studier i samhällsvetenskap varit mycket intressant. Jag 
har sedan tidigare en lång teknisk utbildning och är därför van vid den akademiska 
miljön, men några metoddiskussioner har jag tidigare inte tagit del av. Den tekniska 
utbildningen tog en positivistisk ansats som självklar, och bara att i den akademiska 
miljön ha en metoddiskussion har varit mycket berikande. Det var dock femton år 
sedan, förhoppningsvis har den tekniska disciplinen utvecklats sedan dess. Själv har 
jag under tiden hållit mig borta från universitetet, och istället arbetat praktiskt inom 
civila samhället, i längre projekt med fokus på deltagaraktivitet, mänskliga rättigheter, 
normkritik och demokrati, i såväl Sverige som internationellt. Arbetet har inneburit att 
jag träffat många aktivister, och de senaste åren har jag själv också varit ideellt 
engagerad i olika föreningar och nätverk. Gruppen som står i fokus för uppsatsen, 

14 

 



gatuaktivister, känner jag mig mycket van och trygg med. Erfarenheten är dock helt 
praktiskt sprungen, att nu försöka mig på ett akademiskt perspektiv på ett ämne som 
ligger mig mycket nära hjärtat har varit svårt men intressant.  
 
 

4. STADEN SOM SPRETAR  
 
Det offentliga rummet är viktigt för dem jag intervjuar, genom att aktivt vara 
närvarande och ”störa” vill man lyfta fram frågor som vanligtvis inte syns i gatubilden. 
Men att störa behöver inte betyda att det är tråkigt, tvärtom, samtliga berättar hur de 
använder färg, ljus, god stämning och lek. ”Pepparkakor, kaffe och godis hjälper”. Elin 
(2013) minns en gatumanifestation för bilfri innerstad på en gata som drar rakt igenom 
Uppsala city, i en korsning där trottoaren breddas till ett litet torg. Med hopprep, 
gatukonst och musik höll aktivisterna till halvt bland fotgängarna, halvt bland bilarna 
lite beroende på hur mycket de ville vara i vägen. Responsen var övervägande positiv, 
förbipasserande verkade uppskatta att någonting hände och det var lätt att komma till 
och prata. Men några bilister blev mycket upprörda, och då blir det diskussion: 
 

Ja det blir väldigt mycket ’jamen hur ska gamla Agda kunna komma till stan ifall hon inte blir 
skjutsad’ och så kan man prata om att det inte är så att det inte behöver vara några bilar 
överhuvudtaget, men den som frågar är ju ofta en man i 45-års-ålders som kanske, ja det är inte 
han som behöver köra kanske? (Elin, 2013). 

 
Det blir tjafsigt, de här samtalen är oftast inte de allra mest polerade, men enligt 
Margareth Kohn är det just här, då de glänsande ytornas vassa kanter synliggörs, som 
vi breddar de gemensamma diskussionerna om hur vi vill ha våra samhällen. En robust 
och hållbar demokrati behöver rum för stökiga möten på offentliga platser, rationella 
och civiliserade överläggningar mellan jämnbördiga parter inne i konferensrummen 
räcker inte till, de inkluderar alldeles för få. Tjafset om gamla Agda i citatet ovan kan 
tyckas trivialt, men det utmanar och synliggör skillnader i människors olika tänkta 
rum; vad är stadsgatan främst en symbol för, transport eller social interaktion? Tuja 
(2013), som deltagit i andra manifestationer för att blockera trafik i innerstaden, tycker 
att det finns en viktig poäng här: Tanken är väl att få folk, även bilister, att reflektera 
på om de har rätt att använda de här utrymmena i stan, egentligen, eller borde de vara 
gågator? Jo, det borde de! 
       Även om samtliga informanter berättar om positiva upplevelser förstår jag också 
att gatuaktivism ofta är jobbigt, arbetskrävande, att man ständigt blir ifrågasatt. En 
övergripande frustration som synliggörs i intervjuerna, det är känslan av att vara 
undantaget, att aktivism är det udda, det annorlunda. På gågatan i city, vilket visar sig 
vara den absolut vanligaste platsen för manifestationer, är människor stressade och det 
är lätt att bara känna sig i vägen med sina flyers, namnlistor och banderoller. Släkt och 
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vänner frågar hur orkar du, du jobbar ju (Elin, 2013), och närvaron på gatan blir 
ibland mer en kamp för utrymme än en diskussion om sakfrågor. Genom intervjuerna 
märks en stark vilja hos informanterna att diskutera och synliggöra sina frågor ute på 
gator och torg, men också en frustration över hur den fysiska verkligheten spretar; 
staden och strukturen ”drar isär” deras engagemang. 
 
4.1 Gator och torg. 
Det är slående över vilken liten yta aktivisterna rör sig, förutom några stödfester ute i 
studentområden är det främst stadens centrum som gäller, trots att ingen är nöjd med 
dess förutsättningar. City upplevs som splittrat och utspritt, det huvudsakliga torget ses 
som ett centrum för kollektivtrafik och handel medan kulturen finns på andra sidan 
järnvägen, vid torget med det stora nybyggda kultur- och konferenshuset (Konsert och 
Kongress). Ett samlat torg står högt upp på önskelistan, det ekonomiska, sociala och 
kulturella bör föras samman, så det blir en blandning på folk, för där kan det bli ett 
samtal på ett helt annat sätt (Emma, 2013). Men inte bara kultur, handel och 
kommunikation; informanterna ser också gärna att andra aktivister ska använda torget 
för att där ska hända mycket. Många parallellt existerande rytmer (Lefebvre, 2004) är 
vad som söks, täta och innehållsrika platser gör det möjligt att förmedla sina budskap. 
       Lais grupp har en liten lokal nära city men ingen bil, vilket begränsar ytan över 
vilken de rör sig; banderoller, informationsmaterial, bord och ibland också högtalare är 
tungt och otympligt. Hon vill ha ”ett aktivisttorg” med till exempel en högtalare så att 
man slipper släpa så mycket (Lais, 2013). Under en av intervjuerna kommenteras det 
Speakers Corner kommunen lät bygga för några år sedan, det står bredvid Konsert och 
Kongress och används aldrig (UNT 2011); ett ”riktigt” speakers corner skulle absolut 
kunna vara intressant, men där måste finnas täthet för att det ska kännas meningsfullt 
att prata (Emma, 2013). 
       Alla informanter har erfarenhet av att vara på citytorget (Stora Torget), samtliga 
utom en uttrycker kritik. Visserligen strömmar där alla typer av folk (Emma, 2013), 
men de flesta är stressade, på väg någonstans: 
 

Stora Torget, alltså, man hittar inte en demonstration där. Det är liksom bussar i mitten och de 
olika hörnen och vi har, jag tror jag har stått i alla hörn på Stora Torget. Jag har stått utanför 
Åhléns tror jag vi har varit någon gång på åttonde mars. När vi hade senast i samband med Reva 
då stod vi utanför Max vid Rådhuset. På Ärnademonstrationen stod vi på de här bänkarna i hörnet 
utanför Skopunkten. (Elin, 2013). 

 
Gågatan är den plats som nämns absolut oftast under intervjuerna. Längs dess 
sträckning finns flera utbuktningar, mindre torg där det går att hålla till, men ingen 
anser dem ändamålsenliga. En informant berättar om den antirasistiska manifestation 
som hållits två dagar innan vår intervju, då 600 personer samlades på Celsiustorget. 
Som demo var det lyckat, men den stoppade upp för folk som ville passera så det blev 
lite irriterat. Tuja (2013) berättar om samma plats, att just där brukar det mest vara 
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Jehovas, Livets Ord eller andra religiösa grupper som står och pratar, hon ser det som 
deras plats (ibid). 
      De två trafikblockader som nämns under intervjuerna var lokaliserade till de 
bilgator som drar genom centrum. Det råkade sig som så under en av dem, berättar 
Elin (2013), att samtidigt som hon och hennes vänner tog plats på gatan med lek, 
hopprep och gatukonst ställde en bilfirma ut sina produkter alldeles i närheten. En 
person därifrån kom och ville ”träffa ansvarig” för gruppen av aktivister; bilfirman 
hade ju sökt och betalt för polistillstånd, nu undrade hon om de gjort detsamma? Men, 
vad skulle de sökt tillstånd för? För att hoppa hopprep, leka, prata med förbipasserande 
och dela ut flyers? Bilfirman sökte hjälp av poliserna som stod i närheten, tyckte de 
skulle göra något för ”det finns ju inget tillstånd”. Men polisen förhöll sig passiv, 
aktivisterna bröt inte mot lagen, de var på offentlig plats och blev inte bortkörda. 
      Andra ställen nämns under intervjuerna, till exempel Slottsbacken som fylls av 
demonstranter på första maj, då händer det mycket där (Elin, 2013). Emma och Lais 
flyttade sin senaste manifestation från huvudtorget till Stadsbiblioteket. De gör 
namninsamlingar och här fick de in mer än dubbelt så många som de brukar, vilket var 
tillfredsställande. Men, diskuterar de, på biblioteket träffar vi bara en viss kategori 
med människor (Emma, 2013). Frågor uppstod kring huvudsyftet med deras aktioner; 
är det att samla in många namn, listor de skickar iväg för att påverka politiska ledare 
långt bort, eller stå ute på torget och synliggöra sina frågor för en bredare krets? En 
intressant avvägning, som de skulle ta upp till diskussion på nästa möte.     
 
4.2 Nätverkande och egna möten 
Under intervjuerna växer Uppsala fram som en stad utan ”aktivistkultur”, men ändå 
med ett visst engagemang. Malmö och Göteborg används som referens, där är miljön 
mer öppen, men var hänger folk här?(Gunilla, 2013). Informanterna vill samla ihop 
det engagemang som finns, och efterfrågar ett gemensamt hus där aktivister med 
liknande intressen kunde träffas spontant så det blev sådana där gemensamma 
fikapauser och så (Tuja, 2013). Emma (2013) pratar om sin förening som har spridda 
lokalgrupper, de skulle behöva en mer ändamålsenlig lokal: 
 

Tror det skulle vara lättare träffa andra grupper, mer naturlig interaktion. Nu sker allt sådant via 
nätet, vi har en Facebookgrupp, en maillista etcetera men tycker inte det fungerar, man får inte 
alltid svar från de andra. Jag vet inte ens hur många grupper som finns i Uppsala. Man vet inte 
vad de håller på med och det är lite jobbigt. 

 
Ibland ordnas större träffar för föreningslivet i Uppsala, till exempel 
Engagemangsmässan. Där diskuteras och pratas en massa, det blir känsla av kraft och 
man smider gemensamma projekt; men helheten blir ryckig, samarbeten mellan 
föreningar är svåra att få till och så rinner idéerna ut i sanden. De som är med där … vi 
skulle kunna göra så mycket ihop. Man blir så trött. Träffas aldrig, det blir för sällan. 
Det är träffarna som gör det nu”. (Gunilla, 2013). 
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       Några viktiga mötesplatser nämns i samtliga intervjuer; Ungdomens Hus, Vox och 
Mumrik. Alla ligger centralt, två av dem drivs av kommunen och ett tillhör 
studieförbunden. Miljön beskrivs som avslappnad, speciellt Ungdomens hus med sina 
slitna lokaler, cykelverkstaden, replokalerna, det billiga kaffet och trapphuset med 
gamla affischer; ett ställe där folk känner ah men … vi gör nå’t coolt nu och det känns 
lite ungdomligt, rebelliskt, det är kul (ibid). Nationshusen ses som potentiella 
mötesplatser, men en begränsning är att de stänger ute folk som inte studerar. Liknande 
kritik riktas mot Ungdomens hus, är man över 35 går man inte dit. Jag tänker på att 
det finns ungdomsställen, men inget för både unga, gamla och vuxna för det känns som 
att det behövs ett ställe där folk kan träffas över gränser. (Erik, 2013). 
      Studieförbunden har möteslokaler, men miljön kan upplevas stel och 
kontorsliknande. Det är kaffemaskin i korridoren, det är det som är kul där (skratt). 
Generellt ses studieförbunden ändå som möjliggörare, där finns resurser inte bara i 
form av lokaler utan även pengar, kompetens, kontakter och material. Men 
grundstrukturen spretar; möteslokalerna är lokaliserade på olika ställen i staden, och 
det kan bli problematiskt då föreningar som ändå hittar varandra vill arrangera 
någonting ihop eftersom studieförbunden i viss mån konkurrerar om det engagemang 
som finns. 
      Elin (2013) funderar över om inte deras ”vardagliga” möten borde synliggöras i det 
offentliga rummet: 
 

Jag funderar på, just att kunna ha fler småmöten så att de syns! Just nu när vi har våra grejor 
(möten) så är det i ett klassrum på Katedralskolan och det är ingen som passerar där och råkar se 
det. Om man mer, alla ställen där folk, folk bara går där för att det är affärer (…) Vi skulle kunna 
vara mer mitt i saker och ting (…). Bara att ”de här människorna finns”, de jobbar med de här 
frågorna, något slags normaliserande av att vara engagerad. 

 
Återigen Lefebvres (2004) tänkta rum; vad ska staden användas till? När David 
Harvey i sina böcker driver tesen att människor måste ut på gatan för att ta makt över 
rätten till sina städer och liv, då knyter han oftast detta till större händelser som 
demonstrationer och blockader. De Toqueville å andra sidan, lyfter fram vikten av de 
små men återkommande händelsernas betydelse för att åstadkomma en varaktig 
förändring. Det är detta, att återkommande händelser över tid och rum skapar mening 
åt en plats som Lefebvre kallar rytm.  
 

4.3 Anslagstavlor och Internet. 
Är det viktigt med anslagstavlor? Ingen av informanterna tar själv upp frågan, men 
många åsikter synliggörs när jag själv tillslut lyfter den. Lais och Emma startade en 
hbtq-grupp och affischerade lite varstans på universitet, där finns fortfarande tavlor, 
men ingen kontaktade dem. Bättre då att stå ute på gatan menar de, under 
manifestationen några dagar senare värvades fyra personer.  
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       Det finns ändå incitament för det tidsödande jobbet att designa, trycka och sätta 
upp affischer; förvisso slöseri på papper menar Tuja (2013), men principiellt borde det 
vara tillåtet tycker hon, med tanke på hur det offentliga rummet normalt domineras av 
reklam. Elin funderar i samma banor; information i fysiska rum påverkar oss, även om 
vi inte reflekterar över den. Affischer menar hon, fungerar. Kanske inte så att folk 
kommer ihåg, eller börjar gå på möten - men någonstans lämnar de spår. Elin vill ha 
affischer i gatubilden, för att bygga en medvetenhet om att hennes, och andras, 
organisationer och nätverk finns på riktigt, just nu, här i staden.  
       Gunilla (2013) minns de ”fria” offentliga anslagstavlorna och berättar att hon 
känner obehag när hon nu måste be bibliotekarien om lov för att sätta upp information, 
speciellt då hon är engagerad i mer radikala frågor. Hon tycker affischer är viktiga, de 
blir i rummet en dokumentation av händelser som varit: Själva trapphuset där (på 
Ungdomens Hus), det är ju så, en gammal känsla, slitna väggar och alla affischer som 
har suttit och som bara rivits ner med tejp och grejor.  
      Samtliga informanter använder Internet, Facebook är en självklar plats för 
information och samordning av aktioner. Erik (2013) ser dock risker, att starta 
evenemang och sprida i de egna nätverken kan upplevas som att man gjort någonting 
men; sen är det bara typ de man når ut till och de kompisar som ser. Då når man ut till 
dem som redan är med. Elin (2013) bekräftar att det är online som gäller idag men 
lyfter samma farhåga som Erik att målgruppen blir begränsad:  
 

På sätt och vis är det lite svårt att nå utanför de kanalerna där man är van, det är många av oss 
som är studenter eller som jobbar på universitetet och så är det, vilket också gör att det blir en 
specifik socioekonomisk grupp litegrann, det är lite så, ja. Vi är inte bäst i världen på mångfald 
tror jag. (Elin, 2013). 

 
      Under intervjuerna beskrivs Internet som ett verktyg för att få översikt, koppla 
ihop, veta vad andra gör; Facebook är för aktivisterna i den här uppsatsen ett mötesrum 
för redan invigda snarare än ett forum för bred politisk påverkan.  
 
4.4 Köpcentrum och gallerior 
Tuja och Erik (2013) berättar om en aktion i en citygalleria bara några dagar innan vår 
intervju. De delade ut flygblad och pratade med folk, ingen vakt försöket köra iväg 
dem. Under de andra intervjuerna tar jag själv upp om köpcentrum kanske kan vara en 
plats för manifestationer av olika slag? Frågan ger upphov till vaga berättelser man 
hört om nätverk som gjort något men blivit utkörda av vakter, eller att man tidigare 
hade en idé om att dela ut flygblad utanför en galleria men inte fått tillstånd; lite oklart 
vem som bestämt det, den generella uppfattningen bland informanterna är att det krävs 
kontakt med ägaren. Lais från Amnesty resonerar kring möjligheten att använda 
gallerior efter att jag berättat att det skulle kunna vara lagligt: 
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Men nu när jag tänker efter, även om man får, om det är offentligt så är det kanske inte så bra att 
få den här negativa från gallerian, de skickar kanske vakter eller det kommer folk och förklarar 
att ’du ska inte stå här’, då vi måste förklara allt det här, så det blir en negativitet som vi helst vill 
undvika. Då kanske det är bättre att stå utanför på Stora Torget där det inte är någon som ska 
komma och prata om just det här (…). Det är bättre att vi tar vår tid för att göra det vi är där för 
att göra, inte ta de här diskussionerna. (Lais, 2013) 

 
I Uppsala finns flera externa köpcentrum, varav tre just nu expanderar kraftigt (SR 
Uppland, 2013). Lokal media rapporterar om minskad handel inne i city, lördagen 
innan jul var där ovanligt ont om folk, medan de externa köpcentrumen var minst sagt 
nöjda med sina besökarsiffror (UNT2, 2013). Tendenserna pekar åt samma håll på 
andra håll i landet; människor handlar sina varor, och spenderar alltmer av sin tid, i 
externa köpcentrum (Kärrholm och Nylund, 2011).  
 
 
5. (O)MÖJLIGA RUM  
 
De informanter jag valt att intervjua har gjort ett grundläggande ställningstagande; det 
är ute på stadens gator och torg de vill synliggöra och diskutera sina frågor. Liksom 
David Harvey tror de på möjligheten att skapa förändring genom att ta plats i det 
gemensamma fysiska stadsrummet. Gatan är deras huvudsakliga forum för påverkan.  
      De aktivister jag pratar med rör sig över små ytor, de flesta aktionerna genomförs i 
centrala Uppsala trots att ingen är vidare nöjd. Dels är dess olika funktioner, till 
exempel handel, busstrafik och kultur, geografiskt utspritt till olika platser. Inte heller 
den byggda miljön anses ändamålsenlig med sitt splittrade citytorg, trånga gågata och 
utdragna centrum. I city, upplever informanterna, är människor stressade. Centrum är 
en genomfart vilket gör det svårt att få kontakt, och aktivisterna kan inte tillgodogöra 
sig rummet. Närvaron på gatan blir ofta en kamp att skapa rum för påverkan, inte en 
diskussion om sakfrågorna i sig. På gator och torg har informanterna svårt att förmedla 
sina budskap. 
      Aktivisterna funderar över hur deras möjligheter att påverka skulle kunna 
förbättras. De pratar varmt om tanken på ett gemensamt föreningshus i city, har idéer 
om att ”vardagliga” mötesrum skulle integreras mer synligt i staden samt att torgen 
borde vara mer komplexa till sin funktion. De berättar om lyckade manifestationer, om 
glädje och kreativitet; situationer då engagemanget känts värdefullt, men också om 
hårt slit, om att bli utskälld och om att känna sig som den udda, den konstiga. Såväl 
Richard Sennett som Margareth Kohn och Richard Harvey beklagar en samtid där det 
gemensamma stadsrummet tunnas ut, där de komplext brukade och tänkta rum som 
Lefebvre diskuterar och Jane Jacobs efterfrågar inte motsvaras av hur städernas 
offentliga rum i praktiken fungerar.  
    Men aktivisterna är ute på gator och torg i alla fall. Det de åstadkommer när de 
tjafsar om gamla Agda under manifestationer för bilfri innerstad, förutom att ta den där 
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röriga diskussionen Kohn säger är så oumbärlig för demokratin, det är att agera 
motkraft mot staden som spretar. Aktivisternas närvaro på gatan drar ihop och förtätar 
rummet. När de tvingar in Arktis smältande isar på Stora Torget med sina banderoller 
och flyers, då blir verkligheten mer komplex; våra brukade rum (Lefebvre, 2004) får 
fler verksamheter och nya sociala relationer. Den dominerande diskursen i det tänkta 
rummet (ibid), som enligt informanterna idag handlar nästan uteslutande om 
konsumtion, utmanas; aktivisternas tar dit symboler som påminner oss om hur vår 
livsstil påverkar världar långt bortom reklamskyltarnas räckvidd. Det levda rummet 
(ibid), det kognitivt kollektiva, det ändras över tid: vore aktivister ett ”normalt”, 
positivt och viktigt inslag i gatubilden, då skulle det vara lättare att förmedla sakfrågor 
istället för att tvingas lägga energi bara på rätten att stå där. Idag upplever dock de 
flesta av informanterna att de är ifrågasatta och att de betraktas som konstiga och udda. 
Men när Lais och Emma ett par gånger om året står på torget med banderoller och 
pratar mänskliga rättigheter, då skapar de en rytm (ibid) som kan möjliggöra att torget 
över tid blir en tätare och mer komplicerad plats, och därmed ett rum för påverkan. 
       Elin var med och manifesterade för bilfri innerstad, bilfirman en bit bort försökte 
köra iväg dem. Här sker en krock; är staden till för bilar eller människor? Både och? 
Hur drar vi i så fall våra gemensamma gränser? 
       Rummet för manifestationen var offentligt och denna stökiga och enligt Kohn så 
viktiga diskussion fördes öppet; men vilka var egentligen där för att lyssna? Vilka var 
inte där? Om människorna spenderar alltmer av sin tid i externa köpcentrum 
(Kärrholm och Nylund, 2011), varför sker då manifestationerna inne i city? 
      De aktivister jag pratade med har olika uppfattning om var gränsen går för vår 
yttrandefrihet; är köpcentrum och citygallerior ett rum för påverkan? För de flesta av 
informanterna är det ett ”icke-rum”; man vet inte vad som gäller och vill inte ta risken 
av att bara skapa dålig stämning och tjafs om rätten att vara där. Bättre då att bara låta 
bli. Det levda rummet, den dominerande kollektiva bild som förmedlas av 
informanterna, är att köpcentrum är ett rum för handel, inte för politisk påverkan. 
Köpcentrum & gallerior erbjuder ingen självklar möjlighet för dem att förmedla sitt 
budskap.  
       Margareth Kohn har dragit vår uppmärksamhet till USA, där den privata 
äganderätten visats starkare än yttrandefriheten och fredliga aktivister avvisas från de 
privat ägda galleriorna, parker och bostadsområden. Hon ser allvarligt på denna 
inskränkning i gemensamma offentliga utrymmen, och menar att detta riskerar laka ur 
våra möjligheter att vidmakthålla och fördjupa en demokratisk kultur. I Sverige är 
skyddet för yttrandefriheten starkare, men informanternas diskussion tyder på att här 
råder viss osäkerhet. Hur skulle köpcentrum och gallerior förvalta deras engagemang, 
kanske skapar en manifestation bara negativitet? Var gränserna går vore intressant att 
underöka närmare, men ligger inte inom ramen för denna uppsats. Frågan är ändå värd 
att ställa; när vi spenderar allt mer tid i köpcentrum och gallerior, är det då gemensamt 
beslutade demokratiska lagar eller privata ägarens regler som bestämmer vad vi får 
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säga och göra? Vilken är vår kollektiva uppfattning om det levda rummet på privat ägd 
mark som är öppet för allmänheten, och vars tänkta rum domineras av symboler som 
representerar det gemensamma handelstorget. 
      Valet av plats beror av det mål man har med ett engagemang. Emma och Lais 
upptäckte Stadsbiblioteket. Deras uppfattning om platsen var positiv, här fick de 
många namnunderskrifter och trevliga samtal, men gjorde också den bedömningen att 
biblioteket inte är ett rum i vilket man når ut till ”nya”, det flesta de pratade med kände 
till deras organisation sedan tidigare.  
      Samma resonemang förs av informanterna gällande affischer och Internet; affischer 
når ut till en bred grupp om de bara sitter på allmänna platser där människor vistas. 
Internet å andra sidan menar informanterna, når inte ut på samma sätt, här riskerar ens 
engagemang att stanna inom gruppen, via Internet når man ut till dem som redan är 
med. Affischer däremot, skulle kunna vara ett synligt och bra rum, men de flesta 
offentliga fria anslagstavlorna har tagits bort från gaturummet i centrala Uppsala. 
Affischer och Internet erbjuder inte någon reell möjlighet att förmedla sina budskap i 
Uppsala idag. De som har den formella makten över stadens utformning, planerare och 
beslutsfattare, har genom att inte längre förse offentliga platser med anslagstavlor 
ändrat i det tänkta rummet och därigenom också utarmat det brukade rummet; i city 
ska vi handla, inte förhandla. Aktivisternas resonemang kring affischtavlor tyder på en 
önskan att göra visuella avtryck i gatubilden, det bedöms som en god möjlighet att 
synliggöra sin existens och därigenom förmedla budskap till människor som råkar 
passera. 
       Idag är det ont om rum för aktivisterna i Uppsala att förmedla sina budskap. 
Affischtavlorna är borta och handeln i stadens offentliga rum läggs ned. Internet är inte 
ett rum för bred politisk påverkan utan mest ett verktyg för att nå ut till redan frälsta. 
Alltfler människor spenderar tid i privat ägda köpcentrum och gallerior, där gränserna 
för yttrandefriheten är så pass oklara att aktivisterna känner osäkerhet inför att förlägga 
sitt engagemang dit. Det offentliga rummet töms på komplexitet, aktivisterna uttrycker 
en frustration över att mer energi går åt till att skapa sig rum för påverkan än att 
diskutera de egentliga sakfrågorna. Stadens spretar, i såväl den byggda miljön som till 
funktion. Men de jag intervjuat har ändå gjort ett ställningstagande, och går ut i det 
offentliga fysiska rummet för att vara med och påverka vårt gemensamma samhälle. 
Genom att vara där, genom att dra in sina frågeställningar i gatubilden bidrar de till att 
dra ihop staden. Det är två krafter som drar åt olika håll, staden som spretar och 
aktivisters önskan om täthet, deras strävan att dra ihop. 
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