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Abstract  

Uppsatsen ARG – medborgarengagemang i tider av missnöje ämnar undersöka engagemanget 

i protesterna mot Lunds kommuns förslag om byggnationen i Kvarteret Galten. 

Frågeställningen syftar på hur engagemang kan förstås utifrån teorier om medborgarkultur, 

emotioner och engagemang samt utifrån Pierre Rosanvallons (2006) teori om motdemokrati 

och det rådande missnöjet gentemot politiker och det politiska systemet. Metoden som 

används är en fallstudie samt en kvalitativ innehållsanalys. Det empiriska materialet utgörs 

främst av den växande rörelsen Arkitektupprorets lokala Facebookgrupp i Lund och den 

nystartade paraplyföreningen ARG, Aktion Rädda Galten samt dess huvudförening AFSL, 

Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun. Förutom detta innehåller det 

empiriska materialet även debattartiklar och artiklar från tidningar. Analysen visar hur olika 

offentliga rum hjälper aktörerna att mobilisera och sprida information men att synligheten i 

media kan få det att verka som att motståndet är större än vad det faktiskt är. Detta på grund 

av att de som hörs är de som motsätter sig kommunens detaljplan. Vidare kan man se hur 

känslor spelar in i engagemanget både genom det rådande missnöjet mot beslutsfattare samt 

hur positiva emotioner för något motiverar till engagemang genom ilska över förändring.  

De främsta aktivisterna visar t.ex. en sentimentalitet gentemot Lund som stad och att bevara 

arkitekturen.   

 
Nyckelord: Kvarteret Galten, medborgarengagemang, Arkitektupproret, Lunds 

Arkitektuppror, AFSL, Aktion Rädda Galten, demokrati, motdemokrati, medborgarkultur, 

emotioner och engagemang 
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1. Inledning  
 

Demokratins ideal härskar i idag och den representativa demokratin är den demokrati som 

dominerar de flesta västerländska samhällen. Genom historien har demokratin genomgått en 

rad olika experiment för att stärka den representativa demokratin. Detta för att stå till svars för 

medborgares krav då medborgarna granskat och utvärderat makten genom olika motmakter. 

Oppositionen växte fram som en logisk följd av yttrandefriheten och representerande 

minoriteten, ”de svaga”, i samhället och hade som mål att ta över makten. Oppositionen sätter 

den sittande makten på prov genom att de öppet måste motivera och förklara sina beslut. Då 

demokratier erkände oppositionen och klassklyftorna, såg medborgare att förändring var 

möjlig och detta ingav hopp (Rosanvallon 2006). Ett aktivt civilsamhälle, som kan betraktas 

som en domän där det politiska deltagandet tar plats, ses som en förutsättning för en stark och 

hälsosam demokrati (Coleman & Blumler 2009).  

 

Trots utvecklandet av demokratin finns idag fortfarande spänningar och konflikter. Idag 

handlar det om det låga förtroendet medborgare har för makthavarna och för demokratin som 

system. Det låga förtroendet förklaras av en besvikelse över att man som medborgare känner 

att makthavarna inte uppfyller sina löften och en känsla av maktlöshet (Coleman & Blumler 

2009). Klasskampsperspektivet har avtagit och oppositionen består inte längre av en grupp 

som vill erövra makten. Politiken har istället blivit mer individualiserad och oppositionen är 

inte lika stark då det finns många olika grupper som driver olika agendor. Engagemanget i 

form av rebellen som utropade hopp om en bättre framtid har istället ersatts av missnöjets röst 

(Rosanvallon 2006). Rosanvallon menar att vi idag befinner oss i en negativ dimension av 

politiken där negativa budskap har ersatt positiva. Detta syns inte minst i valkampanjer då 

politiker smutskastar varandra samt att väljare tenderar att rösta bort kandidater snarare än att 

rösta fram en kandidat. Känslan av absolut avstånd till en motståndare kan ersätta en politisk 

närhet. Den negativa dimensionen har också utmynnat i att motdemokratiska makter har 

uppkommit som på olika sätt försöker organisera det rådande missnöjet (Rosanvallon 2006).  

 

Idag talas det om ett lågt valdeltagande världen över, men detta betyder inte att den politiska 

aktiviteten minskat, den har bara tagit nya former inom medborgerligt engagemang. 

(Rosanvallon 2006). Det moderna medborgarskapet handlar om ett aktörskap och ett 

välmående samhälle behöver olika intuitioner där man kan verka som aktiv medborgare. 

Detta genom att interagera och samverka för att utöva gemensamma intressen, såsom 
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politiska intressen (Coleman & Blumler 2009). Internet är en förlängning av den offentliga 

sfären och stärker demokratin genom möjlighet för nätverkande som i sin tur bidrar till 

engagemang och kommunikation utan en geografisk närhet (Castells 2002). Idag sker en stor 

del av det medborgerliga engagemanget på sociala medier där nya kollektiva identiteter 

organiseras (Coleman & Blumler 2009;Rosanvallon 2006).  

 

Under de senaste åren har olika protestgrupper bildats för att förhindra olika förslag från 

kommunen som handlar om utvecklandet av samhällsbyggnad i Sverige. Exempel på detta är 

bland annat protester mot Slussen och Västlänken som utmynnade i Facebookgrupperna 

Stoppa vansinnet – NEJ till Nya Slussen och Stoppa Västlänken Nu. 2014 startades gruppen 

Arkitektupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor, en Facebookgrupp som under 

åren blivit en förening och benämner sig själva som en ”växande folkrörelse” med deras 

nästan 50 tusen medlemmar på Facebook. Syftet med gruppen är att ”göra uppror mot vad ett 

växande antal medborgare anser vara dålig arkitektur och mot den eskalerande förfulningen 

av våra städer” (Arkitektupproret 2020a). De har även lokala grupper såsom Lunds 

Arkitektupproret som verkar av samma syfte på en lokal nivå (Arkitektupproret.se). Under det 

senaste året är det framförallt utvecklandet av kvarteret Galten i Lund som diskuterats i den 

lokala gruppen Lunds arkitektuppror. Kvarteret är beläget i anslutning till Mårtenstorget i 

Lund som ligger i stadens stadskärna. Kommunen planerar att ge nytt liv åt kvarteret genom 

butiker, bostäder, kontor och kultur och ett underjordiskt garage (Lunds kommun 2020). 

Kvarteret Galten kritiseras av Lunds arkitektuppror då projektet anses förstöra Lunds siluett 

när husen som planeras byggas inte passar in med övrig arkitektur i området. Motståndet till 

utvecklandet av Kvarteret Galten har inte bara skapat diskussion i Facebookgruppen Lunds 

Arkitektuppror utan även bidragit till bildandet av aktionsgruppen ARG, Aktion Rädda 

Galten.  

 

Mot denna bakgrund ämnar uppsatsen undersöka hur medborgerligt engagemang kan förstås i 

ett lokalt uppror, med fokus på utvecklandet av Kvarteret Galten. Detta kommer göras utifrån 

teorier om medborgarkultur samt emotioner och engagemang. Jag kommer även studera hur 

engagemanget påverkas av det rådande politiska klimatet.  
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1.2 Syfte och Frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att ge ett kunskapsbidrag till forskningsfältet om 

medborgarengagemang. Då mycket forskning fokuserar på medborgardialog, d.v.s. dialogen 

mellan beslutsfattare och medborgare, har jag valt att inrikta mig mot medborgarna och hur 

deras engagemang kommer till uttryck i media och vad det är som motiverar dem. 

Engagemangets uttryck kommer studeras utifrån en teori om medborgarkultur och dess sex 

dimensioner som används för att analysera hur engagemanget formas med hjälp av media. Det 

kommer även studeras utifrån Rosanvallons teori om motdemokrati som både visar 

engagemanget i en kontext av hur politiken ser ut idag samt hur media används som 

hjälpmedel i politiskt deltagande. Vidare studeras även teorier om emotioners koppling till 

engagemang, såsom passion, ilska, missnöje och sentimentalitet i förhållande till en plats. 

 

Forskningsfrågor:  

 

- Hur kan engagemanget förstås utifrån teorier om medborgarkultur samt 

motdemokrati? 

- Vilken roll spelar emotioner i engagemanget? 
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2. Forskningsöversikt  

 

Utbudet av tidigare forskning inom fältet av medborgarengagemang är brett men handlar till 

stor del om medborgadialogen mellan beslutsfattare och medborgare.   

De artiklar jag valt är i syfte att täcka tidigare forskning utifrån vad jag själv studerar och har 

då olika ingångar. De handlar övergripande om hur medborgare försöker skaffa inflytande i 

politiska beslut och vad som påverkar det politiska engagemanget.  

 

I artikeln Citizen-generated local development initiative diskuterar Patsy Healey (2015) om 

den bristande medborgardialog som råder inom stadsplanering och hur den gett upphov till 

medborgainitiativ där medborgare själva försöker bli mer inkluderade i debatten kring 

samhällsplanering. Healeys brittiska studie (2015), visar på ett minskat förtroende för 

politiska organisationer samt att politiker brister i avseendet att inkludera medborgarna i en 

dialog om hur samhället ska utvecklas. Detta leder i sin tur till uppkomst och organisering av 

nya sociala rörelser. Det minskande förtroendet grundar sig i att medborgare inte längre litar 

på politikernas förmåga att planera städer som tar hänsyn till medborgarnas intressen och 

behov (Healey 2015).  

 

Iain Docherty, Robina Goodlad och Ronan Paddison har gjort en enkätbaserad och kvantitativ 

studie på hur det politiska deltagande ser ut inom fyra olika stadsförvaltningar i England. 

Studien utgår från tesen att deltagandet formas utifrån medborgarkultur och 

medborgarinflytande samt politiska strukturer och public policy. Även dessa forskare menar 

att de ökade sociala rörelserna som vill ha inflytande i de politiska beslut som rör 

stadsförvaltningen beror på ett missnöje och misstro gentemot politikernas förmåga att 

tillfredsställa staden och dess invånare vad gäller ekonomiska och sociala behov. De menar att 

det politiska deltagandet inte blev sämre av att deltagarna hade låg utbildning. Saknaden av 

utbildning räddades istället av förmågan att mobilisera fler. Genom mobiliseringen ökade 

förtroendet för andra medlemmar. Det ökande förtroendet leder i sin tur till ett kollektivt 

engagemang för ett gemensamt bättre. Människor måste få chans att engagera sig. För att 

engagemanget ska stärkas behövs därför lokala institutioner som hjälper människor att känna 

sig lyssnade på. De lokala intuitionerna hjälper också till att strukturera det politiska 

deltagandet vilket gör det lättare för människor att engagera sig. De förtydligar dock att 
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möjlighet till engagemang inte behöver resultera i att människor deltar politiskt men menar att 

detta på samma sätt som medborgarkulturen formar engagemang (Docherty et al. 2001).  

Motivation till protester har studerats av Jacquelien van Stekelenburg, Bert Klandetmans och 

Wilco W. van Dijk (2010) liksom vad det är som får människor att orka gå ut på gatan och 

demonstrera. De instämmer med tidigare studier om att instrument (belöning), identitet och 

ideologier tillsammans med kollektiv ilska motiverar människor att delta i protester. De 

menar dock att ideologier är det som främst motiverar människor och att detta följs av 

identitet och till sist instrument. Att instrument är det sista som motiverar till deltagandet i 

protester beror på att detta skulle innebära att människor protesterar för att de förväntar sig att 

saker ska förändras och att protesten alltså kommer leda till något. Deras studie visar dock på 

att motivationen i deltagandet istället ligger i att man, i första hand, känner sig kränkt och arg. 

Att en situation uppstått som inte går i linje med ens ideologiska ståndpunkt (Stekelenburg et 

al 2010).  

Media, i form av tidningar och sociala medier, och dess roll i engagemang har undersökts i ett 

norskt samhälle genom en intervju-baserad studie gjord av Malene Paulsen Lie (2018). 

Studiens syfte var att förstå vilken betydelse den lokal tidningen samt Facebook hade för det 

medborgerliga engagemanget. Detta gör hon med bakgrund av diskussionen om den tryckta 

pressens tynande existesn. Paulsen menar att de två medieplattformarna är viktiga på olika 

sätt. Facebook genom dess kraft till mobilisering och nätverkande och den tryckta pressens 

genom den allsidiga information där den allmänna opinionens olika intressen uttrycks. Lokala 

tidningar anses även enligt studien vara nödvändig för en fungerande lokal demokrati. Detta 

på grund av att tidningarna tar upp lokala problem som skapar lokala agendor och intresse för 

samhället. Facebook kan anses begränsa demokratin genom att alla inte har tillgång till 

Facebook. Samt att fysiska möten kan anses minska och ersättas av sociala medier. Dock kan 

Facebook istället ses som ett hjälpmedel genom att det är lättare för människor att bilda 

nätverk som sedan utöver detta kan protestera och träffas på fysiska platser. 

Intervjudeltagarna i studien använde just Facebook som ett startskott för det kollektiva 

engagemanget, som en plattform för att nå ut till människor och sprida information om 

protester som skulle äga rum. De lokala tidningarna användes först i slutet av processen för att 

meddela hur engagemanget hade fortlöpt och inte så mycket under tidens gång (Paulsen 

2018).  
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Det finns en rad exempel på svenska protester mot politikers stadsbyggnadsprojekt. Ett av 

dessa exempel är kritiken mot förnyelseprojektet av Slussen i Stockholm som Michele 

Micheletti (2017) har studerat. Projektet väckte starta känslor hos vissa av medborgarna och 

Micheletti menar att detta berodde på avsaknaden av en medborgardialog där politiker 

öppnade upp och bjöd in till debatt. Det är framförallt viktigt när det finns känslor knutna till 

platsen, som i det fanns i det här fallet. Att dialogen mellan beslutsfattare och medborgare 

saknades i förnyelsen av Slussen, resulterade i att varken motståndarna eller politikerna var 

öppna för att ompröva sina egna uppfattningar (Micheletti 2017).  

3. Teoretiska utgångspunkter  

 
Här presenterar jag de teorier jag använder för att analysera mitt empiriska material. Avsnittet 

börjar med en inledning till medborgarengagemang och går sedan igenom delarna 

medborgarkultur, emotioner och engagemang samt till sist Pierre Rosanvallons teori om 

motdemokrati - politik i misstrons tider 

 
3.1 Medborgarengagemang  

Medborgerligt engagemang definieras som en form av aktivitet där målet är att lösa 

samhälleliga problem och hjälpa andra människor. Politiskt engagemang å andra sidan, 

definieras som en aktivitet där målet är att påverka beslutsfattare i någon mån. Det görs ofta 

en uppdelning av politiskt – och medborgerligt engagemang men Dahlgren menar att det 

medborgerliga engagemanget bör ses som en förutsättning för det politiska engagemanget. 

Enligt Dahlgren är det som medborgare viktigt att vara politiskt aktiv både för sin roll som 

medborgare och för demokratins vitalitet. För att demokratin ska fortsätta fungera och 

förändras är det viktigt att man som medborgare engagerar sig och att det finns en pågående 

diskussion om demokratin (Dahlgren 2009:14, 58-59). Att engagemanget känns meningsfullt, 

att man har chans att förändra och att man är inkluderad i den samhälleliga debatten och i 

demokratin (Dahlgren 2009: 103). En annan förutsättning för att politiskt engagemang och 

medborgarengagemang ska fungera är att det finns platser där engagemang och 

kommunikation kan äga rum (Dahlgren 2009: 114-115). Internet har utvidgat möjligheten för 

människor med olika åsikter att mötas och diskutera med varandra (Dahlgren 2009:108-109, 

116). 

 



Annika Engström, MKV04:3, HT20 9 

3.2 Medborgarkultur 

Dahlgren (2009) utgår från medborgarkultur istället för medborgarnas agerande. Han menar 

att de är viktigt att se till kulturen bland medborgarna och att kulturen är en förutsättning för 

medborgares deltagande. Kulturen i samhället behöver se ut på ett visst sätt för att 

engagemang ska ske bland medborgarna (Dahlgren 2009: 103). Medborgarkulturen utgår från 

medias påverkan på medborgares engagemang och deltagande och kan delas in i sex olika 

dimensioner. Dimensionerna är uppdelade i kunskap, värden, förtroende, offentliga rum, 

praktiker och identiteter. Dimensionerna är en analysmodell som tillsammans bildar ett 

ramverk och där dimensionerna verkar tillsammans och går in varandra (Dahlgren 2009: 

102,108).  

 

3.2.1 Kunskap  

Det är viktigt för medborgare att ha kunskap och kunskapen är också en förutsättning för att 

demokratin i ett samhälle ska fungera. Kunskap handlar inte endast om att ha kunskap utan att 

ha tillgång till kunskap, att kunna ta del av relevant kunskap och att förstå den kunskap man 

tar del av. Man måste alltså ha kompetenser för att från första början kunna ta del av något. 

Dessa kompetenser kan vara så grundläggande som att läsa och skriva och förstå men kan 

också förstås som kompetensen att använda internet. Förr var utbildning en viktig faktor i 

kunskapsinhämtandet men idag har istället media en stor del i var vi hämtar vår kunskap och 

vad vi tar del av. Det finns en mängd olika politiska aktörer som har tillkommit i och med 

medias utökning via internet. Olika aktivistnätverk, bloggar, alternativa 

journalistorganisationer osv. Här borde man kanske istället prata om information som man 

införlivar i sin redan existerande kunskapsbank. Hur man tolkar information påverkas därför 

av hur mycket och vilken bakgrundsinformation som informationen tolkas med. Politisk 

kunskap handlar till mångt och mycket om sammanhang och omständigheter eftersom 

kunskap utvecklas i samtal med andra och alltså förändras. Därför är politisk kunskap 

diskursiv (Dahlgren 2009:108-110).  

 

3.2.2 Värden 

För en välfungerande demokrati krävs lagar och en gemensam värdegrund. För att bidra till 

ett fungerande demokratiskt samhälle krävs det att man delar värderingar som jämlikhet, 

solidaritet, rättvisa, tolerans, öppenhet, mottaglighet, ansvar och diskussion. Om man inte kan 
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kompromissa och visa öppenhet kan man inte bidra till ett demokratiskt samhälle. Därför är 

det viktigt att alla spelar enligt samma regler och accepterar dessa (Dahlgren 2009: 110-112).  

 

3.2.3 Förtroende  

Man har länge pratat om hur viktig förtroendet är för en fungerande demokrati men på senare 

tid har man börjar prata om thick trust och thin trust. Med thick trust pekar man på förtroendet 

mellan parter i en personlig relation. Thin trust handlar om ett förtroende till någon man inte 

har en personlig relation till, vilket är väsentligt utifrån en kontext av medborgarkultur. Utan 

en form av förtroende är inte politiska aktioner möjliga då förtroendet på olika sätt gör 

rörelserna möjliga, det skapar en sorts vi-känsla. På samma sätt som förtroendet blir en viktig 

byggsten i politiken är också misstron en del av politiken, som t.ex. misstron man har 

gentemot oppositionen (Dahlgren 2009:112-114).  

 

3.2.4 Offentliga rum 

Kommunikation är en nödvändig byggsten när det kommer till demokratin och därför måste 

det också finnas olika arenor, offentliga rum, där kommunikation kan ske. Kommunikationen 

behöver både kunna ske mellan medborgare samt mellan medborgare och beslutsfattare. I och 

med internets utveckling behöver dessa offentliga rum inte vara fysiska utan kan även vara 

virtuella och alltså befinna sig i cyberrymden. Massmedia och den tekniska utvecklingen har 

också gjort samtalet möjligt och har suddat ut gränsen mellan den privata och offentliga 

sfären. Som följd av den stora variation av olika medier där samtal kan pågå under lång tid, 

har det blivit möjligt för medborgarkulturer att blomstra och utvecklas än mer (Dahlgren 

2009: 114-116). 

 

3.2.5 Praktiker  

Praktiker handlar om ett förkroppsligande av demokratin genom handling som sker genom en 

individ eller grupp och på kollektiv nivå. Ett tydligt exempel på ett förkroppsligande av 

demokratin genom handling är val. Det talade ordet och då diskussion är också ett tydligt 

exempel på ett förkroppsligande av demokratin då diskussion leder till opinionsbildning 

(Dahlgren 2009: 116-117) 

 

De olika dimensionerna sluter i ett slags kretslopp kring denna dimension då kunskap, 

förtroende, värden och offentliga rum är en förutsättning för att människor deltar. I sin tur 
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skapar dessa praktiker identiteter som jag senare kommer till. Praktikerna ger mening åt 

engagemanget och de demokratiska idealen (Dahlgren: 2009:116-118)   

 
3.2.6 Identiteter  

Människor har olika identiteter eftersom de tillhör flera olika grupper.  Identiteterna, eller 

upplevelsen av dem, varierar utifrån olika kontexter. Identiteten som medborgare är den mest 

centrala identiteten i ett demokratiskt samhälle, då det är en subjektiv bild av oss som 

medlemmar och deltagare i ett samhälle. Att se sig själv som medborgare i ett samhälle ger en 

social tillhörighet och är en förutsättning för deltagande. Idag, i och med medias utbredning, 

läggs mycket av identiteten i vad individen konsumerar. Identiteten ligger också till grund för 

människors politiska agerande och en politisk gemenskap genom att man hittar andra som 

tycker som en själv. Att agera och delta politiskt kräver att man känner en mening med 

deltagandet och då räcker det med att man känner sig hörd. Politiskt deltagande sker ofta i 

kollektiv form av nätverk som skapas utifrån gemensamma politiska åsikter eller sakfrågor 

(Dahlgren 2009:119-122). 

 

3.3 Emotioner och engagemang  
 

För att engagera sig politiskt och i politiska frågor krävs det en slags passion. För att 

engagemanget ska kännas meningsfullt behöver man känna passion tillsammans med 

motivation. Dahlgren (2009) menar att passion ska ses tillsammans med logiskt tänkande, att 

man känner passion för något för att det är något man värderar högt. Värderingar är ofta något 

vi håller oss starkt till. Att vara passionerad betyder att man lägger energi och tid på något 

som man bryr sig om och värderar högt. Vissa forskare menar att passion är något dåligt, att 

man inte kan vara rationell, att känslan skulle ta över. Dahlgren menar dock att man har 

resonerat och värderat innan man blir passionerad över något och att passion visst kan leda till 

rationella diskussioner. Han menar också att passion är en viktig byggsten i att delta och utan 

passionen finns det inget engagemang. Passionen motiverar och sammankopplar människor 

med varandra. Ty man ska inte glömma bort att politiskt deltagande i mycket handlar om det 

kollektiva. (Dahlgren 2009:83-86).  

 

Emotioner handla om passion men även om de känslor som uppkommer som en reaktion på 

något man t.ex. ogillar i form av ilska. Att någon reagerar med ilska kan i sin tur handla om 

att man har sentimentala känslor för platser eller objekt. Hur människor reagerar på olika 
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typer av information har sin grund i vad de har för emotioner för något från början. De som 

exempelvis har en positiv inställning till grannskapet regerar ofta med ilska när förslag om 

förändring läggs fram (Jasper 1998). Emotioner kan beskrivas som en psykologisk del av att 

vara människa och att det även har att göra med hur vi resonerar. Vi har åsikter om det vi bryr 

oss om eftersom det vi bryr oss om är viktigt för oss. Det motiverar och inspirerar i sin tur till 

engagemang och aktivism (Nussbaum 2001:3,19; Godwin & Jasper 2006:611). När vi själva 

tycker att något är av värde och är viktigt för oss förväntar vi också att andra ska tycka att 

detta är viktigt. Detta i sin tur kan leda till konflikter (Nussbaum 2001:50). Ilskan i aktivismen 

riktar sig då mot de som inte tycker likadant och de som är anledningen till att ilskan 

uppkommit, som t.ex. politiker som fattat (fel) politiska beslut (Goodwin & Jasper 2006: 

615ff).  

 

3.4 Motdemokratin – politik i misstrons tider 
  
Pierre Rosanvallon (2006) menar att medborgares politiska engagemang idag uttrycks genom 

motdemokratiska makter som verkar genom tre dimensioner. Dessa dimensioner har formats 

av medborgarnas missnöje med politiska beslut genom historien.  De motdemokratiska 

makterna fungerar genom att övervaka makten, förhindra politiska beslut och ställa 

makthavare inför rätta genom dömandet. Övervakandet verkar genom vaksamheten, 

angivelsen och betygsättningen. Medborgare vakar över makthavares handlingar, offentliggör 

makthavarnas handlingar genom publicering och betygsätter handlandet. Numera ses inte 

makthavare som bättre människor än vanliga medborgare vilket i sin tur lett till att även folket 

kan kritisera dem (Rosanvallon 2006:50ff). Förhindrandet sätter enligt Rosanvallon (2006) 

fingret på en negativ dimension av det politiska livet och handlar om att medborgare verkar 

genom att förhindra eller blockera beslut genom exempelvis demonstrationer. Ett samtycke 

eller acceptans kring makthavarnas beslut visas istället genom passivitet men passiviteten kan 

också betyda att man inte bryr sig i frågan. De förhindrande makterna har länge försvarats 

parallellt med övervakningsmakterna genom att man vakar över politikernas handlingar och 

sedan försöker förhindra politiska förslag eller beslut (Rosanvallon 2006:29,143f) 

 

De motdemokratiska makterna binds samman med medierna genom publiciteten eftersom 

målet för aktioner är att synas och höras. Förhållandet mellan de två innehåller dock både 

närhet och avstånd. Enligt Rosanvallon (2006) innehåller publiciteten och övervakningen 

samma motdemokratiska funktioner då internet är en funktion för övervakningen. På så sätt 
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kompletterar de varandra. Internet har öppnat en värld för ständiga interaktioner som ger 

uttryck för den allmänna opinionen och skapat en plats för interaktion som hela tiden 

utvecklas. Rosanvallon (2006) tar upp exempel på hur övervakandet och betygsättning sker 

genom internetsidors verktyg för betygsättning, t.ex. när en nyutkommen bok direkt 

recenseras på hemsidan när boken köps (Rosanvallon 2006:67).  

 

De motdemokratiska makterna kan ses som positiva för ett aktivt medborgarskap men kan, 

om de dras till sin spets, landa i populism där allt makthavarna gör fördöms (Rosanvallon 

2006). Anledningen till varför dessa grupper finns är för att de hör hemma i en tid i politiken 

där det handlar om att hantera situationer snarare än att förvalta strukturer. Dessa grupper vill 

inte, i alla fall inte i första taget, ta över makten utan vill påverka den. Detta förstås genom 

spänningen mellan de politiska representanternas sfär och motdemokratins sfär (Rosanvallon 

2006:23ff). 

 

4. Metodkapitel  
 
4.1 Fallstudie och kvalitativ innehållsanalys  
 
Fallstudien används för att undersöka specifika fall som enskilda organisationer eller 

specifika händelser (Ekström & Larsson 2010: 19). I denna uppsats används fallstudien för att 

studera medborgarengagemanget och då protesterna riktade mot utvecklingen av kvarteret 

Galten i Lund. Fallet i denna uppsats utgår alltså från en specifik händelse. Fallet för studien 

kan ses vad Bryman (2008) benämner som det ”exemplifierade fallet”. Det kan också 

uttryckas som ”det representativa eller typiska fallet” (Bryman 2008:77). Detta eftersom 

protesterna mot Galten och dess engagemang är ett exempel på medborgarengagemang. Fallet 

kan också ses i en större kontext och då ge en mer generell förståelse för 

medborgarengagemang och liknande protester utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och 

frågeställningar.  

 

För att studera det empiriska materialet använder jag mig av en kvalitativ innehållsanalys. 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en inriktning inom textanalytisk metod och används för 

att analysera texter (Ostbyte m.fl 2004:64f). Texterna jag analyserar i uppsatsen kommer från 

olika typer av medier såsom tidningar, Facebook och hemsidor. Denna analysmetod är 

flexibel i det att den kan användas i samband med just olika typer av medier (Bryman 
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2008:498). Vidare analyseras texterna genom denna analysmetod på ett ingående sätt genom 

att man kodar innehållet (Bryman 2008:501). Då jag studerar medborgarnas engagemang har 

jag valt att framförallt studera vad medborgarna säger och utgått från intervjuer, debattartiklar 

och inlägg samt kommentarer på Facebook. Dock analyseras tidningarnas rapportering även 

till viss del genom hur de rapporterar kring protesterna och projektet, samt deras roll i 

protesterna genom publicitetens funktion. Kodningen av materialet är viktigt då jag vill belysa 

medborgarnas emotioner i engagemanget såsom passion och missnöje samt studera förtroende 

och värderingar. Något som inte kan analyseras utan en ingående kodning av texterna.  

 

4.2 Urval och avgränsning  
 
Valet av kvarteret Galten som fall gjordes utifrån ramen för uppsatsen storlek på det sätt att 

det framförallt är en lokal protest och då avgränsad i sig. Protesterna är även pågående och det 

gör det även lättare att hitta material då materialet är aktuellt och inläggen på Facebook därför 

ligger högt upp i ”flödet”. Det finns även begränsat med material och studier kring just detta 

fall vilket även det underlättar för avgränsning.  

 

Uppsatsen utgår framförallt från AFSL/ARG och Arkitektupprorets protester då de är aktiva i 

engagemanget mot Galten-projektet och material om dem finns tillgängligt genom 

tidningsartiklar, deras Facebookgrupper/sidor, såsom kommentarer och inlägg, och hemsidor. 

Tidningsartiklarna är hämtade från Sydsvenskan, Norra Skåne, Skånska Dagbladet och 

Nyheter i Lund och dessa artiklar är med ett fåtal undantag även delade av AFSL/ARG och 

Arkitektupproret på Facebook. För att belysa frågeställnings aspekter gällande emotioner och 

engagemang, medborgarkultur samt missnöjet har jag även valt att ha med debattartiklar från 

personer som inte håller med i protesterna och svar på dessa. Utöver detta har jag även valt att 

ha med webbtidningen Nyheter i Lund som en del av materialet eftersom de specifikt skapats 

för att granska Lunds kommun samt att dess två grundare har gett sig in i debatten och att de 

är aktiva med att publicera i Facebookgruppen Lunds Arkitektuppror.  

 

4.3 Fallet  
 
En intressegrupp för bevarandet av gamla byggnader och vacker arkitektur är 

Arkitektupproret. Arkitektupproret är, enligt dem själva, en snabbt växande folkrörelse som 

vänder sig till människor som vill göra ”uppror mot vad ett växande antal medborgare anser 
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vara dålig arkitektur och mot den eskalerande förfulningen av våra städer.” För att kortfattat 

förklara deras mål kan sägas att de vill bevara den gamla stilen av byggnader, rusta upp och 

inte riva samt att nybyggnationer ska vara mer varierade. De har också som mål att det ska 

vara ett ökat medborgarinflytande i stadsbyggnadsfrågor. Gruppen startade 2014 i form av en 

Facebookgrupp; Arkitektupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor, vilken idag har 

närmare 50 tusen medlemmar. Förutom Facebookgruppen har rörelsen en hemsida samt en 

Facebooksida och är sedan 2016 en förening. Arkitektupproret har även spridit sig till andra 

länder såsom Danmark, Estland och Storbritannien som har egna Facebookgruppper samt att 

det tillkommit lokala grupper såsom Lunds arkitektuppror som också är skapade av 

Facebooksidan Arkitektupproret – Låt oss bygga vackert igen. Tillsammans skapar dessa 

grupper ett nätverk (Arkitektupproret 2020a) . Lunds arkitektupprors Facebookgrupp har i 

skrivande stund ungefär 1,2 tusen medlemmar och har samma syfte som sin huvudgrupp 

(Lunds Arkitektuppror 2020a) Kommunens planer på utvecklandet av Kvarteret Galten har 

diskuterats i Lunds Arkitektuppror sen gruppen startades av Arkitektupproret (Lunds 

Arkitektuppror 2016).  

 

Kvarteret Galten 

Kvarteret Galten är ett område beläget i Lunds stadskärna som kommunen nu planerar att 

utveckla genom nya bostäder, kontor, butiker för att enligt kommunen ”ge nytt liv åt kvarteret 

Galten” (Lunds kommun 2020). I Lunds Arkitektupprors första inlägg (18 December 2016) 

kommenteras Galten som att Lund ”riskerar att få ett eget Caroli City1 vid kvarteret Galten”. 

Under årens gång har projektet diskuterats och möten har anordnats men diskussionen och 

protesterna tog verklig fart efter 23 Juli 2020 då kommunen skickade ut en ny detaljplan på 

samråd (Lunds kommun 2020). Motståndet mot detaljplanen resulterade i att aktionsgruppen 

AFSL, som tidigare gått under namnet, Aktion För Spårvagnsfritt Lund, nu ”återuppstod” 

med namnet ”Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun”. Dessutom startade de 

paraplyförening ARG, Aktion Rädda Galten, med syftet att försöka påverka politikerna i 

besluten kring kvarteret Galten (Kuprijanko 2020). Gruppen har både en Facebookgrupp för 

AFSL och en för ARG. AFSL har även en hemsida med fokus på aktionen mot galten-

projektet och olika sätt hur man kan påverka politikerna att stoppa bygget. Det finns bland 

annat färdigskrivna protestbrev att skicka till politikerna, politikernas telefonnummer och 

 
1 Caroli City är ett område i Malmö där gamla byggnader ersatts med nya. Arkitektupproret har gruppen RIV 
CARLI CITY-lådan och återuppbygg den gamla stadens struktur, vilket förklarar deras åsikt om kvarteret (Caroli 
city 2020).  
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mejladresser samt protestlistor att skriva under. Förutom detta finns det också uppmaningar 

om att sprida vidare informationen till Lunds invånare via e-post och Facebook för att göra 

fler invånarna medvetna om situationen (AFSL 2020a). AFSL och ARG har även under 

hösten deltagit under de två träffar som anordnats av kommunen där medborgare fått chansen 

att samtala med politiker och tjänstemän från stadsbyggnadskontoret (ARG 2020c). Förutom 

detta har AFSL/ARG också delat ut flygblad på stan och anordnade en manifestation efter att 

politiker sade nej till en offentlig utfrågning. Denna manifestation publicerades även på 

Youtube (Linse 2020).  

 

Kritiken mot kvarteret Galten från AFSL/ARG sida har handlat om att stoppa en planerad 

shoppinggalleria, biograf, 12-våningshus, underjordiskt garage samt förslaget om att en del av 

en skolgård ska beläggas på busshållplatsens tak. Det de istället vill är att äldre hus ska 

bevaras samt att nybyggda hyres- och bostadsrätter ska passa in i lundaskalans historiska 

miljö som inte bara innefattar stilen på arkitekturen utan också att husen inte ska vara särskilt 

mycket högre än resterande hus i området (AFSL 2020a;Kuprijanko 2020). Det underjordiska 

garaget skulle även innebära arkeologiska utgrävningar vilket AFSL/ARG är skeptiska till då 

kommunen satt ett tak på 70 mkr ”vilket är samma belopp som exploatörerna ska betala för 

marken i kvarteret Galten”. Detta betyder enligt AFSL/ARG att kommunen i princip skänker 

bort marken (AFSL 2020b). Kritiken mot bygget i Lunds Arkitekupprors Facebookgrupp har 

till stor del varit den samma som AFSL/ARG utifrån vad som kan utläsas från 

kommentarsfälten och inläggen (Lunds Arkitektuppror 2020a). Kritiken mot kvarteret Galten 

syns inte endast på sociala medier utan även i tidningarna. Artiklar om bygget publiceras av 

tidningar som bland annat Sydsvenskan och Skånska Dagbladet och innefattar ofta 

kommentarer av styrelsemedlemmar i AFSL/ARG. En annan tidning som granskar Galten-

projektet är webbtidningen Nyheter i Lund. Webbtidningen är grundad av Hampus Peterson 

och Theo Vareman med avsikten att granska Lunds kommun:  

 

” Vi såg en stor avsaknad av granskande lokaljournalistik i Lund, och valde hösten 2019 att 

ta saken i egna händer. Politiker och lokala makthavare har alltför länge sluppit att bli 

ifrågasatta, trots den gigantiska inverkan de har över lundabornas dagliga liv.” (Nyheter i 

Lund 2020)  

 

Tidningen följer även Lunds Arkitektuppror på Facebook och publicerar ständigt artiklar om 

Kvarteret Galten och lokal samhällsbyggnad i gruppen. 
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Grundarna Peterson och Vareman är även själva engagerade i debatten och har bl.a. svarat på 

en debattartikel från Johan Wester som är en av de få som uttalar sig positivt kring Lunds 

kommuns utvecklande av staden. Wester menar att många av Lunds medborgare uttrycker en 

alltför negativ attityd mot politiska förslag och beslut gällande samhällsutveckling och att det 

saknas konstruktiv kritik. Detta menar han kan leda till att medborgarna kan hämma stadens 

utveckling vilket han anser är något de måste akta sig för (Wester 2020). Exakt vad han syftar 

på står inte skrivet i artikeln men Theo Vareman och Peterson tolkar att Wester syftar på den 

rådande diskussionen kring kvarteret Galten och tidigare protester mot den idag nyinvigda 

spårvägen. De går emot Wester och menar att hans synsätt visar på en ”underlig 

demokratisyn” (Peterson & Vareman 2020). 

 
Lunds medborgare hade till 26 oktober 2020 att lämna in sina synpunkter för Kvarteret Galten 

till kommen (Lunds kommun 2020). Sydsvenskan publicerade en artikel kring synpunkterna 

och skrev att kommunen aldrig tidigare fått in så många synpunkter på ett byggprojekt. 1206 

samrådssvar lämnades in och en stor majoritet av synpunkterna var negativa till förslaget och 

endast ett fåtal positiva. Ca 500 av dessa var i princip identiska och var alltså de färdigtryckta 

synpunkterna skrivna av ARG. Politikerna tog hänsyn till synpunkterna och valde att korta 

ner husen från tolv våningar till maximalt sex samt att skolgården inte skulle beläggas på 

busshållplatsens tak. Det underjordiska garaget har dock inte slopats än. Under 2021 ska 

samrådssvarens bearbetas av politikerna och sedan ska ett nytt planförslag presenteras i slutet 

av 2021 (Knivilä 2020). AFSL ser det som en delseger men skriver i ett inlägg på 

Facebooksidan att det fortfarande finns ”orimligheter” med planförslaget som det 

underjordiska parkeringshuset, som enligt AFSL också avgör projektets ekonomi (AFSL 

2020b). 
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5. Resultat och Analys 
 
Resultatet har kategoriserats och analyserats utifrån det teoretiska ramverket bestående av 

delarna medborgarkultur, de motdemokratiska makterna samt emotioner och engagemang. 

 

5.1 Medborgarkultur – förutsättning för deltagande  
 
I detta avsnitt kommer jag analysera Aktion Rädda Galten och AFSL samt Arkitektupproret 

utifrån medborgarkultur. Demokratiskt deltagande förutsätter en medborgarkultur som ser ut 

på ett visst sätt och beroende på hur det ser ut påverkas engagemanget av detta. Utifrån de sex 

sammankopplade dimensionerna kan vi alltså se hur dessa förstärker eller förhindrar 

engagemang (Dahlgren 2009:108).  

 

5.1.2 Offentliga rum, praktiker och demokratiska värderingar 
 
För en medborgarkultur och för att engagemang och aktivism ska ske krävs olika offentliga 

rum där kommunikation kan florera (Dahlgren 2009:114-116). AFSL/ARG samt Lunds 

Arkitektuppror använder sig av internet. Facebook hjälper grupperna att sprida sitt budskap 

och växa genom att en större grupp kan nås och då ge möjligheten att mobilisera fler. Mycket 

av den information vi idag tar del av hämtar vi från internet och media har gjort det möjligt 

för personer med liknande åsikter att hitta varandra (Dahlgren 2009:115). På de olika 

medieplattformarna kan aktörerna nå ut med information och på deras Facebooksidor och i 

Facebookgrupperna kan människor delta i diskussionen. På grund av utvecklingen av olika 

medieplattformar har det blivit möjligt för en aktiv diskussion som ständigt är pågående och 

inte slutar för att folk befinner sig på olika platser. Internet har blivit en förlängning av den 

offentliga sfären som i sin tur stärker demokratin (Dahlgren 2009:116; Coleman & Blumler 

2006:134). Facebookgrupperna och hemsidorna för Arkitektupproret respektive AFSL/ARG 

möjliggör för praktiker i form av diskussioner. Att arkitektupproret har växt till dryga 50 000 

medlemmar sedan starten 2014 kan också förklaras med internets och de sociala 

plattformarnas tillgänglighet, vilket gör att fler människor deltar i diskussionerna.  

 

ARGs Facebookgrupp har sedan dess start i september varit mycket aktiv i att informera och 

uppdatera dess medlemmar om läget kring Kvarteret Galten med många inlägg i veckan. 

Många av inläggen är även uppmaningar till aktion med inbjudan till manifestation och 

påtryckningar om att skicka synpunkter till stadsbyggnadskontoret för att uppmana politiker 
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till att dra tillbaka förslaget. Det handlar även om opinionsbildning med punkter om varför 

Galten-projektet bör skrotas och förändras. Ett exempel på uppmanande till aktion är ett 

inlägg från 26 Oktober 2020, vilket också var sista dagen att skicka in synpunkterna till 

stadsbyggnadskontoret. 

 

..1. VIKTIGAST - skicka in synpunkter till stadsbyggnadskontoret senast 26 okt. Uppmana 

politikerna att dra tillbaka förslaget för kv. Galten och göra ett nytt som bevarar den gamla 

bebyggelsen och bygger nya bostäder i lundaskalan. Mer info hur man gör på vår 

hemsida..(ARG 2020a)  

 

AFSL/ARG publicerar även inlägg i Lunds Arkitektupprors Facebookgrupp med samma 

uppmaningar. Det är dock inte bara AFSL/ARG som sprider information kring Galten i 

gruppen utan även Arkitektupproret samt enskilda medlemmar i gruppen. 26 oktober delar en 

aktiv medlem en artikel kring den tänka skolgården på busshållplatsens tak och kommenterar 

själv artikel med ”Är detta verkligen barnens bästa?”. I kommentarsfältet har 

Arkitektupprorets huvudgrupp svarat på en kommentar från en av medlemmarna som menar 

att man alltid tänker på barnens bästa men Arkitektupproret menar att man inte gör detta i 

Lund. ”..i många städer, men inte i Lund. Här går profit före välbefinnande trots att här finns 

Sveriges bäst bevarade stadskärna efter Visby.” (Lunds Arkitektuppror 2020c). 

Arkitektupprorets huvudgrupp är alltså också delaktiga i diskussionen kring Galten och 

försöker, genom kommentaren, få Lundaborna att agera.   

 

Det diskuteras avsevärt mer i kommentarsfältet i Lunds Arkitektupprors Facebookgrupp 

jämfört med både AFSL och ARGs Facebooksidor som knappt har några kommentarer. ARG 

och AFSLs arbete handlar dock mer om att informera om vad som händer och bjuder inte på 

samma sätt in till diskussion. ASFSL/ARG har också en tydlig ståndpunkt om vart de står i 

protesterna vilket då inte heller bjuder in till övriga åsikter på samma sätt. Till detta kan också 

läggas att det ofta är samma 4-5 personer som kommenterar i Lunds Arkitektupprors 

Facebookgrupp och att antal kommentarer varierar men att det förhållandevis upplevs mycket 

i jämförelse med ARG/AFSLs brist på kommentarer. Även fast det är några få som är mer 

aktiva i gruppen än andra betyder det inte att andra medlemmar inte hörs. Det inlägg om 

Kvarteret Galten som har flest kommentarer är det inlägg då framtida Kvarteret Galten visas 

på bild för första gången. Detta inlägg har hela 133 kommentarer där medlemmarna uttrycker 

sin fasa över förslaget och vissa uppmanar till aktion (Lunds Arkitektuppror 2020d). I övriga 
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inlägg brukar dock andelen ”gilla”-markeringar som uttrycker olika känslor vara det sätt 

medlemmarna framförallt interagerar genom. ARG och AFSL är även nystartade grupper 

vilket antagligen påverkar hur ”hemma” medlemmarna känner sig i gruppen.   

 

ARG använder sig inte bara av Facebook för att nå ut till medborgarna utan har under hösten 

2020 en manifestation på Mårtenstorget i Lund (ARG 2020b). På gator och torg når de även 

den massan som inte befinner sig på Facebook eller i grupper som Arkitektupproret och ARG. 

Den fysiska platsen är ytterligare ett offentligt rum och diskussionerna som kan föras i följd 

av manifestationen är ett förkroppsligande av demokratin. Liksom inläggen och 

kommentarerna på Facebook som också bidrar till diskussion. Som Dahlgren (2009) påpekar 

är diskussionen något som leder till opinionsbildning och ARG försöker på olika sätt 

mobilisera och få fler av Lunds medborgare engagerade. Mobiliseringen sker både på internet 

och på fysiska platser och de förkroppsligar på detta sätt demokratin genom praktiker 

(Dahlgren 2009:117). Manifestationen ägde även rum på grund av att politikerna och 

stadsbyggnadskontoret inte ville ställa upp på en offentlig utfrågning. Därför tyckte AFSL det 

var viktigt att informera om projektet och vad som skulle hända vilket uttrycks under 

manifestationen (Linse 2020).   

 

Ytterligare ett offentligt rum och ett förkroppsligande av demokratin från AFSL/ARGs sida 

sker genom tidningar och den medverkan de har i olika reportage och debattartiklar. AFSLs 

sekreterare Christer Hjort sätter ord på engagemanget och deras försök att sprida information 

till medborgarna i en intervju från Skånska Dagbladet. Detta säger han när han får frågan om 

hur mycket stöd de har:  

 

”Det vet vi inte riktigt, men vi har nått väldigt många. Vi har varit på gator och torg, vi finns 

på Facebook och upplyser folk om de kan skicka in sina åsikter till stadsbyggnadskontoret 

rörande våra och egna synpunkter (Skånska Dagbladet 2020) 

 

AFSL och ARG har alltså även en aktiv dialog med stadsbyggnadskontoret för att stoppa 

förslaget. Medborgarnas kommunikation med beslutsfattare är också en nödvändighet i 

medborgarkulturen (Dahlgren 2009:115). Dialogen med politikerna och 

stadsbyggnadskontoret kan också ses genom protestlistor och synpunkter som skickas in. I 

detta fall är dialogen inte ansikte mot ansikte utan att stadsbyggnadskontoret och politikerna 

svarar på medborgarnas protestlistor och synpunkter genom att göra förändringar i 
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detaljplanen för Kvarteret Galten. ARG har dock också dialoger med politiker och tjänstemän 

ansikte mot ansikte och befinner sig där dialog kan föras, något som kommunen också gör 

möjlig med möten på Mårtenstorget i Lund. ARG är alltså deltagare i diskussionen kring 

Galten-projektet och praktikerna förstärker de andra dimensionerna inom medborgarkulturen 

(Dahlgren 2009:118). Politikerna i Lunds kommun och ARG visar på demokratiska 

värderingar såsom öppenhet. De demokratiska värderingarna är viktiga då det handlar om att 

kunna kompromissa och visa öppenhet, vilket i sig bidrar till ett demokratiskt samhälle 

(Dahlgren 2006:112). Detta visar både beslutsfattarna genom att öppna upp för samtal samt 

genom att ARG inte helt och hållet är emot utvecklingen av kvarteret Galten utan vill att de 

ska göra ändringar i detaljplanen (AFSL 2020a).  

 

ARG möjliggör för fler praktiker än Lunds Arkitektuppror genom deras hemsida samt 

Facebookgrupp, där det finns länkar till protestlistor liksom kontaktuppgifter till politiker med 

uppmaningar om att skicka synpunkter. Detta syns inte i lika hög grad på Arkitektupprorets 

hemsida eller i Facebookgrupperna. AFSL/ARG har även ett tydligt mål medan 

Arkitektupprorets Facebooksidor är en plats för diskussion kring arkitektur. I Lunds 

Arkitektupprors Facebookgrupp diskuteras det dock kring Galten-projektet och vissa har även 

enskilt börjat med namninsamlingar mot projektet där det uppmanas för att skriva på, detta 

var dock innan starten av AFSL/ARG (Lunds Arkitektuppror 2020e,2020f).  

 

5.1.3 Kunskap 
 
Lunds arkitektuppror och AFSL använder sina plattformar för att sprida information om 

Arkitekturen och samhällsbyggnaden i Lund. Dahlgren menar att man omvandlar information 

till kunskap utifrån vad man har för bakgrundsinformation och mycket av kunskapen vi idag 

tar del av hämtar vi från internet (Dahlgren 2009:109). Ett förslag om en nybyggnation kan 

alltså landa olika beroende på vilken kunskap man har. Någon utan kunskap inom området 

kanske tror att det inte går att bygga i en gammaldags stil på grund av att det skulle vara för 

dyrt men på Arkitektupprorets hemsida finns bland annat ett inlägg som heter ”Svensk 

forskning: Inte dyrare att bygga vackert” (Arkitektupproret 2017a). Detta ger alltså insyn och 

kunskap inom ämnet och man har då en förutsättning att ha egna åsikter om förslagen 

rörarande argument mot en ”ful” nybyggnation. Det är även många kunniga inom ämnet som 

yttrar sig, vilket man ser då yrkestiteln på personer som yttrar sig mot förslaget om Kvarteret 

Galten ofta syns. Till exempel ser man yrkestitlarna på AFSLs styrelsemedlemmar i artiklar, i 
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alla fall de som har ett yrke kopplad till arkitektur. På en bild från manifestationen på 

Mårtenstorget står det i bildtexten om tre av de fyras yrkestitlar vilka är två arkitekter och en 

professor i arkitektur (Stenberg 2020). Att visa på dessa yrkestitlar kan vara i syfte att förklara 

att dessa människor har kunskap inom ämnet och därför bra argument.   

 

Genom att dela artiklar och inlägg om arkitektur, och i detta fall förslaget om Kvarteret 

Galten, sprider man information som sedan omvandlas till kunskap för gruppernas 

medlemmar. Huruvida man omvandlar det till kunskap beror dock på hur meningsfull man 

anser informationen vara och vad man har för information sedan tidigare (Dahlgren 2009: 

109). Att Arkitektupproret och ARG kan dela utvald information till deras medlemmar är 

bland annat tack vare internet och den information de delar hjälper till att befästa normer och 

värderingar inom gruppen (Rosanvallon 2006:50). Utan Facebookgrupperna hade det varit 

svårare att nå ut med mängden av information då de etablerade medierna behöver 

tillfredsställa allmänhetens krav som inte endast utgörs av nyheter kring samhällsbyggnad, 

även om såklart tidningarna också är en del av spridning av information.  

 

Mycket av de argument som står mot Galten-projektet handlar dock om att det helt enkelt är 

fult och förstör stadens identitet. Detta baserat på en av de, kanske, största protesterna mot 

förslagets höga hus samt diskussionerna på Facebook kring utseendet där användarna bl.a. 

benämner projektet som ”Fruktansvärt”, ”Chockerande smaklöst!” och ”Förfärligt fult!” 

(Lunds Arkitektuppror 2020d). Mot denna bakgrund kan man därför resonera om kunskap 

utifrån vad som är fult och vad som är vackert. Kunskap i en bemärkelse av värderingar och 

normer kring vad som är vackert. Varken ARG eller Arkitektupproret som föreningar verkar 

spekulera över vad som skulle kunna anses vara fult utan det som anses fult är på ett sätt 

självklart respektive vad som är vackert. Arkitektupproret visar detta genom bland annat sin 

beskrivning om gruppen i Arkitektupproret på Facebook: 

 

”Gruppen vänder sig till dem som är intresserade av vacker arkitektur, human 

stadsutveckling och värnande av kulturarv och naturvärden, som nu åter hotas av rivningar, 

förvanskningar och kontroversiella nybyggen.” (Arkitektupproret 2020b)  

 

De utnämner alltså sig själva till att vara de som vet vad som är vacker arkitektur. De har även 

på sin hemsida inlägg och källor med statistik över vad människor tycker är estetiskt vackert 

och vad människor uppskattar (Arkitektupproret 2020a). ARG är inte lika uttalande i exakt 
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vad som är fult och vad som är vackert utan vill mer se att Lunds stad behåller sin siluett. De 

har också andra argument mot förslaget som mer rör vad som gynnar staden som helhet och 

människor som lever och verkar där. De anser då att det vet bättre om vad Lunds stad behöver 

och vad den inte behöver (AFSL 2020a). Vacker arkitektur är dock ett odefinierat begrepp 

och i Lunds Arkitektuppror syns olika åsikter om vilka byggnader som är vackra och vilka 

som inte är det. Domkyrkeforum i Lund som är en byggnad av modern stil, liknande en låda, 

benämns i ett inlägg som ”fulum”. Några tycker dock att byggnaden visst är vacker, mycket 

eftersom den inte är för stor och ”stör”. Vad som dock tycks enas om i Lunds Arkitektuppror 

är att Lund på senare år har förfulats och att Kvarteret Galten behöver passa in i stadens 

siluett och arkitektoniska stil. Det refereras ofta till att höghus borde byggas utanför centrum 

(Lunds Arkitektuppror 2020d). Detta antagande tolkas utifrån kommentarer i 

kommentarsfältet i gruppen och det man kan läsa. De som får tala för gruppens åsikter är 

alltså i detta fall de som uttrycker sig.  

 

5.1.4 Identitet och förtroende  
 
Vår identitet ligger idag mycket i vad vi konsumerar i media. Genom att vara medlem i 

Arkitektupproret och AFSL/ARG kan då ses som att identiteten på olika sätt ligger i att 

bevara vacker arkitektur (Dahlgren 2009:111). En central del av ens identitet är identiteten 

som medborgare och detta är en grund till politiskt deltagande och agerande. Engagemang 

måste dock kännas meningsfullt och då bland annat genom att man känner sig hörd (Dahlgren 

2009:111). Arkitektupproret och ARG är exempel på engagemang som sker kollektivt och de 

har tillsammans bildat nätverk och ett gemensamt intresse för arkitektur och bevarandet av 

gamla byggnader. Facebookgrupperna och då internet, har gjort det möjligt för dessa 

människor att utan en geografisk närhet ha möjlighet att dagligen delta i diskussioner 

(Coleman & Blumler 2009:4). Som medlemmar i grupperna får de både en social tillhörighet 

och socialt deltagande, en identitet (Dahlgren 2009:111). Dahlgren menar att medborgerlig 

identitet får en tydlig mening i en kontext av politiskt engagemang. Att ha en identitet som 

medborgare gör alltså att man också känner att man har rätt att delta och ha åsikter i hur ett 

land, eller i detta fall, en kommun styrs och vilka beslut som fattas (Dahlgren 2009:64-65).  

Att dela värderingar medför en sammanhållning i gruppen och då ett förtroende för gruppens 

medlemmar (Dahlgren 2009:86). Man kan anta ARGs Facebookmedlemmar delar samma 

värderingar kring arkitektur och hur den ska uppföras och att det då också har förtroende för 

varandra. Denna tolkning grundas dock på avsaknaden av kommentarer, vilket i så fall visar 



Annika Engström, MKV04:3, HT20 24 

på ett passivt samtycke - håller man med politikerna är man tyst (Rosanvallon 2006:151). 

Dock har ARG ett så pass tydligt ställningstagande i frågan kring Galten att det bör locka 

människor med gemensam inställning. Lunds Arkitektupprors Facebookgruppsmedlemmar 

har delade meningar i vissa avseenden men grundvärderingarna verkar dock vara de samma, 

att bevara gamla byggnader (Arkitektupproret 2020). Trots vissa delade meningar kan en 

tydlig vi-känsla utskiljas när de blir kritiserade som grupp. Nyheter i Lund har bland annat 

länkat debattartikeln ”Varför jag blir så vansinnigt upprörd av arkitektupproret” i Lunds 

Arkitektupprors Facebookgrupp där studenten Dag Jensen skriver om Arkitektupproret som 

en sekt med meningslösa clickbait-artiklar och elitistisk syn på vad som är vackert och vad 

som är fult (Jensen 2020). I kommentarsfältet går personerna som kommenterat emot Jensen 

och både skrattar åt hans uttalanden om dem som ”gnällrövar” samt uttrycker sin trötthet över 

generaliseringar och missförstånd om gruppen (Lunds Arkitektuppror 2020g). Detta visar 

också på deras gemensamma identifiering med Arkitektupproret, där de har hittat människor 

som känner och tycker som de själva. Tillsammans har de skapat en kollektiv identitet. 

Identiteten ligger också mycket i vad man konsumerar och dessa människor konsumerar 

samma artiklar och inlägg genom att vara medlemmar och delta i diskussionen som pågår 

online (Dahlgren 2009:119-122).  

AFSL/ARG och Arkitektupproret visar också på en vi-känsla i sin helhet. Dahlgren (2009) 

menar att förtroendet gör rörelserna möjliga och att det är en viktig byggsten i politiken och 

aktörerna samspelar på olika sätt med varandra och kan ses som ett enda stort nätverk 

(Dahlgren 2006:112). Arkitektupproret nämns i artiklar som publiceras om Galten och har 

även en lång text om just Galten på deras hemsida (Arkitektupproret 2017b). Förutom detta 

publiceras det också artiklar på Arkitektupprorets Facebooksida om saker som rör Galten. Vi-

känslan blir som störst om man utgår från ”dom” och vart den mesta av kritiken riktas – mot 

politiker och de som går emot deras intressen.  

5.2 Aktörerna som förhindrande- och övervakningens makter  

ARG och Arkitektupproret är exempel på dagens sociala rörelser som verkar genom att vaka, 

ange och betygssätta (Rosanvallon 2006:41). Vaksamheten syftar på att kontrollera och 

granska de styrandes beslut detta gör både Arkitektupproret och ARG och deras styrelser 

verkar vara beredda att agera om så behövs. ARG är på ett sätt född ur en vaksamhet där man 

granskat beslut om nybyggnationen i Galten-området och sedan gått till handling för att 

stoppa detta. På så sätt är vaksamheten en passiv handling som förbereder till aktiv handling. 
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Genom detta har föreningen AFSL startat och som i sin tur bildade ARG som dess paraply-

organisation (Rosanvallon 2006:46). De var alltså inte nöjda med planerna för Galten och 

valde att agera utifrån detta. Under hösten 2020 har de hela tiden varit uppmärksamma på hur 

projektets planer om Galten fortlöpt och uppdaterat sig på vad som händer och vad som 

behöver göras. Det behöver också påminnas om att AFSL, som idag står för ”Aktionsgrupper 

för samhällsbyggnad i Lund kommun”, förr hade en annan betydelse i ”Aktion För 

Spårvagnsfritt Lund”. AFSL, och kanske framförallt medlemmarna som var med i föregående 

förening, verkar alltså ständigt ha ett vakande öga på vad som kan tänkas hända med deras 

älskade stad. AFSL visar även på hur de förhindrande makterna ofta försvaras parallellt med 

övervakningsmakterna då deras vaksamhet utmynnar i en kamp om att förhindra förslaget om 

först Spårvagnen och nu även Galten (Rosanvallon 2006:23).  

ARG och Arkitektupproret har även plattformar där de kan synliggöra makthavares beslut. 

Arkitektupproret publicerar mycket bilder på byggnader och detta blir ett sätt att publicera 

makthavares gärningar och därmed utvärdera deras politiska beslut. Arkitektupproret 

publicerar dock inte bara bilder på nybyggnation som är ”fult” utan visar även mycket bilder 

på nybyggnation som de anser vackra (Lunds Arkitektuppror 2020h). Det är dock fortfarande 

en form av utvärdering. ARG publicerar makthavarnas handlingar utifrån artiklar som utgår 

från deras egna arbete med stoppandet av Galten-förslaget. Angivelsejournalistik i det stora 

hela får en effekt av att bekräfta och förstärka medlemmarnas normer och värderingar, vilket 

är syftet med angivelsen (Rosanvallon 2006:51). Genom att publicera riktad information i 

dessa grupper borde det därför ha en ännu större effekt på bekräftelsen och förstärkningen av 

normer och värden eftersom det sker i en grupp med människor med intresse för just detta. 

Arkitektupproret beskriver själva deras sociala medier som en tidningsredaktion vilket syns i 

en beskrivning om deras sociala medier. 

”Arkitekturupprorets sociala medier drivs av enskilda medarbetare som arbetar relativt 

självständigt från föreningen, motsvarande som en tidningsredaktion.”(Arkitektupproret 

2020a)  

Media har varit med i utvecklandet och skapandet av opinion och alltså övervakandet och 

som Rosanvallon säger ”Don’t hate the media, become the media”. (Rosanvallon 2006:67).  

En tidning som är särskilt aktiv med att granska och utvärdera Lunds kommun, vilket också är 

deras syfte, är webbtidningen Nyheter i Lund. De är aktiva med att publicera artiklar och 
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debattartiklar kring samhällsbyggnad i Lunds Arkitektupprors Facbookgrupp. Något som 

gruppmedlemmarna verkar uppskatta. Under ett inlägg av Nyheter i Lund kommenterarar en 

av medlemmarna ”En vaken tidning som visar vad som är på gång. Tack!” (Lunds 

Arkitektuppror 2020i).  

Vidare är en av övervakningens makter, betygsättningen och då kritiserandet av makthavarna. 

Angivelsens möjliggör för betygsättandet men granskningen av makthavarna behöver inte 

vara betygsättande i sig (Rosanvallon 2006:56). Galten-projektet är ett exempel på hur 

beslutsfattarna själva (byggnadsnämnden) offentliggjort planerna och sedan har exempelvis 

ARG och Arkitektupproret betygsatt själva projektet och därmed också politikernas 

kompetens. Makthavarna ses idag inte som människor med mer kompetens än den allmänna 

medborgaren och detta märks även i kritiken som riktas mot planen om galten 

(Rosanvallon:2006:57). Framförallt handlar kritiken om att politikerna inte ser till 

medborgarnas intressen. Thomas Hellquist, ordförande för AFSL menar att Galten-planen 

även går emot ett riksintresse (Stenberg 2020).  

Övervakningen och förhindrandet har en effekt på politiker och makthavare i att de inte vågar 

göra för stora saker för staden med rädsla för medborgarnas krav. Hellquist, visar på detta att 

syftet med att övervaka och förhindra, är att få politikerna att vika för de protester som AFSL 

och ARG håller på med (Rosanvallon 2006:49-50).  

”Kritiken har tagit skruv, även om vi på ett tidigt stadium gissade att de skulle tvingas  

korta ner höghuset för att göra lundaborna tillfreds.” (Knivilä 2020)  

 

Thomas Hellquist är dock tydlig med att delsegern bara är en seger utav många och att det 

finns fler orimligheter i planförslaget som behöver stoppas. Förslaget röstades även ner av 

samtliga politiker i arbetsgruppen och det fanns politiker som redan från början var kritiska 

(Knivilä 2020). Förhindrandet av bygget sker genom protestlistor och färdigskrivna brev som 

de skickar till politikerna. AFSL och ARG underlättar också för medborgares engagemang.  

5.3 Emotioner och engagemang 

I detta avsnitt analyseras emotioners påverkan på engagemanget utifrån teorier om både 

positiva emotioner som passion och sentimentalitet samt negativa emotioner som utlöses i 

debatter och diskussioner och i själva aktivismen i sig. De negativa emotionerna analyseras 

även utifrån missnöjet som idag råder och hur medborgare med andra åsikter ser på 
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engagemanget.  

 

5.3.1 Passion och sentimentalitet  
  

Dahlgren menar att passion är en stark drivfrakt när det kommer till att engagera sig politiskt, 

detta för att engagemanget behöver kännas meningsfullt och passionen ger en motivation till 

politiskt deltagande (Dahlgren 2009:83). Att arkitektupproret som förening har stor passion 

för arkitektur är inte direkt någon hemlighet. På arkitektupprorets hemsida har rörelsen skrivit 

om vilka som är med i styrelsen och vad som för dem samman. ”Det som förenar oss är 

passionen för inspirerande arkitektur, mänsklig stadsbyggnad samt bevarandet av omistliga 

kulturvärden.” (Arkitektupproret 2020a). Det märks även på deras inlägg på sociala medier 

och om själva aktivismen i sig där de vill bevara, enligt dem, vacker arkitektur istället för de 

”fyrkantiga lådor” som byggs idag (Arkitektupproret 2020b). ARG/AFSL har inte en lika 

tydlig redogörelse för deras passion men utifrån den motivation och drivkraft styrelsen AFSL 

visar är passionen för Lunds stad tydlig. Själva området Galten är i sig inte där passionen 

ligger utan bevarandet av Lunds stad och hur det ska se ut. De som är medlemmar i 

ARG/AFSL har hittat något de inte har kontroll över men som de tillsammans vill kunna 

kontrollera och göra något åt och detta har sammankopplat dem (Nussbaum 2001:43).  

Det finns olika typer av känslor där de ena kan uppstå i en situation och andra är mer 

permanenta såsom sentimentala känslor över en plats (Jasper 1998). AFSLs känsla för Lund 

som stad och bevarandet av den kan alltså vara en känsla av sentimentalitet över hur de anser 

att Lunds stad ska se ut eftersom de vill bevara och inte förändra utseendet på staden. Att de 

startade som en förening mot spårvagnen visar ytterligare på ett motstånd över en förändring 

av Lunds stad och dess karaktär och alltså en sentimentalitet över stadens utseende. Har man 

en positiv känsla över ett område skapar detta ofta negativa känslor över förändring i form av 

ilska (Jasper 1998). Sentimentaliteten uttrycks gentemot Lund som stad i ett flertal 

kommentarer i inläggen i Lunds Arkitektupprors Facebookgrupp. Galten-projektet ligger i 

anslutning till Mårtenstorget och när bilderna på bygget presenteras i gruppen är det för torget 

sentimentaliteten uttrycks. Bilderna läggs upp med texten ”Åskmoln drar åter in över Galten 

och vårt fantastiska Mårtenstorg. Passa på och njut innan exploatörerna fått säga sitt” 

(Lunds Arkitektuppror 2020d). I kommentarsfältet uttrycks framförallt ilska och besvikelse 

över projektet och eventuella förändring.  
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I AFSLs ledning finns bland annat arkitekterna, Lennart Nord och Ulla Knutsson och 

ordförande Thomas Hellquist som är arkitekturprofessor (Sydsvenskan 9/8). Utifrån deras 

engagemang och yrkestitlar kan man därför dra slutsatsen att de ”brinner” för frågor som rör 

samhällsbyggnad och Lund som stad. Det vi bryr oss om har vi åsikter om eftersom det är 

viktigt för oss (Nussbaum 2001:3). Dock är inte alla i ARG/AFSL arkitekter men kan ändå 

förväntas ha en passion för stadens utseende utifrån teorin om att passion och känslor leder till 

engagemang. 

5.3.2 Missnöjet 

Utifrån passionen och känslorna för platsen eller, i detta fall staden Lund frambringas alltså 

känslor som ilska när ett förslag som Galten-förslaget läggs fram om nybyggnation och 

förändring (Godwin & Jasper 2006:618). Eftersom syftet med uppsatsen är att studera 

engagemanget mot ett förslag är det logiskt att de mer negativt laddade känslor blir tydligare 

eftersom det är dessa känslor som framförallt uttrycks. När man tycker något är viktigt har 

man en tendens till att ha svårt att se att andra inte tycker samma sak och detta kan då leta till 

konflikter (Nassbaum 2001:50).  

De talas hela tiden om Lunds bästa men vad är egentligen Lunds bästa? Thomas Hellquist och 

de andra i AFSL/ARG verkar ha åsikter om att detta är ett riksintresse att bevara Lunds stad 

men det är också viktigt att se de människor som inte håller med. Rosanvallon (2006) skriver 

om det passiva, att om man håller med om något bryr man sig inte om att tala och de 

förhindrande makterna visar att det är lättare att sätta sig emot förslag för att det är lättare att 

stoppa än att få igenom förslag. Negativa budskap befästs också lättare (Rosanvallon 

2006:146). Johan Wester är en av de som, i media, har uttalat sig och inte håller med om den, 

enligt honom, negativa attityd som finns hos lundaborna och menar att den negativa attityden 

kommer leda till negativa konsekvenser för Lunds statsutveckling genom att den hämmas. 

Wester är trött på att människor är arga och negativa och menar att de inte kommer med 

konstruktiva förslag och idéer utan bara klagar. Han tar skämtsamt upp att Lunds Domkyrka 

inte hade fått byggas idag då den har en så tråkig gråskala (Wester 2020).  

Theo Vareman och Hampus Peterson, grundare av webbtidningen Nyheter i Lund har svarat 

på Westers debattartikel och håller inte alls med – ”Se inte Lundabornas åsikter som störande 

element” (Peterson & Vareman 2020). Det framgår inte i Westers artikel att han just syftar på 

motståndet mot Kvarteret Galten eller spårvägen men Vareman och Peterson antar att han gör 
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det. De menar att de i deras journalistiska arbete stött på många människor med olika åsikter 

kring kvarteret Galten och att de som är mer negativt inställda har kommit med egna förslag. 

De anser att dessa arga och negativa människor utan konstruktiv och klok kritik så som som 

Wester beskriver dem inte existerar. De förstår inte heller varför Wester tycker det är ett 

problem med en skeptisk opinion då exempelvis förslaget spårvägen, trots mycket kritik, gick 

igenom. Vidare skriver de om att Wester gynnas av innovation och förändring då hans företag 

får uppdrag som att sätta namn på en spårvagn. Detta sätter de i kontrast med att spårbygget 

har resulterat i nedskärningar för b.la. äldre. Vareman och Peterson anser också att Wester 

visar på ”underlig demokratisyn” som de anser ”obehaglig” i sitt uttalande om att man måste 

vara försiktiga kring hämmandet av Lunds utveckling (Peterson och Vareman 2020).  

Enligt Peterson och Varemans uttalande om Westers underliga och obehagliga demokratisyn 

kan detta tolkas som att de inte tycker att Wester förespråkar demokratiska värderingar såsom 

öppenhet (Dahlgren 2006). Å andra sidan menar dock Wester att de som går emot förslag inte 

kan kompromissa utan endast går emot. Då menar alltså Wester att de inte förespråkar den 

demokratiska värderingen konsensus (Dahlgren 2006:111). Ser man detta i motdemokratiska 

termer anser alltså Wester att motståndet övergår i någon slags populism där människor går 

emot alla makthavares handlingar (Rosanvallon 2006).  

En annan som är trött på klagandet är Katarina Erlingson (Erlingson 2020). Hon menar att nya 

och innovativa idéer lätt trycks ner så fort de är något nytt och att det är som en slags 

ryggmärgsreflex att gå emot allt som är nytt. Hon anser också att det oftast är äldre vita män 

som ”gnäller” och som är vana att höras.  

 

”Det är emellertid svårt när så många politiker och andra beslutsfattare idag präglas av en 

ängslighet. Det är så lätt att lyssna på dem som ropar högst och så svårt att fundera över vad 

övriga medborgare egentligen tycker. I Lund finns det extra gott om starka äldre män som är 

vana vid att höras och bli åtlydda. Lund behöver lyssna mer på det unga och innovativa och 

sluta vara ängsligt. Det gäller både politiken, universitetet och näringslivet. Lyssna på Johan 

Wester och andra positiva röster, sluta gnäll och var konstruktiva i stället!” (Erlingson 

2020).  

Detta uttalande belyser flera aspekter av Rosanvallons teorier kring motdemokrati. Liksom 

Westers debattartikel pekar Erlingsons uttalanden på det missnöje som idag råder gentemot 

politiker samt de förhindrande makterna. Negativa budskap har ersatts med positiva och ett 
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samtycke till förslaget visas istället utifrån en passivitet, ett så kallat slentrianmässigt 

samtycke om man ska utgå från Rosanvallon (2006). Därför blir också de som hörs de som 

går emot ett beslut. Passiviteten behöver dock inte betyda att folk håller med politikerna utan 

att man är likgiltigt till förslaget om Galten (Rosanvallon 2006:151). I likhet med detta kan 

man ifrågasätta journalisten Kalle Kniviläs uttalande om ”den rådande opinionen” i en artikel 

om de 1206 samrådssvar som inkom till kommunen (Knivilä 2020) Han menar att kommunen 

beslutade utifrån vad medborgarna ville och då utifrån de inkomna samrådssvaren. Även om 

media inte skapat missnöjet så porträtterar de den och kan även förstora den. Frågan är om 

den allmänna opinionen tilldelats de som röstat fram de politiker som har kommit med 

förslaget från första början eller om det är ”opinionsfolket som kommer till uttryck” 

(Rosanvallon 2006:93).  

Wester och Erlingson går inte emot politikerna, men de visar å andra sidan missnöje gentemot 

de som går emot exempelvis Galten-projektet. I sin tur använder de alltså en form av 

smutskastande mot ”den andra sidan”, som är en del av missnöjets politik och ses bland annat 

i valkampanjer (Rosanvallon 2006:145). Detta sker genom Erlingson yttrande om att det 

framför allt är äldre män som hörs och att man istället ska lyssna på de positiva unga och 

genom att Wester skämtsamt ta upp att Domkyrkan kanske inte hade byggts idag eftersom 

den är så grå och tråkig. De båda menar att motståndet hämmar utvecklingen. Oppositionen 

har länge setts som en hämmande, icke politisk makt. Rosanvallon 2006 anser dock att man 

ska se oppositionens roll som de som sätter makthavarna på prov eftersom de öppet måste 

förklara och motivera beslut (Rosanvallon 2006:131).  

För att tolka Wester och Erlingson utifrån teorin om emotioner ligger inte Wester och 

Erlingssons emotioner i bevarandet av Lund utan snarare i utvecklingen av Lund. Vilket då 

motiverar dem till att delta i diskussionen kring samhällsbyggnaden i Lund. De olika sidorna 

verkar ha svårt att förstå varandra utifrån deras uttalanden och detta kan förklaras med 

Nussbaums teori om att vi förväntar oss att andra ska tycka att samma saker är viktiga som vi 

själva tycker (Nussbaum 2001:50).  

Ett annat svar på Westers debattartikel är arkitekten Karin C Göranssons ”Låt massan göra 

avtryck i stadsplaneringen”. Hon har en mildare syn än vad Wester, Peterson och Vareman 

har och fokuserar på den kanske främsta fienden, politikerna. Hennes misstro och missnöje 

gentemot de folkvalda politikerna visar sig stark i artikeln. Hon säger bland annat att 

beslutsfattarna fattar beslut utan någon vidare eftertanke. Hon vill istället att man ska vara 
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väldigt eftertänksam när man utvecklar och förändrar staden. Hon har ett lågt förtroende för 

beslutsfattarnas kompetens vad gäller detta och vill att allmänheten ska ha mer att säga till om 

– ”låt den ältande och arga massan göra avtryck hos beslutsfattarna” (Göransson 2020). 

Vidare finns det många exempel på ett missnöje med politikerna i Lunds kommun och de 

syns bland annat i kommentarsfälten i Lunds Arkitektupprors Facebookgrupp.  

Under inlägget (delat av Arkitektupproret) med länken till Varemans och Petersons 

debattartikel har en person kommenterat sitt missnöje med politikerna som ett svar på 

inläggets titel ”LUNDABOR SOM BRYR SIG OM SIN STADS SKÖNHET ÄR INTE 

STÖRANDE”. Personen anser att människor istället borde ”gå man ur huse när deras 

folkvalda representanter vill förstöra och bygga sönder vår underbara innerstad som vi har” 

(Lunds Arkitektuppror 2020j). Utöver detta finns det även flertalet kommentarer på inlägg 

som rör kvarteret Galten om att partierna måste röstas bort. Vissa menar på att rösta bort de 

partier som är och har varit positiva till detaljplanen, som en person kommenterar ”sluta rösta 

på de partier som är för denna förfulning”.  En annan menar att politiker inte syftar till 

medborgarnas bästa; ”det är väl ganska klart att man i dagsläget inte blir politiker för att 

man i första hand är intresserad av att främja folkviljan eller det allmänna bästa” (Lunds 

Arkitektuppror 2020k). En tredje person går till och med så långt som att rösta bort alla 

partier.  

Problemet är inte löst genom att rösta bort ett av partierna som gjort bort sig med Galten och 

en del av byggplaner. De skall bort allihopa. De borde ersättas av ett lokalt lundaparti som 

vårdar det gamla i centrum och samtidigt främjar framtidsutveckling i ytterområdena.  

(Lunds Arkitektuppror 2020l).  

Missnöjet gentemot politikerna visas alltså tydligt i kommentarsfältet i Facebookgruppen. Det 

visar på att vi idag snarare röstar bort politiker eller partier än att vi röstar fram (Rosanvallon 

2006:131) Negativa budskap verkar även bland annat genom att påverka gemenskapen samt 

befästa kollektiva normer och värderingar och genom att ta avstånd från motståndarna kan 

detta ersättas med närhet till ens egna grupp (Rosanvallon 2006:146). Även fast t.ex. 

Arkitektupprorets medlemmar ibland inte håller med varandra visar de på stark vi-känsla när 

de blir kritiserade.  
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I diskussion och slutsatser ska dessa forskningsfrågor för den här studien besvaras:  

- Hur kan engagemanget förstås utifrån teorier om medborgarkultur samt 

motdemokrati? 

- Vilken roll spelar emotioner i engagemanget? 

 

Motståndarna till Galten-projektet kan först och främst tolkas ha passion och känslor 

kopplade till engagemanget. Detta motiverar dem att agera och synas och höras i media. Allt 

för att uppmärksamma andra medborgare om projektet men också för att få politiker och 

tjänstemän att se motståndet och att det finns. Publiciteten är som Rosanvallon (2006) säger 

viktigt för oppositionen då målet med aktioner är att synas och höras. För att höras använder 

sig motståndarna flera olika mediala kanaler. Vilken kanal som är den kanal som framförallt 

bidrar till mobilisering och får fler att engagera sig genom att agera och skicka synpunkter till 

stadsbyggnadskontoret går inte att utläsa. Dock visar tidigare forskning på att sociala medier 

har en viktig del i mobilisering och nätverkande. Som i Paulsens (2018) studie sågs Facebook 

som startskottet för protesterna vilket de också kan göras i denna undersökning. I Lunds 

Arkitektupprors Facebookgrupp har diskussionerna om projektet pågått ända sedan 

politikerna började tala om det. Diskussionerna handlade bl.a. om hur förslaget skulle stoppas. 

Vad som även kan utläsas är att medlemmar i gruppen skickat in sina synpunkter till 

stadsbyggnadskontoret. De cirka 500 synpunkter som inkom var även de som AFSL/ARG 

hade skrivit och detta visar att AFSL/ARGs arbete gett belöning och underlättat 

engagemanget för andra. AFSL/ARG har hela tiden uppmanat till aktion på Facebook. De har 

även länkat dokument med synpunkterna som finns på deras hemsida. Facebook och internet, 

i allmänhet, är alltså ett viktigt offentligt rum för mobilisering och att nå människor.  

AFSL/ARG använder Facebook för att upplysa och informera, men använder även det lokala 

torget som mötesplats, vilket de annonserar om på Facebook. Facebook kan därför ses som en 

slags grund till protesterna. Eftersom stora delar av protesterna också sker under en pandemi 

kan internet argumenteras vara ännu viktigare i sammanhanget än under ”vanliga” 

omständigheter. Offentliga rum och praktiker samt kunskap i form av information verkar 

alltså vara det fundamentala i medborgarkulturen då platserna och diskussionerna föder 

identiteten och förtroendet i engagemanget. Det sker eftersom Facebookgrupperna skapar 

nätverk där personer med liknande åsikter kan diskutera med varandra. Detta i sig skapar en 
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vi-känsla. De samlas kring missnöjet gentemot beslutsfattarnas vilja att förändra Lunds 

stadsmiljö och tidningarna skildrar motståndet i ett ”vi-mot-dom”- perspektiv. Det är dock lätt 

att se Lunds Arkitektuppror som en homogen grupp som alla tycker och tänker samma saker. 

Det är oklart vilka som faktiskt ingår i motståndet förutom de som aktivt yttrar sig. De som 

hörs är också till största del de som är emot. Vad den ”allmänna opinionen” anser är därför 

svårt att utläsa och antalet protesterande kan egentligen bara baseras på de 1206 samrådssvar 

som lämnats in till kommunen.  

 

Till skillnad från förnyelseprojektet av Slussen (Micheletti 2017) har både Lunds politiker och 

motståndet visat på en öppenhet. Politiker har öppnat upp för debatter och lyssnat på 

synpunkterna. Motståndet i AFSL/ARG har uttryckt konstruktiv kritik. De senare har alltså 

inte totalt uttryckt ett fördömande av allt makthavarna gör. Det skulle i så fall övergå i 

populism. De som sätter sig emot motståndet har dock ofta åsikten att protesterna bara 

utmynnar i ett klagande. De två sidorna har dock olika intressen och tycker olika saker är 

viktiga. Att missnöje uttrycks kan förklaras med teorin om motdemokratin samt känslorna 

som är knutna till engagemanget. Sociala rörelser som motståndet mot Galten uttrycks genom 

att övervaka och förhindra. Till grund för detta agerande ligger misstron mot politikerna och 

missnöjet och uttrycks då också genom ett fördömande. Missnöjet uttrycks enligt Rosanvallon 

(2006) av alla medborgare men grunden till vad man visar missnöje över beror, enligt teorier 

om emotioner och engagemang, på vad man anser är viktigt och var i ens passion består. 

Motståndarna mot Galten-projektet tycker det är viktigt att bevara och Wester och Erlingsson 

tycker det är viktigt med utveckling. Wester och Erlingson uttrycker alltså missnöje mot 

motståndet istället för politikerna. Westers uttalanden kan även ses som det som Vareman och 

Peterson pekar på ”en underlig demokratisyn”. Detta sagt eftersom av att alla människor har 

rätt att delta och engagera sig, det är grunden för en demokrati.  

 

Avslutningsvis har motståndet mot Galten-projektet gett belöning då politikerna har ändrat sig 

och nu arbetar fram ett nytt förslag som ska presenteras i slutet av 2021. Om det är på grund 

av de protester som framförallt är drivna av AFSL/ARG går inte att säga då det fanns politiker 

som från början var skeptiska till förslaget. Om man ska se till Stekelenburg et al (2010) är 

det som får människor att protestera i första hand inte tron om att protesterna kommer ge 

resultat utan att man protesterar mot något som går emot ens värderingar och väcker ilska. 

Galten-projektet har väckt mycket känslor och de som uttrycker sig starkast och hörs mest 

verkar också vara villiga att göra allt de kan. AFSL har, som nämnts tidigare, gått under 
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namnet Aktion för Språvagnsfritt Lund. De protesterna lönande sig inte då spårvagnen idag 

rullar genom Lund. Att de inte lyckades förra gången betydde dock inte att de gav upp. Allt 

för att bevara deras Lund.  
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