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Titel  

Adbusters eller adbusting – Rörelse eller metod 
 
Title 
Adbusters or adbusting – Movement or method 
 
 

Sammanfattning 

Abstract 
 
Vi möts ständigt av tusentals bilder och budskap när vi rör oss i det offentliga. Då och då rubbas dessa budskap och 
vi tvingas ta ställning till vad det faktiskt är vi tittar på. Adbusters.se, en svensk rörelse med rötter i USA och Kanada, 
tar reklam och etablerade symboler och gör om dem. Tanken är att ett ifrågasättande av reklamen blir ett ifrågasät-
tande av reklamens plats i det offentliga rummet. Med hjälp av en socialkonstruktionsteoretisk utgångspunkt, där 
tanken förenklat är att vi skapar vår värld på samma gång som vi lever i den, och ideologi som metodverktyg tar jag 
mig an Adbusters.se, adbusting och reklamen.  
 
Inledningsvis kommer Adbusters själva att granskas, de manifest rörelsen tar utgångspunkt i parallelläses och jäm-
förs. Detta manifest ställs sedan i konstrats till bilder som kan ses som på ett eller annat sätt falla under rubriken 
adbust. Här kommer såväl bilder från rörelsen själv som reklambilder att användas. De frågor jag vill ska genomsyra 
texten är: Hur förhåller sig Adbusters till det offentliga? Hur förhåller sig reklam till Adbusters? Hur förhåller sig 
Adbusters till en reklam som tar tillvara Adbusters verktyg? Är Adbusters ett effektivt medel mot reklamen i det 
offentliga rummet?  
 
Adbusting framträder vid en närmare granskning ha några olika aspekter. Dels är det de aktioner som ligger rörelsen 
närmast. Aktioner där reklamaffischer tas ner eller byts ut mot andra budskap. Vidare finns det aktioner som rör sig 
från rörelsens grundläggande ideal och mer tar formen av reklam. Det ska sägas också att reklam i den här bemärkel-
sen inte nödvändigtvis handlar om att sälja en produkt, utan det kan handla om reklam för vissa idéer såsom miljö-
medvetenhet, anti-sexism etc. Den tredje och sista aspekten av adbust i det offentliga är när företag använder sig av 
adbusting för att utveckla sin egen reklam.  
 
 

Nyckelord 

Keywords 
 
Adbusters, culture jam, dekonstruktionism, ideologi, ideologikritik, kritisk ideologianalys, reklam, situationist, social-
konstruktionism 
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Inledning 

Stockholm 2005, en morgon när Stockholms tunnelbaneresenärer gräver sig ner i marken och söker sig till 
underjorden möts de av ett något annat budskap ifrån reklamaffischerna. Norrköping 2004, under en 
kvällspromenad en höstkväll ropar reklampelarna som vanligt efter vår uppmärksamhet men den här kväl-
len är texten en annan. Vana vid att se reklam ropa, be och böna till oss från affischer, pelare och väggar 
reagerar vi hastigt på en bild som inte riktigt stämmer. I tunnelbanan ser SLs informationsaffisch ut som 
den bör, samma typsnitt och layout men innehållet är ett annat. Istället för tågtidtabeller står där en text 
med svidande kritik av migrationspolitiken att läsa. I Norrköping under kvällspromenaden gör helt plöts-
ligt Uno-X reklam för att vi bör cykla och åka kollektivt. Fast är det Uno-X som står bakom reklamen? 
Det är deras logotyp, deras reklamannons men texten verkar inte riktigt stämma. Någon har skrivit om. 
Satt enstaka prickar över a:n, lagt till ett och annat ord och helt plötsligt är en reklam som tidigare bad oss 
tanka mer en reklam för att vi bör parkera bilen och cykla istället.  
 
Dessa två, och flertalet andra, är exempel på olika adbust-aktioner eller adbusting som jag kommer att 
kalla det, ett fenomen som funnits länge och som de senaste åren spridit sig också i Sverige. Jag vill titta på 
adbusting. Min tanke är inte mycket klurigare än så, men jag misstänker att uppgiften är det. Vi kanske inte 
lägger märke till det vanligtvis men som taget ur Arkiv X vill jag påstå att det finns där ute. Runtomkring 
oss, på gatstenarna, på fasaderna, på de t-shirts våra vänner har på sig. Kortfattat kan adbusting beskrivas 
som användande av redan existerande reklam och logotyper för att sprida andra budskap. För tydlighetens 
skull ska nog sägas att med användande här menas att på ett eller annat sätt göra om eller rekonstruera, 
eller förbättra som man själv inom Adbustersrörelsen väljer att kalla det.  
 
Att leka med symboler är ingenting nytt. Jag misstänker att traditionella, invanda symboler och tecken i 
kombination med kreativa och något rebelliska människor i alla tider har lett till omformade symboler. Det 
ska också påpekas att det inom de flesta teorier om symboler starkt betonas hur omformliga symboler är, 
hur dess innebörd inte är någonting ristat i sten. Vad jag dock tror, och hoppas, eftersom min uppsats 
bygger på det, är att det nu finns en hel rörelse, en genomtänkt organisation och uttänkt metod.  
 
Det kan tyckas att jag blandar korten när jag ena stunden talar om hur adbusting använder sig av reklam 
och de andra talar om symboler som omformas. Poängen är att Adbusters fokuserar sina aktioner mot just 
reklam, och då framförallt offentlig sådan, reklamaffischer, logotyper tv-reklamer etc. Att tala om symbo-
ler blir nödvändigt då reklam, som all annan mänsklig aktivitet, använder sig av just symboler för att för-
medla sina budskap. Så med risk för att vara övertydlig är Adbusters verksamhet att motarbeta reklamen, 
genom att angripa de symboler reklamen använder, omforma dem så att de laddas med helt nya, oftast 
motsatta, budskap och återigen skicka ut den nu förbättrade reklamen.  
 
Min text kommer att vara upplagd på följande sätt: Först kommer jag att presentera mitt problem och 
syfte, som båda två mynnar ut i mina frågeställningar. Därefter kommer mitt teorikapitel som jag också vill 
ska fungera som en teoretisk bakgrund och ingång till Adbusters som rörelse. Inledningsvis i det kapitlet 
tar jag upp socialkonstruktionism och därefter går vägen via dekonstruktionism och situationism över till 
Adbusters. Min metod tar sin utgångspunkt i ideologianalys och ideologikritik så därför börjar min me-
toddel med en introduktion till ideologibegreppet för att sedan övergå i ett förtydligande av min egen me-
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tod och mitt tillvägagångssätt. Mitt följande fjärde kapitel är uppdelat i tre delar, empiri, analys och resul-
tat. Min uppdelning i de tre stegen är mer av dispositionskarraktär än att mitt analysarbete har varit så 
uppdelat. De tre steg flyter delvis ihop men för tydlighetens skull och läsbarhet har jag valt att strukturera 
det på följande sätt. Avslutningsvis sammanfattar jag texten kort och infogar mina egna funderingar i en 
sammanfattande diskussion.  
 

Problemen 
Hur angriper vi då ett fenomen som Adbusters? Möjligheterna tycks oss oändliga. Som så ofta tar för-
väntningarna, inte minst från min sida, i början nästintill monstruösa proportioner. För en kort sekund far 
tankar om avslöjande och heltäckande genom mitt huvud. Strax tar mitt förstånd över och jag tänkte dela 
med mig av mitt något ödmjukare men desto intressantare anspråk. Jag har inga som helst förhoppningar 
eller ens önskemål om en heltäckande studie av Adbusters. Adbusters må framstå som ett snävt och 
avantgardiskt fenomen men är långt ifrån så lätthanterligt att jag ens skulle våga mig på ett heltäckande 
anspråk. Avslöjande dröjer sig dock kvar, tanken lockar mig; att avslöja någon form av dold kunskap bak-
om den fasad vi ser. Återigen förstår jag att risken för högmod är stor och jag lämnar därför tanken om 
avslöjandet men behåller det dock som ett ideal.  
 
Det kan tyckas vara en omväg att formulera och förtydliga sig genom att börja med vad man inte tänker 
göra. Istället ber jag dig, läsare, att ha tålamod. Tålamod därför att min uppfattning är att ärlighet är tydlig-
het. och min önskan är att vara ärlig, ärlig i min text och ärlig med mitt uppsåt. Därför är omvägen via 
tydlighet nödvändig eftersom genvägen förbi är otänkbar. När vi nu har uteslutit det heltäckande såväl 
som det avslöjande anspråket tänkte jag övergå till att lägga till någonting.  
 
Mitt intresse för Adbusters hänger tätt samman med mitt intresse för det offentliga, framförallt då den 
rumsliga aspekten av det offentliga, det offentliga rummet. Samtidigt som antytts redan, hänger Adbusters 
med nödvändighet ihop med reklam. Reklam är på samma gång målet för kritiken och förutsättningen för 
densamma. Så från att ha haft ett begrepp eller fenomen att hantera har vi helt plötsligt tre: Reklam, det 
offentliga rummet och Adbusters.  
 
Dessa tre, i viss mån separata, delar hänger samman på ett sådant sätt att reklam och det offentliga rum-
met i viss mån blir förutsättningarna för Adbusters. Tillsammans bildar de en helhet och den helheten är 
det jag vill fokusera på. Mitt syfte blir då att se hur Adbusters, en gryende rörelse i Sverige, positionerar sig 
och skapar plats. Mer specifikt kommer mina frågor att se sådana ut: 

• Hur förhåller sig Adbusters till det offentliga?  
• Hur förhåller sig reklam till Adbusters?  
• Hur förhåller sig Adbusters till en reklam som tar tillvara Adbusters verktyg?  

För att kunna svara på dessa frågor kommer jag dock att inleda med en blick på svenska Adbusters. Att 
förstå rörelsen själv tror jag är en fruktbar utgångspunkt för den kontextuella förståelsen. Den förståelse 
av Adbusters som ser rörelsen som just en handling och inte som en idé. Den övergripande frågan formu-
leras då till att handla om 

• förhållandet mellan Adbusters som idé eller rörelse och adbusting som praktik eller metod.  
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Teori 

Det här stycket vill jag ska fungera som en kombinerad bakgrunds/teoritext. Min önskan är att kapitlet ska 
fungera som en resa som samtidigt beskriver Adbusters teorihistoria, om man nu får kalla det det, men 
också blir ett sätt att staka ut den teoretiska bas jag vill bygga min uppsats på. Först kommer jag att be-
handla socialkonstruktionismen, kortfattat vad den är och vad den vill och kan säga. Främst kommer jag 
att falla tillbaka på Ian Hackings och John Searls texter, Den sociala konstruktionen av vad & Konstruk-

tionen av den sociala verkligheten. Därifrån blir sedan steget inte långt till den dekonstruktionistiska teo-
rin, som härstammar ifrån semiotiken men som kan ses som praktiken till socialkonstruktionism som 
teori. Dekonstruktionismen vill jag flika in eftersom den påminner om det situationistiska tänkandet. Situ-
ationisterna är i sin tur en av kunskapsbaserna för Kalle Lasn, Adbustersrörelsens förgrundsfigur. Det här 
stycket kommer inte att följa någon linjär kronologisk ordning utan mer en kunskapsmässig ordning. Som 
sagt vill jag att texten ska visa på Adbusters kunskapsgrund. Var finns då dess teoretiska rötter?  
 

Socialkonstruktionism 
Är allt vårt medvetande konstruerat? Frågan tycks överväldigande så jag tänker undvika att ge något defi-
nitivt svar på just den frågan. Vad jag dock vill är att diskutera konstruktionism, eller socialkonstruktio-
nism om man så vill. Konstruktionismen skiljer sig ifrån sin huvudantagonist främst och framförallt i vad 
som ska tas för givet. Essentialism (jag återkommer senare till den här grupperingen), som måste räknas 
till konstruktionismens motsats tar, som Ian Hacking skulle ha beskrivit det hela, vissa (eller flera) feno-
men, såsom de är idag, för givna1. Det här är bara början och det är här konflikten mellan konstruktion 
och sanning tar sin början. Konstruktionister å sin sida menar att fenomen inte ska tas för givna. Det kon-
struktionistiska följdargumentet är att det givna fenomenet inte alls skulle behöva existera, eller i alla fall 
inte på det sätt som det gör idag. Anledningen till att det inte skulle behöva existera som det gör idag är 
just för att det är konstruerat, det är inget av naturen givet (som essentialisterna påstår). Nu skulle det här 
kunna vara en trevlig liten meningsskiljaktighet om det inte hade varit för de ytterligare två antaganden 
Hacking menar att konstruktionister gör. Det andra påståendet konstruktionister gör är att påstå att det 
för givna tagna fenomenet är dåligt. Att sakernas tillstånd idag är negativa. Det kan vara att sakerna i sig är 
dåliga eller att de får följdverkningar som är dåliga. Hur som helst följer allt som ofta det tredje påståendet. 
Att vi skulle klara oss bättre utan det givna fenomenet eller om fenomenet skulle modifieras. Alla dessa 
steg är del av det konstruktionistiska tänkandet, även om inte alla går så långt som att påstå att vi måste 
vända allt på ända. Det Hacking gör är att identifiera den grund varpå socialkonstruktionismen står. Hack-
ing menar att ju längre längs de tre stegen vi är beredda att gå ju mer konstruktionister är vi.  
 
Så vad är det då som skiljer dessa konstruktionister från andra vetenskapare? Hacking sätter här upp ett 
litet test åt oss, med tre kritiska punkter som vi får ta ställning till. Beroende på hur vi ser på dessa punkter 
kan vi avgöra huruvida vi själva är konstruktionister, essentialister eller någonting mitt emellan. Hackings 
första mätsticka är vad han kallar oundviklighet. Frågan Hacking vill ställa är om det var oundvikligt att en 
vetenskaplig teori tog den väg den har tagit. Eller skulle den kunna ta en annan väg och skulle den vägen 
vara någonting annat än en omväg? Den här frågan mynnar ut i Hackings nästa fråga, finns det strukturer i 
den fysiska världen som våra teorier kan beskriva? Den här frågan om nominalism är grundläggande då 

                                                      
1 Hacking, I., (2000) Social konstruktionen av vad? 
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den avgör om vi avslöjar världen eller om vi skapar den. För det tredje frågar Hacking oss hur vi ställer oss 
till den stabilitet som ändå råder kring vetenskapen och bland vetenskaparna. Beror det på vetenskapens 
inneboende egenskaper eller är de resultat av sociala faktorer såsom vänskapsband eller nätverk forskare 
emellan etc.?  
 
Förhållandet mellan natur och kultur, eller samhälle, förklaras av John Searle2 på ett samtidigt genomtänkt 
som lättbegripligt sätt. Searle, såväl som Hacking, förnekar inte på något sätt existensen av materia eller 
vissa meningsfulla objekt som de kallar det. Snabbt sammanfattat kan vi konstatera att Searle ser och er-
känner existensen av råa fakta. Dessa råa fakta är materiella sanningar. Materiella i den bemärkelsen att de 
existerar innan och utanför vårt medvetande, inte att de nödvändigtvis är fysiska objekt. Sanningar i den 
bemärkelsen att de är teoretiska utgångspunkter, lite som idealtyper. Råa fakta utgör vår fysiska värld, byg-
ger upp den. Fast viktigare än så för Searle är att på dessa råa fakta bygger vi en social överbyggnad. Nu 
bör tilläggas att den här överbyggnaden inte är samma begrepp som i Marx överbyggnad och bas modell. 
Denna sociala överbyggnad, eller detta tillägg, är av konstruerad art och är alltså en av kärnorna i Searles 
resonemang. Överbyggnaden består av sociala överenskommelser mellan oss människor och består av tre 
komponenter. (1) Vi, som grupp, (2) bestämmer oss för att ge givna fysiska objekt givna betydelser och 
funktioner samt (3) följa de regler vi sätter upp kring dessa fysiska objekt och dess funktioner.  
 
Hacking och Searle har inte motstridiga bilder av konstruktionismen men de är inte heller helt lika. Searles 
resonemang visar hur vi går till väga för att konstruera vår vardag. Hur vi förhåller oss till råa fakta såväl 
som sociala fenomen. Hos Searle utgör den fysiska verkligheten den grund varpå vi bygger upp vårt socia-
la liv. Viktigt att komma ihåg är att för Searle existerar inte vårt sociala utan det fysiska men det motsatta 
är mycket möjligt. Det är alltså inte en performativistisk teori a la Judith Butler. Det är inte våra sociala 
överenskommelser som skapar sanningarna om den fysiska världen. Hackings resonemang tar allt efter-
som karaktären av dekonstruktionism hellre än konstruktionism. Hans tre steg blir en dekonstruktionistisk 
färdplan, även om det (förmodar jag) från början var tänkt som ett sätt att identifiera sociala konstruktio-
nister.  
 
Den ena av socialkonstruktionismens två grundpelare har vi indirekt redan uppmärksammat och det är 
dess kritiska grund. Då socialkonstruktionism visar hur fenomen kommer till, hur de formas och hur de 
kan omformas måste den ses som kritisk till sin natur (om man får använda sig av begreppet natur om ett 
konstruerat begrepp som behandlar det konstruerade). Viktigt att komma ihåg är att inte all konstruktion 
nödvändigtvis ses som dålig. Kritiken i socialkonstruktionismen är ett konstruktivt kritisk perspektiv på 
vår värld. Hacking talar om tillägget socials överflöd i begreppet socialkonkstruktionism. Min tolkning av 
social är något annan än Hackings och då blir tillägget helt plötsligt en viktig markör. Social bör inte ses 
som i samhällelig i motsats till av naturen given utan som samhällelig i motats till individuell. Att kalla det 
socialkonstruktionism är för att betona konstruktionismen som en social handling, gemensam och kollek-
tiv. Socialkonstruktionism öppnar inte för individuella konstruktioner. Eftersom grunden är att vi tillsam-
mans bestämmer oss för hur konstruktionerna fungerar. Det skulle inte handla om konstruktioner om de 
inte hade en kollektiv grund att stå på.  
 

                                                      
2 Searle, J.R., (1999) Konstruktionen av den sociala verkligheten 
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Delning eller sammanslagning? 

Världen finns inte tillgänglig för oss att upptäcka. Det kan låta besynnerligt med tanke på att upptäcktsre-
sande som Amerigo Vespucci och Marco Polo faktiskt anses ha upptäckt nya världar och är det inte något 
liknande vi själva gör när vi upptäcker en ny stad med dess gränder och vrår? Fast med inte tillgänglig för 
oss att upptäcka menas att världen inte är betydelse-/meningsfull i sig och att vår uppgift skulle vara att ta 
reda på denna betydelse eller mening. Traditionellt har socialkonstruktionister menat att världen konstrue-
ras i samma ögonblick vi gör den begriplig, att den mening vi lägger på världen konstruerar vår världsbild. 
Det existerar ingen meningsfull värld utanför oss. Inte heller kan vi förstå den. Det är först när vi skär upp 
den och placerar delarna i sammanhang vi kan tala om förståelse och existens. Finn Collin, dansk profes-
sor i filosofi beskriver det som kallas kakskärarargumentet såhär: ”Tingene er ikke i forvejen og i seg selv 
opdelt i typer og klasser; denne opdelning er en mennesklig frembringelse.”3  
 
Problemet är att det redan existerar saker utanför såväl som innan våra uppdelningar och definitioner. Det 
enda vi gör med dem är att sätta ord på redan existerande fenomen. Socialkonstruktionistiska argument av 
det tidigare slaget är hållbara gentemot en essentialistisk ståndpunkt men inte mot en realistisk. I motsats-
ställning till kakskärarargumentet ovan finns en moderat/intentionell konstruktionism. Den bygger vidare 
på redan existerande ”rörelser”. Handling är en konstruktion bestående av rörelse och intention. Båda 
existerar oberoende av våra konstruktioner men det är bara i kombination de får mening. Det här betyder 
alltså att det inte är vi, gemensamt i form av samhället, som skapar individernas intentioner. De finns re-
dan men är inte meningsfulla förrän de tolkas ihop med en ”rörelse”. Denna moderata konstruktionismen, 
tycks det mig, lämnar ett visst utrymme för individuella tolkningsmöjligheter. Om individens intentioner 
existerar innan våra konstruktioner är det då individerna och inte vi tillsammans som grupp som konstrue-
rar? Nu svarar Collin på den här frågan själv. För honom är det självklart att en liten grupp individer själva 
inte kan skapa meningsfulla handlingar som är helt verklighetsfrämmande. Alkemister kan inte tillverka 
guld, även om de tillsammans bestämmer sig för det.  
 
Vilka är? Vilka är inte? 

Det är lätt att få uppfattningen att social konstruktionism är någonting förbehållet samhällsvetenskaperna 
medan naturvetenskaperna med sina blänkande instrument och positiva data har så det räcker och blir 
över utan social konstruktionism. Min uppfattning är att konstruktionistiska idéer och icke-
konstruktionism finns att finna inom båda vetenskapsgrenarna och jag tänkte här ge några exempel på vad 
jag menar.  
 
Jag är övertygad om att väldigt få, om några alls, skulle motsäga sig att samhällsvetenskap studerar av 
människor skapade fenomen och att den därför per definition borde vara konstruktionistisk. Vad som 
dock slår mig är hur det inom flera vetenskapsgrenar tycks finnas en övertygelse om den egna vetenskapen 
som naturgiven. Inte sällan får jag en känsla av att man ser på historiska händelser som just naturliga fakta. 
Att saker och ting verkligen har inträffat i historien betvivlar jag inte men att man en gång för alla med 
fullkomlig säkerhet kan säkerställa en historisk händelse och dess verkliga innebörd ifrågasätter jag.  
 

                                                      
3 Collin, F., ”Social konstruktivisme og den sociale virkelighed”, s. 45, i Järvinen, M. & Bertilsson, M. (red.), (1998) 
Socialkonstruktivisme – Bidrag til en kritisk diskussion 
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Mitt andra exempel är för mig ändå märkligare då den gång på gång ifrågasätts men aldrig tycks ta till sig 
kritiken. Nationalekonomin fastställer gång efter annan sakernas tillstånd som vore det hela en enkel ekva-
tion med givet svar. De modeller nationalekonomin använder sig av för att beskriva och förklara världen 
blandas ständigt ihop med den verkliga världen.  
 
Min mening är inte att beskylla dessa två vetenskaper för positivism men det finns ändå drag hos dem 
båda som tyder på någon form av positivistisk och icke-konstruktionistisk sida.  
 
Mitt exempel på naturvetenskap med konstruktionistiska inslag hoppas jag ska falla väl i smaken. Det 
vanligaste sättet att illustrera energi är som en vågrörelse. Att det är någonting som strömmar från en 
energikälla mot ett mål. Den här metaforen ger med nödvändighet vissa tankemönster. Energi som vågrö-
relse riktar våra uppfattningar om energi och ger med nödvändighet forskning grundad på dessa uppfatt-
ningar. Här skulle historien kunna ta slut men det intressanta är att det finns alternativa sätt att illustrera 
energi. Alternativa metaforer som ger alternativa föreställningar om energins natur. Karen Barad ger i 
”Meeting the universe halfway: Realism and social constructivism without contradiction”4 exempel på hur 
fysiken under 1920-talet förhöll sig till ljus på två helt olika sätt. Dels det ovan nämnda sätt, som en våg, 
men också som partiklar. Dessa två förhållningssätt är motstridiga men båda två fullt vetenskapliga och 
korrekta. Det här är för mig ett tydligt exempel på Hackings tal om tillfällighet. Vetenskapens alternativa 
vägar. Två alternativ som förklarar samma fenomen men ger upphov till olika möjligheter.  
 

Bakgrund till Adbusters 
Min tanke är att det inledande teoristycket om socialkonstruktionism ska fungera som en kunskapsgrund 
för det som följa skall. Den sociala konstruktionismen agerar, menar jag, som en kunskapsteori för Adbus-
ters. Det är så de menar att världen existerar och fungerar. Social konstruktionism blir till en förutsättning 
för rörelsens motstånd. Vore det inte så, som de menar, att vår världsbild är just konstruerad skulle det 
inte finns samma legitimitet att föra fram en motbild. Eftersom, som jag tänkte visa i texten nedan, det är 
medierna som är de stora konstruktörerna i Adbusters världsbild faller det sig också självklart för dem att 
agera mot just medierna. Logiken är enkel. Medierna förmedlar en världsbild. Den världsbilden är inte 
sann, inte heller är den önskvärd. Adbusters vill gå så långt som att säga att vi skulle må mycket bättre om 
världsbilden såg annorlunda ut. Och här känner vi tydligt igen Hackings trestegsraket, hans färdplan till 
social konstruktionism. Det finns också ett annat sätt att se Adbustersrörelsen på. Det är inte så mycket ett 
konstruktionistiskt perspektiv men ett perspektiv som bygger på konstruktionismen. Adbusters går att se 
som dekonstruktionister.  
 
Dekonstruktionism 

Går att ses som en teori sprungen ur semiotiken. Semiotiken eller teckenläran bygger kortfattat på tanken 
om att det är de tecken och symboler som omger oss som skapar vårt medvetande. Begreppsapparaten 
inom semiotiken är stundtals något komplicerad men tanken är att det går att skilja på det som betecknas 
och det som betecknar. Skillnaden, grovt förenklat, det som beskrivs och det som beskriver. Världen finns 
inte för oss att ta in, den förmedlas till oss via språket med hjälp av olika tecken och symboler. Det är först 
när vi talar som vi kan skapa oss en bild och ett medvetande av den fysiska världen runt omkring oss. 

                                                      
4 i L.H. Nelson and J. Nelson (red.) Feminism, science and the philosophy of science, s. 161-194 

 



 7

Dom tecken och symboler vi använder oss av består som sagt av framförallt två delar. Tecknet ”gata” 
består dels av de bokstäver på papperet som utgör ordet ”gata” men det består också av de mentala före-
ställningar vi har om en ”gata”. Anledningen att jag skriver föreställningar beror på att det inte finns någon 
entydigt linjärt samband mellan bokstäverna på papperet och det som breder ut sig mellan husen i städer-
na och som vi går och kör på. Det kan verka underligt att göra en stor sak av att det är en skillnad mellan 
ordet gata vi läser eller pratar och den fysiska gatan vi bor på. Poängen är betoningen på dess godtycklig-
het. Det finns inget naturligt samband mellan ordet gata och den uppfattning vi har om hur en gata är. 
Sambandet är istället något vi får lära oss i samma ögonblick vi lär oss tala. Språket är det som skapar 
sambanden och samtidigt får dem att framstå som naturliga och entydiga. Dekonstruktionismen går ändå 
längre än bara fastställandet av sakernas tillstånd och menar att vetenskapens viktigaste uppgift är att bryta 
upp dessa vanföreställningar vi lärt oss eftersom de bygger på ett maktförhållande där ideologin bestäm-
mer åt oss hur vi ska uppfatta världen runt omkring oss. I What is Deconstruction5, gör Nicholas Royle, 
professor i engelska, en genomgång av begreppet dekonstruktion och försöker sig på en definition av det 
som han ser nästintill odefinierbara begreppet. Dekonstruktionismen startade som litteraturkritik, där 
fransmannen Jaques Derrida framhöll vikten av ”deconstructive reading” att läsa klassikerna på ett nytt 
sätt för att se dess tvetydighet. Dekonstruktionismen såväl som semiotiken har sedan dess spridit sig och 
innefattar flera olika typer av analyser, inte minst visuell analys. För att gå tillbaka till vår gata kan vi ta ett 
exempel på en dekonstruktiv läsning av tecknet gata. En troligtvis gängse uppfattning av en gata är att det 
är något som tar oss dit vi vill, då vi kan köra (och gå) på dem och någonting vi bor på, då vi har adresser 
kopplade till gator. Fast det finns de med en annan syn på tecknet gata. Här ses det istället som en mötes-
plats, öppen för alla och framförallt alla andra aktiviteter än bilism. Och i försök att dekonstruera den 
gängse uppfattningen av tecknet gata genomför de aktioner för att visa på andra tolkningsmöjligheter. 
Reclaim the Street-fester är exempel på detta. Då gatorna istället används till fest och dans och gatorna 
stängs för bilar. Enkelt sammanfattat kan dekonstruktionismen ses som en tanke om det otänkbara som 
Royle uttrycker det. Det tänkbara är det som vi tar för givet, det som är som det brukar. En gata är en gata 
och inget mer med det. Dekonstruktionistiskt tänkande är att se det som inte tas för givet, att se en gata 
för det som den inte ses vara.  
 
Situationisterna 

Kulturjam kan i sig ses som en fortsättning av det arbete Situationisterna påbörjade redan under 1950-
talet. Detta gör Åsa Wettergren en genomgång av i sin avhandling Moving and jamming – implications 

for social movement theory6. Utgångspunkten för Situationisterna var en den postmoderna tiden (the 
postmodern condition). Kännetecknen var kapitalism och konsumism samt dessa tvås nästintill fullstän-
digt hegemoniska ställning. Guy Debord, som går att se som en av de främsta teoretikerna inom den situa-
tionistiska rörelsen, skrev 1967 La societé du spectacle7 (Skådespelssamhället), som kom att bli ett av de 
viktigaste verken för rörelsen. Skådespelssamhället, som Debord pratade om, var den fullständiga över-
gången från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle. Och konsumtionen handlade inte om varu-
konsumtion utan framförallt om konsumtion av bilder och föreställningar.  
 

                                                      
5 Royle, N., “What is Deconstruction”, i Royle, N. (red.), (2000) Deconstructions – A user’s guide 
6 Wettergren, Å., (2005) Moving and jamming – implications for social movement theory 
7 Debord, G., (2002) Skådespelssamhället 
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För Debord och Situationisterna, som i mycket fokuserade på konsten och kulturen, var inte längre det 
färdiga konststycket det viktiga. Det var istället skapandet av situationer som stod i fokus. Situationerna 
som situationisterna talade om var ögonblick där rådande normer ifrågasattes. Détournement, som denna 
teknik kallades, låg till grund för och inspirerade många nya aktionsformer och motstånd. och Situationis-
ternas val stod inte mellan västerländs kommersialism och öststatskommunism utan såg den sanna revolu-
tionen som ett nedgörande av skådespelet. Att skapa situationer innebar att man använde sig av det redan 
existerande men vände på det, eller modifierade det hela, för att just skapa nya förhållningssätt och möj-
ligheter.  
 
Culture Jam 

Culture Jam eller kulturjam som Wettergren8 översätter det till, är en bred rörelse vari Adbusters är en del. 
För henne går begreppets andra ord, ”jam”, att se både som just musikjammandet, att med ett brett kun-
nande allt eftersom hitta på och låta sig dras med i flödet. Att fritt leka med de symboler som finns i vår 
kultur och göra någonting annat av dem. Kulturjam blir då motståndsformernas jazz. Dessutom menar 
hon att ”jam” också går att översättas till ”stockning” eller ”klämma åt”. Culture Jam blir då det besvärliga 
och ifrågasättande. Kulturjammens olika former av piratkommunikation, att stjäla andras kanaler och göra 
till sina egna, representeras av den här tolkningen.  
 
Det är framförallt situationismens begrepp skådespelet och détournement som kulturjammarrörelsen tagit 
fasta på. Kalle Lasn, den kanadensiske grundaren av The Media Foundation Adbusters, beskriver dagens 
samhälle på ett liknande sätt som Debord gjorde. Lasn talar då om ”The Dream” men lånar också från 
Aldous Huxley när och talar om ”soma”9. Hur vårt bildsamhälle blir till en drog som binder oss och får 
oss att tro att denna är den bästa av alla världar.  
 
Journalisten Naomi Klein går i sin bok No Logo10 igenom kulturstörningens, som hon väljer att kalla det, 
historia. Där finns Situationisterna med men också olika framförallt amerikanska och kanadensiska aktivis-
ter och rörelser. Alla med det gemensamt att de vill komma åt kommersialismen och konsumtionen och 
använder sig av olika konstnärliga/aktivistiska metoder. Det finns ett flertal mer eller mindre kända exem-
pel på både svenska och utländska kulturstörare. Akay, som framförallt verkar i Stockholm, är ett svenskt 
exempel och Banksy, som är en engelsk motsvarighet, verkar framförallt i London. Billboard Liberation 
Front i USA, vars målsättning är att varenda människa på jorden ska få sig en egen reklampelare, är ytterli-
gare ett exempel. Dessa är några av de många exempel på kulturstörare som har i stort samma övergripan-
de mål som Adbusters men där vägen och uttrycken tar sig andra former.  

                                                      
8 Wettergren, Å., ”Kulturjam – nya vägar till politiskt motstånd i informationssamhället” i Egeland, H. och Johannis-
son, J. (red.), (2003) Kultur, plats, identitet – Det lokalas betydelse i en globaliserad värld 
9 Lasn, K., (1999) Culture Jam – How to rewerse America’s suicidal consumer binge – and why we must 
10 Klein, N., (2002) No Logo – Märkena, marknaden, motståndet 
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Metod 

Med det här kapitlet om metod vill jag redogöra för mina utgångspunkter när jag senare kommer att börja 
nysta i mitt material. Vad är det med för blick jag tar mig an mitt material? Den frågan anser säkert många 
hör till kapitlet teori, den eller de utgångspunkt(er) en författare har hänger många gånger också ihop med 
den teori som ska användas. Vad jag dock menar är att en utgångspunkt som hänger ihop med metodvalet 
också är minst lika viktig att redogöra för. Det här kapitlet kommer, ska inte förnekas, på många sätt likna 
ett teorikapitel. Det för att den metod jag valt många gånger tar formen också av en teori. Att använda sig 
av ideologi som metodverktyg, som jag kommer att göra, förutsätter att ideologi blir en del av verklighets-
beskrivningen. För att använda ideologi som verktyg måste jag tro att ideologier också spelar roll.  
 
Kapitlet kommer att vara upplagt så att först kommer en genomgång av ideologikritik och kritisk ideologi-
analys, de två metoder inom ideologistudier jag kommer att titta närmare på och använda mig av. Diskus-
sionen blir till en början teoretiska men kommer efterhand att ta formen av en redogörelse för hur jag i 
praktiken använder mig av och arbetar med ideologi i mitt analysarbete.  
 

Ideologikritik / Kritisk ideologianalys 
 
Ideologibegreppet 

 
Att nagla fast en betydelse/definition av ideologi är inte bara klurigt utan också oklokt, då det tar alldeles 
för mycket tid i anspråk och ett begrepps styrka ligger många gånger i att vara just mångtydigt. Terry Eag-
leton ger oss, i Ideology: An introduktion, 16 olika användningar av begreppet ideologi. Dessa ska inte ses 
som flera delförklaringar till ideologibegreppet utan är synsätt separata och skilda ifrån varandra och i vissa 
fall står de dessutom i motsatsställning till varandra. Även om alla inte står helt i motsatsställning till var-
andra är det flera som inte fungerar tillsammans med andra. Min tanke är att presentera ett synsätt, hur jag 
kommer att se på och använda mig av ideologi.  
 
Till att börja med kommer jag att försöka ge en överblick av hur begreppet ideologi används. Först och 
främst kan en åtskillnad göras mellan begreppet ideologi och de olika metoder som finns kopplade till 
ideologibegreppet. Min text kommer att vara upplagd så att jag börjar med en genomgång av begreppet 
ideologi för att sedan gå över till att se på hur man dels kan studera ideologi vetenskapligt men också hur 
man kan använda sig av ideologianalytiska verktyg. Två huvudfåror kan skönjas i studiet av ideologi. Dels 
en marxistisk tradition där ideologins verklighetsomdömen sätts i fokus. Är en ideologi sann eller falsk? Är 
det den förmedlar sant eller falskt? Ett annat spår tar en något neutral ställning då fokus istället läggs vid 
ideologins funktion. Här ses ideologin ibland också som något positivt då den kan innefatta socialt beva-
rande aspekter.  
 
Hur man än väljer att se på ideologins negativa eller positiva egenskaper kan vi konstatera att ideologi är så 
mycket mer än en samling idéer. Min användning av begreppet ideologi ska inte blandas ihop med de t.ex. 
politiska ideologier vi vardagligt pratar om. Dessa, som vi skulle kunna kalla för politiska filosofier, är mer 
eller mindre en samling idéer. Låt oss använda en karta som exempel. En politisk filosofi skulle kunna 
liknas vid en karta, en idékarta som hjälper oss hitta rätt, åsiktsmässigt. Dels kan den användas för att vi 
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själva ska hitta rätt men också för att säga till andra hur de bör och inte bör göra. Framförallt bör påpekas 
att vi alla har olika kartor. Ideologi å andra sidan, till skillnad ifrån en politisk filosofi, är inte bara kartan 
utan innefattar så mycket mer runt omkring. Tillverkaren av kartan inte minst, terrängen vi rör oss i, skor-
na vi har på oss som hjälp över steniga partier, människorna vi ber om hjälp när kartan inte räcker till eller 
vi inte klarar av att läsa den.  
 
Eagleton har en lite mer formell ton när han definierar ideologi. I följande citat refererar han till den 
franske filosofen Louis Althusser; jag fortsätter efter det med ett direktcitat från Eagleton.  

Ideology for Althusser is a particular organization of signifying practices which goes to constitute human be-
ings as social subjects, and which produces the lived relations by which such subject are connected to the 
dominant relations of production in a society. […] On the one hand, ideology is no mere set of abstract doc-
trines but the stuff which makes us uniquely what we are, constitutive of our very identities; on the other 
hand, it presents itself as an ‘Everybody knows that’, a kind of anonymous universal truth.11

Låt oss bena upp vad Eagleton faktiskt säger. Ideologin blir både det som konstruerar oss som individer 
och handlande subjekt, den socialisationsprocess som placerar oss i världen, samtidigt som den är det som 
håller dessa subjekt sammankopplade, alla de sociala praktiker som skapar och återskapar våra medvetan-
den såväl som relationer till världen. Dessa relationer till världen går också att se som de dominerande 
produktionsförhållandena. Denna fråga om makt återkommer jag strax till. Men innan det vill jag belysa 
citatets sista rad, som också är väldigt viktig att påpeka. Ideologi kommer hela tiden att framställa sig som 
ickeideologi och ickeskapad, helt enkelt så naturlig som möjligt. Det oavsett om den talar om naturen eller 
socialt skapade situationer. Ideologi är per definition skapad och är det som ständigt skapar oss men den 
kommer alltid att förneka detta. Och det är just i det ögonblick som den inte framstår som ideologi och 
skapad utan som någonting självklart, naturligt och oundvikligt som den är som mest ideologisk. Det fak-
tum att ideologin är skapad hjälper oss inte i den meningen att vi kan göra oss av med den. Den är stän-
digt närvarande. “The paradox […] is that the stepping out of (what we experience as) ideology is the very 
form of our enslavement.”12 Ett sätt att se på, eller tolka Zizeks citat är att se det ur ett handlingsperspek-
tiv. Ideologin som hela tiden strävar efter naturlighet och osynlighet kommer inte att göra sig själv påtaglig 
om den inte utmanas. Först när den utmanas eller ifrågasätts kommer den att med stor kraft att slå tillba-
ka. Så vårt försök att kliva ur och ifrågasätta ideologin, som på en gång kommer att stoppas, blir ett bevis 
på hur låsta vi är av ideologin. Ett annat synsätt är att se det ur ett medvetandeperspektiv. Det här förut-
sätter accepterandet av att vi kan göra oss medvetna om den ideologi vi lever i. Om vi kan det skulle vi 
också kunna utarbeta motstrategier som i slutändan är befriande, från den ideologi som dominerar oss. Att 
det här skulle vara ett uttryck för vår dominerade ställning kan ses på två sätt. Antingen menas att vår 
motstrategi är effektiv och vi befriar oss från den ideologi vi var i men att vi med nödvändighet kommer 
att hamna i ett nytt ideologiskt tillstånd, ett vi inte reflekterat över och därför blir slavar under. Eller så ses 
motstrategin som kontraeffektiv. Att allt vi gör, oavsett om vårt syfte är med- eller motideologiskt, kom-
mer att få ideologiska konsekvenser.  
 

                                                      
11 Eagleton, T.,  (1991) Ideologyy – An introduction, s. 18-20 
12 Zizek, S., (1994) Mapping Ideology, s. 6 
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Såväl citatet som de olika tolkningarna, speciellt den senaste, är väldigt negativa. Men det vi kan ta med oss 
oavsett hur vi väljer att tolka Zizek är att ideologi med nödvändighet kommer att vara med oss. Vi kan på 
inget sätt göra oss fri den. Och hur skulle vi kunna göra det om det är vad som konstruerar oss som indi-
vider? 
 
Men låt oss återvända till maktfrågan. Eagleton citerar John B. Thompson när han talar om ideologi och 
makt. Viktigt att påpeka är att maktbegreppet i det här sammanhanget ses ur ett foucaulskt perspektiv. Där 
makt inte så mycket är någonting som utövas uppifrån och ner utan istället ses som levda relationer där 
bl.a. kunskap ses som ett sätt att etablera maktförhållanden mellan olika grupper och individer i samhället.  

To study ideology […] is to study the ways in which meaning (or signification) serves to sustain relations of 
domination.13

Att makt och ideologi går hand i hand är det ingen tvekan om. Förhållandet de två sinsemellan blir fram-
förallt ett där ideologi legitimerar makt, eller rättare sagt vissa maktrelationer. Eagleton pekar också på sex 
olika typer av sådan legitimering och hur den kan gå till. Genom ”promoting” görs ideologins egna värde-
ringar fördelaktiga och desamma görs självbevisande och framställs som naturliga och oundvikliga genom 
”naturalizing” och ”universilizing”. Motstånd å andra sidan osynliggörs och stängs ute genom ”denigra-
ting” och ”excluding” Den sociala verkligheten, eller för tydlighetens skulle de sociala förhållandena i den 
sociala verkligheten, görs otillgänglig genom ”obscuring” där sakernas sanna tillstånd försvinner i en dim-
ma av ”mystification”. De här strategierna, som ideologin ständigt använder sig av, är också användbara 
verktyg för att förstå hur ideologin fungerar. Fördelarna med det här synsättet är att det är väldigt använd-
bart på dominerande ideologier. Men inte alla ideologier är i maktposition och de som är det är det inte 
alltid eller i alla situationer. Den politiske filosofen Martin Seliger har en lösning då han istället ser på ideo-
logi som 

sets of ideas by which men [sic] posit, explain and justify ends and means of organised social action, and spe-
cifically political action, irrespective of whether such action aims to preserve, amend, uproot, or rebuild a 
given social order14. 

Den här öppningen som Seliger ger gör att vi kan prata också om ickedominerades ideologier. Ideologi 
handlar likväl om makt men inte nödvändigtvis om en klass och dess dominerande över en annan klass 
eller flera andra klasser. Det kan likaväl handla om en motkulturs ideologi vars syfte och mål är samhälls-
förändring.  
 
Den här breddningen av ideologi, där det inte längre enbart ses som ett dominansverktyg är viktigt då det 
visar på vikten av att kontextualisera ideologierna såväl som ideologiska utsagor.  

Ideology is less a matter of the inherent linguistic properties of a pronouncement than a question of who say-
ing what to whom for what purposes. […] exactly the same piece of language may be ideological in one con-
text and not in another; ideology is a function of the relation of an utterance to its social context.15

                                                      
13 Eagleton, (1991)s. 5 
14 ibid., (1991), s. 6 
15 ibid, s. 9 
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Det är alltså inte vad som sägs som är det viktigaste. Viktigare är istället vem som talar och vem som tillta-
las. Men kanske viktigare ändå är vid vilket tillfälle ett uttalande görs. Sven-Erik Liedmans exempel är 
talande. Att påstå att jorden är rund går knappast att tolka som ett ideologiskt uttalande. Att påstå det är 
bara att konstatera det uppenbara, att motsäga det är omöjligt om talaren ska kunna bevara någon form av 
respekt. Allt detta förutsätter dock att påståendet görs i modern tid. Ett sådant påstående på 1600-talet 
skulle under vissa omständigheter vara revolutionerande och överallt annars hädelse och bestraffas med 
döden.16  
 
Diskurs 

Att blanda in begreppet diskurs i en text om ideologi är inte bara klurigt utan också nödvändigt. Det är 
möjligt att se diskurs såväl som skilt ifrån ideologi som en integrerad del av den.  
 
Som jag kommer att se på förhållandet diskurs och ideologi blir diskurs den språkliga förmedlingen av 
ideologi. Det här är en ståndpunkt Teun A. van Dijk, holländsk professor i diskursstudier, framför i Ideo-

logy: a multidisciplinary approach. van Dijk beskriver diskurs som språkliga manifestationer av ideologin, 
må de vara samtal eller texter, må det vara i samtid eller historia.  

The primary meaning of the term ’discourse’ as it is used here […] is that of a specific communicative event. 
[…] its written or auditory result as it is made socially available for recipients to interpret. ‘Discourse in that 
case is the general term that refers to a spoken or a written verbal product of the communicative act.17  

Van Dijks syn på diskurs som en språklig utsaga kopplas till ideologi på det sättet att diskurs ses som en 
språklig förmedling av ideologi. Med det här menas att när ideologi sprids via tal eller text är det diskurser 
som är i arbete. Att diskurs och ideologi inte är direkt utbytbara beror på att inte all diskurs med nödvän-
dighet fungerar ideologiskt men kanske framförallt eftersom inte all ideologi förmedlas diskursivt. Frågan 
blir då hur vi skulle kunna förmedla någonting om inte genom språket och därmed genom diskurser? En 
berättigad fråga. Svaret kan tyckas banalt och behöver en del förklaring. Ideologi kan, utöver via språket, 
också förmedlas med hjälp av handlingar som får ideologiska konsekvenser utan att konsekvenserna ifråga 
har varit språkligt förankrade. Det finns en berättelse om en bro, vare sig den är sann eller inte spelar i 
sammanhanget mindre roll det viktiga är vad berättelsen kan säga om ideologi kontra språkliga diskurser. 
Berättelsen börjar med att en ny bro skulle byggas mellan två stadsdelar. Problemet som uppstod var att 
lokaltrafikbussarna inte kunde köra över bron eftersom ”bron blev för låg”. Med resultatet att enbart de 
med egen bil kunde pendla mellan stadsdelarna. Det diskursiva i det här exemplet handlar inte nödvän-
digtvis om brons ideologiska konsekvenser, då det diskursiva istället handlar om t.ex. brons ritningar, be-
slutet av att bygga bron eller debatten kring den. Konsekvenserna å andra sidan av den färdiga bron var 
tydligt ideologiska då vissa grupper och individer hindrades från att resa mellan stadsdelarna.  
 

                                                      
16 Liedman, S., (1989)  ”Om ideologier”, i Liedman, S-E och Nilsson, I. (red.), (1989) Om ideologi och ideologiana-

lys – uppsatser och texter 
17 van Dijk, T.A., (1998) Ideology – A multidisciplinary approach, s. 193-194 
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Ideologianalys 

Ideologianalysen är eklektisk, eller kanske snarare syntetisk. Då den kombinerar och plockar det goda från 
olika vetenskapsgrenar och metoder.18 Det är inte så mycket det strikta tillvägagångssättet som karaktärise-
rar ideologistudier. Istället får ett mer pragmatiskt förhållningssätt träda in.  
 
Ur ett ideologianalytiskt perspektiv ses en text inte bara som skrivna ord ur vilka det går att hämta infor-
mation. Det är inte enbart orden på papperet och dess relation till varandra som har betydelse. Det behö-
ver inte ens vara en text i traditionell mening, inte heller text i en vetenskaplig bemärkelse, ett empiriskt 
material. För ideologianalysen är studieobjekten alla de varierande resultat som kan uppstå av mänsklig 
medveten handling. Och det är här, bland annat, som ideologistudier skiljer sig ifrån diskursstudier, som 
jag pratade om ovan. Så vare sig det handlar om en text, ett specifikt skrivet dokument, eller en konstruk-
tion, som en bro, eller en handling eller vad det nu må vara blir utgångspunkten ändå den samma. Till att 
börja med måste en distinktion göras mellan det synbara och det dolda. Liedman påpekar att det är viktigt 
att komma ihåg att det synbara, det manifesta i texten, och det dolda, det latenta i texten, inte på något sätt 
representerar två olika delar. De är inte tecken på två uppsättningar ideologi i texten utan bara olika sätt på 
vilket en och samma ideologi visar sig, mer eller mindre tydligt. 19

 
Det manifesta, alltså det tydligt uttydbara, är bara en utgångspunkt för ideologianalysen. Manifestationen, 
det texten direkt säger om verkligheten, kan aldrig vara nog. Det är just detta, en manifestation, av någon-
ting annat. Detta andra, det dolda, är ideologianalysens mål. För att nå dit måste textens latenta budskap 
avslöjas. Här blir det än tydligare att det inte är texten isolerad för sig som är det viktiga. Det som existerar 
utanför och runt texten blir om möjligt än viktigare. Ramen eller kontexten runt texten och verkligheten är 
ideologianalysens utgångspunkt.  
 
Det övergripande begreppet eller fenomenet tar sig två uttryck. Dels i form av idéer, vad som innefattas i 
begreppet eller fenomenet, och dels i form av normer, eller gestaltningar och realiseringar. Idéerna är de 
uppfattningar vi har, hur vi tycker att någonting är, främst på ett teoretiskt plan. Normerna å sin sida inbe-
griper de olika sätt vi uttrycker begreppet i sig såväl som de idéer vi har om begreppet. Nu är inte förhål-
landet mellan idéer och normer ensidigt utan de påverkar varandra åt båda håll. De idéer vi har om ett 
visst begrepp skapar förutsättningar för hur vi kan uttrycka begreppet. Vidare skapar uttrycken å sin sida 
förutsättningar för hur våra idéer om begreppet ser ut.  
 
Traditionellt sysselsätter sig ideologiintresserade med textstudier då olika former av texter enklast uttrycker 
idéerna. Exempel kan vara partiprogram, politiska manifest eller offentliga utredningar. Det är här idéerna 
formuleras i ord. Med det inte sagt att det bara är genom de olika texterna idéerna existerar. Texterna ska 
främst ses som ett lätthanterligt uttryck, bland andra uttryck, på begreppens idéer.  
 

                                                      
18 Liedman, Dahl, Nilsson och Olausson, ”Ideologisk förändring: framstegstänkande och förnuftstro i förvandling, 

1890-1914”, i Liedman, S-E och Nilsson, I. (red.), (1989) Om ideologi och ideologianalys – uppsatser och 

texter 
19 Liedman, S., (1989) 
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Som sagt är det manifesta i texterna det texterna uttrycker i ord. Den synliga meningen, den mening vi kan 
ta till oss vid en enkel läsning av texterna. Det här kan ses som ett första steg i analysen. Att få en över-
gripande bild av hur begreppet förklaras, hur dess idéer formuleras. Det är i ärlighetens namn inte så 
mycket en analys utan mer ett avstamp ur vilket analysen påbörjas. Fast det första steget är ett litet som 
snabbt ska följas av det andra. Här kommer det latenta in i bilden. Viktigare än vad som direkt sägs, vad 
som uttalas fritt och ledigt, är det som underförstås, antyds och inte sägs. Ideologianalysens uppgift är att 
göra det latenta manifest. Att lyfta upp det som inte enkelt låter sig skärskådas till ytan. Det är genom den 
processen vi kan få en uppfattning om ideologin.  
 
Det vi just gått igenom är analysens första steg. Det som rör texten i sig. Här blickas det inåt och texten 
tillåts tala för sig själv samtidigt som vi som läsare tar oss igenom det som ska tas för givet. I nästa och det 
tredje steget lyfts blicken något och i blickfånget hamnar verkligheten och det sociala sammanhanget. 
Analysens första steg kommer på ett eller annat sätt att lyfta fram textens verklighetspåståenden såväl som 
dess handlingsuppmaningar20. Med dessa verklighetspåståenden och handlingsuppmaningar vill texten 
någonting. Texten beskriver världen eller förhållanden i den. Att jag skriver beskriver ska inte blandas ihop 
med att ideologianalys förutsätter att den studerade texten nödvändigtvis gör en ”korrekt” beskrivning. 
Istället handlar det om just verklighetspåståenden. Påståenden om hur världen ser ut, hur det förhåller sig 
och kanske framförallt hur det borde förhålla sig. Till den sista typen av påståenden kopplas sedan snabbt 
vad texten vill att vi som läsare ska göra för någonting, utföra eller låta bli att utföra en viss handling. En 
annan viktig aspekt att fundera på i studiet av textens sociala sammanhang är att se hur handlingsuppma-
ningarna riktar sig. Vilka är det som uppmanas? Vilka är det som uppmanas till vad? Får olika klasser olika 
typer av uppmaningar i en och samma text?  
 
Som Liedman, Dahl, Nilsson och Olausson uttrycker det ”Ideologin styrka – men också dess mödosam-
het – ligger i att hålla alla dessa tre dimensioner öppna.”21 Min tolkning är att det är ogjort arbete att för-
söka separera de tre. Att på något sätt utesluta t.ex. det sociala sammanhanget och fokusera på bara texten 
och dess verklighetspåståenden ger en haltande analys då de tre olika stegen inte följer på varandra utan 
istället bygger och följer på varandra samtidigt.  
 
Ideologikritik 

Ideologikritik och ideologianalys är inte helt olika varandra men därmed inte heller helt lika. Om man med 
en ideologianalys framförallt vill framhäva och visa på en ideologi vill man med ideologikritik istället avslö-
ja den. Ideologikritik är som namnet avslöjar mer kritisk och accepterar inte nödvändigtvis ideologin som 
den framställer sig. För ideologikritiken finns det alltid underliggande motiv, det finns alltid någon eller 
någonting som tjänar på en viss aspekt av ideologin.  

Ideologikritik kan vi här kalla den ideologianalys, som framhäver som centralt sådant i det ideologiska ut-
trycket som aldrig når ytan och som kan antas förbli fördolt därför att ideologins effektivitet gynnas därav. 

                                                      
20 Liedman, S., (1989) 
21 Liedman, Dahl, Nilsson & Olausson, (1989), s. 164 
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Ideologikritiken avslöjar ideologin (och att avslöja behöver inte nödvändigtvis innebära att komma på någon 
med stora skamligheter) genom att systematiskt vägra att acceptera ideologins eget uttryck.22  

Ett sätt att systematiskt vägra acceptera ideologins eget uttryck blir att jämföra de verklighetspåståenden 
som görs med verkligheten. Eller för att låna Mathias Martinssons ord, i ”en ideologikritisk analys [ham-
nar] det emancipatoriska kunskapsintresset mer […] i förgrunden”23. Uppgiften blir som sagt mindre att 
visa på ideologins natur och istället visa hur den har (negativ) inverkan på oss som lever i den.  
 
Praktiskt genomförande 

Kritisk ideologianalys menar att ett av de första stegen i analysen är att se vilka verklighetsanspråk där 
finns i texten. En viktig del av att säga någonting över huvudtaget är att beskriva världen. Vare sig man gör 
det uttryckligen eller indirekt spelar i slutändan inte så stor roll. Att säga någonting är att beskriva, av den 
enkla anledningen att för att säga någonting måste vi befinna oss någonstans. Och detta någonstans måste 
på ett eller annat sätt förmedlas till dem som man talar till. Summa summarum måste också ett av mina 
första steg bli att se på verklighetspåståendena i Adbusters.se:s texter. En utsagas andra del, inte andra i 
någon bemärkelse att den är underordnad utan bara på så sätt att det är det andra jag tar upp, måste bli 
dess handlingsuppmaning. På ett strikt sätt att se på utsagor blir de värdelösa, eller kanske snarare me-
ningslösa, om de inte hänvisar till någonting verkligt, eller fysiskt.  
 
Tillsammans bildar dessa två textens helhet. Och det är också dessa två som blir mitt huvudsakliga fokus 
och analysverktyg i min första analys av Adbusters Sveriges båda manifest. Jag läser igenom texten och 
lyfter ut de delar som handlar om dels verkligheten, eller rättare sagt Adbusters sätt att se på verkligheten, 
dels de som på olika sätt manar till handling. Nu bör tilläggas att påståenden om verkligheten eller uppma-
ningar till handling på inget sätt är enkla eller homogena kategorier. Verklighetspåståenden handlar om 
såväl den fysiska världen som vårt sociala förhållande till den; dess historicitet som dess nuvarande form. 
Handlingskategorin är på sitt sätt lika komplex. Till handling sammanfogas utsagorna om rörelsens egna 
planer och intentioner med de uppmaningar de ger oss såväl som sina fiender. Som separata men ändock 
på sätt och vis tillhörande båda kategorierna kommer jag också att lyfta ut det som handlar om rörelsens 
självbild, hur de beskriver sig själva.  
 
Hur blir då analysens andra steg? Utgångspunkten blir de utlyfta textstyckena. Här är kategorierna inte 
klara från början. Till skillnad från första steget måste nu meningarna få tala för sig själva. De måste struk-
tureras igen. Från att ha varit en retorisk text, innan steg 1 i analysen, ska slutet på analys 2 mynna ut i att 
texten reducerats till dess kärna. Det kan ses som retorikens omvända ordning.  
 
Det kan vara lite klurigt att använda sig av bara text när man ska tala om en rörelses ideal. Som nämnt 
tidigare är ideal inget enkelt begrepp utan ett som består av många olika delar och framförallt tar sig 
många olika uttryck.  
 
I läsningen av ett manifest kan det bli svårt att reda ut och skilja det primära från det sekundära. Vad är 
det som är kärna och vad är det som är utfyllnad. I en text framstår lätt allt som lika viktigt. En av mina 

                                                      
22 Leidman, (1989), s. 30 
23 Mathias Martinsson, e-post 050116 
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strategier för att komma runt just detta problem blev att använda de två olika manifesten och jämföra de 
två. Min uppfattning är att de likheter som finns dem emellan är tecken på grundläggande värden hos 
rörelsen manifesten talar om. Om inte annat är de värden som är beständiga över tid.  
 
En annan strategi är att förankra de ideal som ges uttryck för i texten i olika uttryck. Och med uttryck 
menar jag då framförallt det olika bildmaterial jag använder mig av. Min tanke är att koppla de kategorier 
som framträder i läsningen av manifesten till de olika visuella uttryck rörelsen väljer att själva presentera. 
Detta för att det är min övertygelse att bild och text hänger samman. De visuella uttrycken kommer att 
understryka de sidor hos sig själva man valt att framhäva i text.  
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Empiri – Analys – Resultat  

Mitt kapitel om empiri, analys och resultat kommer att växa fram på följande sätt. Till att börja med kom-
mer jag att gå igenom mitt empiriska material. Det handlar om Adbusters Sveriges manifest, som finns i 
två exemplar. Dels det första som låg på hemsidan Adbusters.se fram tills strax efter lanseringen av den 
nya tidningen Såld. I tidningen Såld och på hemsidan konstplikt.com finns en text som nu också har ersatt 
det gamla manifestet. Båda dessa ligger som grund för min uppfattning om Adbusters Sverige som rörelse. 
Till det här har jag också använt bilder från Adbusters egna hemsida, reklamsabotage.se, en samlingsplats 
för olika typer av aktioner riktade mot reklam i den offentliga miljön, samt bilder från JcDecauxs hemsida. 
JcDecaux får fungera som en form av motpol till Adbusters, då några exempel på annonser de har gjort 
bär starka drag av adbust.  
 
Parallellt med genomgången av mitt empiriska material kommer jag att genomföra min första analys. Att 
försöka skilja dessa två steg åt blir nästintill omöjligt eftersom det första analyssteget i stora drag bär for-
men av kategorisering. Jag gör en genomläsning av material samtidigt som det binds samman och delas 
upp beroende på hur de olika delarna ser ut.  
 
När den första analysen är gjord kommer jag att gå vidare till ett andra analyssteg. Det här kommer också 
att likställas med mitt resultat. Det är här jag sammanställer första analysen och delar upp materialet i ytter-
ligare nya kategorier. Om det första steget handlar om hur delarna var för sig ser ut och vilka likheter de 
har med varandra handlar det andra steget om att se förhållanden i materialet.  
 

Adbust i text och bild 
Min empiri består i huvudsak av två delar. Dels de texter som Adbusters använder sig av/skriver och dels 
bilder på aktioner och exempel på adbusts eller adbustliknande aktioner.  
 
De texter de själva skriver använder jag som underlag för bilden av Adbusters Sverige och rörelsen i stort. 
Jag väljer att kalla det en rörelse då det handlar om en organiserad verksamhet med ett gemensamt mål 
och utstakade arbetsmetoder. Som jag tidigare nämnt är det framförallt Adbusters Sveriges manifest som 
är mitt textmaterial. Manifestets två versioner är hämtade november 2005 respektive mars 2006, båda två 
från Adbusters.se. Det andra manifestet har, i olika versioner, publicerats på tre olika ställen (vad jag kän-
ner till). Dessa är, i den ordning jag sett dem dyka upp, konstplikt.com, ett konstprojekt med Christoph 
Fielder som en av förgrundsgestalterna (Fielder är också en av grundarna till Adbusters Sverige), tidningen 
Såld, Adbusters Sveriges nya tidning med inriktning mot kulturjam, adbust och fritt kulturutövande, och 
sist men inte minst på den nya versionen av hemsidan Adbusters.se, som lanserades i början av 2006. Den 
första versionen har försvunnit från hemsidan men blir ändå en del av mitt material eftersom det fortfa-
rande säger en del om rörelsen.  
 
Till detta textmaterial har jag kopplat olika visuella uttryck på adbust. Det är främst bilder ifrån och på 
aktioner, omgjorda reklamer, dokumenterade i bildform och publicerade på Internet. Mina källor för dessa 
bilder är framförallt reklamsabotage.se, en hemsida som samlar egna och andras aktioner med betoning på 
just adbust och kulturjam, och Adbusters.se. Båda dessa sidor har som sagt bilder på olika aktioner och 
det är dessa jag använder mig av. De får bli representativa för vad Adbusters visar upp av den enkla an-
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ledningen att det är de här aktionerna rörelsen själv väljer att visa upp. Utöver dessa två hemsidor använ-
der jag också några andra källor för bilder. Byggnads kampanj 04 är en av dem som används. Inom samma 
fält men senare i tid kommer kampanjerna ”Alla ska med” som först lanserades av Socialdemokraterna 
inför valet 06, men strax efter lanserades på nytt av Moderaterna. Ytterligare en källa värd att kommentera 
är JCDecaux. Ett av Sveriges stora reklamföretag som säljer annonsplats på offentliga platser. På deras 
hemsida, jcdecaux.se ges exempel på olika annonskampanjer de gjort för kunds räkning. Några av dessa 
kommer jag att använda mig av för att tydligare visa mina avsikter.  
 
Det gamla 

Två huvudfåror framträder i läsningen av Adbusters.se äldre manifest. Dels deras verklighetsbeskrivning, 
de faktapåståenden de gör om vår tid, dels vad de vill göra och vad de vill att vi ska göra. Manifestet består 
av fem punkter, varav fyra är av ett mer beskrivande slag. Dessa fyra är punkt 1-3 och 5,  

1. Vad är Adbusters? 
2. Vem är Adbusters? 
3. Hur är vi organiserade? 
5. Vad är det offentliga rummet 

Punkt nummer 4 är, till ytan, den punkt som utgör det manifestiska.  
4. Varför Adbusters? 

Vad är målet, varför sträva mot det, varför göra motstånd?  
 
Viktigt att påpeka här är att manifestet inte utgör något manifest i en utopisk samhällsbyggande anda. Det 
finns inga storslagna visioner om samhället efter maktskiftet, en värld efter den rådande målas aldrig upp. 
Och det är nog det man strävat efter. Det som poängteras i manifestet är istället en enkel verklighetsbe-
skrivning med medier och pengar som de utlösande faktorerna till Adbusters motstånd.  
 
Det nya, eller de nya 

I stort är det ett nytt manifest det handlar om. Orsaken till mitt ordval här är att samma manifest har pub-
licerats i några olika former. Tre olika platser men i två olika versioner. Konstplikt.com och Adbusters.se:s 
är lika och det är texten i Såld som skiljer sig från de andra, i ordval såväl som i vilka som står med som 
medlemmar. De två, tidningen Såld och Adbusters.se, fungerar som rörelsens forum och språkrör. Konst-
plikt.com har bara med en reklam för nya tidningen Såld. Naturligare, kan tyckas, vore om det var konst-
plikt.com som skiljde sig från Såld och Adbusters.se.  
 
Bild 

Bildmaterialet kan vid en första anblick framstå som spretigt och inkonsekvent men min tanke är ändå att 
de alla säger någonting om rörelsen Adbusters och/eller fenomenet adbusting. De är som nämnts ovan 
insamlade från flera olika håll, men med den gemensamma nämnaren att de på ett eller annat sätt uppfyller 
idén om Adbusters.  
 

Text och bild, på djupet 
Först ut kommer mitt textmaterial. Det är som sagt manifesten jag kommer att titta på i ett första skede. 
Därefter kommer de olika visuella uttrycken jag samlat att studeras. I den här delen kommer inte så myck-
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et koppling göras dessa två delar emellan utan de får var för sig studeras och analyseras, i ett första steg 
kommer en kategorisering av material att genomföras.  
 
Adbusters.se, manifestet/manifesten 

Till hjälp i analyserandet av textmaterialet använder jag mig dels av förhållandet mellan det manifesta och 
det latenta i texten men kommer också att använda mig av olika kategorier för att tydliggöra textens inten-
tion och mening. De kategorier jag använder mig av är: 

• medlemmar 
Vilka anser de sig vara behöriga som medlemmar?  

• verklighetsomdömen 
Vad är det texten säger om världen vi lever i. Hit hör både de beskrivningar de gör om världens 
tillstånd men också om hur de menar att världen egentligen förhåller sig.  

• handling 
Vad är det för typ av handling texten uppmanar till, dels av sig själva men också av oss som läsa-
re?  

 
Något som också slår mig när jag läser de olika texterna är genomgången av rörelsens medlemmar. Båda 
manifesten listar rörelsens medlemmar, vilka som tillhör, vilka som utgör. Intressant är också att de två 
”medlemslistorna” skiljer sig åt, ganska markant.  
 

Steg 1 

Medlemmar 

I listningen här nedanför har jag valt att inte ta med manifestet ifrån konstplikt.com eftersom den orda-
grant ser ut som det nya manifestet på Adbusters.se. Dessa tre som finns under står i den ordning de pub-
licerades, påpekas bör att det är i den ordning jag har hittat dem.  
 
Gamla manifestet 
konstnärer, artister, aktivister, författare, studenter, utbildare, entreprenörer24

 
konstplikt.com 
unga och gamla tänkare, aktivister, anarkister, frihetsivrare, miljöarbetare, drömmare, nätpirater, visionä-
rer, culture jammers, slackers, arbetare, akademiker, feminister, internationalister, designers, hackers, mu-

siker, kulturarbetare, professorer, fredsaktivister, lärare, konstnärer25

 
Såld 
unga och gamla tänkare, aktivister, anarkister, frihetsälskare, miljöarbetare, drömmare, visionärer, culture 
jammers, slackers, arbetare, akademiker, feminister, internationalister, designers, professorer, fredsaktivis-
ter, lärare, konstnärer26

                                                      
24 Adbusters.se, 041101 
25 Adbusters.se, 060903 
26 Såld 
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Först och främst kan man se att medlemslistan blir längre och längre. Fler och fler kan det tyckas ryms 
under parollen Adbusters, jag kommer att återkomma till om det verkligen förhåller sig så. Till att börja 
med kan förändringen tolkas som en förändring över tid, om vi väljer att se det nya manifestet som ett 
och inte flera nya. En annan aspekt av förändring/skillnaden i medlemslistor här är att de två nya manifes-
ten skiljer sig åt. Tydligare blir det när vi ser närmare på vilka som skiljer sig åt. Det nya manifestet publi-
cerades på tre olika ställen, varav två var elektroniska (hemsidor) och den tredje var i tryckt form (en tid-
ning). Frågan här är om det är en slump att det tryckta manifestet skiljer sig från de elektroniska.  
 
Understruket är de två grupper som finns med i alla tre texterna. Med kursiv stil har jag markerat de grup-
per som skiljer Såld mot det nya manifestet. Den elektroniska medlemslistan är den mest omfattande och 
frihetsälskare har också ersatts med frihetsivrare. Frågan är också varför nätpirater, hackers, musiker och 
kulturarbetare inte får vara med i texten som publicerades i Såld. Värt att notera kan också vara att de två 
enda kategorierna medlemmar som finns representerade i alla fyra varianterna av manifestet är aktivister 
och konstnärer. Det går snabbt att se en förklaring i det att Adbusters härstammar från kulturjam, som av 
Wettergren kallas för motståndskulturernas jazz. En kombination av konstnärskap och aktivism.  
 
Verklighetspåståenden  
Här ska snabbt också bara konstateras att härifrån och ner kommer de nya manifesten inte att skilja sig åt. 
För enkelhetens skull kommer jag att lista det gamla manifestet till vänster och det nya till höger.  

 
Gamla manifestet 

Något fel på det offentliga rummet 
Vi påverkas av massmedia 
Mening och behov blir producerade 
Informationen flyter 
Maktinstitutionerna = TV och övrig media? 
Konsumtions - och populärkulturindustrin sät-

ter agendan 
Alla inte delaktiga i de gemensamma utrym-

mena 
Pengar och kommersiella intressen dikterar 

våra liv 
Begränsad uppfattning om det offentliga 
Offentliga rummet allas 
Det offentliga rummet är taget ifrån oss 
Etablerat system där allt kan köpas och säljas 
Rätt att påverka det offentliga rummet 
 
 
 
 
 

Nya manifesten 

Domedagsmaskineriet totala övertagande av 
våra liv.  

Vi är bestulna på medel.  
Samarbete och civil olydnad fört historien 

framåt.  
Traditionella indelningen i höger-vänster 
Nyliberalismen/kapitalismen är förhärskande 

världen över.  
Ljus framtid för människor 
Reklamen ljuger.  
Moderna tidens idoldyrkan.  
Människans potential.  
Lydnad som ett större samhällsproblem än 

olydnad 
Det offentliga rummet som vårat-lika mycket 

som alla andras 
Vår rätt att utsmycka-tillsammans och till gagn 

för alla inte bara företagen 
Vi äger och ska forma staten och lagarna, inte 

tvärtom 
Patriarkal ordning 
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Demokrati har reducerats till att rösta 
Våld = brist på konflikthantering. 
Vi är i post-modernism sista fas 
Agerar vi inte nu går vi under 

 
Det som slår mig är graden av teoretisering i det nya manifestet. Begreppsapparaten är mer utvecklad och i 
viss mån moderniserad. Man skulle kunna säga att den följer tidsandan med införandet av begrepp som 
nyliberalism och patriarkat. I det gamla finns det en något enklare analys med framförallt medierna i för-
grunden, kopplat till de kommersiella intressena, kapitalet. Den skillnad som också märks i övergången 
från det gamla manifestet till det nya är hur tonen skärps. Det finns en större bestämdhet och en hårdare 
ton i det nya manifestet. Låt mig ge några exempel. Att säga att reklamen ljuger istället för att konstatera 
att vi påverkas av medierna är ett tydligare ställningstagande och med det följer en hårdare kritik. Och att 
tala om vår närstående undergång och domedagsmaskineriet skapar helt nya bilder jämfört med den rela-
tivt snälla verklighetsbeskrivning som gamla manifestet ger.  
 
Högre grad av agens tilldelas människor. Tydligt är också att mycket i grunden är samma. Mycket av för-
skjutningarna handlar om ordval och inte nödvändigtvis en helt ny syn på världen. Å andra sidan ska inte 
de enskilda ordens betydelse förringas, speciellt inte i en text där det menas att t.o.m. två prickar ovan ett 
”A” gör all skillnad.  
 

Handling 

Gamla manifestet 

Förändra synen på det offentliga rummet 
Förändra det offentliga rummet 
Utveckla den nya social aktiviströrelsen 
Nätverk, ingen ledare 
Alla får delta 
Förändra hur  vi påverkas av massmedia 
  mening och behov skapas 
  makt utövas 
  TV och media drivs 
Ändra på hur konsumtions och populärkultur-

industrin sätter agendan 
Mål: Främja grundläggande omvärdering 
Förändra och förbättra förutsättningarna för 

allas delaktighet 
Etablera förståelse att offentliga rummet är al-

las 
Uppmana och öka intresset för offentliga rum-

met 
Återtagande av det offentliga rummet 
Ifrågasätta det etablerade 

Nya manifesten 

Stoppa domedagsmaskineriet 
Uppmuntra och stimulera till samarbete 
Återta bestulna medel 
Ställer oss utanför (höger-vänster) 
Genomföra ett paradigmskifte  
Störa, stöta, gunga, välta och transformera 

fram en ny ordning 
Inte bakåtsträvare 
ändrar produkternas placering 
klistar på nya streckkoder 
hjälpa företagen tala sanning i reklamen 
bespotta den innehållslösa moderna tidens 

idoldyrkan 
dyrkar oss själva och människans potential att 

göra gott 
vägrar lyda order 
formar och utsmyckar det offentliga 
ickeagerande, inte shoppa 
äger och formar staten och lagarna 
föraktar den patriarkala ordningen 
skrattar åt definition av demokrati 
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föraktar våld 
agera kreativt 
agera nu 

 
Skillnaderna när det kommer till handlingsuppmaningarna är inte lika markanta mellan de två manifesten. 
Båda manar till ungefär samma handlingar och målet är ungefär likadant formulerade. Det som dock 
märks är att som när det gällde verklighetspåståendena skärps tonen. I det gamla betonas flera gånger att 
saker ska förändras, utvecklas osv. i den tonen. I det nya talas om vad som ska göras, paradigmskifte, 
genomföra etc.  
 
I det nya finns också en öppning för att hitta lösningar. Hjälpa företagen, sluta konsumera. Det blir tydli-
gare och i viss måna också mer ödesmättat. Intressant är också att det ges fler konkreta exempel. Såväl 
handgripliga uppmaningar som att flytta på produkter i affärerna till vad det specifikt är i den nya tiden 
som motståndet bör riktas mot, t.ex. idoldyrkan.  
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Steg 2 

 
Medlemmar 

Gamla 

Konstnärer 
Artister 
Författare 
 
 
Aktivister 
 
 
 
 
 
Studenter 
Utbildare 
 
 
Entreprenörer 

Konstplikt 

Konstnärer 
Designers 
Musiker 
Kulturarbetare 
 
Aktivister 
Fredsaktivister 
Culture Jammers 
Nätpirater 
Hackers 
 
Akademiker 
Professorer 
Lärare 
 
Arbetare 
 
Unga och gamla tänkare 
Feminister 
Anarkister 
Frihetsivrare 
Internationalister 
Miljöarbetare 
 
Visionärer 
Drömmare 
 
Slackers 

Såld 

Konstnärer 
Designers 
 
 
 
Aktivister 
Fredsaktivister 
Culture Jammers 
 
 
 
Akademiker 
Professorer 
Lärare 
 
Arbetare 
 
Unga och gamla tänkare 
Feminister 
Anarkister 
Frihetsälskare 
Internationalister 
Miljöarbetare 
 
Visionärer 
Drömmare 
 
Slackers 

 
Förändring i listningen av medlemmar kan ses på två sätt. Dels är det på ett ungefär samma grupper i de 
nya som det gamla, men dels är det också helt nya. Som nämnt är aktivister och konstnärer de två grupper 
som inte förändras i något av manifesten. Å andra sidan kompletteras dessa två grupper i de senare mani-
festen av olika andra grupper samtidigt som de skjuter bort andra grupper. Artister och författare ersätts 
av designers och musiker. Är designers och musiker ”coolare” grupper att ha med i en motståndsrörelse 
än artister och författare? De olika aktivisterna förtydligas också då de kompletteras med fredsaktivister 
och culture jammers. Att nätupplagan också lägger till nätpirater och hackers är måhända en anpassning 
till publiceringsmediet? Vidare har man i de nya manifesten ersatt studenter och utbildare med akademi-
ker, professorer och lärare. En förskjutning sker från något vagare och vidare begrepp mot specialisering 
och teoretisering. Akademiker, som för tankarna till universitetsutbildade, istället för studenter, som kan 
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innefatta också gymnasielever; professorer och lärare, som är klart definierade yrkesgrupper med examen, 
istället för utbildare, som kan täcka in allt ifrån förskola till folkhögskola. Ett tydligt exempel på politisk 
förskjutning i medlemslistan är övergången från entreprenörer till arbetare. Som jag kommer att återvända 
till, går det här att koppla samman med ett värdemässigt avståndstagande ifrån nyliberalism och kommer-
sialism. Den första av de två nya kategorierna, som jag väljer att kalla ideologer och utopister, hänger ihop 
med de olika visuella uttryck som det ges prov på från rörelsens sida. Jag kommer att visa senare att t.ex. 
antisexism och miljöaktivism finns representerat också i bildform. Att drömmare och visionärer också får 
representation kopplar jag samman med en ljusare världsbild än det första och det kommer jag att åter-
komma till senare.  
 
Den sista gruppen, slackers, som jag valt att inte koppla samman med några andra grupper, förvånar 
egentligen. Om inte annat också när medlemslistan läggs sida vid sida med Lasns definition av Culture 
Jammers i Culture Jam där han tar avstånd ifrån just slackers, tillsammans med begreppen cool, feminism, 
akademiker och vänstern. Kanske är en anamning av slackers ett sätt att lätta upp tonen i rörelsen, för som 
antytts ovan tenderar det nya att bli mer teoretiserande och allvarligt.  
 
I texten som följer kommer det gamla manifestet att spaltas till vänster och det nya till höger och varvat 
med kategoriseringen kommer mina kommenterar att infogas.  

 
Gamla manifestet Nya manifesten 

 
Värdering / teori 

Mening och behov skapas/produceras  
 
 
 
Människosyn 

Samarbete och civil olydnad fört historien 
framåt.  

Lydnad ett större samhällsproblem än olydnad 
 
 
Människans potential.  
Ljus framtid för människor 

 
I det nya manifestet tar man utgångspunkten i det gamla manifestet för given. Istället diskutera den kon-
struktionistiska utgångspunkten ägnar man sig åt en alternativ historieskrivning. Om det första manifestet 
på flera punkter inte förmådde mer än att påvisa sakernas tillstånd sträcker sig det nya till att både förklara 
sina ståndpunkter såväl som staka ut en ny väg. Det nya manifestet tar också tillvara det situationistiska 
arvet då de till skillnad från det gamla betonar människans potential och spår en ljusare framtid. Det gör 
också en skillnad i vad det är man tror är drivkraften i förändringen. Förändring finns egentligen redan i 
människan. Det här såg vi prov på redan tidigare då det nya manifestet i högre grad lägger tonvikten på 
individuell agens.  
 

Offentliga rummet 

Är allas och vi har rätt att påverka det 
Något är fel: 
Alla inte delaktiga och 

Det offentliga rummet som vårat-lika mycket 
som alla andras 

Vår rätt att utsmycka-tillsammans och till gagn 
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vi har begränsad uppfattning om det 
Taget ifrån oss 

för alla inte bara företagen  
Vi är bestulna på medel. 

 
Som nämnts tidigare är de två manifestens beskrivning av det offentliga rummet snarlika. Den förändring 
som sker mellan de två manifesten sträcker sig inte till synen på och analysen av det offentliga rummet. 
Den lilla skillnad som kan skönjas mellan de två handlar återigen om i vilken grad man talar. I det tidigare 
talas om vår rätt att påverka och att vi har en begränsad uppfattning. Det nya tar ett steg till och konstate-
rar att vi faktiskt får gör vad vi vill med det, inte bara påverka. Här sätts också fingret på vad som bara 
antyds i det tidigare, att det är företagen som styr och bestämmer över det offentliga rummet. Dessa, i det 
här sammanhanget, marginella skillnader till trots är det offentliga rummet ett av de stabila begreppen i 
rörelsen och jag kommer att återkomma till vilka de andra är.  

 
Media, kapital och makten 

TV och övrig media = maktinstitutionerna 
Vi påverkas av massmedia 
Konsumtions- och populärkulturindustrin sät-

ter agendan 
Etablerat system där allt kan köpas och säljas 
Pengar och kommersiella intressen dikterar 

våra liv 
Informationen flyter 

Den rådande ordningen  

Patriarkal ordning 
Nyliberal/kapitalistisk ekonomi 
Domedagsmaskineriet 
Post-modernismens slutfas 
Vänster – Höger, Kollektivism - Individualism 
Lydnad 
Demokratins decimering 
Moderna tidens idoldyrkan.  
Reklamen ljuger.  
Vi äger och ska forma staten och lagarna, inte 

tvärtom  
 
I synen på samhällets hierarki och makt skiljer sig de båda åt markant. På samma gång som det nya mani-
festet är tydligare i begreppsapparaten blir det här också otydligare då synen på den rådande ordningen blir 
väldigt vid. Det gamla manifestet fokuserade istället sin analys på medierna och det kommersiella. Från att 
ha haft en, om jag får använda ordet, enklare analys av makten i samhället där man enbart sett pengar och 
media som problemet, lyfts perspektivet till ett högre teoretiskt plan men görs samtidigt vidare och otydli-
gare. Det något vaga i det gamla manifestet skulle vara den sista meningen, att ”informationen flyter”. 
Påståendet tolkar jag som en utgångspunkt för rörelsen, att meningen i informationsutbudet inte är fast 
utan föränderligt och därmed öppet för oförhandling av t.ex. Adbusters. Det nya manifestet kännetecknas 
inte bara av teoretisering i sig utan återigen av att fokus riktas om. Sista meningen och i viss mån många 
andra riktar tillbaka blicken mot medborgarna. Vi är inte bara offer för makt och media som i den äldre 
tolkningen utan är istället i högre grad ansvariga för samhället och dess utveckling.  
 

Önskvärt mål 

Mål: Främja grundläggande omvärdering 
Ifrågasätta det etablerade 
Förändra hur  vi påverkas av massmedia 
  mening och behov skapas 

Ett paradigmskifte till en ny ordning som i för-
sta hand ser till människan och jordens be-
hov och fortlevnad 

Ändra vem som sätter agendan 
En bättre värld 
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  makt utövas 
  TV- och media drivs 

Ett bra samhälle 
Inte blicka bakåt 

 
De båda manifesten är radikala i den bemärkelsen att de vill ha till en stor förändring, en grundläggande 
omvärdering respektive en ny ordning. Därefter skiljer de båda sig åt i att det gamla mer i detalj går in i 
vad som bör förändras, medan det nya ställer upp vagare mål om en allmänt bättre värld och ett bra sam-
hälle.  
 
Här blir det återigen tydligt att det nya manifestet är radikalare än det gamla. När man i det gamla vill 
främja en grundläggande omvärdering och ifrågasätta och förändra sakernas tillstånd gör man i det nya 
klart att det inte finns något i det förgångna som är användbart. Man gör på samma gång upp med vår tid 
och dess brister och sin egen gamla syn på densamma. Själva poängen med ett paradigmskifte är inte bara 
en ny ordning utan en ny ordning som är oförenlig med den gamla. Man vill inte förändra och ifrågasätta. 
En bättre värld och ett bättre samhälle ska till. Kompromisslösheten förstärks av att det inte är i historien 
idealen ska hämtas. Här i det nya ställs också upp, som inte görs på något ställe i det gamla, en vision av en 
tid som komma skall. Det är i och för sig bara i formen av en vision och inte några konkreta bilder av 
framtiden men ändock är det ett framåtblickande som inte synts i det äldre manifestet.  
 

Handling / motstånd 

Förändra, fysiskt 
Förändra, synen på det 
Uppmana och öka intresset 
Etablera förståelse att det är allas 
Förändra och förbättra förutsättningarna för 

allas delaktighet 
Återta 

Stör, stöt, gunga, vält och transformera fram 
en ny ordning 

Använd existerande medel 
Samarbeta 
Agera kreativt 
Medel: 

Traditionella Nya 
  demonstrationer   civil olydnad 
  strejker   direkt aktion i stor 
  petitioner     och liten skala 
  agitation 

Återta stulna medel 
Icke-agera, shoppa inte! 
Ändra produkternas placering 
Klistra på nya streckkoder 
Olydnad 
Våld = brist på konflikthantering. 
Dyrka oss själva och människans potential att 

göra gott 
Agerar vi inte nu går vi under 

 
Första manifestet har handling riktat mot det offentliga rummet uteslutande. Återigen blir det också tydligt 
att det i det gamla är förändring och förståelse som är önskvärda ledord. Det nya blir också på den här 
punkten flerdimensionell. Det är handlingsinriktat på en detaljnivå utan motsvarighet i det gamla. Samti-
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digt som det är uppmanande på ett högre, abstraktare plan. Här förstärks också bilden av att det inte bara 
är det offentliga rummet som är i fokus. Självdyrkan är lika viktiga drag. Vad i denna självdyrkan ska bestå 
är inte lika klart? Handlar det om ett dyrkande av just självet eller Adbusters som rörelse/ideal? Vidare är 
det också intressant att se hur motståndet inte bara är aktivt utan också tar sig formen av icke-agerande. 
Att inte konsumera varor och att inte lyda är aktioner som inte lika självklart kopplas till användandet av 
det offentliga rummet men tas ändock upp som strategier och taktiker i kampen för ett förändrat offentligt 
rum.  
 
Det är framförallt på den här punkten de två manifesten skiljer sig åt. Det gamla betonar förändring och 
uppmaning. Ett snällare manifest som i viss mån andas motstånd i samförståndsanda. I det nya å andra 
sidan är tonen hårdare och tydligare. Här inte bara uppmanas det till ett mer aktivt motstånd det ges också 
exempel på hur motståndet går till och hur det bör gå till.  
 

Struktur 

Alla med 
Nätverk, ingen ledare 
Utveckla nya sociala rörelser 

Nätbaserat samarbete 
Fungera som en think tank 

 
Båda manifesten betonar vikten av alternativa organisationsformer. Nätverkandet är den form som består 
i övergången från det gamla till det nya. Allas delaktighet som betonas i det första försvinner lite i skym-
undan i det nya men antyds ändå i bakgrunden hela tiden i talet om samarbete och alla människors ljusa 
framtid. Wettergren menar i sin avhandling att kulturjam-rörelsen har försökt distansera sig från de nya 
sociala rörelserna och det är kanske den förskjutningen som ägt rum mellan det nya och det gamla mani-
festet när man i det nya valt att benämna sig som en think tank istället för att som i det gamla bekänna sig 
till de nya sociala rörelserna.27  
 
Vad man i det nya manifestet menar med nätbaserat är tvetydigt, om samarbetet sker i form av nätverk 
som tidigare eller om det är via det elektroniska nätet kontakt etableras och hålls. Vad som dock är oför-
änderligt är tanken om en rörelse utan traditionell form utan flera rörelser som alla tar utgångspunkt i en 
gemensam idé.  
 
Bild 

Det bildmaterial från rörelsens egna sidor jag använt mig av har i ett första steg kategoriserats. Den första 
kategoriseringen handlade om vad det var bilderna riktade sig mot. Den stora majoriteten av bilderna i 
mitt material riktade sin udd mot företag, medan bara ett fåtal riktade sig mot myndigheter och en av mina 
bilder riktade sig mot en intresseorganisation. En andra kategorisering visade vid handen att när så var 
möjligt var det lite olika typer av företag som kritiken riktat in sig mot. Bensinindustrin, ”skönhets-” och 
livsstilsföretag samt reklamföretag var de grupper av företag som drabbades i mitt material. Också många 
andra olika typer av företag fanns representerade i materialet men det är de här tre huvudfårorna som jag 
kommer att fokusera på.  
 

                                                      
27 Wettergren (2005) 
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Som ett komplement till min första kategori valde jag också att se på vilka typer av budskap bilderna ville 
förmedla. Vad var det man sa sig vara för? De grupper jag fick fram hängde inte så förvånande ihop med 
grupperna i motkategorin. Miljö, sunda kroppsideal, anti-rasism och anti-reklam var de stora huvudgrup-
perna adbusterkampanjer stödde. Nedan följer en sammanställning av de kategorier och grupper jag an-
vänt mig av för att strukturera mina bilder.  
 
Riktar sig mot: 

• Företag 
Att Adbusters framförallt riktar sina aktioner mot företag har flera förklaringar. Om inte annat hand-
lar det troligtvis om att den mesta reklamen kommer just från företag.  
Miljö 

Uno-X  Trygga Hansa 

 

Bild 1. Den ursprungliga texten 
lyder: ”Det är billigt att tanka 
smart”. En variant på den här 
adbusten hade ändrat texten till 
”Det är billigt att tänka smart” 
följt av ”Cykla”, ”Åk buss” etc.  

Bild 2. Texten på tavlorna lyder: ”Utnyttja tiden i bilen” på  
tavlan till höger, samt ”Fundera lite över dina avgaser. Med 
Trygg Hansa logan ändrad till Trygg Miljö respektive Trygg 
Framtid.  
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Anti-sexism 
Dior H&M AutoBild 

 
Bild 3. Diors parfym Jadore är omdöpt till 
Jadör. Kvinnan på bilden skulle kunna se ut 
som döende.  

 
Bild 4. Bilden är kompletterad 
med olika symboler. Ett kors, 
dollartecken efter H&Ms egen 
logga, ifyllda ögon, färg runt tro-
sor/underliv.  

Bild 5. Påklistrad bild med två 
kramande män och ett hjärta. 
Auto Bilds egen text nere till 
vänster är överstruken.  

   
 
Reklamföretag 

Clear Channel JC Decaux  

 
Bild 7. Påklistrade textrader. ”Mind 
control by” ovan JCDecauxs egen 
logga, ”Because democracy is boring” 
under.  

 

Bild 6. Borttagen affisch, ersatt med Clear Channels om-
gjorda logga, ”Channel Cleared”.  
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• Föreningar 
Villaägarna/Skattebetalarna 

 

• Myndigheter 
Migrationsverket 

Bild 8. Påpklistrade textrader. ”Hjälp oss för-
mögna!” i övre vänstra hörnet, ”…eller demon-
strera för rättvisa 1 maj.” under klockslaget.  

Bild 9. SLs informationsaffisch ersatt av 
affisch från AFA (Antifascistisk aktion) 
med text om flyktingar. Layout på den 
nya affischen snarlik SLs egen.  

 
 

 
• Reklam 

  
Bild 10. Reklam längs en hel trappa nedtagen. Resultatet är 
tomma ramar på väggen.  

Bild 11. Nedtagen reklamaffisch, ersatt med en 
affisch med texten ”Reklamfri zon”.  

 
Är för: 

• Bättre miljö 
• Sunda kroppsideal 
• Anti-rasism 
• Reklamfri  
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Det bör också tilläggas att som jag sa innan är dessa kategorier och grupper inte några med vattensäkra 
skott mellan sig. Vissa av kampanjerna riktar sig mot flera saker, då de använder sig av en reklam från ett 
företag inom en grupp men riktar sin kritik mot en annan grupp. Det är å andra sidan inte särskilt viktigt 
då poängen med den här första analysen bara är att fungera som en brygga över till nästa analyssteg, som 
också kommer att fungera som min resultatdel.  
 
Till detta har också bilder från några andra ställen hämtats och analyserats. Det är exempel på hur andra 
organisationer, utanför Adbustersrörelsen, använder sig av andras bildspråk för att föra fram sina egna 
budskap. Mina tre exempel kommer från tre politiska organisationer och ett (två) företag. Till att börja 
med är det Moderaterna som kort efter att Socialdemokraterna lanserade sin kampanj Alla ska med själva 
lanserade samma kampanj fast nu för det egna partiet. Vidare handlar det om Byggnads som 2004 gick ut 
med en kampanj mot svartjobbande gästarbetare. Där bildspråket lånades från H&Ms underklädeskam-
panjer. Och mitt tredje exempel är från JCDecauxs hemsida, en bild på en kampanj för COOP där man 
gör reklam för ägg som inte kommer från burhöns.  
 

Adbusters till adbusting, från idé till metod? 
Adbusters blir per definition kommersialismfientlig, på ett sätt som en bredare definition av culture jam 
inte behöver bli. Adbusters riktar, om man ska ta deras namn på allvar, sin verksamhet mot just reklam 
och företagsyttringar i det offentliga rummet. Det blir därmed också en protest mot kommersialisering av 
våra gemensamma utrymmen. En culture jam-rörelse är inte på samma sätt per definition lika fientligt 
inställd till det kommersiella. Istället är det ett användande och återanvändande av symboler i det offentli-
ga. Må det vara sprayade schabloner på husväggar, stulna och modifierade hundskulpturer eller lekplatser 
upprättade på torg utanför köpcenter. Det är klart att den bakomliggande frågan är ett ställningstagande i 
frågan om och ett ifrågasättande av vår användning av det offentliga rummet och då kommer diskussionen 
förr eller senare att ta vägen förbi de kommersiella intressena, men det är inte däri man nödvändigtvis tar 
avstamp.  
 
Som svar på frågan hur Adbusters förhåller sig till det offentliga rummet skulle jag säga att svaret är trede-
lat. Till att börja med utgör det offentliga rummet en teoretisk utgångspunkt. Den består dels av bilden av 
sakernas tillstånd idag, men lika mycket en vision av det offentliga rummet i en bättre värld. För att föra ut 
budskapet om denna bättre värld används det offentliga rummet som ett medium. Det är via det offentliga 
rummet som reklam för den egna rörelsen kan spridas, en metod inte helt olika en del företags. Det of-
fentliga rummet utgör dessutom den fysiska arenan för rörelsens kamp. I det gamla manifestet talar man 
om det offentliga som någonting som ska återtas. I det nya likställs istället det offentliga rummet inte bara 
med målet utan också som en del av medlen, vägen dit. Offentliga rummet inte bara som mål i sig, det 
offentliga rummet som medel blir ett mål. I och med användandet av det offentliga rummet återtas de 
bestulna medlen, det offentliga rummet används av alla, och smyckas till gagn för alla. I själva motstånds-
handlingen uppnås målet. Handlingen är realiserandet av målet, inte ett medel för att uppnå något högre, 
abstraktare mål. En aktion för att förändra det offentliga rummet är i sig en faktisk förändring av det of-
fentliga rummet och därmed är rörelsens mål uppfyllt. 
 
Jag menar att Adbusters går att se på framförallt två sätt. Det är dels som en rörelse eller mer ”löst” som 
ett ideal. Det är till den här förståelsen av Adbusters jag kopplar min textempiri. I huvudsak ska tilläggas. 
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Det är inte enbart genom text rörelsen och idealen kommer till uttryck. Men det är genom texterna det blir 
tydligast. Vad de är. Å andra sidan går Adbusters också att se som en metod. Till den här mer handlingsin-
riktade förståelsen är, föga förvånande, empiri på bilder och aktioner kopplade. Det är förståelsen av Ad-
busters som metod jag främst kommer att problematisera, härmed inte sagt att rörelsen och idealen kom-
mer att lämnas därhän. Jag är av den åsikten att det är i förståelsen av Adbusters som metod det framför-
allt går att se antydningarna till fenomenets inneboende inkonsistens. Det är för att det är som metod 
Adbusters tar sig väldigt olika uttryck. Mitt fokus kommer främst att ligga på vad som Adbusters som 
metod riktar sig mot och vem det talas för.  
 
Punkterna under fungerar som en liten tankekarta över min syn på Adbusters olika aspekter och de olika 
förståelser jag kommer att ha.  
• Som rörelse/ideal, där målet är en ny offentlighet 
• Som metod, där målet är att sprida budskap med hjälp av andras bildspråk 

o Som metod som pekar tillbaka mot rörelsen 
o Som metod för andra frågor 

 Motfrågor, som antikrig, för miljö, feminism/antisexism 
 Kommersialism 

 
Det är för mig inte en fruktbar väg att försöka hitta en dominerande Adbustersideologi. Kanske inte nöd-
vändigtvis för att det inte finns någon utan framförallt för att mitt syfte är att se på Adbusters/adbusting 
som fenomen och inte bara Adbusters som rörelse. Att mitt intresse för en Adbustersideologi inte är aktu-
ellt är för att det är en så heterogen rörelse. Och för att dess rötter finns att finna på så många olika ställen. 
Istället vill jag fokusera på en av grundpelarna för hela kulturjam-rörelsen. Och ställa den in kontrast till de 
varierande uttryck som tar avstamp i Adbusters metod. Den grundpelare jag talar om är tanken om en ny 
offentlighet.  
 
Det finns lite olika sätt på hur vi kan studera adbusting såväl som Adbusters. Jag vill rikta blicken mot 
adbustings olika aspekter genom att fokusera på hur adbusting används. Hur de olika uttrycken ser ut. Min 
tanke är att de ideal rörelsen, med Adbusters.se och tidningen Såld, har/omfattar inte alltid understöds av 
de olika uttryck som kommer till tals.  
 
Ideal 

Rörelsen Adbusters har som sagt hemsidan och den relativt nya tidningen Såld i centrum. Jag menar att 
rörelsens ideal kommer till uttryck i det manifest som finns på hemsidan samt den ”ledare” som publice-
rades dels på konstplikt.com (där reklam för tidningen fanns) samt i tidningen Såld som kom i december.  
 
Som en första aspekt kommer jag att ta upp självbilden inom rörelsen. Som nämndes tidigare under med-
lemsgenomgången är det två grupper som återkommer. Aktivister och konstnärer är de två grupper som 
ordagrant får stå kvar i det nya manifestet. De andra redigeras eller tas bort helt och hållet och ersätts av 
någonting annat. Det här menar jag tyder på ett behov av att positionera sig själva. Att placera sig inom 
den större och allmännare rörelsen av kulturjammare. Den rörelsen som har sina rötter i det aktivistiska 
konstnärskapet. De tär tydligt att detta inte är någonting som går att förhandla bort. Andra medlemsgrup-
per utesluts, entreprenörer är inte välkomna och författare är inte lika coola som musiker och designers.  
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Gemensamt för båda manifesten är framförallt tre punkter. Till att börja med handlar det om en grund-
läggande utgångspunkt. Synen på världen idag. ”Vårat mål är att främja en grundläggande omvärdering av 
sättet vi lever på i 2000-talet”28 och ”vår plikt att genomföra ett paradigmskifte […] och transformera 
detta system till en ordning som i första hand ser till människan och jordens behov och fortlevnad”29. 
Även om de två olika manifesten uttrycker sig olika är kontentan den samma. Det är någonting ruttet i vår 
tid och det måste till nytt. Om det är utgångspunkten väljer man snart också en arena för kampen. Arenan 
blir det offentliga rummet, vilket inte är förvånande men intressant är att här blir beskrivningen av det 
offentliga rummet nästan identiska. I det gamla står att ”det offentliga är allas, inte bara den som har råd 
att köpa det. […] Känner du att du har rätt att påverka detta utrymme? Vi VET att du har det!”30 och det 
nya säger man att ”vi ser det offentliga rummet som vårat-lika mycket som alla andras och ser det det som 
vår rätt att forma och utsmycka det som vi önskar-tillsammans och till gagn för alla, inte bara företagen”31. 
Tydligt är också synen på vad som har hänt med det offentliga rummet och att uppgiften är att ta tillbaka. 
Återta bestulna medel som man skriver i det nya och återtagande av det offentliga rummet i det gamla.  
 
Tredje punkten handlar om delaktighet. Båda manifesten, uppbackade av de visuella uttrycken, betonar 
delaktighet. Men frågan är vems delaktighet det är frågan om. I det första manifestet betonas allas delak-
tighet men i det nyare sker en förskjutning. Det är lätt att tro att med en utökad medlemslista sträcker 
rörelsen ut sig mot en bredare skara men faktum är istället att det omvända sker. Genom att stryka ordet 
”alla” och istället sträcka ut medlemslistan begränsas de välkomna till vissa utvalda grupper. Det här beto-
nas också genom att medlemslistan inte bara utökas utan också modifieras, det är grupper värda att om-
nämna i det första manifestet som inte får vara med i det andra.  
 
Att tala om delaktighet tar stöd i åtminstone två perspektiv. Dels ett konsumismiskt, bara som en bred 
konsument (eller icke-konsument) -rörelse kan företagen förmås ändra sig. Det andra perspektivet tar 
avstamp i en direktdemokratisyn. Legitimitet för rörelsen och dess mål uppnås genom ett brett och mas-
sivt deltagande. Det här kopplar också Adbusters till många av de nya sociala rörelserna i Sverige och om-
världen. Inte nödvändigtvis organisatoriskt och praktiskt men som liknande fenomen. World Social Fo-
rum, som ett internationellt exempel, och Osynliga partiet, för att ta ett nytt svenskt exempel, med många 
andra arbetar alla efter principen att alla får vara med, eller använda ett namn eller organisation, så länge 
man ställer upp på vissa grundläggande ståndpunkter, eller i alla fall inte är emot. Delaktigheten under-
stöds också på olika sätt via andra delar av hemsidan. På den gamla fanns det praktiska tips på hur olika 
aktioner kunde gå till väga och på den nya efterfrågas medarbetare till såväl hemsidan som Såld. Urvalet av 
bilder på aktioner speglar för mig också att det finns en önskan att alla ska komma till tals inte bara de 
med de ”bästa” aktionerna.  
 
Metod 

Som en annan del av fenomenet fast inte alls separat kommer adbusting som metod. På samma sätt som 
ideal och uttryck många gånger är svåra att skilja ifrån varandra. Är med självklarhet Adbusters tätt sam-
                                                      
28 www.Adbusters.se, 041101 
29 www.Adbusters.se, 060319 
30 www.Adbusters.se, 041101 
31 www.Adbusters.se, 060319 
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manflätade med adbusting. Hemsidan ger flera olika exempel på hur rörelsen tingliggör sina ideal. Min 
tanke är som sagt att visa hur adbusting som metod inte alltid går hand i hand med rörelsen, eller rörelsens 
ideal.  
 

Metod som pekar tillbaka på rörelsen 

En aspekt av att titta på adbusting är att se den när den riktar sig tillbaka mot rörelsen. Där rörelsens ideal 
kommer till uttryck i rekonstruktionen av reklam, eller förbättringen som man själv väljer att kalla det. Det 
finns ett flertal sådana där idealen om omstörtande reklam-rekonstruktion kommer till uttryck. De uttryck 
jag främst tänker på visar på anti-reklam av olika slag. Dels där reklamen helt tagits bort eller där den er-
satts av ”tomma” budskap eller motbudskap.  
 
Låt oss gå tillbaka till bild 6. Genom en kombination av ordlek och visualisering (brist på visuella budskap) 
ges dels uttryck för tanken om en ”friare” offentlighet, i den bemärkelsen att vi befrias från kommersiella 
budskap, men framförallt rekonstrueras Clear Channels logotyp. Clear Channel är ett medieföretag som 
säljer reklamplats i det offentliga. Namnet Clear Channel, fri/ren kanal, tyder på att företaget vill se sig 
som en fri och rak kanal för budskap till konsumenterna. Och budskapen, bör anmärkas, är framförallt 
inte Clear Channels, då Clear Channel säljer sin reklamplats till andra företag och deras reklamkampanjer. 
I ljuset av det här blir adbusten lysande ur ett adbustingperspektiv. Framförallt som sagt tas den förhatliga 
reklamen bort, det offentliga blir friare, men samtidigt riktas ett slag mot företaget Clear Channel. Channel 
Cleared, rensad/befriad kanal, tillsammans med Clear Channels logotyp ger intrycket av att det är Clear 
Channel själva som står för rensningen.  
 
Andra exempel på adbusts eller aktioner är när reklam tas bort helt och hållet, bild 10 och 11. På samma 
gång som man helt kan ifrågasätta om det är en adbust, reklamförbättring, då det inte är en reklam som 
görs om eller ett bildspråk som rekonstrueras, går det att hävda att det helt går i linje med Adbusters ideal. 
En tom annonsplats utan nya budskap är på ett sätt att se saken det yttersta uttrycket för Adbusters. Då 
blir nedtagningsaktioner fullt logiska med det undantaget att de inte är konsekventa. De riktar sig varken 
mot all reklam eller mot alla som gör reklam. Den här frågan om selektivitet riktar uppmärksamhet mot 
metodens inte alltid självöverensstämmelse. Min uppfattning är att adbust som metod många gånger blir 
pragmatisk på så sätt att den riktar sig mot ”bra” reklam. Bra i den bemärkelsen att den är användbar och 
lätt att rekonstruera. Inget fel i det men om tanken är att släppa lös människans inneboende kreativitet och 
skaparglädje borde den stora utmaningen och den största belöningen vara att rekonstruera all reklam, 
oavsett hur bra eller dålig den är.  
 
Ett tredje exempel är när reklamen tas ner men ersätts av någonting annat som inte kan ses som reklam. 
Ett budskap om att det är tomt eller att platsen är utsedd till en reklamfri zon. Ett annat exempel på där 
reklamen ersatts är när nya ”annonsplatser” upprättas. Låt mig ger några exempel från Norrköping. På 
somrarna genomför en grupp lekstunder runtomkring Norrköpings stadskärna. Avslutningsvis skriver de 
med kritor på marken när nästa lekstund äger rum. På andra ställen runt om i Norrköping har små an-
slagstavlor sattas upp där anteckningar, lappar etc. kan sättas upp. Båda dessa är exempel på hur platser 
inte ämnade för det från början tas tillbaka och görs till kommunikationskanaler för alla.  
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Metod som riktar sig mot andra frågor 

Ett tydligt exempel på en adbust som inte riktar kritik mot reklamens plats i det offentliga rummet är 
AFAs aktion mot SL i april 2005. SLs informationsaffischer byttes ut mot affischer där bl.a. svensk integ-
rationspolitik kritiserades hårt. För mig är det tydligt att den här aktionen och liknande inte går i linje med 
Adbusters ideal. Inte sagt att Adbusters nödvändigtvis är mot AFAs budskap i just det här fallet utan för 
att aktionen inte alls tar till vara eller bygger på Adbusters grundläggande värderingar.  
 
Här vill jag ta mig friheten att kliva ett steg bakåt och kommentera en skillnad mellan de två manifesten. I 
det andra görs ett klart avståndstagande från våld som medel. I det gamla finns däremot inga sådana text-
stycken men å andra sidan inte heller någonting som skulle kunna tolkas som våldsbejakande. Jag ser 
framförallt två anledningar till varför man i det andra manifestet, som inte heller egentligen uppmuntrar till 
någon våldsanvändning, valt att uttryckligen markera från våld. Båda är som jag ser det pragmatiska och 
den ena är av ett mer allmänt slag och den andra går att koppla till en specifik händelse. Att man i det 
andra manifestet valt att prata om civil olydnad, vilket man inte gör i det första, menar jag tvingar dem till 
att klargöra sina fredliga intentioner. Risken är annars att rörelsen kopplas samman med grupper eller 
handlingar man inte kan stå för. Vilket leder oss direkt in på andra förklaringen. Exemplet AFA är talande. 
AFA:s adbust mot SL, bild 9, följdes upp med direktaktioner mot bland annat Migrationsverkets lokaler 
och till och med hot mot dess personal.  
 
En annan sida av adbusting som metod är när uppmärksamheten riktas mot något annat, där målet för 
kritiken blir något annat än just reklam i sig. Det här är också någonting som Adbusters själva deltar i. För 
tydlighetens skull ska sägas att det inte alltid går någon klar och avgränsande skiljelinje mellan dessa två. 
Mycket av den rekonstruerade reklamen riktar uppmärksamheten mot den attackerade reklamen och dess 
avsändare såväl som dess plats i det offentliga rummet. Min poäng är att den här typen av rekonstruerad 
reklam främst riktar fokus mot företaget eller fenomenet bakom och inte så mycket mot reklamens plats i 
vår offentlighet.  
 
Även om mina två bildexempel, bild 1 & 2, handlar om miljö, eller miljöförstörande verksamhet är det 
långt ifrån alla adbust av det här slaget som handlar om miljö. De kanske vanligaste exemplen på adbust är 
sådana som riktar sig mot skönhetsindustrin. Gemensamt för den är att adbusten blir ett sätt att protestera 
mot den specifika reklamen eller det bakomliggande fenomenet ifråga. Framförallt riktar sig den här ad-
busten mot reklam och dess avsändare samtidigt., så är t.ex. fallet med aktionerna mot H&M, bild 4. Det 
är framförallt H&M, i det här exemplet, och det de står för protesterna riktar sig mot.  
 
Metoden blir ny reklam 

En annan aspekt av adbusting som metod är när den används för att göra ny reklam. Den här delen tar sig 
också lite olika uttryck. Dels de som använder den i ett ”upplysande” syfte. Där adbusten blir ett sätt att 
protestera mot ett företag/fråga/fenomen samtidigt som deras bildspråk används för att föra fram ett 
alternativt motbudskap.  
 
Här riktas inte bara udden mot användandet av det offentliga och/eller företagets budskap. Reklamen 
vänds också och används för att lansera eller uppmana till någonting annat. Upplägget och vilka kompo-
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nenter som är med kan variera men poängen är att en reklam används och rekonstrueras till att bli en ny 
reklam.  
 
I en planka.nu-reklamen är det uppenbart att man låter ett kommunikationsföretag göra och betala för 
reklam som används av planka.nu. Reklamtexten säger ”Med oss reser du alltid billigt” men företagets 
namn är ersatt av planka.nu. Adbusten blir dubbelt effektiv då dels reklamen görs om till reklam för nå-
gonting annat och det någonting andra, planka.nu, i sin tur motarbetar företaget som gjorde den ursprung-
liga reklamen. Med slopa fastighetsskatten-reklamen förhåller det sig på ungefär samma sätt. Båda dessa 
exempel är icke-kommersiella reklamer. De är båda exempel på hur reklamer görs om, de skulle också i 
viss mån kunna tolkas som att de hjälper företagen att tala sanning. Å andra sidan sker det en väldigt liten 
ifrågasättning av reklamens plats i vårt gemensamma offentliga utrymme. Krasst och något förenklat skil-
jer sig dessa nya reklamer inte från de ursprungliga.  
 
Den andra delen är när företag använder sig av adbust för att utveckla sin egen reklam. När företagen 
använder sig av tydliga Adbustersliknande grepp.  
 

Reklam i form av politiska manifestationer 

Avslutningsvis kommer jag att gå igenom tre kampanjer som jag tycker faller in under rubriken reklam i 
form av politiska manifestationer. De bär alla drag av adbust men de är inte helt lika varandra.  
 
Låt oss titta på exemplet ”Alla ska med”. Ganska snart efter Socialdemokraternas lansering av kampanjen 
”Alla ska med” 2006 lanserade Moderaterna en i stort sett likadan kampanj. I det stora hela ser den likadan 
ut och det är bara i detalj man ser att de två skiljer sig åt. Bilen människorna sitter i är annorlunda men i 
övrigt har man strävat efter en så snarlika bild som möjligt. Antalet människor i bild är detsamma och 
åldersfördelning och färgsättning i hårfärg och kläder är snarlik.  
 

Bild 12. Socialdemokraternas 
ursprungliga reklam.  

Moderaternas piratkam-
panj syftade till att disku-
tera huruvida Socialde-
mokraterna eller Mode-
raterna för en politik 
som tillåter alla i Sverige 
att vara med. Genom att 
använda Socialdemokra-
ternas egna ord och bild-
språk placerade modera-
terna sig själva i deras position och hävdade att med just deras politik får  

Bild 13. Moderaternas modifierade/adbustade reklam.  

alla vara med. 
 
I februari 2004 lanserade Byggnads en annonskampanj (bild 14) där ”Kollektivavtal för rättvisa villkor” 
var huvudbudskapet. En man iförd underkläder och bygghjälm poserade i Anna-Nicole Smith-lika ställ-
ningar tillsammans med text där priser på svartjobb och avtalsenlig lön fanns med. Parallellerna till H&Ms 
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underklädeskampanjer var slående. En adbustaktion kritiserar företaget bakom eller den attackerade re-
klamen i sig alternativt reklamen i stort. Byggnads kampanj gav upphov till en debatt där istället synen på 
byggnadsarbetare ifrågasattes och då framförallt gästarbetande byggnadsjobbare. Objektifierandet av kvin-
nokroppar som är den bas som kampanjen bygger på föll bort och diskuterades inte alls.  
 

 Bild 14. En av annonserna i Byggnads reklamkampanj.  

Bild 15. En kampanj för Coop, med en an-
nonspelare som en bur med ett antal personer i. 
Skylttexten lyder: ”Vi har slutat sälja burägg. Ta 
med 7 personer in i buren så förstår du varför.” 

 
Nästa exempel är om burhöns (bild 15). En protest mot burhönsens situation genom att placera sju män-
niskor i en liten bur och jämföra det med burhönsens utrymme. Ett talande exempel och väl i linje med 
Adbusters värderingar, hade det inte varit för att det är en reklam för COOP. Genom att använda sig av 
djurrättsaktivisternas egna metoder och arbetssätt skapar man uppståndelse och intresse för den egna 
produkten.  
 
Alla dessa är exempel på vad jag vill kalla en kommersialisering av det politiska. Politiska värderingar blir 
till en kommersiell tillgång. Genom att använda sig av, ofta radikala, politiska metoder skapar man en re-
klam som är ny och annorlunda.  
 

Reklam som använder sig av Adbusters metoder.  

Låt oss titta på några andra exempel. Det finns en Länsförsäkringar-tvreklam som visar en bil som sladdar 
upp mot en reklampelare nattetid och två män springer ut och hastklistrar upp affischer med reklam för 
Länsförsäkringar. Bildspråket är tydligt. Genom att låna grepp från de utomparlamentariska grupperna vill 
man ge sin reklam lite spänning och en annan placering i förhållande till alla annan reklam. TV-8 gjorde 
våren -06 en annonskampanj för några av sina program. Annonsen byggdes bland annat upp som en fejd 
mellan Fredrik Virtanen och Per Orthmark. Där reklamaffischerna ficks att se ut som om den andre hade 
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varit och förstört eller kladdat på den förstes affisch. På Virtanens affisch stod det med överstryknings-
penna att Orthmarks program var bättre och vise versa på Orthmarks. Kampanjen skulle fås att se ut som 
om den var attackerad medan den i själva verket var väldigt genomtänkt med förtryckta ”förstörda” affi-
scher. Båda dessa och otaliga fler är exempel på hur reklamen använder sig av metoden adbusting i pro-
duktionen av reklam.  
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Sammanfattande diskussion 

 
Jag har i min uppsats velat visa på hur en växande rörelse som Adbusters kämpar inte bara med sin själv-
bild utan också med att positionera sig gentemot det fenomen, den offentliga reklamen, som den motarbe-
tar.  
 
I den parallella läsningen av de två manifesten som ligger till grund för min studie är det tydligt att vissa 
värderingar behålls medan andra byts ut och ersätts av andra. Det är uppenbart att man är mån om att 
behålla sin identitet som en del av det aktivistiska konstnärskapet. Kulturjam-rötterna bevaras och också 
det arv som finns från Situationisterna förvaltas och förtydligas i och med det nya. Samtidigt som man är 
mån som sitt arv bryter man också med Kalle Lasn, den kanadensiska pionjären inom Adbusters. Detta 
genom att starkt ta ställning för frågor som Lasn tar avstånd ifrån. Inte minst i sin positionering till vänster 
i den politiska skalan, även om man hävdar att man ställer sig utanför det traditionella vänster-höger sy-
stemet. Adbusters går inte att se som ett trovärdigt mittenalternativ. Istället framträder Adbusters som en 
vänsterrörelse som starkt ifrågasätter kollektivism och tar tillvara individens drivkraft. Radikaliseringen av 
det nya manifestet är en tydlig förändring och hänger samman med de passager om ickevåld som lagts till 
det nya manifestet. Min tolkning är att man känner sig tvingad att tydligt ta avstånd ifrån våld då anarkism 
och civil olydnad lätt tolkas som just våldsamt.  
 
Vad jag tycker är tydligt när man lyfter blicken från Adbusters och deras aktioner och blickar mot reklam-
fältet är att också där sker ompositioneringar. Fler och fler exempel på adbustliknande reklamkampanjer 
dyker upp runt omkring oss. De exempel jag tagit upp på adbustliknande reklamer är bara några bland 
flera andra. Och min poäng är att de går att tolka på några olika sätt. Dels går de att tolka ur ett reklamper-
spektiv där adbusting blir till ett verktyg för utvecklandet av reklamkampanjer. Dels går de också att se ur 
ett ideologiskt perspektiv, och här blir det intressant också att politiska partier använder sig av adbusting 
och omformar den. Ur det ideologiska perspektivet blir de här reklamkampanjerna en logisk följd av det 
motstånd som kulturjam-rörelsen och Adbusters står för. Genom att använda metoden men utan dess 
politiska udd neutraliseras motståndet. Adbusting görs till någonting coolt, en kommersiell tillgång och i 
och med den processen avpolitiseras en rörelse som ställer sig kritisk till kommersialism och visuellt över-
flöd. Att företagen som drabbas av Adbusters aktioner reagerar och motarbetar dem faller sig naturligt, 
men att också politiska organisationer väljer att göra det är intressant. Det ideologiska motstånd Adbusters 
möter när de utmanar de rådande normerna sträcker sig, om jag får låna uttrycket, från stat till kapital.  
 
Det jag också velat visa är att rörelsen själv rör sig mot att göra reklam. Planka.nu och AFA är bara några 
exempel. Nu ska det klargöras att skillnaden mellan att visa upp sig och att göra reklam många gånger är 
hårfin. En undertecknad aktion kan lika gärna vara just en aktion men den kan lika väl ta formen av en 
informativ/säljande reklam för de som utför aktionen. Min uppfattning utifrån det material jag tittat på är 
att många aktioner mer och mer rör sig mot det senare alternativet. Risken är att rörelsen riskerar att skjuta 
sig själv i foten om man faller för knepet att göra reklam för sig själv. Då suddas gränsen mellan företa-
gens reklam med politiska förtecken och de egna politiska manifestationerna, som tar formen av reklam, 
ut mer och mer. När det inte går att se någon skillnad mellan en aktion av Planka.nu och SLs egen reklam 
blir den enda skillnaden att man skiljer mellan de två på något annat sätt. Planka.nu anses vara en mer 

 



 40

moralisk verksamhet och ges då rätten att göra reklam, SL å andra sidan anses vara skurkar och deras re-
klam blir därför förkastlig. En rörelse som håller sig till sina ideal, att motståndet ska föras mot begräns-
ningen av användandet av det offentliga rummet, har större utsikter att hävda sig. En avsändarlös aktion 
mot en reklamkampanj har möjligheten att starta en diskussion om kampanjen i sig eller reklamens plats i 
vårt offentliga. En avsändare till samma aktion riskerar istället att rikta uppmärksamheten mot avsändaren 
istället för budskapet. Dessutom riskerar diskussionen om aktionen att fastna i en debatt kring vem så får 
göra reklam, radikala rörelser eller etablerade företag, istället för om sakfrågan, informationsöverflödet.  
 
Är det möjligt att en ny radikal rörelse allt mer införlivas i det etablerade. Den svenska arbetarrörelsen är 
kanske ett av vår tids tydligare exempel. Från att ha varit en radikal och i högsta grad utomparlamentarisk 
rörelse har den med Facket och SAP vuxit och etablerat sig som vår tids största/politiska kraft. En del av 
det så välanvända begreppet etablissemang. Går Adbusters den vägen? Det är inte en fråga att svara på 
idag men det finns tecken på att Adbusters står inför en del vägskäl.  
 
Idé eller rörelse, praktik eller metod? Den förändring som är synbar i Adbusters manifest går att ses som 
en följd av den utveckling som fenomenet Adbusters/adbusting genomgått. Uppenbart är att Adbusters 
fått reklamen att förändras. En förändring som kan ses ur två synvinklar. Antingen går förändringen att 
ses som ett till del uppnående av de mål uppsatta i det första manifestet, eller så ses förändringen som en 
provokation. En provokation som gör att rörelsen ser sig tvingade att radikalisera sig. En radikalisering 
som tar form i det andra manifestet.  
 
Är Adbusters ett effektivt medel mot reklamen i det offentliga rummet? Frågan har inget entydigt svar. 
Klart är att svenska Adbusters väljer en annan väg än t.ex. den amerikanska. Medan den amerikanska rö-
relsen, med Adbusters Media Foundation som exempel, ställer sig delvis inne i reklamvärlden för att skapa 
sig själva som ett alternativ och motbild placerar sig svenska Adbusters mellan oss som betraktare och 
reklamen. Genom att befinna sig på reklamen placerar de sig visuellt i vägen för vår blick på reklamen. 
Det blir till en röst vi inte kan ignorera eftersom den syns vare sig vill eller inte. Å andra sidan uppfattas 
den som påträngande då den inte ber om ursäkt för sig. Min sammanfattande uppfattning om Adbus-
ters/adbusting är att den blir som bäst när idén och praktiken förenas i rörelsen. När idén om en annan 
syn på det offentliga rummet förenas och manifesteras genom praktiken blir rörelsen som mest kreativ 
och intressant. Risken är dock att när rörelsen tappar fokus och koncentrerar sig på andra idéer och kul-
turjammens kärna blir till periferi att den mer och mer uppfattas som en enfrågerörelse som vilken annan.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Adbusters gamla manifest 
www.Adbusters.se (www.kulturverkstan.net/elever_02/jonas.frankki02/Adbusters/manifest.html) 
041102 
 

Manifest 
 
1) VAD ÄR ADBUSTERS?  

Adbusters är ett aktionsbaserat nätverk för den fysiska och den mentala mijön. Vi arbetar med att förändra, synen på 
det offenliga rummet genom direkta aktioner och information. 
Det är en hemsida som fungerar som plattform för människor intresserade av att förändra det offentliga rummet. 
Hemsidan fungerar som en anslagstavla dit man kan skicka in bilder och texter eller möta likasinnade. Hemsidan upp-
lyser även om kampanjer, workshops och andra evenemang runt om i landet. 
Vi står i startgropen av ett nordiskt samarbete med ett magasin som är en förlängning av våra gemensamma webbsi-
dor. 
 
2) VEM ÄR ADBUSTERS? 

Vi är ett globalt nätverk av konstnärer, artister, aktivister, författare, studenter, utbildare och entrepenörer som önskar 
att utveckla den nya sociala aktiviströrelsen. 
 
3) HUR ÄR VI ORGANISERADE? 

Vi följer en lös nätverksmodell utan ledare. Alla som vill får delta eller komma med egna initiativ till projekt eller aktio-
ner. Vi träffas i olika grupper beroende på aktuella kampanjer och intressen. På hemsida finner du information om vad 
som pågår just nu. 

4) VARFÖR ADBUSTERS? 

Vi vill förändra hur vi påverkas av massmedierna och hur mening och behov blir producerade i samhället, till exempel 
hur informationen flyter, hur dom olika maktinstutionerna utövar sin makt samt hur tv-stationer och övrig media drivs. 
Vi vill ändra på hur konsumtions och populärkulturindustrin sätter agendan. Vårat mål är att främja en grundläggande 
omvärdering av sättet vi lever på i 2000-talet. 
Vi arbetar aktivt med att förändra och förbättra förutsättningarna för allas delaktighet kring våra gemensamma ut-
rymmen. Idag dikterar pengar och kommersiella intressen större och större delar av vårt liv. Vi har lärt oss att begrän-
sa vår idé om vad det offentliga rummet är och hur vi tillåts agera där. Vi vill etablera förståelsen av att det offentliga 
rummet är allas, inte bara den som har råd att köpa det. Vi vill uppmana och öka intresset för detta utrymme. 
Varje återtagande av det offentliga rummet genom konst, aktivism eller annat är ett politiskt ställningstagande. Genom 
detta ifrågasätter vi det etablerade systemdär allt kan köpas och säljas, även rätten att uttrycka sig. 

 
5) VAD ÄR DET OFFENTLIGA RUMMET? 

 
Det som är utanför ditt fönster, det som omger dig på väg till jobbet, marken du går på, luften du andas, det du ser, 
hör och kan smaka på. Känner du att du har rätt att påverka detta utrymme? Vi VET att du har det! 
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Bilaga 2. Adbusters nya manifest på konstplikt.com 
www.konstplikt.com 
060110 
 
Adbusters Sverige Manifest! 
 
Adbusters Sverige är ett nätverk av unga och gamla tänkare, aktivister, anarkister, frihetsivrare, miljöarbe-
tare, drömmare, nätpirater, visionärer, culture jammers, slackers, arbetare, akademiker, feminister, interna-
tionalister, designers, hackers, musiker, kulturarbetare, professorer, fredsaktivister, lärare, konstnärer. 
-Alla starkt engagerade i att stoppa det pågående domedagsmaskineriets totala övertagande av våra liv. Vi 
vill uppmuntra och stimulera till nya sätt att aktivera varandra i samarbete för en bättre värld genom de 
medel som står i vår makt, samt att återta de medel som stulits från oss. Vi menar Kropotkin hade mer 
rätt än Darwin, vi anser att samarbete och civil olydnad är det som fört samhället framåt uppigenom histo-
rien. Vi ställer oss utanför den traditionella indelningen i vänster (som i strikt kollektivism) och höger (som 
i strikt individualism) och vi tror att ett bra samhälle bara kan byggas av en kombination av dessa två. Vi är 
starkt kritiska till den nyliberala ekonomiska ordning (läs; Kapitalismen) som idag är förhärskande planeten 
över och ser det som vår plikt att genomföra ett paradigmskifte genom att  störa, stöta, gunga, välta och 
transformera detta system till en ordning som i första hand ser till människan och jordens behov och fort-
levnad. Vi är inte bakåtsträvare, tvärtom. Vi ser en ljus framtid för alla människor. Våra arbetsmetoder 
sträcker sig från traditionella medel såsom demonstrationer, strejker, petitioner och agitation till nya meto-
der inom civil olydnad, nätbaserat samarbete och direkt aktion i stor och liten skala.  
 
Vi ändrar produkternas placering i butikerna, vi klistrar på nya streckkoder på varor, vi hjälper företagen 
att i sina reklamer tala sanning, vi bespottar den innehållslösa moderna tidens idoldyrkan-vi dyrkar oss 
själva och människans potential till att göra gott, vi vägrar lyda order, vi agerar genom att inte agera- som 
att inte shoppa, vi ser lydnaden som ett långt större samhällsproblem än olydnaden, vi ser det offentliga 
rummet som vårat-lika mycket som alla andras och ser det det som vår rätt att forma och utsmycka det 
som vi önskar-tillsammans och till gagn för alla, inte bara företagen, vi förstår att det är vi som äger och 
ska forma staten och lagarna-inte tvärtom, vi föraktar den patriarkala ordningen, vi skrattar åt att defini-
tionen av demokrati har reducerats till att vi ska vara nöjda med att lägga en röst var fjärde år, vi föraktar 
våld- allt våld beror på för dålig träning i konflikthantering (vi anser att konflikthantering borde ta mate-
matikens plats i varje obligatorisk läroplan världen över).  
 
Vi är en think tank för människor som vill agera kreativt för en bättre värld. 
 
Vi förstår att vi har stigit in i post-modernismens sista fas och vår definition av relativiteten i utsikterna för 
människans överlevnad är; agerar vi inte nu går vi under.  
 
Mer relativt än så är det inte. 
 
Eller; "You can´t be neutral on a moving train" som Zinn sa. 
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Bilaga 3. Adbusters nya manifest/ledaren i Såld 
Såld, nummer 1 
060116 
 
Adbusters Sverige är ett nätverk av unga och gamla tänkare, aktivister, anarkister, frihetsälskare, miljöarbe-
tare, drömmare, visionärer, culture jammers, slackers, arbetare, akademiker, feminister, internationalister, 
designers, professorer, fredsaktivister, lärare, konstnärer - alla starkt engagerade i att stoppa det pågående 
domedagsmaskineriets totala övertagande av våra liv.  
 
Vi vill uppmuntra och stimulera till nya sätt att aktivera varandra i samarbete för en bättre värld genom de 
medel som står i vår makt, samt att återta de medel som stulits från oss. Vi menar Kropotkin hade mer 
rätt än Darwin, vi anser att samarbete och civil olydnad är det som fört samhället framåt uppigenom histo-
rien. Vi ställer oss utanför den traditionella indelningen i vänster (som i strikt kollektivism) och höger (som 
i strikt individualism) och vi tror att ett bra samhälle bara kan byggas av en kombination av dessa två.  
 
Vi är starkt kritiska till den nyliberala ekonomiska ordning (läs; Kapitalismen) som förhärskar planeten och 
ser det som vår plikt att genomföra ett paradigmskifte genom att störa, stöta, gunga, välta och transforme-
ra detta system till en ordning som i första hand ser till människan och jordens behov och fortlevnad.  
 
Vi är inte bakåtsträvare, tvärtom. Vi ser en ljus framtid för alla människor. Våra arbetsmetoder sträcker sig 
från traditionella medel såsom demonstrationer, strejker, petitioner och agitation till nya metoder inom 
civil olydnad, nätbaserat samarbete och direkt aktion i stor och liten skala.  
 
Vi ändrar produkternas placering i butikerna, vi klistrar på nya streckkoder på varor, vi hjälper företagen 
att i sina reklamer tala sanning, vi bespottar den innehållslösa moderna tidens idoldyrkan-vi dyrkar oss 
själva och människans potential till att göra gott, vi vägrar lyda order, vi agerar genom att inte agera- som 
att inte shoppa, vi ser lydnaden som ett långt större samhällsproblem än olydnaden, vi ser det offentliga 
rummet som vårat-lika mycket som alla andras och ser det det som vår rätt att forma och utsmycka det 
som vi önskar-tillsammans och till gagn för alla, inte bara företagen, vi förstår att det är vi som äger och 
ska forma staten och lagarna-inte tvärtom, vi föraktar den patriarkala ordningen, vi skrattar åt att defini-
tionen av demokrati har reducerats till att vi ska vara nöjda med att lägga en röst var fjärde år, vi föraktar 
våld- allt våld beror på för dålig träning i konflikthantering (vi anser att konflikthantering borde ta mate-
matikens plats i varje obligatorisk läroplan världen över).  
 
Vi är en think tank för människor som vill agera kreativt för en bättre värld. 
 
Vi förstår att vi har stigit in i post-modernismens sista fas och vår definition av relativiteten i utsikterna för 
människans överlevnad är; agerar vi inte nu går vi under. Mer relativt än så är det inte. Eller; "You can´t be 
neutral on a moving train" som Zinn sa. 
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Bilaga 4. Adbusters nya manifest på adbusters.se 
www.Adbusters.se 
060319 
 

Adbusters Sverige Manifest!  

 
Adbusters Sverige är ett nätverk av unga och gamla tänkare, aktivister, 

anarkister, frihetsivrare, miljöarbetare, drömmare, nätpirater, 

visionärer, culture jammers, slackers, arbetare, akademiker, feminister, 
internationalister, designers, hackers, musiker, kulturarbetare, 

professorer, fredsaktivister, lärare, konstnärer. 
 

-Alla starkt engagerade i att stoppa det pågående domedagsmaskineriets 
totala övertagande av våra liv. Vi vill uppmuntra och stimulera till nya 

sätt att aktivera varandra i samarbete för en bättre värld genom de medel 

som står i vår makt, samt att återta de medel som stulits från oss. Vi 
menar Kropotkin hade mer rätt än Darwin, vi anser att samarbete och civil 

olydnad är det som fört samhället framåt uppigenom historien. Vi ställer 
oss utanför den traditionella indelningen i vänster (som i strikt 

kollektivism) och höger (som i strikt individualism) och vi tror att ett 

bra samhälle bara kan byggas av en kombination av dessa två. 
Vi är starkt kritiska till den nyliberala ekonomiska ordning (läs; 

Kapitalismen) som idag är förhärskande planeten över och ser det som vår 
plikt att genomföra ett paradigmskifte genom att störa, stöta, gunga, 

välta och transformera detta system till en ordning som i första hand ser 
till människan och jordens behov och fortlevnad. 

 

Vi är inte bakåtsträvare, tvärtom. Vi ser en ljus framtid för alla människor. 
Våra arbetsmetoder sträcker sig från traditionella medel såsom 

demonstrationer, strejker, petitioner och agitation till nya metoder inom 
civil olydnad, nätbaserat samarbete och direkt aktion i stor och liten 

skala. 
 

Vi ändrar produkternas placering i butikerna, vi klistrar på nya 

streckkoder på varor, vi hjälper företagen att i sina reklamer tala 
sanning, vi bespottar den innehållslösa moderna tidens idoldyrkan-vi 

dyrkar oss själva och människans potential till att göra gott, vi vägrar 
lyda order, vi agerar genom att inte agera- som att inte shoppa, vi ser 

lydnaden som ett långt större samhällsproblem än olydnaden, vi ser det 

offentliga rummet som vårat-lika mycket som alla andras och ser det det 
som vår rätt att forma och utsmycka det som vi önskar-tillsammans och till 

gagn för alla, inte bara företagen, vi förstår att det är vi som äger och 
ska forma staten och lagarna-inte tvärtom, vi föraktar den patriarkala 

ordningen, vi skrattar åt att definitionen av demokrati har reducerats 
till att vi ska vara nöjda med att lägga en röst var fjärde år, vi 

 



 v

föraktar våld- allt våld beror på för dålig träning i konflikthantering ( 
vi anser att konflikthantering borde ta matematikens plats i varje 

obligatorisk läroplan världen över). 

 
Vi är en think tank för människor som vill agera kreativt för en bättre 

värld. 
 

Vi förstår att vi har stigit in i post-modernismens sista fas och vår 
definition av relativiteten i utsikterna för människans överlevnad är; 

agerar vi inte nu går vi under. 

 
Mer relativt än så är det inte. 

 
Eller; "You can´t be neutral on a moving train" som Zinn sa. 
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