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Inledning

Hållbar stadsutveckling
Det råder en tilltagande urbanisering och inom en snar framtid kommer hälften av
världens invånare bo i städer. Av Sveriges befolkning bor ca 80 procent i städer och
tätorter.1 Oavsett vilket mått på urbaniseringsgrad som används kan man konstatera
att andelen stadsbefolkning ligger högt i Sverige. Koncentrationen av människor till
städer och stadsregioner medför ökad belastning på miljön. Den tilltagande
urbaniseringen i världen skapar ett behov av forskning kring ekologiskt hållbar
stadsutveckling. I magisteruppsatsen ska jag ta mig an detta forskningsområde
genom att diskutera styrningspraktiker, i form av information och
planeringsåtgärder, som maktinstrument för att påverka handlingsmönster i
ekologiskt hållbar riktning. Fokus ligger på den politik som förs i Sverige idag kring
ekologiskt hållbar utveckling med betoning på hållbar stadsutveckling, byggande
och boende. Den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm kommer
att utgöra ett exempel på denna problematik. Innan jag går närmre in på syftet och
preciserar de frågeställningar som ligger till grund för studien ges en kort överblick
över 1900-talets miljöpolitik i Sverige, vilken ger en bakgrund till det samtida
ekologiska omställningsarbetet.  

Miljöpolitik under 1900-talet
Lars J. Lundgren; docent i historia vid Umeå universitet och anställd vid
Naturvårdsverket, urskiljer tre faser i miljöpolitiken: (fas I) 1901-1915, (fas II)
1962-1973 och (fas III) 1985-. Den första fasen i början av 1900-talet karakteriseras
enligt Lundgren av punktutsläpp, dvs. lokala miljöproblem som var väl synliga och
kunde kopplas till en utsläppskälla. Lundgren beskriver att det tids- och
rumsmässiga avståndet mellan utsläpp och effekt var kort. Begreppet miljöproblem
användes inte utan istället talade man om vattenförorening, luftförorening osv.2

Svenska Naturskyddsföreningen som grundades år 1909 sysslade med att bevara
och skydda vissa områden, men någon koppling mellan naturskyddsdebatt och
föroreningsdebatt förekom inte i början av seklet.3 

Under den andra fasen 1962-1973 beskriver Lundgren hur miljöfrågorna fick
en egen rubrik på den politiska dagordningen. Man började inse att problemen i

                                                          
1 Statistiska centralbyrån; www.scb.se. Information hämtad 2004-03-11. Enligt SCB räknas tätort som
orter med minst 200 invånare och där avstånden mellan husen inte överstiger 200 meter.
2 Lars J. Lundgren, Miljöpolitik på längden och tvären  (Solna, 1989), s. 40. 
3 Ibid. s. 44f.
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naturen hänger ihop och att de inte längre var lokala utan regionala och nationella.
Lundgren framhåller att de faktorer som bidrog till den snabba
opinionsförändringen i fråga om miljö på 1960-talet hade att göra med den ökade
materiella standarden i samhället. Ökad välfärd medförde att människor orkade
engagera sig i miljöfrågor. Det handlade inte under den här tiden om några
grundläggande förändringar i människors livsstil, utan miljöproblemen löstes med
hjälp av tekniska innovationer.4

Under den tredje fasen från år 1985 och framåt har miljöproblembilden
förändrats. Lundgren redogör för hur diffusa utsläpp från många små källor har
ökat i Sverige, vilka ger upphov till stora föroreningsvolymer. De lokala och
nationella miljöproblemen har idag blivit storskaliga och internationella. Politiker,
myndigheter och miljöorganisationer som i första hand intresserat sig för utsläpp
från företag börjar nu också intressera sig för individers handlingar och kopplar
samman livsstil och miljöpåverkan. Den svenska miljövårdsorganisationens verktyg
för att hantera punktutsläpp räcker inte längre till, utan nya arbetsmetoder måste
utvecklas för att hantera den nya problembilden.5 

Bostaden som politisk arena 
Med hänsyn till den förändrade miljöproblembilden har under 1990-talet en rad
statliga initiativ tagits i syfte att främja en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige.
Den markanta ökningen av diffusa utsläpp från enskilda hushåll kräver nya
angreppssätt på miljöproblemen. För att möjliggöra förändring av människors
livsstil genomförs det nationella ekologiska omställningsarbetet i stadsdelar och
bostadsområden på lokal nivå. Bostaden och den närliggande miljön fungerar som
arena för stora delar av människors vardagsliv och blir därmed viktig ur
maktsynpunkt när det gäller omställning av livsstil. Att genomföra förändringar
mot en ekologiskt hållbar stad kan vara en konfliktfylld process då omställningen
på ett eller annat sätt påverkar de människor som bor i området. 

Den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm präglas av
formulerade målsättningar och visioner för att uppnå en miljömässig boendemiljö.
Med utgångspunkt i Hammarby Sjöstad kommer jag att undersöka den
maktproblematik som är knuten till omställning av människors livsstil i en specifik
boendemiljö. Fokus i magisteruppsatsen är att undersöka de visioner som uttrycks i
det lokala miljöprogrammet samt att utifrån intervjuer med boende i stadsdelen
belysa vilka handlingsmöjligheter som den ekologiska satsningen ger utrymme för.

                                                          
4 Lundgren (Solna, 1989), s. 46f.
5 Ibid. s. 50ff.
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Syfte och problemformuleringar
Som tidigare nämnts kommer jag att utgå från den miljöanpassade stadsdelen
Hammarby Sjöstad som ett exempel på en vidare problematik rörande ekologiskt
hållbar stadsutveckling. Studiens primära fokus är att genom en diskursiv
maktanalys undersöka vilka styrmedel den ekologiska satsningen i Hammarby
Sjöstad ger uttryck för. Hammarby Sjöstad som ett miljöpåverkande och
rumsförändrande projekt och den styrningspraktik som uttrycks i miljöprogrammet
för stadsdelen ställs i relation till de boendes handlingsmöjligheter. Härvid följer ett
antal frågor, vilka kommer att tjäna som centrala hållpunkter i analysen; 

• Vilka visioner förmedlas i det miljöprogram som ligger till grund för den
ekologiska satsningen i Hammarby Sjöstad? 

• Vilken styrningspraktik ger miljöprogrammet uttryck för?
• Hur opererar den ekologiska styrningspraktiken, dvs. vilka är dess

ideologiska och politiska implikationer? 
• Hur internaliseras miljösatsningen av de boende i Hammarby Sjöstad?
• Är de boendes livsstil förenlig med den miljösatsning som genomförs?
• Vilka handlingsmöjligheter ger den ekologiska satsningen i stadsdelen

utrymme för? 

Avgränsning
Då ekologisk hållbar samhällsutveckling utgör ett oerhört omfattande
forskningsområde, utan klart definierade gränser och därtill nära sammanlänkat
med andra besläktade forskningsfrågor är en avgränsning på sin plats. Det
nationella ekologiska omställningsarbetet gäller för femton olika områden som
exempelvis frisk luft, skyddande ozonskikt, begränsad klimatpåverkan och levande
skogar. Mitt intressefokus rör god bebyggd miljö eller mer specifikt; ekologisk
hållbar stadsutveckling. Det nationella omställningsarbetet undersöks på lokal nivå i
magisteruppsatsen med fokus på den styrningspraktik som miljöprogrammet för
Hammarby Sjöstad ger uttryck för och dess effekter på de boendes
handlingsmöjligheter. 

I de politiska dokumenten om ekologisk hållbarhet som studeras framhålls
vikten av att inte enbart fokusera på ekologisk hållbarhet, utan att även ta hänsyn
till aspekter av social och ekonomisk utveckling. I magisteruppsatsen behandlas
ekologisk hållbar stadsutveckling med betoning på makt- och livsstilsproblematik i
en specifik stadsdel, vilket handlar lika mycket om, eller snarare mer om sociala
faktorer än ekologiska. För enkelhetens skull har jag dock valt att kalla det
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ekologiska omställningsarbetet i Sverige för en ekologisk hållbar diskursordning
även om den sammanfogas av såväl ekologiska som ekonomiska och sociala
element. 

De olika styrmedel som används i samhället med syfte att påskynda
förändringar av människors handlingsmönster och livsstilar är information,
ekonomiska incitament, lagar och planeringsåtgärder. Dessa styrmedel har som
syfte att hindra eller underlätta vanor och beteenden och på så sätt ändra
människors handlingar i en mer miljömässig riktning.6 I magisteruppsatsen kommer
enbart informationsinsatser och planeringsåtgärder undersökas av den enkla
anledningen att miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad uteslutande berör dessa
två styrmedel. 

Disposition
I inledningskapitlet har jag gått igenom bakgrunden till studien; dvs. den tilltagande
urbaniseringen samt den förändrade miljöproblembilden i Sverige, vilket
sammantaget medför förändrade krav på politiken kring det ekologiskt hållbara
samhället. Jag har därefter redogjort för problematiken om styrningspraktik som
maktinstrument för att erhålla en ekologiskt hållbar stadsutveckling, vilket
undersöks i magisteruppsatsen. Närmast kommer den ekologiska stadsdelen
Hammarby Sjöstad att beskrivas och placeras i en kontext om ekologiskt
hållbarhetsarbete i Sverige. Därefter redogörs för de metodiska och teoretiska
angreppssätt som ligger till grund för studien. 

Analyskapitlet innehåller tre tematiska delmoment; den ekologiskt hållbara
diskursordningen, ekologisk styrningspraktik samt diskursernas ideologiska och
politiska implikationer. Under det första temat berörs de diskurser som uttrycks i
miljöprogrammet, därefter behandlas den styrningspraktik som genomsyrar
diskurserna och sist undersöks maktproblematik knuten till miljösatsningen i
Hammarby Sjöstad. 

Efter analysavsnittet följer ett slutkapitel där jag summerar, konkluderar och
analyserar resultaten av denna studie samt reflekterar kring vilka vidare slutsatser
undersökningen genererar.

Kontextualisering 
Att placera in ekologisk hållbarhet i en kontext ser jag som mer fruktbart än att
ägna mig åt snäva definitioner. Under kommande rubriker gör jag några nedslag i
forskningen om ekologi samt visar på hur det ekologiska politiska
omställningsarbetet realiseras i Sverige. Min uppfattning är att denna studie kan
                                                          
6 Anna-Lisa Lindén, Allmänhetens miljöpåverkan (Stockholm, 2001), s. 16. 
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förstås i sin helhet utan en utförlig beskrivning av ekologismens framväxt, varför
jag enbart ger en kort överblick och istället hänvisar till andra forskares mer
ingående studier av ekologi.

Den ekologiska diskursen
Att precisera innebörden av begreppet ekologi är problematiskt då följande term
förknippas med skilda fenomen och definieras såväl snävt som brett. Manuell
Castells; professor i sociologi ger följande förklaring på fenomenet ekologi; ”En
serie föreställningar, teorier och projekt som betraktar människosläktet som
komponent i ett bredare ekosystem och vill bevara systemets jämvikt i ett
dynamiskt evolutionärt perspektiv.”7 Anna-Lisa Lindén; professor i sociologi vid
Lunds universitet beskriver hur begreppet ekologi syftar både till uttryck om vad
naturen tål och till mer samhällsorienterade perspektiv som hushållning och
kretsloppstänkande.8 I Lindéns beskrivning av ekologi framhålls mer sociala
aspekter av det ekologiska begreppet än i Castells förklaring. Hon framhåller att det
i definitionen av hållbarhet är viktigt att skilja på två hållbarhetsperspektiv,
nämligen det ekologiska och det sociala.  ”Det ekologiska perspektivet fokuserar
ekologi och kretslopp mot bakgrund av naturens förutsättningar och begränsningar.
Det sociala perspektivet fokuserar de mänskliga och socioekonomiska
förutsättningarna och begränsningarna.”9 De båda perspektiven på hållbarhet är
nära knutna till varandra, vilket kommer att synliggöras i magisteruppsatsen. 

Håkan Thörn; sociolog vid Göteborgs universitet framhåller i Anders
Neergaards och Ylva Stubbergaards antologi Politiskt inflytande hur etablerandet av
ekologi som politisk diskurs i USA och Europa i början av 1960-talet får ett
genombrott under 1970-talet, då miljöfrågorna etableras på den politiska
dagordningen.10 Han problematiserar bilden av ekologi som en sammanhängande
diskurs. ”Mot bakgrund av att det visat sig möjligt att infoga ett ’miljöperspektiv’ i
etablerande politiska diskurser har det ekologiska perspektivet definierats som ’en
politisk fråga’ snarare än en ny politisk diskurs.”11 Thörn visar på att miljö inte är en
sammanhängande diskurs, utan att det liksom ekologi kan infogas som en del i
olika kontexter. Ekologiska frågor har t ex. implementerats hos politiska partier på
såväl vänster- som högerkanten. 

                                                          
7 Manuell Castells, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur  (Göteborg, 2000), s. 127.
8 Lindén, s. 68.
9 Ibid. s. 72f.
10 Håkan Thörn “Miljörörelsen och den nya politikens former – mot en ”glokal” politik?” i Anders
Neergaard och Ylva Stubbergaard (red.), Politiskt inflytande (Lund, 2000), s. 193.
11 Ibid. s. 221.
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Den efterkrigstida miljörörelsens ekologiska perspektiv har en komplex och
mångtydig idéhistorisk bakgrund. Jag kommer inte att gå in på den ekologiska
politikens historia, utan för närmre studier hänvisar jag till Anna Bramwell som i
boken Ecology in the 20th Century har lämnat ett bidrag till forskningen om ekologi
som politisk diskurs under 1990-talet. För en kortare sammanfattning av Bramwells
diskussion kan jag rekommendera Neergaard och Stubbergaards bok Politiskt
inflytande. 

Under nästa rubrik har jag för avsikt att ändra perspektiv genom att visa på
hur den ekologiska diskursen framstår i offentliga nationella politiska dokument,
för att under analysen följa upp detta spår ytterligare genom ingående studier av ett
lokalt miljöprogram.

Nationell strategi för hållbar utveckling
Med hänsyn till den förändrade miljöproblembilden, vilken beskrivits tidigare, har
under 1990-talet en rad statliga initiativ tagits i syfte att främja en ekologisk hållbar
utveckling i Sverige. Regeringen tillsatte under 1997 Delegationen för en ekologisk
hållbar utveckling med uppgift att arbeta fram nationella ekologiska
omställningsstrategier. I regeringsskrivelsen Nationell strategi för hållbar utveckling
2001/02 betonas hur hållbar utveckling är det övergripande målet för regeringens
politik. Omställningsarbetet till en mer hållbar utveckling i Sverige sker genom en
sammanfogning av sociala, ekonomiska och miljömässiga  faktorer. Mål, åtgärder
och strategier har utarbetats som ska ligga till grund för den politik som förs i
Sverige. 12 Det nationella arbetet med en omställning till ett ekologiskt hållbart
samhälle grundas på Brundtlandskomissionens centrala definition av hållbar
utveckling från 1987 vilken lyder; ”Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar
utveckling – att försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”13 

I regeringsskrivelsen framhålls att ekologisk hållbar utveckling i grunden är en
fråga om värderingar och livshållning.14 En förutsättning för att påverka
människors värderingar, enligt det nationella politiska styrdokumentet om ekologisk
hållbar utveckling,  är en god dialog mellan olika aktörer på nationell och lokal nivå.
Medborgares delaktighet och vilja att ta ansvar för en fungerande hållbarhetsstrategi
ses som avgörande för det ekologiskt hållbara samhället. I regeringsskrivelsen

                                                          
12 Regeringen, Nationell strategi för hållbar utveckling: sammanfattning av regeringens skrivelse
2001/02:172 (Stockholm, 2002), s. 5. 
13 Ibid. s. 6. 
14 Ibid. s. 8.
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understryks utbildningens roll för att utrusta människor med kunskaper i avsikt att
bidra till livsstilsförändringar förenliga med en hållbar utveckling.15 

De visioner som framhålls i regeringsskrivelsen från 2001/02 är representativa
för samtliga politiska dokument om det ekologiskt hållbara omställningsarbetet
producerade från 1997 fram tills idag.16 I dessa dokument understryks vikten av att
stärka människors kontroll över den egna vardagen och vardagsmiljön, vidga
möjligheterna till inflytande och stimulera en lokal utveckling där människors
engagemang och delaktighet tas tillvara. Detta resonemang om  att nya lösningar på
miljöproblemen ska sökas i beteendeförändringar och ändrad livsstil hos enskilda
individer, återfinns även i forskningen kring miljöfrågor. I litteraturen behandlas
dock de svårigheter som finns när det gäller att förändra människor
livsstilsmönster, bl.a. då deras handlingar är svåra att förutsäga, men också för att
de har en tendens att skjuta över problemen på någon annan. Lundgren och
Lindén, två stora namn inom forskningen om miljö och livsstil, förklarar orsaken
till miljövårdsarbetet långsamma frammarsch med att det existerar målkonflikter
mellan enskilda individer och grupper samt konflikter inom den enskilda
människan. Människor vill leva miljövänligare samtidigt som det inte får kosta för
mycket i form av bl.a. förändringar i livsstil.17 Lundgren visar på hur dagens
miljöproblem är samhällsproblem eller vardagsproblem som han kallar dem.
Människors levnads-, konsumtions- och resemönster är strukturellt betingade av
exempelvis infrastruktur och den vardagliga livsstilen bidrar till en rad
miljöproblem i samhället.18 

Den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad
De nationella politiska dokumenten, liksom en stor del av den samtida
miljöforskningen, klargör att det är i den konkreta vardagsmiljön som möjligheterna
till miljöanpassade handlingsmönster kan omsättas i praktisk handling. Det
nationella omställningsarbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle har en lokal
förankring och sker i flera kommuner i Sverige samt rör flera olika områden. Då
min inriktning berör ekologiskt hållbara boendemiljöer och mer specifikt den
ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad, vill jag ge en fältbeskrivning av
stadsdelen.  

                                                          
15 Regeringen (Stockholm, 2002), s. 13.
16 Ett urval av politiska dokument om det ekologiskt hållbara Sverige; Regeringen, Hållbara Sverige,
(Stockholm, 2000), Regeringen, Nationell strategi för hållbar utveckling, (Stockholm, 2002),
Stockholm, Miljö 2000, (Stockholm, 1995), SOU 2003:31, Nationalkommittén för Agenda 21 och
Habitat  (Stockholm, 2003).
17 Lundgren (Stockholm, 1994), (Stockholm, 1996), (Stockholm, 1999), Lindén (Stockholm, 2001).
18 Lundgren  (Solna, 1989), s. 57f.
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Hammarby Sjöstad är ett pågående samhällsbyggnadsprojekt där det ekologiska
hållbara arbetet står i fokus. Stadsdelen är placerad runt Hammarby Sjö och tillhör
Katarina-Sofia stadsdelsnämnd. Området som Hammarby Sjöstad byggs på var
tidigare ett hamn- och industriområde som saneras, bebyggs och förvandlas till ett
modernt bostadsområde med ett utarbetat miljöprogram.19 Stadsdelens uppkomst
är sammanlänkat med Stockholms beslut år 1996 att söka Olympiska spelen till år
2004 och förlägga OS-byn i Hammarby Sjöstad. Intresset för projektet med den
miljöanpassade stadsdelen ökade markant i och med OS-satsningen och samtliga
politiska partier i Stockholms stad ställde sig bakom miljösatsningen. En
projektorganisation direkt underställd stadshusledningen med representanter från
miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret
byggdes upp för projektets utformning och genomförande. Stockholms stad
beslutade att Hammarby Sjöstad skulle byggas som ett av världens mest
miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt. Sverige fick, som vi vet, inte arrangera OS
men vid det här laget hade projektet kommit så långt att miljömålen fick stå fast
och utbyggnaden av stadsdelen fortsätta. 20 

     
För närvarande bor ca 4500 invånare i stadsdelen,21 men fullt utbyggt runt år 2010
kommer Hammarby Sjöstad rymma ungefär 8000 lägenheter för ca 20 000
invånare. Hammarby Sjöstad består av områdena; Sickla Udde, Sickla Kaj, Sickla
Kanal, Kölnan, Sjöstadsporten, Sickla Park, Proppen, Hammarby Gård, Luma och

                                                          
19 Hammarby Sjöstads hemsida; www.hammarbysjostad.se. Information hämtad 2003-11-21.
20 Åsa Bodén (red.), Hammarby sjöstad: Bostad02 (Stockholm, 2002), s. 19.
21 Muntliga uppgifter från Björn Cederqvist, ansvarig för boendeinformation på projekt Hammarby
Sjöstad, 2003-08-15.

Foto: Victoria Henriksson Foto: Victoria Henriksson
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Mårtensdal.22 Färdigställda områden idag är Sickla Udde, Sickla Kaj, Luma och
Mårtensdal.23 I Hammarby Sjöstad finns kommunikationer i form av tvärbanan
mellan Alvik och Sickla Udde, ett flertal lokala bussar, färjan ”Lotten” som
trafikerar Hammarby Kanal, dvs. går mellan Hammarby Sjöstad och Södermalm
samt färjan ”Emelie” som på sommaren trafikerar Hammarby Sjöstad och
Nybrokajen. Centralt i Hammarby Sjöstad finns en bred esplanad som samlar
stadsdelens liv och rörelse, gång- och cykeltrafik, spårvagn, buss och biltrafik. I
stadsdelen finns service och verksamheter, bl.a. affärer, kontor, skola och
idrottshall.24 

Den miljöanpassade stadsdelen planeras och byggs utifrån ett
kretsloppstänkande som handlar om hållbar utveckling i tät stadsmiljö, där samtliga
boende i Hammarby Sjöstad är en del av ett kretslopp. Kretsloppet; vilket kallas
Hammarbymodellen, hanterar energi, avfall och vatten för bostäder och
verksamheter i Hammarby Sjöstad. Modellen är utarbetad av Fortum, Stockholm
Vatten och Renhållningsförvaltningen.25

                                                          
22 Gatu- och fastighetskontoret, Miljöredovisning för Hammarby sjöstad 2002/2003 (Stockholm,
2003).  En karta över Hammarby Sjöstad bifogas i bilaga 1. 
23  www.hammarbysjostad.se
24 Bodén, s. 23.
25 www.hammarbysjostad.se

Hammarbymodellen; det lokala kretsloppet för Hammarby Sjöstad
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De uppställda miljömålen i stadsdelen rör bl.a. områden som markanvändning,
byggmaterial, energi, vatten, avfall och transporter. Några exempel är att
kretsloppen ska slutas på en så lokal nivå som möjligt och minimera utifrån tillförda
resurser, energiförbrukningen ska minskas och energin ska komma från förnybara
källor, avloppet ska utnyttjas för energiutvinning, byggmaterial ska vara förnybara
och ha lågt innehåll av miljö- och hälsostörande ämnen och transportbehovet ska
minskas genom bl.a. god kollektivtrafikförsörjning.26 Även bostadshusen präglas av
miljösatsningen, t ex. genom snålspolande toaletter, grön el, solfångare och
energisparande fönster. Den omgivande miljön kring husen i stadsdelen har också
miljöanpassats genom bl.a. satsningen av ett lokalt kretslopp.27 

Metodiska utgångspunkter
Under följande rubrik ges en presentation av forskningsprocessen för att skapa en
förståelse för hur studien kom till samt vilka metodiska överväganden som gjorts.
Därefter följer en beskrivning av det tryckta empiriska materialet samt det
intervjumaterial som ingår i studien, åtföljt av etiska reflektioner angående
hantering av intervjumaterial. Efter dessa mer beskrivande metodiska överväganden
följer en redovisning av hur jag väljer att betrakta världen och vilka analytiska
verktyg som därmed nyttjas. Det diskursanalytiska angreppssättet som används i
studien för att analysera det empiriska materialet introduceras. Utgångspunkten är
Norman Faircloughs diskussioner kring kritisk diskursanalys. Det diskursanalytiska
angreppssättet vilar på en socialkonstruktivistisk grund, vilket kommer beskrivas
mer ingående. Centrala begrepp och analysverktyg tillhörande den kritiska
diskursanalysen redovisas också närmre under metoddelen. Viktigt att poängtera är
att diskursanalysen är såväl en metod som teori. Jag har dock valt att behandla det
diskursanalytiska angreppssättet under metodavsnittet.  

Forskningsprocessen 
Att utgå från ett pågående samhällsbyggnadsprojekt som Hammarby Sjöstad i
forskningen kring hållbar ekologisk stadsutveckling kan te sig underligt då
nybyggnation volymmässigt är marginellt i Sverige, i motsats till förnyelse och
utveckling i befintliga stads- och tätortsområden. Hammarby Sjöstad har dock
uppmärksammats såväl nationellt som internationellt med en vision om att fungera
som ett föregångsexempel när det gäller ekologiskt byggande och boende. Att
undersöka en ekologisk stadsdel som har potential att påverka utformningen av
andra stadsdelars eller kommuners miljöarbete i framtiden, ser jag som en
                                                          
26 Gatu- och fastighetskontoret (Stockholm, 2003), s. 3.
27 Bodén, s. 25.



11

utmaning. Min förhoppning är att Hammarby Sjöstad som forskningsfält kan bidra
med nya intressanta infallsvinklar om forskningen kring ekologiskt hållbara
stadsmiljöer. 

En beskrivning av den forskningsprocess som föregår studien är en aning
komplicerat, då den delvis löper parallellt med ett externt projekt som jag deltar i.
För att erhålla en förståelse av magisteruppsatsens tillkomst ser jag det som
nödvändigt att beskriva den forskningsprocess som föregår aktuell studie,
tillsammans med det externa projektet i rubriken nedan. 

Parallellt externt projekt 
Magisteruppsatsen löper parallellt med ett externt projekt vid namn Effektiv
kommunikation. Uppfattad och uppmätt miljöpåverkan i Hammarby Sjöstad, Stockholm, som
jag utför tillsammans med Anna Klockner; magisterstudent på programmet för
Samhälls- och kulturanalys och Jan-Olof Drangert; FD vid Tema Vatten i natur och
samhälle, Linköpings universitet. Uppdragsgivare är kretsloppsbolagen Fortum,
Stockholm Vatten och Renhållningsförvaltningen. Syftet med projektet är att
undersöka kommunikationen mellan aktörer inblandade i informationssatsningen i
Hammarby Sjöstad.28 Projektet omfattar fem månaders forskning på heltid, utspritt
under perioden april 2003 till augusti 2004. 

Inför valet av forskningsinriktning till magisteruppsatsen hade jag att ta
ställning till huruvida jag ville bedriva ovanstående projekt som ett externt uppdrag
eller integrera dessa två. Mitt val blev att bedriva magisteruppsatsen på samma fält
och med samma informanter som i det externa projektet, men att utgå från skilda
syften. Anledningen till att jag valde att bedriva två skilda studier, trots vetskapen
om vilket extra arbete detta skulle komma att medföra, har sin grund i mitt
omfattande intresse för bostadsforskning. Att ges tillfälle att studera två olika
aspekter av den miljömässiga satsningen i Hammarby Sjöstad var något jag inte
kunde motstå.

Den externa rapporten sammanställs under sommarmånaderna som följer
efter att magisteruppsatsen publicerats och kommer därmed inte att påverka de
resultat som erhålls i magisteruppsatsen.29 Samarbete mellan mig och Anna sker
enbart i projektet och magisteruppsatsen skrivs helt individuellt. Förtjänsterna med
att delvis integrera de två projekten är att magisteruppsatsen innehåller ett mer

                                                          
28 Jan-Olof Drangert, Ansökan från VA-Forsk för forskningsprojektet Effektiv kommunikation.
Uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Linköping,
2002).
29 Jan-Olof Drangert, Anna Klockner och Linda Nors, Effektiv kommunikation. Uppfattad och uppmätt
påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Linköping, 2004).
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omfattande empiriskt material än jag haft tillfälle att erhålla på egen hand under
aktuell forskningsperiod. 

Det tryckta empiriska materialet 
Magisteruppsatsen ligger inom ramen för en kvalitativ forskningstradition och
undersökningen baseras på intervjuer och dokumentstudier. När det gäller det
tryckta materialet har jag riktat viss uppmärksamhet mot aktuella politiska
styrdokument med fokus på det ekologiska omställningsarbetet i form av SOU-
rapporter och regeringsskrivelser utarbetade i slutet av 1990-talet och i början av
2000-talet. Det empiriska materialet utgörs dock primärt av det lokala
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad. Samtliga politiska dokument fungerar
som bakgrund till den miljöanpassning som sker i Sverige och som i studien är
fokuserat på ekologiskt omställningsarbete i stadsmiljö. Det lokala
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad analyseras utifrån ett diskursanalytisk
angreppsätt.

Intervjuerna
Samtliga 14 informanter som ingår i studien är bosatta i Hammarby Sjöstad.
Intervjuerna genomfördes med åtta män och sex kvinnor, varav elva av dem var
gifta eller sammanboende och tre ensamstående. Fem av informanterna hade
hemmavarande barn. Det intervjumanus som användes vid intervjutillfällena
betecknas som halvstrukturerat, vilket innebär att det omfattar en rad teman med
förslag till relevanta frågor för studien. Det finns dock möjlighet att göra
förändringar rörande frågornas form och ordningsföljd samt följa upp svaren och
berättelserna från den intervjuade.30 De områden som berörs i intervjumanuset för
aktuell studie är relativt omfattande och handlar bl.a. om de boendes upplevelser av
miljösatsningen i stadsdelen och deras livsföring i största allmänhet. Vissa mer
specifika teman har dock valts ut för att utifrån kritisk diskursanalys genomgå en
mer detaljerad analys.

Intervjuerna utfördes under oktober och november 2003 och intervjutillfället
varade mellan 40 minuter upp till 1 timme och 30 minuter. Intervjuerna
genomfördes hemma hos informanterna respektive på GlashusEtt,
informationscentret i stadsdelen. Miljön där intervjuerna genomförts är välkänd
och van för informanterna och har enligt min uppfattning lett till ett avslappnat

                                                          
30 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 117. Transkribering innebär att
översätta och gestalta talat språk. Talat språk överförs till skriftlig form för att ge talet rättvisa
samtidigt som texten blir begriplig och läsbar.
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samtalsklimat, som dessutom förstärkts av att flera av frågornas karaktär varit
relativt öppna. 

Samtliga intervjuer har spelats in på minidisk och därefter transkriberats ord
för ord och resulterat i ca 300 sidor transkriberat intervjumaterial.31 Det finns olika
transkriptionssystem att välja på och p.g.a. det stora antalet intervjuer har jag utgått
från en mindre detaljerad textanalys som visar på pauser, tysta perioder,
överlappningar mellan talare osv. Detta transkriptionssystem känns dock tillräckligt
detaljerat för att möjliggöra analys enligt ett diskursanalytiskt angreppssätt. 

Urvalet av intervjupersoner skedde inledningsvis genom kontakt med
informanter som deltagit i en tidigare studie genomförd i Hammarby Sjöstad.32

Därefter kontaktades slumpvis boende i stadsdelen. Informanterna representeras av
en jämn fördelning mellan kön, ålder och etnicitet. Dessutom har intervjuer
bedrivits med boende i såväl bostadsrätt som hyresrätt och då stadsdelen utgörs av
en majoritet av bostadsrätter är det också människor i denna boendeform som
utgör huvudparten av intervjumaterialet.

Störningsmoment har förekommit vid ett par intervjutillfällen då några av
informanterna varit omgivna av små barn. Detta har i viss mån lett till att
informanten känt sig stressad och kommit av sig i svaren. Vid transkribering har
det varit svårt att höra vissa delar av informantens utsagor, då barnskrik och andra
höga ljudinslag överröstat intervjupersonen. Samtidigt är det viktigt att påpeka att
jag vid förfrågan om delaktighet i intervju blivit informerad om att informanten för
tillfället är mammaledig med små barn i hemmet. Min bristande kunskap om rollen
som förälder har dock lett till att jag underskattat de problem som kan uppstå vid
intervju med små hemmavarande barn. 

Nothänvisning till intervjuer i uppsatsen kommer att ske löpande i texten. Jag
använder mig av ett enklare system vid hänvisning till intervjuer, än det notsystem
som föregår övriga källor. Om jag skriver t ex. (5:2) betyder det intervju nr 5 och
sidan två. I excerpterna står L: för Linda, A: för Anna och I: för informant. 

Etiska överväganden 
Det intervjumaterial som ingår i studien hanteras enligt de forskningsetiska
principer som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)
utformat och som tillsvidare även är gällande för Vetenskapsrådets ämnesråd för
humaniora och samhällsvetenskap. De etiska principerna bygger på fyra huvudkrav;

                                                          
31 Conny Svenning, Metodboken  (Eslöv, 1997), s. 69.
32 Kate Axelsson, Catarina Delefors och Patricia Söderström, Hammarby Sjöstad. En kvalitativ studie
av människors faktiska miljöbeteende och dess orsaker (Linköping, 2001).
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet,
vilka samtliga gäller för de personer som direkt berörs av forskningsprocessen.33 

De informanter som ingår i magisteruppsatsen informerades om studiens
syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan enligt
informationskravet. De fick också ta del av information om hur det insamlande
materialet kommer att användas samt publiceras och gav enligt samtyckeskravet
godkännande till studien.34 Hänsyn har också tagits till konfidentialitetskravet som
innebär att personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del
av dem.35 Det insamlade materialet kommer enligt nyttjandekravet endast användas
i enlighet med projektets syfte. Informanterna har i enlighet med HSFR:s principer
erbjudits att läsa den färdigställda uppsatsen.36 

De redovisade huvudkraven gör inte anspråk på fullständighet och är inte
heller avsedda att ersätta forskarens egna bedömningar och ansvar. Eftersom inga
forskningsprocesser är identiska, utan var för sig rymmer specifika överväganden,
bör forskarens egna reflektioner redovisas och visa på hur de gäller konkret för den
studie som genomförts. De etiska överväganden som jag har stött på i
magisteruppsatsen berör främst frågor om utbyte av intervjumaterial. Enligt
konfidentialitetskravet har endast behöriga tillgång till informanternas
personuppgifter och intervjumaterial knutet till personen ifråga. Enligt följande
krav har jag innan respektive intervjutillfälle bett om informanternas tillåtelse att ge
ytterligare en magisterstudent på programmet samt projektledaren för det externa
projektet behörighet att läsa och utnyttja det transkriberade materialet.   

Diskursanalys
Den metod och teori som jag ämnar arbeta med är diskursanalys. Det
diskursanalytiska fältet är stort och innefattas av en rad olika inriktningar. Vad som
kännetecknar samtliga diskursanalytiska angreppssätt, enligt Marianne Winther
Jørgensen och Louise Phillips författare till Diskursanalys som teori och metod, är att
diskurs ses som ”…ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.”37 En annan sak
som förenar de olika diskursanalytiska inriktningarna är att de har en målsättning
att bedriva kritisk forskning genom att kartlägga maktrelationer i samhället. Det
som skiljer de olika angreppssätten åt är bl.a. huruvida diskurserna konstituerar det

                                                          
33 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
(Stockholm, 2000), s. 5.
34 Ibid. s. 7.
35 Ibid. s. 12.
36 Ibid. s. 14.
37 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000),
s. 7.



15

sociala fullt ut, eller om det är olika aspekter av det sociala som konstituerar
diskurserna. Angreppssätten skiljer sig också åt när det gäller vad som är i fokus för
analysen och vilka metoder som används.38 Magisteruppsatsen utgår från Norman
Faircloughs och Michael Foucaults diskussioner kring kritisk diskursanalys. 

I det diskursanalytiska angreppssättet är utgångspunkten utsagor och/eller
skriven text för att undersöka vilka mönster som finns och vilka sociala
konsekvenser olika diskursiva framställningar får. Min studie opererar enligt detta
synsätt genom att jag analyserar vilka sociala konsekvenser som den samtida
politiska ekologiska hållbarhetspolitiken ger uttryck för i form av styrningspraktiker
riktade mot boende i Hammarby Sjöstad. De styrningstekniker som de politiska
utsagorna ger uttryck för i miljöprogrammet för stadsdelen, tolkas i detta
sammanhang som diskurser vilka cirkulerar i samhället och påverkar människors
ageranden. 

Det diskursanalytiska angreppssättet har en specifik subjektssyn som får
konsekvenser för på vilket sätt det intervjumaterial som ingår i magisteruppsatsen
analyseras. Inom diskursanalysen förskjuts fokus från en enskild individ till en
språklig diskursiv kontext och intervjun betraktas som ett resultat av befintliga
diskurser vilka konstituerar den intervjuade och hans eller hennes utsagor.
Intervjuberättelserna bär spår av de diskurser som är i verksamhet och som
intervjupersonen är underordnad. Diskursanalytikern tror inte på att subjekt styrs
av klara motiv när de handlar, utan de ser individer som bärare av vissa
konstruktioner i den sociala världen.39 Diskursanalytikerns syfte är inte att komma
bakom diskurser i sina analyser, att tolka vad människor egentligen menar med sina
uttalanden, eller att fundera ut hur verkligheten är bakom diskurserna. Den
diskursanalytiska utgångspunkten handlar om att man aldrig kan nå verkligheten
utanför diskurserna, utan det är diskursen i sig som är föremål för analysen.
Diskursanalytikern arbetar med att undersöka vilka mönster som finns i det
transkriberade materialet och vilka konsekvenser som olika diskursiva
framställningar av verkligheten får.40 Analys av intervjumaterialet kommer m.a.o. att
ske genom att söka efter diskurser vilka informanterna talar genom. Jag kommer att
belysa informanternas diskursiva utsagor om miljösatsningen i Hammarby Sjöstad
med fokus på huruvida deras nuvarande livsstil och identitet är förenlig med den
miljösatsning som genomförs i stadsdelen. Jag har funnit att informanternas
utsagor genomsyras av de centrala värdena individualism, konsumtion och rörlighet,
vilka jag placerat i en individcentrerad modernitetsdiskurs.

                                                          
38 Jørgensen och Phillips, s. 8f.
39 Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning (Malmö, 2003), s. 101f.
40 Jørgensen och Phillips, s. 28.
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Ett diskursanalytiskt angreppssätt intar en kritisk hållning till sanningsbegreppet
och istället för att söka efter sanning tolkas texterna utifrån dess samhälleliga
konsekvenser. Ett problem med att studera fenomen utifrån ett diskursanalytiskt
perspektiv är att jag själv är en del av de diskurser jag studerar och därmed inte kan
stå utanför och ge en objektiv skildring av världen. Genom att i inledningsavsnittet
redovisa de teoretiska utgångspunkter som används i analysen, har jag för avsikt att
ge läsaren en viss inblick i vilka diskurser jag rör mig inom.  

Socialkonstruktivism 
Den diskursanalytiska forskningen bygger på en socialkonstruktivistisk
utgångspunkt.41 Utifrån Vivien Burrs definition beskriver Winther Jørgensen och
Phillips fyra centrala grundpremisser vilka är gemensamma för
socialkonstruktivismen. Den första socialkonstruktivistiska premissen betonar
vikten av kritisk inställning till självklar kunskap. Våra världsbilder kan inte förstås
som objektiva sanningar utan snarare som ett resultat av vårt sätt att kategorisera
världen. Den andra premissen handlar om att se kunskap som kulturellt och
historiskt specifik. Verkligheten är inte objektiv utan vår kunskap om världen är
alltid kulturellt och historiskt präglad. Vår bild av verkligheten hade kunnat vara
annorlunda och den förändras också med tiden. Den tredje premissen betonar
sambandet mellan kunskap och sociala processer. Kunskap skapas i sociala
processer där kampen om vad som är sant och falskt resulterar i en gemensam
verklighet. Den fjärde premissen handlar om sambandet mellan kunskap och social
handling. I en bestämd världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra
otänkbara.42

Dessa fyra premisser visar sammantaget på att konstruktionen av kunskap och
sanning får sociala konsekvenser. En socialkonstruktivistisk syn på den politiska
visionen att uppnå en ekologisk hållbar stad, måste sättas i relation till de faktiska
konsekvenser det får för de boende i Hammarby Sjöstad. I studien fungerar
socialkonstruktivismen dessutom som ett verktyg för att förstå miljöproblemen i
samhället. Genom att ansluta mig till socialkonstruktivismen ser jag miljöproblem
som ett fenomen vars uppkomst på den politiska dagordningen har att göra med att
det konstruerats som ett samhällsproblem. Även då det gäller begreppen makt och
identitet spelar socialkonstruktivismen en avgörande roll för att förstå hur identitet
i den ekologiska stadsdelen inte är något som människor initierar själva, utan att det
bl.a. är samhällsplanerare, arkitekter och byggherrar som utformar det fysiska
rummet i vilket människor sedan förväntas konstruera sin identitet. 
                                                          
41 Jørgensen och Phillips, s. 9.
42 Ibid. s. 11f.
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Norman Fairclough och den kritiska diskursanalysen
Den kritiska diskursanalysen förordar en forskningsmässig inriktning på frågor om
makt, vilket jag anknyter till i magisteruppsatsen. Det kritiskt diskursanalytiska
angreppssättet har en målsättning att bedriva kritisk forskning genom att utforska
och kartlägga maktrelationer i samhället.43 Angreppssättet fokuserar bl.a. på falskt
medvetande och förträngd kommunikation som hindrar människor från att förstå
eller handla enligt sina egna intressen.44 

Fairclough, som förknippas med den kritiska diskursanalysen definierar
diskurs på två olika sätt; ”…språkbruk som social praktik” samt ”…diskurs som ett
sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”45 Den
kritiska diskursanalysen bygger på en växelverkan mellan utformningen av texter
och ideologisk påverkan på samhället. En text både påverkas av och påverkar det
samhälle samt de diskurser i vilken den skapats.46 Magisteruppsatsen innehåller
kritiska diskursanalytiska element då jag bedriver en maktanalys av det politiska
styrdokumentets sociala konsekvenser för de boende i Hammarby Sjöstad. 

Michel Foucault och hans maktanalys utgör en teoretisk utgångspunkt i
magisteruppsatsen. Att Foucault inte används mer metodiskt beror på att i en
Foucaultorienterad diskursanalys är varken det talade språket eller det skrivna i
fokus för analysen. Foucault är mer fokuserad på studier av vardagliga praktiker.
Då min empiri utgörs av transkriberat material samt politiska dokument har jag
behov av att hitta analysverktyg vilka kan hjälpa till ge en förståelse för detta
material. Faircloughs tredimensionella modell och analysverktyg knutna till denna,
kommer att användas i magisteruppsatsen, eftersom den i stor utsträckning inriktar
sig på vad som sägs och/eller skrivs samtidigt som texten integreras i en social
praktik. Jag har utgått från de tre nivåerna; text, diskursiv praktik och social praktik
efter Faircloughs analysmodell. Analys med hjälp av Faircloughs tredimensionella
modell innebär att man undersöker; 1) hur texten är skapad 2) hur texten är
producerad, distribuerad och konsumerad 3) sambanden mellan text och de sociala
praktikerna samt deras relation till de sociala strukturerna.47 Analys behöver inte
göras i ovanstående ordning. 

I analysarbetet betraktar jag det empiriska materialet; politiska dokument och
intervjumaterial som text i den bemärkelse som Fairclough vill göra gällande. Text i
den kritiska diskursanalysen ses som större än enbart text och betraktas som en

                                                          
43 Jørgensen och Phillips, s. 8
44 Mats Alvesson och Stanley Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2000), s. 41.
45 Jørgensen och Phillips, s. 72.
46 Norman Fairclough, Media discourse (London, 1995), s. 34.
47 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, 1992), s. 72.
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social handling, vilken bör relateras till den politiska och sociala kontext i vilken
den är skapad. De politiska dokument som jag utgår från, såsom regeringsskrivelser
och SOU-rapporter om ekologiskt omställningsarbete med betoning på det lokala
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad, har valts utifrån att det är i dessa skrifter
som den offentliga versionen av ekologisk hållbarhetsdiskurs tydliggörs. Det är
också dessa dokument som ligger till grund för diskursiva praktiker, t ex. åtgärder i
form av styrningspraktiker som lagstiftning, planeringsåtgärder och information,
varav de två sistnämnda undersöks i min studie. Avgränsning att primärt utgå från
ett lokalt miljöprogram grundar sig i att det är lättare att undersöka sociala
konsekvenser utifrån ett begränsat fält, än att utgå från ett nationellt miljöprogram
och se dess konsekvenser för hela nationen. 

Rent konkret arbetar jag med att identifiera olika diskurser som gör sig
gällande i miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad samt hos de aktörer jag
intervjuat. Det är alltså inte utsagorna i sig som huvudsakligen studeras, utan de
diskurser de kan tänkas vara ett uttryck för. Enskilda utsagor och begrepp sätts
sedan samman till olika diskurser och relaterade praktiker. Jag studerar vilka
metoder och tekniker som används i det konkreta arbetet i den ekologiska
satsningen i Hammarby Sjöstad. Jag undersöker också hur dessa diskurser kan
tänkas samspela med det omgivande samhället, dvs. den sociala praktiken.
Diskurserna kopplas i min studie till bl.a. Anthony Giddens teorier om det
senmoderna samhället och Foucaults maktanalys. 

När olika fenomen studeras ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv är det
viktigt att vara medveten om att de diskursiva praktikerna alltid befinner sig i ett
dialektiskt samspel med andra sociala praktiker som sätter vissa strukturella gränser
för hur diskurserna kan användas och förändras.48 I Hammarby Sjöstad motverkas
diskurserna och den styrningspraktik de ger uttryck för av sociala praktiker som t
ex. omfattande marknadsföring och reklam. Rent konkret kan det handla om hur
människors miljömedvetenhet motverkas av motstridiga budskap som ökad
konsumtion och rörlighet. Faircloughs kritiska diskursanalys förklarar hur diskursiv
förändring inte är en linjär process som går uppifrån och ner, utan hans teori ger
utrymme för kamp och motstånd.49

Centrala diskursanalytiska begrepp 
För att finna de målsättningar och visioner som utsagorna i de politiska
dokumenten om ekologisk hållbarhet bygger på, används ett antal kritiskt
diskursanalytiska verktyg hämtade från Fairclough och den kritiska diskursanalysen.
                                                          
48 Fairclough (London, 1995), s. 34.
49 Ibid. s. 9.
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Jag kommer också att göra en detaljerad analys av intervjumaterialet för att på så
sätt underbygga mina tolkningar. De mest användbara begreppen vilka nyttjats
under analys av texterna är; tema och transivitet. Tema innebär att man söker efter
nyckelbegrepp som återkommer i texten. Transivitet är ett analytiskt verktyg som
används för att undersöka hur olika händelser och processer förbinds med subjekt
och objekt. Det kan röra sig om att subjekten utelämnas i texten genom
användandet av passiv form. Genom att nyttja detta verktyg kan man kartlägga
olika framställningsformers ideologiska konsekvenser.50 Dessa analytiska verktyg
används i tolkningen av såväl det lokala miljöprogrammet som intervjumaterialet.
Som nämnts tidigare har jag ca 300 sidor transkriberat material, varför jag valt att
utföra en mer ingående diskursanalys enbart på de utsagor som på ett eller annat
sätt berör striden mellan de boendes livsstil och den miljösatsning som genomförs i
stadsdelen. Indirekt handlar utvalda utsagor om det handlingsutrymme som tillstår
informanterna. För att överhuvudtaget komma fram till vilka avsnitt i
intervjumaterialet som handlar om valda teman, har jag bedrivit en mer
”traditionell” textanalys.

Under analys av den diskursiva praktiken har hänsyn tagits till; diskursordning,
intertextualitet och interdiskursivitet. Begreppet diskursordning anger hur olika
diskurser förhåller sig till varandra inom samma fält.51 Fairclough definierar
diskursordning som ”…en komplex och motsägelsefull konfiguration av diskurser
och genrer inom samma sociala område eller institution.”52 En diskursordning
består, enligt Fairclough, av flera diskurser vilka har gemensamma nämnare, men
utan att de smälter samman till en diskurs. Begreppet diskursordning handlar om
ett sätt att koppla samman diskurser till ett större sammanhang, utan att för den
skull bortse från skillnader diskurserna emellan.53 Genom att fokusera på
konkurrerande diskurser inom ett och samma område kan man undersöka var det
råder strid mellan diskurserna, var den ena eller andra är dominerande samt vilka
självklarheter som samtliga diskurser är eniga om.54 Ekologisk hållbarhet blir med
Faircloughs uttryck en diskursordning som betecknar ett socialt rum där olika
diskurser delvis täcker samma område som de konkurrerar om att ge innehåll åt,
var och en på sitt sätt. I magisteruppsatsen presenteras två diskurser utifrån det
lokala miljöprogrammet, vilka ingår i en ekologisk hållbar diskursordning. 

                                                          
50 Jørgensen och Phillips s. 87.
51 Ibid. s. 28.
52 Ibid. s. 134.
53 Fairclough (Cambridge, 1992), s. 68.
54 Jørgensen och Phillips, s. 134.



20

Interdiskursivitet beskriver hur olika diskurser förhåller sig till varandra. Gränserna
mellan diskurser är inte statiska utan öppna för förändringar.55 Hegemoni är ett
begrepp som härstammar från Antonio Gramsci. En diskurs som intar en
hegemonisk position påverkar andra diskursers innehåll. I min studie är det en
liberal senmodern diskurs som har uppnått en mer eller mindre hegemonisk plats i
samhället och som påverkar andra diskurser, t ex. den ekologiska
hållbarhetsdiskursen. Fairclough benämner denna process commodification.56

Intertextualitet syftar på att alla utsagor och texter bygger på tidigare utsagor
och texter, vilka återges i en mer eller mindre ny form.57 I mitt fall handlar det om
att de politiska dokumenten följer en viss beslutsordning, där SOU-rapporter är
förarbeten till politiska dokument från regeringen. SOU-rapporter bygger i sin tur
på forskning från olika instanser som t ex. Boverket och Brottsförebyggande rådet.
Att undersöka hur texter bygger på andra texter kallas för intertextuella kedjor.58 

Under den sociala praktiken undersöks hur olika diskurser samspelar med det
omgivande samhället och vilka ideologiska och politiska implikationer som
diskurserna skapar. 59 Under nedanstående rubrik tar jag bl.a. upp Giddens teorier
om det senmoderna samhället och Foucaults teorier om makt- och
styrningsproblematik, vilka utgör en del av den sociala praktiken.

Teoretiska utgångspunkter 
I följande del presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för
magisteruppsatsen. En diskussion förs kring livsstil, makt, styrning och rum, vilka
ingår som centrala teoretiska begrepp i studien. Följande inspirationskällor kommer
att fungera som analytiska verktyg i förståelsen av det empiriska materialet.
Begreppen placeras i en bredare förståelseram för att möjliggöra en fördjupad
reflektion av empirin. Viktigt att uppmärksamma i den diskussion som följer är att
begrepp är sociala konstruktioner, ett slags abstrakta tankehjälpmedel för att förstå
vissa fenomen i verkligheten. De försök jag gör för att närma mig en viss förståelse
av nämnda begrepp utgör ett av många tänkbara sätt att bestämma vilken betydelse
som ska inläggas i dem. Jag kommer att lyfta fram centrala aspekter hos de begrepp
jag tar fasta på i studien, istället för att presentera enhetliga begreppsdefinitioner.
Jag vill uppmärksamma läsaren på att det finns en antydan till analys i
begreppsdiskussionen. Genom att introducera en rad centrala begrepp och visa på
dess användningsområden kommer jag oundvikligen beröra vissa fragment från
                                                          
55 Fairclough (Cambridge, 1992), s. 124.
56 Ibid. s. 207.
57 Ibid. s. 124.
58 Jørgensen och Phillips, s. 86.
59 Ibid. s. 237.
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analysavsnittet. Detta medför att det i uppsatsen kan förekomma vissa
upprepningar. Min avsikt är dock att förenkla läsningen av analysavsnittet genom
en utförlig inledningsdel.

Ytterligare en metodisk reflektion värd att beakta är att forskarens
förförståelse hänger samman med vilken eller vilka teoretiker han eller hon utgår
från i sina försök att erhålla en bättre förståelse av världen. I detta fall handlar det
som vi har sett om en socialkonstruktivistisk syn på världen och där bl.a.
diskursanalytikern Foucaults bidrag om makt utgör en stor del av analysen. I
diskursanalys hör metod och teori samman vilket innebär att man måste acceptera
de grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalys i
empiriska undersökningar.60 Samtidigt finns det teoretiker som faller utanför den
diskursanalytiska ramen, som jag tror kan tillföra analysen ytterligare infallsvinklar,
t ex. den engelske sociologen Giddens. Giddens har en subjektsuppfattning som
strider mot diskursanalysen, men genom att lämna den därhän och istället
koncentrera sig på hans teori om livspolitik är Giddens användbar i konkret analys.
Jag kommer dock även att diskutera kring Giddens subjektsuppfattning för att
illustrera på vilket sätt den strider mot Foucaults diskursanalytiska
subjektsuppfattning. Min förhoppning är att dessa teoretiker kompletterar varandra
och berikar förståelsen av det empiriska materialet.

Livsstilsproblematiken
Föreliggande stycke innehåller en teoretisk genomgång av begreppet livsstil, ett
mångtydigt och diffust begrepp vilket definieras på en rad olika och ibland
oförenliga sätt. Livsstilsbegreppet används i vissa fall för att ”…kategorisera
människors levnadssätt och vanor i mycket vid och kulturell bemärkelse” och i
andra fall refererar det till ”…individers attityder och värderingsmönster”.
Begreppet används också vid studier av ”…ytliga konsumtionsmönster”.61 

Det finns två motsatta sätt att använda begreppet livsstil i diskussionen om att
uppnå ett miljöanpassat samhälle. Det ena handlar om att människor i västvärlden
måste ändra sina levnadsvanor och att lösningen på miljöproblemen ligger i en
minskad konsumtion och rörlighet. Det gäller att uppnå grundläggande
förändringar i människors värderingar och livsstil. Det andra synsättet visar på att
konsumtions- och bilsamhället måste miljöanpassas och energi- och
resursanvändningen effektiviseras. Båda synsätten brukar sammanfattas i termer

                                                          
60 Jørgensen och Phillips, s. 10.
61 Lundgren, Livsstil och miljö. Värderingar, val, vanor (Stockholm, 1999), s. 105.



22

om en ändrad livsstil, även om det andra synsättet är mer fokuserat på att ställa om
samhället genom tekniska lösningar.62

Det råder dessutom en oklarhet huruvida livsstilsbegreppet i första hand ska
ses som ett kollektivt eller ett individuellt fenomen.63 Det kollektiva
livsstilsbegreppet är nära sammanlänkat med begrepp som kultur och subkultur,
medan det individuella livsstilsbegreppet avser individens ambitioner att konstruera
sin egen identitet i en specifik social och rumslig kontext.64 

Den kritik som jag riktar mot livsstilsbegreppet, hänför sig från Lundgren, och
handlar om att ”…livsstil är ett ord med högkonjunktur” och att flera iakttagelser
som tidigare formulerades med andra termer idag framstår som ”…nya och
intressanta för att vi talar om dem som livsstil istället för t ex. beteendemönster,
levnadssätt, produktionssätt, sociala roller, konsumtionsmönster, kultur etc.”65 Om
livsstilsbegreppet har ersatt samtliga begrepp kan det vara en orsak till dess
mångtydighet och de definitionsproblem som är sammankopplade med begreppet.

Ytterligare en kritik som Lundgren för fram berör det lättfärdiga sätt att tala
om livsstil som ett slags ”…lösa persedlar som människor kan byta ungefär som
man byter frisyr eller luckor på köksskåpen. Här är det inte frågan om den tröga
symbiosen mellan social struktur och personlighet utan tvärtom något som en
modern människa väljer efter tycke och smak.”66 En annan kritik som Lundgren
riktar mot livsstilsbegreppet är dess användning för att fånga människors sätt att
utforma sina liv. Det är viktigt att fråga sig om intresset för livsstilar handlar om att
finna nya redskap för påverkan och styrning.67 

Konstruktionen av livspolitik 
Det sätt varpå jag väljer att använda livsstilsbegreppet anknyter till det individuella
perspektivet som jag nämnde tidigare, med fokus på Giddens. Hans teori om det
moderna samhällets framväxt är omfattande och i följande avsnitt redogörs de
centrala teman som berör människors konstruktion av livspolitik i det västerländska
moderna samhället. Begreppet livspolitik ser jag som fruktbart att använda mig av
för att erhålla en förståelse av människors diskursiva identitetskonstruktion.
Giddens resonemang kan tillämpas på de boende i Hammarby Sjöstad för att förstå

                                                          
62 Per Olof Hallin ”Miljöforskningen och det problematiska livsstilsbegreppet” i Lundgren
(Stockholm, 1999), s. 143. 
63 Ibid. s. 144.
64 Ibid. s. 143.
65 Ibid. s. 178.
66 Ibid. s. 179.
67 Ibid. s. 151f.
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hur det kan finnas vissa svårigheter med att implementera miljömål som strider mot
människors livsstil. 

Giddens hävdar att det senmoderna samhället bl.a. kännetecknas av en
omfattande individualisering. Individen som i det tidiga industrisamhället kunde
identifiera sig med tydliga sociala grupperingar eller klasser har i det senmoderna
samhället utelämnats till att i allt högre grad själv konstruera sin identitet bl.a.
genom val av konsumtionsmönster och aktiviteter. Giddens menar att den nutida
världen präglas av många valmöjligheter där människors identitet skapas genom val
av livsstil. De omfattande valmöjligheterna blir allt viktigare vid konstitueringen av
självidentiteten och i den dagliga aktiviteten.68 

Giddens tillhör de handlingssociologiska teoretiker som tillskriver den
enskilda individen och hans eller hennes handlingar stor vikt.69 Han hävdar att
självet inte är ett passivt objekt, determinerad av yttre påverkan. Giddens försöker
att överbrygga dualismen mellan aktör och struktur dvs. mellan den handlande
individen och det omgivande samhället. Giddens uppfattar inte struktur som något
deterministiskt utan ser istället strukturer som både möjlighetsskapande och
begränsande.70 Giddens subjektsuppfattning hjälper till att förstå den form av
styrningspraktik i Hammarby Sjöstad som uttrycks genom informationsinsatser,
men är dock svårare att tillämpa för att förstå strukturers begränsningar och det är
där som Foucault kommer in. Min övertygelse är att dessa två tillsammans bidrar
till en större förståelse av det empiriska materialet. 

Maktproblematiken
Maktbegreppet kan beskrivas som ett av de mest grundläggande och samtidigt mest
omtvistade samhällsvetenskapliga begreppen. Konflikter råder om på vilket sätt
makt ska definieras, liksom hur det ska analyseras. I min studie handlar det om att
finna ett lämpligt maktbegrepp som kan hjälpa till att förstå på vilket sätt
miljöpolitiska styrmedel utgör påverkan och styrning av människor i det fysiska
rummet. Jag kommer att använda mig av Foucault och hans diskursanalytiska
maktanalys, som bl.a. inbegriper begreppen mikromakt och governmentality, för att
visa hur tekniska lösningar i bostaden manifesterar makt. Foucaults maktanalys
kommer att fördjupa förståelsen om hur makt är inbyggt i strukturer och på vilket
sätt denna makt manifesteras gentemot de boende i stadsdelen. 

                                                          
68 Anthony Giddens , Modernitet och självidentitet (Göteborg, 1999), s. 11ff.
69 Heine Andersen och Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk och modern samhällsteori (Lund, 2003) s.
439f.
70 Giddens, s. 10.



24

Inledningsvis behandlas kortfattat olika teoretikers synsätt på makt och kritik riktat
mot dem för att därefter närma mig det diskursanalytiska maktbegrepp jag avser
använda mig av för att nå en ökad förståelse av det empiriska materialet. Dessa
avstamp i forskningen kring makt illustrerar avgörande skiljelinjer om hur
begreppet kan betraktas. Min förhoppning är att genomgången av dessa författares
definitioner underlättar förståelsen av Foucaults diskursanalytiska maktbegrepp. 

Ett av de mest kända synsätten på makt brukar förknippas med den
amerikanske professorn Robert A. Dahl som framförallt är känd för sina studier av
lokal demokrati i USA från 1950-tal och tidigt 1960-tal. Dahls maktdefinition som
återkommer hos många maktforskare lyder enligt följande; ”A har makt över B i
den utsträckning att han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra.”71

Enligt Dahl betraktas makten som en given egenskap där någon äger makt. Dahl
förespråkar ett intentionellt maktbegrepp som utgår från ett handlande subjekt med
vissa avsikter och mål. Makt blir enligt Dahls definition liktydigt med observerbara
beteenden som handlar om beslut och där man kan identifiera intressekonflikter. 72

En maktsituation måste m.a.o. enligt Dahl vara observerbar för att ses som giltig.
Begränsningen till konstaterad påverkan, som i Dahls maktdefinition, är ett
förbigående av ”…maktens dynamik och själva processen i en maktrelation.”73 

Peter Bachrach och Morton Baratz maktperspektiv framstår som viktiga
kompletteringar till Dahls endimensionella synsätt. Dessa författares synsätt leder
fram till mer svårfångade dimensioner av makt. Bachrach och Baratz introducerar
begreppet icke-beslut i maktdiskussionen, eftersom de anser att det inte är fruktbart
att begränsa sig till den makt som är direkt mätbar och synlig. Författarna hävdar
att makt inte endast existerar vid konkreta beslut, utan också i de fall där någon
eller några kan hindra en viss fråga att överhuvudtaget komma upp på den politiska
dagordningen.74 En orsak till att dessa författares synsätt på makt inte är tillämpbara
på min undersökning är att de förbiser att ”…makt ofta kan vara som produktivast
när dess effekter inte framträder för de berörda som just makt-effekter. Denna typ
av insikt får inget utrymme i Dahls eller Bachrachs och Baratzs maktdefinitioner.”75

Den engelske sociologen Steven Lukes har utvecklat ett tredimensionellt
maktbegrepp, eller som det ofta benämns; ett maktens tredje ansikte.76 Lukes
maktperspektiv skiljer sig från tidigare nämnda maktbegrepp och deras ensidiga

                                                          
71 Philippe Daudi, ”Maktens diskurs: Om begreppet genealogi och maktutredningens möjligheter” i
Olof Petersson, Maktbegreppet (Stockholm, 1987), s. 171.
72 Mats Beronius, Den disciplinära maktens organisering  (Lund, 1986), s. 38.
73 Daudi i Petersson, s. 171.
74 Beronius, s. 39f.
75 Ibid. 38.
76 Steven Lukes, Power a radical view (London, 1974), s. 35ff.
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fokusering på synligt faktiskt beteende vid studier av beslut. Lukes framhåller att
beslut inte enbart handlar om människors medvetna val mellan olika alternativ utan
att det lika mycket handlar om en ”…effekt av strukturer, vilka verkar på sätt som
varken är medvetna, valda eller förväntade. Lukes hävdar, i motsats till Bachrach
och Baratz, att det tillhör maktutövandets kännetecken att ”…förhindra oenigheter
genom att forma människors perceptioner och preferenser så att de mer eller
mindre accepterar sin roll inom den rådande ordningen.77 

Lukes går ett steg vidare genom att visa på hur makt inte enbart handlar om
människors medvetna val. Lukes maktbegrepp är dock inte helt tillfredsställande
för min analys, då jag saknar det relationella maktbegrepp som behandlas inom
diskursanalysen med utgångspunkt i Foucault.

Foucaults diskursiva maktansats och begreppet mikromakt
I studien används Foucaults relationella maktbegrepp, vilket skiljer sig mot
ovanstående mer traditionella synsätt. För Foucault utgör inte makten någon slags
abstrakt egenskap som kan isoleras och studeras i sig, utan makt existerar endast i
relationer och när den uttrycks i handling.78 Foucault är intresserad av med vilka
medel makt utövas och hur makten opererar, inte primärt vad som blir resultatet av
maktförhållandet.79 Istället för att använda ett enkelriktat ovanifrånperspektiv i
maktanalysen studeras tekniker för maktutövning. 80 Foucault talar om maktens
mikrofysik, dvs. maktrelationer i vardagliga situationer som utövas över människan
genom administrativa tekniker och metoder. 

Foucaults maktbegrepp hänför sig till det samhälleliga vardagsplanet. (…) För att
komma åt denna makt som utövas med hjälp av administrativa tekniker snarare än
genom rättsbegrepp, med metoder för normalisering och inte med lag, med kontroll
istället för straff, måste man enligt Foucault befria sig från vissa ingrodda
föreställningar som placerar makten inom statens rättsliga sfär. Det innebär att vi
måste undvika att som startpunkt se vissa sociala institutioner som system för total
behärskning av människor. Vi bör istället undersöka hur maktmekanismerna faktiskt
verkar och notera både deras avsedda och oavsedda konsekvenser. Makt är inte
liktydigt med en viss institution eller struktur, den är inte heller en förmåga eller ett
resursinnehav som vissa personer är utrustade med. Makt existerar i alla
förekommande sociala relationer.81

                                                          
77 Beronius, s. 42.
78 Ibid s. 29.
79 Ibid s. 23.
80 Mats Alvesson, Kommunikation, makt och organisation (Stockholm, 1991), s. 66.
81 Sven-Åke Lindgren ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månsson, Moderna
samhällsteorier (Stockholm, 1998), s. 357f.
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Foucault pekar på hur makt opererar i och genom individen, ända ner i
vardagslivets rutiner. Han framlägger att makt enbart kan studeras genom konkreta
undersökningar inom ett samhälleligt specifikt fält. Foucault förespråkar en
stigande maktanalys genom att utgå från maktens oändliga små mekanismer och
sedan undersöka hur dessa maktmekanismer blir använda, omvandlade osv.82

Foucault intresserar sig med andra ord för lokala mekanismer av social kontroll i
samhället. Hans maktbegrepp kan tillämpas på praktiker som opererar på ett
omedvetet sätt i vardagslivet. Mikromakt som riktar sig mot människans sätt att
tänka, känna och uppfatta sig själv är fruktbart att studera genom teoriansatsen
governmentality, som handlar om styrningstekniker vilka påverkar människor och
deras handlingar. 

Governmentality som styrningspraktik
Governmentality introducerades av Foucault och fungerar som en teoretisk
förklaring på hur vi styrs samt med vad vi styrs. Ordet kommer från govern som
betyder styra och mentality som betyder inställning, läggning eller fantasi.
Innebörden i begreppet handlar om att den som på olika sätt försöker styra eller
utöva makt har en föreställning om det som ska styras. Begreppet governmentality
hänvisar till de nya teknologier för att styra människors liv vilka utvecklats i modern
tid. Begreppets styrka ligger i att det på ett förtjänstfullt sätt klargör det som är
centralt för den moderna maktutövningen. Foucault beskriver hur maktutövningen
har gått från ett centrerat styre i form av kunglig makt, till ett decentraliserat styre
genom det moderna institutionsväsendet. Maktutövningen har decentraliserats och
liberaliserats och sfärerna för maktutövning har blivit mer finmaskiga och
utspridda. Konsekvenserna av den moderna formen av maktutövning är en ökad
styrbarhet i form av bl.a. regleringar av människors beteende.83 

Governmentality är en maktprocess som avser att styra tankar, känslor och
handlingar. Teoriansatsen ger tillfälle att studera olika former av makt genom den
mångfald av strategier som påverkar, styr och formar individers handlingar.
Governmentality handlar m.a.o. om en mängd vardagliga praktiker och tekniker
som tar sig olika former, men som alla syftar på att påverka individer.84

Governmentality tillämpas i studien på den styrningspraktik som uttrycks i
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad, vilken förmedlas till de boende i
stadsdelen som därigenom ska förmås att agera på ett specifikt sätt. 

                                                          
82 Lindgren i Månsson, s. 358.
83 Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson, (red.), Foucault: namnet på en modern vetenskaplig och
filosofisk problematik  (Stockholm, 1995), s. 25f.
84 Ibid. s. 26.
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I sociologen Sophia Lövgrens avhandling Att skapa ett framtiden folk nyttjas flera
begrepp från teorin om governmentality, varav två av dem kommer att fungera
som analysverktyg i min studie. Det första begreppet är styrningstekniker vilket
handlar om de medel som används för att styra människor samt politisk rationalitet
vilken är den uppfattning de styrande har om de som ska styras.85 Dessa verktyg
kommer att tillämpas i magisteruppsatsen för att undersöka vilka styrningstekniker
som miljöprogrammet ger uttryck för samt vilken människosyn miljömålen grundar
sig på. Dessa två redskap utgör sammantaget vad jag i magisteruppsatsen kallar för
en styrningspraktik.

Foucault betonar att makten inte enbart ska ses som negativ, utan att makt i
flera fall kan vara förutsättningen för att som i det här fallet nå ett ekologiskt
hållbart samhälle.86 Governmentality handlar inte om att påtvinga individer lagar,
utan att använda dem så de önskade målen uppnås och att styrning sker genom
individers frihet. Governmentality innefattar vad som brukar benämnas som
positiva maktprocesser där medborgaren med löfte om ett bättre liv gör medvetna
individuella val. Styrningen sker genom frihet, dvs. att människor på ett eller annat
sätt övertalas att ändra sitt beteende och detta brukar benämnas som en liberal
form av styrning.87 Viktigt att poängtera är att Foucault aldrig hann utarbeta en
färdig teori om governmentality. Den har dock tolkats och använts på en rad skilda
sätt av samtida forskare, vilket illustreras under analyskapitlet där jag går in på den
liberala styrningskonsten utifrån Kenneth Hultqvists och Kenneth Peterssons
antologi Foucault: namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik.88

Rummet som social och politisk arena 
I ovanstående stycken har jag fört ett teoretiskt resonemang om hur jag väljer att
betrakta begreppen livsstil, makt och styrning samt hur de kommer att tillämpas på
det empiriska material som ingår i studien. I följande stycke vill jag visa på hur det
fysiska rummet kan betraktas som ett ur maktsynvinkel centralt begrepp, genom att
använda mig av den franska filosofen och sociologen Henri Lefebvre och hans syn
på rummet som en social och politisk arena. I The production of space försöker
Lefebvre formulera en teori om rummet, vilken han kallar spatial triad. Den
triadiska rumsdefinitionen innehåller följande tre begrepp utifrån sociologen Mats
Franzéns översättning; 
                                                          
85 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtiden folk (Linköping, 2002), s. 32.
86 Alvesson  (Stockholm, 1991), s. 66.
87 Hultqvist och Petersson, s. 28f.
88 Hultqvist och Petersson har i antologin förnyat den foucaultska traditionen inom olika
kunskapsområden, dvs. de visar på hur Foucaults tänkande påverkat nyare empirisk och teoretisk
forskning.
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1. Rumsliga praktiker
2. Rummets representationer
3. Representationernas rum

Lefvebres triadiska rumsdefinition är svår att ta till sig och förstå innebörden av,
men Franzén har i Urbanitetens omvandlingar gjort ett försök att reda ut dessa
begrepp. Som jag förstår det översätter Franzén rumsliga praktiker med det levda
rummet, som i mitt fall skulle bestå av de boendes faktiska handlingsmönster i den
ekologiska stadsdelen. Rummets representationer utgör det tänkta rummet, dvs. de
föreställningar och ideal som exempelvis samhällsplanerare har för att forma ett
specifikt rum, t ex. de ideal som präglar miljösatsningen och utbyggnaden av den
ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad. Representationernas rum gällande
Hammarby Sjöstad karakteriseras av ett fysiskt och konkret rum, dvs. som en
stadsdel i Stockholm.89 

Min avsikt är att översätta Lefebvres rumstriad till ett diskursanalytiskt
verktyg.  Lefebvres rumsdefinition kan, enligt mig, fungera som ett analysverktyg
för att förstå den diskursiva kamp som råder i Hammarby Sjöstad gällande vad som
karakteriserar en ekologisk stadsdel. Representationer dvs. föreställningar och ideal
vilka präglar det miljöprogram som ligger till grund för miljösatsningen i
Hammarby Sjöstad, står mot rumsliga praktiker, dvs. människors vardagliga
handlingar i stadsdelen. Jag anser att begreppen rumsliga praktiker och rummets
representationer är tillämpbara för att undersöka om den ekologiska stadsdelen ges
samma innehåll av de boende som av Stockholms stad, vilka implementerat
miljöprogrammet. 

Lefebvre skriver hur begreppet rum för inte så många år sedan enbart sågs
som ett strikt geografiskt utrymme, men att det idag även talas om sociala rum. 90

Karolina Isaksson; FD i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings
universitet, diskuterar i sin avhandling om Dennispaketet hur Lefebvres
sammansatta rumsbegrepp ”…framstår som en viktig del av den skarpa kritik som
riktats gentemot det sätt varpå rummet inom övrig humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning ofta har behandlats som rätt och slätt en fysisk
omgivning och en passiv kuliss för social och kulturell verksamhet.” Isaksson
framhåller att rummet är ett politiskt och ideologiskt högst relevant begrepp.  I linje
med Isaksson anser jag att det är viktigt att förstå rummet som viktigt ur

                                                          
89 Mats Franzén ”Rummets tvära dialektik. Notater till Henri Lefebvre” i Ove Sernhede (red.)
Urbanitetens omvandlingar (Göteborg, 2004), s. 52ff. Henri Lefvebre, The production of space
(Oxford, 1991), s. 33.
90 Lefebvre, s. 1.
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maktsynvinkel. Strider mellan aktörer med olika intressen som rör beslut om
rummets utformning förekommer i Hammarby Sjöstad och åskådliggör hur
rummet är en konfliktladdad och politisk arena. Det empiriska materialet i
magisteruppsatsen illustrerar hur det råder en konflikt mellan boende och de som
utformat stadsdelen om vad som karakteriserar en ekologisk stadsdel och vems
ansvar det är att se till att miljömålen uppnås. 

Efter att ha diskuterat kring de centrala begreppen livsstil, makt, styrning och
rum, med betoning på makt och styrning, vill jag övergå till att se hur begreppen är
förbundna med varandra i min studie och på vilket sätt de kommer att tillämpas på
magisteruppsatsens empiriska material. 

Beröringspunkter mellan de centrala teoretiska begreppen
Bostaden och den närliggande miljön fungerar som arena för stora delar av vårt
vardagsliv. Organisering av vardagen t ex. vad vi äter eller hur vi reser är centralt
för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Dessa handlingar i vardagen
är uttryck för en livsstil som i sin tur påverkas av och påverkar omgivningen.
Lundgren beskriver på ett målande sätt beröringspunkten mellan livsstil och rum
och hur livsstilen följer med oss när vi rör oss i det sociala rummet och att de yttre
förutsättningarna påverkar vårt sätt att leva. Han påstår att livsstilen till viss del är
en produkt av den sociala miljön. 

Livsstilen finns exempelvis fast installerad i det moderna bostadsområdet. Om
anslutningen till 10 TV-kanaler gapar i väggen, garaget gapar efter sin bil, bilen gapar
efter sin förare, telefonjacket efter sin telefon, badkaret efter sitt varmvatten (...)
cykelstigarna efter sina cyklar, parkleken efter sina barn etc. Är det inte lätt att
realisera några andra än de för naturmiljön potentiellt förödande livsstilar som på
detta sätt redan är fysiskt installerade i miljön. Att de finns där och fortsätter att
finnas beror ju givetvis på att de passar in i människors livsstilar.91

I resonemanget ovan som illustrerar hur människors livsstil hänger samman med
den fysiska omgivningen finns också en maktaspekt. I miljöprogrammet för
Hammarby Sjöstad förutsätts livsstilsförändringar, vilka ska uppnås genom olika
styrmedel. Styrning av människors liv kan kopplas till diskursanalysen och hur
denna påverkan rör människors identitetskonstruktion och livspolitik. 

Synen på den omgivande strukturens betydelse för att påverka människors
livsstil skiljer sig åt mellan Giddens och Foucault, vilket jag nämnde tidigare.
Individer tillskrivs i Foucaults arbeten inte någon obegränsad frihet, utan det är
diskursiva strukturer vilka sätter ramarna för deras ageranden. Foucault anger att
                                                          
91 Per Olof Hallin ”Miljöforskningen och det problematiska livsstilsbegreppet” i Lundgren
(Stockholm, 1999), s. 179.
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subjekten har betydelsen av ett handlande subjekt, men betonar dock att subjekten
underordnas en given ordning och makt.92 Diskurser anger ramar för tänkande och
kunskapsutveckling under en viss period och existerar över och bortom de enskilda
subjekten. Foucault vill göra upp med den västerländska uppfattningen om det
självständiga subjektets centrala roll. Han vänder sig mot idén om förekomsten av
ett autonomt subjekt och menar istället att diskurserna definierar och styr
individerna, till skillnad från Giddens som tillskriver individerna större
handlingsutrymme.93 

Med denna inledande bakgrund kommer jag nu att övergå till den andra delen
av magisteruppsatsen, nämligen analysen. De centrala metodiska och teoretiska
utgångspunkter vilka redovisats, kommer i analysen tillsammans med övrig
litteratur att tillämpas på det empiriska materialet. Den bild som förmedlas i
uppsatsen kommer i sann socialkonstruktivistisk anda ge en bild av vald behandlad
problematik, men jag är medveten om att det finns en mängd andra tolkningar.

                                                          
92 Lindgren i Månsson, s.  346.
93 Alvesson (Stockholm, 1991), s. 69.
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Analys
Analysavsnittet inleds med en beskrivning av det miljöprogram som ligger till grund
för den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad. Jag kommer därefter att
åskådliggöra de två diskurser som jag identifierat i miljöprogrammet samt visa på
vilka metoder och tekniker som dessa diskurser förespråkar i det konkreta
ekologiska arbetet. Avslutningsvis kommer jag att belysa diskursernas ideologiska
och politiska implikationer. Analysen  följer implicit Faircloughs tredimensionella
analysmodell, innehållande text, diskursiv praktik och social praktik. 

Ekologisk hållbar diskursordning
I analysen presenteras två diskurser utifrån det lokala miljöprogrammet för
Hammarby Sjöstad, vilka ingår i en ekologisk hållbar diskursordning. Diskurserna
strävar efter samma mål, dvs. en ekologiskt hållbar boendemiljö, men präglas
samtidigt av skilda synsätt på hur subjekten konstrueras samt vilka
styrningstekniker som ska nyttjas. Dessa två diskurser återfinns även i nationella
politiska styrdokument om ekologiskt hållbara boendemiljöer, men uttalas tydligare
i det lokala miljöprogrammet.

Miljöprogrammet är enligt Hammarby Sjöstads f.d. miljöchef Kerstin Blix helt
och hållet en produkt från Stockholms stad.94 Ingående studier av ekologiska
styrdokument påvisar dock att de visioner som uttrycks i miljöprogrammet för
stadsdelen, främst gällande de boendes del i det ekologiska arbetet, går igen i olika
regeringsdokument.95 De politiska dokumenten om ekologisk hållbarhet har låg
grad av intertextualitet då de uteslutande bygger på andra politiska dokument. Detta
tyder på att de ekologiska politiska texterna vidmakthåller den existerande
ekologiska diskursordningen. Jag har dock uppmärksammat en förändring mellan
det lokala miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad och de nationella politiska
dokumenten som handlar om att det lokala lägger mer betoning på inbyggda
tekniska lösningar än de nationella. Jag tror att detta kan ha sin grund i att det
lokala miljöprogrammet är ett handlingsprogram som syftar till att ställa om en
stadsdel i miljövänlig riktning, medan de nationella dokumenten har en mer
ideologisk karaktär och ska fungera som inspirationskälla till kommuners

                                                          
94 Intervju med Kerstin Blix, f.d. miljöchef för Hammarby Sjöstad, 2004-01-16.
95 Regeringen, Hållbara Sverige, (Stockholm, 2000), Regeringen, Nationell strategi för hållbar
utveckling, (Stockholm, 2002), Stockholm, Miljö 2000, (Stockholm, 1995), SOU 2003:31,
Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat  (Stockholm, 2003).
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omställningsarbete. Under nästa rubrik kommer jag att redovisa det lokala
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad mer ingående. 

Den ekologiska satsningen i Hammarby Sjöstad
Ett politiskt beslutat miljöprogram ligger till grund för den ekologiska satsningen i
Hammarby Sjöstad. Miljöprogrammet fastställdes i januari 2000 av
miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret.
Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad innehåller inga juridiskt bindande krav,
utan istället anges riktlinjer för miljösatsningen. Varefter arbetet i stadsdelen
fortskrider kommer ytterligare riktlinjer och åtgärder tas fram och en revidering av
miljöprogrammet är planerad.96

De allmänna mål som deklareras i inledningen av miljöprogrammet är att
stadsdelen ska fungera som en spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande
och boende. De erfarenheter som genereras i processen ska spridas för att
möjliggöra ekologisk hållbar utveckling i tät stadsmiljö på andra håll, såväl nationellt
som internationellt. En vision som uttrycks i programmet är att Hammarby Sjöstad
ska vara dubbelt så bra vad gäller miljöpåverkan jämfört med normal nybyggnation,
vilket bl.a. innebär att vatten- och energiförbrukningen ska minska med 50% i
förhållande till annan nyproduktion idag.97 

De fastslagna miljömålen för stadsdelen har olika karaktär, vissa mer
övergripande, andra preciserade och mätbara. Det politiska dokumentet anger
också att vissa mål är beroende av tekniska innovationer i byggnadernas
utformning, medan andra är beroende av livsstil och endast kan förverkligas om
människorna som bor i området medverkar. 

En närmare granskning av miljöprogrammet för stadsdelen Hammarby
Sjöstad har lett till att olika analysenheter identifierats. Genom att tillämpa
diskursanalytisk metod och söka efter teman i miljöprogrammet har jag funnit att
texten representerar två olika diskurser som var och en konstruerar subjekten, dvs.
de boende i Hammarby Sjöstad, på olika sätt. Diskurserna anger också skilda
strategier för att uppnå målet med en ekologisk hållbar boendemiljö. 

De två diskurser jag identifierat som utgörande den ekologiskt hållbara
diskursordningen syftar till att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle, men hur detta
ska realiseras varierar mellan diskurserna. Båda diskurserna grundar sig m.a.o. på en
föreställning om människor som påverkningsbara fast på olika sätt. Den ena
diskursen har jag valt att kalla för en liberal diskurs, vilken bygger på en uppfattning 

                                                          
96 Gatu- och fastighetskontoret, Miljöprogram för Hammarby Sjöstad (Stockholm, 1999), s. 1.
97 Gatu- och fastighetskontoret (Stockholm, 2003), s. 2f.
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om människor som ansvariga, engagerade och delaktiga i miljöarbetet. Den andra
diskursen kallar jag teknokratisk då den bygger på grundföreställningar om
människor som passiva mottagare; styrda till att leva miljövänligt genom inbyggda,
underlättande åtgärder. Nedanstående schematiska uppställning sammanfattar
ovanstående resonemang och berör saker som kommer att underbyggas längre
fram i analysen. Min avsikt är att denna figur ska underlätta förståelsen av analysen
och fungera som något läsaren kan gå tillbaka till vid behov.

Liberal diskurs Teknokratisk diskurs
Aktiva Passiva
Engagerade Styrda
Delaktiga Mottagare

                                ↓                               ↓
Informativ styrningspraktik Teknokratisk styrningspraktik
Lärandeprocesser Inbyggda tekniska lösningar

↓
Ekologisk hållbar boendemiljö

De målsättningar och visioner som uttrycks i miljöprogrammet för stadsdelen
kommer nu att beskrivas mer detaljerat. Jag återger de centrala målsättningar utifrån
miljöprogrammet som innefattas under respektive diskurs genom att citera dem
och på så sätt öka genomskinligheten i texten. 

Liberal diskurs
I inledningskapitlet visade jag på hur governmentality och begreppet politisk
rationalitet  kan fungera som ett analysverktyg för att undersöka det förhållningssätt
om de styrda som återfinns i olika texter. Den liberala diskursen genomsyras av en
politisk rationalitet om det aktiva subjektet. Människors aktiva engagemang ska tas
tillvara för att möjliggöra uppbyggnaden av ett ekologiskt hållbart samhälle. Denna
människosyn leder till att en viss form av styrningstekniker förordas. I
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad betonas lärandeprocesser i form av
utbildning och informationsinsatser som en viktig del i miljösatsningen i stadsdelen.
Enligt miljöprogrammet ska de boende engageras till miljömedvetenhet genom
tydlig information som visar på sambanden mellan livsstil och miljöpåverkan. I
programmet anges också att informationen ska ge tydlig återkoppling till de boende
genom att visa på effekterna av deras beteenden. 

För att få de boende i området att känna ett medansvar för sin miljöpåverkan och
engagemang i de miljösatsningar som görs i Hammarby Sjöstad är det viktigt att med
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tydlig information och pedagogik visa på sambanden mellan livsstil och
miljöpåverkan och genom tydlig återkoppling visa på effekterna av brukarens
beteenden. Ett miljöcentrum inrättas i stadsdelen där information, utställningar mm
skall underlätta för invånarna att kunna leva upp till målsättningarna om den
kretsloppsanpassade stadsdelen.98 

En betydande del i informationssatsningen är GlashusEtt, miljöcentret i stadsdelen,
där de boende får ta del av information genom såväl föreläsningar och utställningar
som förfrågningar till den anställda personalen. 

Ett viktigt led i den ekologiska satsningen i Hammarby Sjöstad är samtliga
aktörers delaktighet och ansvar i processen. Miljösatsningens framgång vilar på att
de boende är engagerade och aktivt bidrar i miljöarbetet.  

För att målen för Hammarby Sjöstad skall kunna uppnås fordras ett målinriktat
arbete under planering, projektering, byggande och förvaltning med ett stort och
aktivt engagemang av alla inblandade aktörer; staden, markägare, byggherrar,
entreprenörer, förvaltare och nyttjare. För att lyckas fordras att samtliga aktörer tar
sitt ansvar och efter respektive förutsättningar aktivt bidrar i miljöarbetet.99 

Samtliga citat som jag återgett under den liberala diskursen bygger på
nyckelbegreppen medansvar, engagemang, livsstil, miljöpåverkan, aktivt engagemang och
aktivt bidragande. Ett användande av  Faircloughs begrepp transivitet synliggör att
subjektet i den liberala diskursen förbinds med miljöprojektet, m.a.o. att de boende
delges en aktiv roll i arbetet med att uppnå en ekologiskt hållbar stadsdel.
Föreställningar råder om ansvarsfulla, engagerade och delaktiga medborgare som
genom ändrad livsstil, av egen fri vilja, uppmanas att leva ekologiskt. Den
ekologiska satsningen i stadsdelen och de visioner som förmedlas genom
miljöprogrammet syftar till att uppmuntra människor att självständigt ta ansvar för
en ekologisk hållbar livsstil. Kärnan i den liberala diskursen är att subjekten
positioneras som ansvariga för miljösatsningen. 

Teknokratisk diskurs 
Ytterligare en diskurs om styrmedel för att uppnå en ekologisk stadsdel utifrån
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad har jag valt att kalla för en teknokratisk
diskurs, då den innehåller tekniska, konkreta, fysiska, inbyggda lösningar för att
erhålla ett miljövänligt boende. Den teknokratiska diskursen genomsyras av
nyckelbegreppen underlätta, pedagogiskt och planering. Därutöver hålls diskursen upp
av mer konkreta, tekniska åtgärder, som exempelvis god kollektivtrafikförsörjning,
vilket ska underlätta för de boende i stadsdelen att klara sig utan bil. 
                                                          
98 Gatu- och fastighetskontoret (Stockholm, 1999), s. 7.
99 Ibid. s. 7.
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I centrala lägen finns förutsättningar att minska transportbehov och bilberoende.
Detta förstärks ytterligare genom en integrering av bostäder och
verksamhetslokaler.”100 (...) ”... god kollektivtrafikförsörjning och ett väl fungerande
gång- och cykelbanesystem för att minska behovet av personbilstransporter och
parkeringsplatser och i övrigt planeras så att transportbehovet minskas.101 

Det uttalade målet om minskat bilberoende berör människors livsstil på ett direkt
sätt. Utbyggnaden av väl fungerande kommunikationer i stadsdelen möjliggör ett
minskat bilberoende. En integrering av bostäder och butiker pekar också i samma
riktning, de boende ska inte behöva ha bil för att uträtta ärenden osv. Genom att
bygga in en väl fungerande infrastruktur samt en blandning av olika verksamheter i
området är tanken att minska människors bilberoende. 

I planeringen av den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad har hänsyn
tagits till att utformningen av olika system, t ex. fraktioner för källsortering, ska vara
lättförståeliga och pedagogiska i syfte att underlätta de boendes hantering av dem. 

Målet är att sluta kretsloppen på en så låg nivå som möjligt och minimera utifrån
tillförda resurser i form av energi, näringsämnen och material. Det är viktigt att
åskådliggöra systemen på ett pedagogiskt sätt och utforma dem på ett sätt som
brukarna kan påverka.102 

De citat som återgetts under den teknokratiska diskursen bygger på en politisk
rationalitet om människor som ska styras i miljövänlig riktning genom inbyggda
tekniska åtgärder. I den teknokratiska diskursen positioneras subjekten som passiva
mottagare, i motsats till den liberala diskursen, och istället är det arkitekter,
samhällsplanerare, byggarbetare osv. som har det övergripande ansvaret för
miljösatsningens genomförande. 

Ekologisk styrningspraktik
Diskurserna anger olika styrningstekniker för att uppnå målet med en ekologisk
hållbar stadsmiljö. Genom tillämpning av Foucaults teori governmentality redovisar
jag vilka styrningstekniker som uttrycks i miljöprogrammet, dvs. de medel som
används för att styra människor. Governmentality syftar på att maktutövning alltid
korresponderar mot ett förhållningssätt till det som ska styras och att det alltid
finns en föreställning om vad detta ting eller fenomen är.103 I Hammarby Sjöstads
miljöprogram råder som nämnts två motsatta diskurser, vilka genomsyras av skilda
synsätt på vad som kännetecknar de boende. Diskurser har vissa implikationer, de
                                                          
100 Gatu- och fastighetskontoret (Stockholm, 1999), s. 5.
101 Ibid. s. 5.
102 Ibid. s. 5.
103 Hultqvist och Petersson, s. 26f.
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rekommenderar vissa handlingar och en viss praktik. Den liberala diskursen
rekommenderar lärandeprocesser för att uppnå miljövänliga människor. Den
teknokratiska diskursen förespråkar däremot inbyggda lösningar, vilka motsvarar
grundföreställningen om människor som passiva. Närmast följer en genomgång av
de styrningstekniker som respektive diskurs förespråkar. För att undvika
upprepning kommer inte citaten från miljöprogrammet återges ännu en gång,
istället hänvisar jag till respektive diskurs för en exakt formulering. 

Informativ styrningspraktik
Den liberala diskursen utmynnar i vad jag valt att kalla för en informativ
styrningspraktik då den grundar sig på informationsinsatser för att uppnå
uppställda miljömål. Den informativa styrningspraktiken innehåller
lärandeprocesser genom rådgivning, utbildning och information, vilka syftar till att
skapa aktiva, engagerade och delaktiga medborgare som genom ökad kunskap
ändrar sin livsstil till en mer miljömedveten. Den informativa styrningspraktiken
motsvarar den liberala formen av styrning enligt governmentality. För att utgöra en
effektivt styrningspraktik, enligt teorin om governmentality som modern
maktutövning, måste människor känna sig såväl fria som ansvarsfulla, dvs. både
som fria individer och som medlemmar i ett samhälle med bestämda förpliktelser.
Den liberala styrningspraktiken handlar enligt Hultqvist och Petersson om att
människor självmant och utan yttre tvång tar på sig olika uppgifter. Författarna
framlägger att den moderna styrningsformen är baserad på en pendling mellan
självständighet och reglerbarhet, dvs. mellan idén om ett fritt subjekt och
produktionen av önskvärda styrbara mål.104 Hultqvist och Petersson skriver att det
idag handlar om att styra utan samhället, dvs. styra genom aktörers reglerade val.
Styrning blir möjlig genom att tilltala subjekten som medborgare, konsumenter,
föräldrar, anställda osv.105 

Den informativa styrningspraktiken som uttrycks i miljöprogrammet för
Hammarby Sjöstad positionerar subjekten för maktutövandet, dvs. de boende som
aktiva i sin egen styrning. De boende förväntas vara engagerade och delaktiga samt
villiga att ta till sig den information som erbjuds dem. Enbart genom att benämna
Hammarby Sjöstad för en ekologisk stadsdel positioneras de boende som
ekologiska invånare med vissa förpliktelser. Miljöprogrammet innehåller inga
uttalade krav om att de boende ska ha en miljövänlig livsstil, men vilket flera
informanter uttryckte känner de en förväntan på sig att leva miljövänligt p.g.a. de
omfattande satsningar som genomförts i stadsdelen. 
                                                          
104 Hultqvist och Petersson, s. 26ff.
105 Ibid. s. 57.
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Teknokratisk styrningspraktik
Den teknokratiska diskursen ger uttryck för en styrningsteknik som grundar sig i
inbyggda lösningar i husen och den närliggande omgivningen i stadsdelen. Avsikten
med den teknokratiska styrningspraktiken är att den ska medverka till en
miljövänlig livsstil bland de boende genom att till viss del bygga bort en
miljöovänlig livsstil. Planeringsåtgärder som styrmedel syftar till att ”…ändra
omvärldsfaktorer på ett sätt som gör att människor måste ändra beteende eller så
att en beteendeförändring underlättas.”106 För att åstadkomma förändringar i
miljöanpassad riktning har man oftare använt ”den tvingande aspekten av
styrmedlet och förbisett den underlättande.” 107 Lindén ger exempel på åtgärder
som på olika sätt tvingar fram beteendeförändringar, t ex. bygga vägbulor för att
sänka hastigheten på gator. Hon visar på hur de underlättande åtgärderna ofta kan
vara mycket små, men ändå oerhört betydelsefulla för att uppnå ett ändrat
handlingsmönster i miljöanpassad riktning.108 För att uppnå målet med att bli
dubbelt så bra jämfört med annan nybyggnation, har omfattande satsningar
genomförts i syfte att bygga in miljövänlighet i husen och den närliggande miljön i
Hammarby Sjöstad. I stadsdelen består de inbyggda åtgärderna, som ska bidra till
miljövänlighet, av bl.a. energisparande fönster, få och dyra parkeringsplatser,
solceller, snålspolande toaletter och möjlighet till att kompostera matavfall genom
kompostpåsar som delas ut. Majoriteten av de inbyggda lösningarna fungerar i
underlättande riktning, vilket också framläggs som ett mål i miljöprogrammet. Det
finns dock inbyggda åtgärder i stadsdelen som försvårar de boendes vardagsliv och
det är främst det begränsade antalet parkeringsplatser.

Makt manifesterad i omgivningsstrukturen
De konkreta fysiska åtgärder som genomförts i Hammarby Sjöstad, exempelvis
försöket med att minska antalet bilar i stadsdelen, upplevs som ett intrång i de
boendes vardagsliv. Få parkeringsplatser kombinerat med utbyggt
kommunikationsnät syftar till att ändra människors vanor, t ex. att minska
bilkörning och öka det kollektiva åkandet. I miljöprogrammet betonas dessa fysiska
lösningar som underlättande, men jag vill påvisa ett maktförhållande genom att
diskutera denna styrningspraktik utifrån Foucault och undersöka vilka maktuttryck
som den teknokratiska styrningspraktiken förmedlar. 

Foucault menar att samhället präglas av en mängd maktfält som genomtränger
kroppen och verkar genom de minsta elementen; familjen, boendeförhållanden,
                                                          
106 Lindén, s. 110.
107 Ibid. s. 110.
108 Ibid. s. 110.
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grannskap osv.109 Den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad utgör ett rumsligt
maktfält som präglas av inbyggda styrningselement med syfte att leda de boende till
miljövänliga handlingar. I den teknokratiska styrningspraktiken manifesteras makt
gentemot de boende i form av strukturer som begränsar deras handlingsmönster,
som i exemplet med få parkeringsplatser. Omgivningsstrukturens begränsningar
skiljer sig dock åt i Hammarby Sjöstad med anledning av att flera olika byggföretag
varit inblandade i stadsdelens ekologiska satsning. I vissa bostadshus finns
omfattande inbyggda lösningar, medan det i andra finns få tekniska lösningar eller
t.o.m. råder en total avsaknad av dem. Kerstin Blix nämner att variationen mellan
bostadshusen kan bero på att de byggherrar som byggde bostadsrätter inte var lika
noga med fasadkonstruktioner osv. eftersom de inte behövde tänka på
driftskostnader på samma sätt som de byggföretag som uppförde hyresrätter. Vissa
bostadsföretag avsåg dessutom att locka till sig köpare genom installation av ett
större antal vitvaror, vilket ytterligare försvårar målet med att halvera
energiförbrukningen i stadsdelen. Ovanstående resonemang visar på att
förändringar i livsstil kan försvåras respektive underlättas av omgivningsstrukturen.
Frågan är hur mycket de inbyggda lösningarna kan bidra med när det gäller att
uppnå målet med att bli dubbelt så bra och hur mycket som är avhängigt
förändring av de boendes livsstil.

Livsstilen fysiskt installerad i miljön.
De omfattande inbyggda lösningar som existerar i stadsdelen bidrar till att livsstilen
till viss del är fysiskt installerad i bostadsmiljön. Om omgivningsstrukturen blir så
pass styrande för människors miljöagerande, infinner sig en undran kring hur
relevant det är att tala om människors förändrade livsstil som i den liberala
diskursen. Detta resonemang återfinns hos Per-Olof Hallin; professor i
kulturgeografi vid Lunds universitet, som påvisar att livsstilen idag inte har någon
avgörande roll eftersom strukturer påverkar människor till ett visst
handlingsmönster. Han påpekar att en miljöengagerad person kan leva i en miljö
som försvårar miljövänliga handlingar, på motsvarande sätt som en helt oengagerad
person kan leva i område där de tekniska systemen är utformade på så sätt att enbart
miljövänliga handlingar kan utföras.110 I Hammarby Sjöstad kommer en
miljöbelastningsprofil att visa vilka bostadshus som är mer miljövänliga än andra,
hur mycket som kan åstadkommas med inbyggda lösningar samt vilka krav som
bör ställas på de boende för att uppnå målet med att halvera vatten- och
energiförbrukning osv. 
                                                          
109 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm, 1996), s. 49f.
110 Hallin  i Lundgren (Stockholm, 1999), s. 148.
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Per-Olow Sjödén; professor i omvårdnadsvetenskap vid Uppsala universitet menar
att det dags att överge modeller som förutsätter orsakskedjor av typen
”…information → kunskaper → attityd → beteende” som de huvudsakliga
verktygen för att uppmuntra en miljövänlig livsstil hos människor, då de sällan är
villiga att göra några större uppoffringar för miljön. Han förespråkar istället en
alternativ modell som rör sig från andra hållet, dvs. ”…beteende → attityd →
kunskaper →  information”.  Den nya modellen innebär att det första steget på
förändringsvägen är att skapa förutsättningar för miljövänligare beteenden, utan att
först vänta på människors förändrade attityder. Sjödén framlägger att arbetet med
att uppnå ett ekologiskt samhälle i enlighet med ovanstående resonemang måste
inriktas på två mål, nämligen att se till att så många människor som möjligt utsätts
för situationer i vardagslivet där det förutsätt att de ska bete sig miljövänligt och att
det miljövänliga handlingsalternativet skall vara det mest lättillgängliga.111 

Ekologisk stadsdel -  en modern form av ekoby
I ovanstående stycke har jag redovisat för hur Sjödén m.fl. påvisar effektiviteten i
att skapa förutsättningar för ett miljövänligt beteende genom inbyggda lösningar.
Genom att dra paralleller till ekobyar vill jag illustrera hur tekniska lösningar kan
underlätta ett beteende i miljövänlig riktning. Den ekologiska stadsdelen
Hammarby Sjöstad har som mål att tilltala en bred publik och inte som i ekobyar
enbart locka miljöintresserade. Jag tror att framväxten av ekologiska stadsdelar med
inbyggda fysiska lösningar kan vara ett alternativ för att styra människor till
miljömedvetenhet. Ekoby däremot är en uttalad kravfylld livs- och boendeform
som enbart lockar de redan engagerade. Jag inleder med att utifrån Karin Palm
Lindéns kapitel Bostadsmiljö, ekologi och vardagsliv. En studie av två ekobyar i Lundéns
antologi Livsstil och miljö. Fråga, forska, förändra ge en kort överblick av ekoby som
fenomen.

Lindén; verksam vid institutionen för arkitektur, Lunds universitet, har
bedrivit studier av Myrstacken och Solbyn, två ekobyar i närheten av Malmö och
Lund. Dessa två bostadsområden är byggda med en stark ekologisk målsättning. I
studien behandlas frågor om vilka konsekvenser ekobyarnas miljöanpassning av
bostadsmiljön kan få för de boendes vardagsliv och om den fysiska utformningen
av området stödjer ett miljövänligt beteende.112 Lindén beskriver hur begreppet
ekoby har använts sedan 1970-talet och ”…betecknar en idé om ett litet samhälle

                                                          
111 Per-Olow Sjödén ”Miljömedvetande – en konsekvens av miljövänliga beteenden?” i Lundgren
Livsstil och miljö. Handlingsmönster för förändring  (Stockholm, 1994), s. 169.
112 Karin Palm Lindén ”Bostadsmiljö, ekologi och vardagsliv. En studie av två ekobyar” i Lundgren
Livsstil och miljö. Fråga, forska, förändra (Stockholm, 1996) s. 119. 
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som i högre grad än dagens bostadsmiljöer lever i samklang med naturen och är
mindre känsligt för störningar utifrån.”113 Lindén framlägger att ekoby anger en
målsättning och en strävan mot ett mer miljövänligt och hållbart byggnadssätt och
en för miljön skonsammare livsstil.114 

Lindéns studie av ekobyar pekar på att förutsättningarna för goda
miljöhandlingar ökar när möjligheterna finns förberedda i den fysiska miljön.115

Lindén förklarar att många av de boende i Myrstacken och Solbyn långt före
inflyttningen var medvetna om miljöfrågor, men först efter bosättningen i en ekoby
fått möjlighet att praktisera det.116 Ekobyar illustrerar hur medveten planering av
den fysiska miljön, såväl bebyggelse som utemiljö, kan främja ett miljövänligt
levnadssätt.117 

Den individcentrerade diskursen
Ovanstående resonemang om effektiviteten med att ändra förutsättningar framför
attityder ser jag som relevant att ställa i relation till informanternas utsagor inom
vad jag valt att kalla den individcentrerade modernitetsdiskursen. Majoriteten av
informanterna uttryckte att ekologiska stadsdelar inte ska kräva någon större
uppoffring av dem. Informanterna påvisade att det måste vara tillgängligt och
enkelt att agera miljövänligt och att det inte får upplevas som något extra
bekymmer. Nedanstående citat illustrerar hur informanten förespråkar inbyggda
underlättande åtgärder som inte inkräktar i vardagslivet;

I: Jag kan inte säga att jag liksom aktivt tänker på att nu bidrar jag utan, det funkar att
leva på det här sättet det är inga problem och det tycker jag det är så det ska vara att
det liksom blir en naturlig äh sätt att leva L: Ja precis I: man ska inte behöva ha nån
slags belast..  det ska inte va en belastning att äh, utan nej vill man att såna här
miljömål då ska fungera då måste det vara ordnat för det L: Mm ja just det att det blir
en naturlig del av vardan I: Ja man har så mycket annat det är så mycket himla
mycket annat i en modern människas liv så man kan inte gå och tänka på miljömål
hela tiden utan, det ska bli ett naturligt sätt att leva (1:10)

Citatet illustrerar hur den individcentrerade diskursen talar för den teknokratiska
styrningspraktikens effektivitet med underlättande inbyggda lösningar. Samtidigt
finns det delar av den teknokratiska diskursen som står i ett konfliktförhållande
med den individcentrerade diskursen, t ex. försöket att minska antalet bilar i
stadsdelen. Att ha bil ses som en självklarhet för människor idag då det förknippas
                                                          
113 Lindén i Lundgren (Stockholm, 1996), s. 123.
114 Ibid. s. 119.
115 Ibid. s. 149.
116 Ibid. s. 147.
117 Ibid. s. 139.
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med frihet och rörlighet. Den teknokratiska diskursen syftar till att minska
bilkörningen genom att erbjuda bilpool. En informant beskrev att de begränsade
parkeringsplatserna upplevs som en reglering av människors privatliv och att
bilpool egentligen inte är något alternativ då den kräver planering och anpassning. 

I: … alltså man har bil för att man vill ha frihet. (A: Mm) I: Eh… För min egen del så
har vi egentligen inte så stort behov i veckorna just nu. Det handlar om att man åker
och spelar golf och då känns det-. Man åker till sommarstugan fram och tillbaka, man
åker till lite släktingar på middagar. Och jag-, vill inte veta-, jag vill ta min bil precis
när jag vill. Jag vill inte bli styrd av att jag måste boka en bil två veckor innan. Jag vet
inte om jag ska spela golf två veckor innan. Jag vet inte-, om det är fint väder åker vi
ut på landet, är det inte fint väder åker vi inte ut. Eh, jag tycker, man känner sig så
styrd-, om man skulle åka och handla-: sätta sig i en poolbil och boka för att man ska
åka och handla! Och ännu värre blir det om man har barn. Man måste ha friheten
och-, det är friheten som är svårt (13:6)

Ovanstående citat illustrerar hur den teknokratiska diskursen är effektiv så länge
den inte inkräktar på värden starkt kopplade till den individcentrerade diskursen. 

Majoriteten av informanterna avsäger sig en liberal ekologisk diskurs där de
själva har ansvar för miljöproblemen. Informanterna ger uttryck för en
subjektsposition vilken står i strid med den liberala diskursens mål att söka främja
ett miljövänligt beteende genom människors aktiva engagemang. Den liberala
diskursen betonar ett aktivt engagemang, något som inkräktar i den moderna
människans vardagsliv. Följande citat beskriver hur informanten kopplar samman
information med ett aktivt engagemang. 

I: …sen i GlashusEtt och så är det ju alltid saker på gång och händer grejer, men där
har ju aldrig vi varit, så engagerade har vi inte varit (4:7)

Den individcentrerade diskursen står som nämnts i konflikt med den liberala
diskursen. Detta resonemang kan kopplas till Faircloughs begrepp transivitet som
handlar om hur olika händelser och processer förbinds med subjekt och objekt.
Miljösatsningen i Hammarby Sjöstad förbinds inte, enligt informanterna, i någon
hög grad med dem själva. Majoriteten av informanterna menar att de har ansvar för
det som är lätt för dem, t ex. källsortering. När något kompliceras, som när
tidningsnerkastet i stadsdelen slutade att fungera och nya rutiner infördes,
överlämnas ansvaret. 

Diskursernas ideologiska och politiska konsekvenser
Under den avslutande delen i analysen har jag för avsikt att problematisera
styrningspraktikernas ideologiska, politiska och sociala konsekvenser. Som antytts i
inledningsdelen bygger den kritiska diskursanalysen på en växelverkan mellan
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utformningen av texter och ideologisk påverkan på samhället. Under kommande
rubriker har jag för avsikt att diskutera kring det lokala miljöprogrammets
ideologiska implikationer för de boende i Hammarby Sjöstad. Jag återkommer till
den liberala diskursens grundföreställning om det aktiva subjektet och den
teknokratiska diskursens syn på subjektet som passivt. Diskursernas motsatta
subjektskonstruktioner utmynnar i politiska och ideologiska implikationer som kan
summeras i följande dikotomi; politisering och avpolitisering.

Livsstil som politisk kategori
Thörn skriver i kapitlet Miljörörelsen och den nya politikens former – mot en ”glokal”
politik? i Neergaards och Stubbergaards antologi om livsstilarnas politiska
dimension. Han diskuterar att livsstil traditionellt har ansetts ligga utanför den
politiska sfären, men att det under efterkrigstiden har skett en tilltagande
politisering av människors livsstil.118 Thörn framlägger att livspolitik bl.a. handlar
om individers ökade möjligheter att utforma sina livsvillkor i det allt mer
individualiserade välfärdssamhället.119 Politik kretsar kring hur människor lever sitt
liv och att det privata har blivit politiskt. Hur vi bor, äter, klär oss osv. är något som
anses ligga utanför politikens domän, men i praktiken handlar det om en statlig
styrning av människors privatliv med utgångspunkt i vissa övergripande mål inom t
ex. familje-, social- och hälsopolitik.120 Motsvarande resonemang återfinns hos
Giddens som sammankopplar uppkomsten av livspolitik med den omfattande
individualiseringsprocess som skett i det senmoderna samhället. Giddens
framlägger att identiteter skapas genom livsstilsval och att individens vardagsliv är
en politisk manifestation.121 

Det senmoderna samhällets individualisering som Giddens m.fl. beskriver står
i ett konfliktförhållande med den styrbarhet som återfinns i diskurserna. Det råder
m.a.o. en konflikt mellan strävanden att åstadkomma normativ styrning
tillsammans med idealet om valfrihet. Den individcentrerade diskursen visar på
svårigheter med att påverka individer åt ett eller annat håll genom lärandeprocesser.
Jag upplever att den politisering som uttrycks ovan, delvis omformas till en
avpolitisering genom att informanterna lägger över en stor del av ansvaret för
miljön på olika experter i samhället.

                                                          
118 Thörn i Neergaard och Stubbergaard, s. 192.
119 Ibid. s. 218.
120 Ibid. s. 215.
121 Giddens, s. 144.
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Expertsystem – informatörer och planerare som maktutövare 
Den individualiseringsprocess som råder idag syftar i enlighet med den liberala
diskursen till att positionera människor som politiska subjekt med ett eget ansvar
för miljöproblemen i samhället. Flera av informanterna påpekade dock att de inte
ser något större eget ansvar för den ekologiska satsningen, utan lägger över ansvaret
på olika aktörer delaktiga i miljöprojektet, exempelvis kretsloppsbolag och
byggherrar. Att överlämna ansvaret för miljösatsningen på olika myndigheter och
experter, som i den teknokratiska diskursen, möjliggör ökad styrbarhet. 

Det senmoderna samhällets decentralisering bidrar till en mångfald av
myndigheter och organisationer som använder olika tekniker för att styra
människor mot önskade mål. Det kan röra sig om auktoriteter som t ex. lärare,
läkare, hälsoupplysare, kostrådgivare, uppfostrare och socialarbetare, vilka ska styra
människors val genom att tilltala dem som medborgare, föräldrar osv. Det finns
dessutom aktörer som medverkar till förändrat beteende på ett mer indirekt och
omedvetet sätt, t ex. trafikplanerare, arkitekter och byggmästare.122 Detta är en
kärnfull diskussion i min studie eftersom det ofta är de förstnämnda som
förknippas med yrkesmän som påverkar människors beteende. De sistnämnda som
ingår i den teknokratiska diskursen har karaktären av mer osynliga maktutövare. 

Expertsystemets framväxt bidrar till att människor ofta har en begränsad
kunskap om många av de tekniska hjälpmedel vilka har som syfte att underlätta
deras vardagsliv.123 Detta märks tydligt i Hammarby Sjöstad där flera av
informanterna beskrev hur de inte förstår sig på vissa tekniska installationer i
lägenheterna, t ex. mätare som läser av den individuella vattenförbrukningen,
ventilationssystem osv. Trots detta hyser informanterna en tilltro till att de tekniska
åtgärder som införts i stadsdelen ska medföra ett ekologiskt boende med minimala
insatser från dem. Resonemanget i ovanstående stycken belyser att invånarna i
Hammarby Sjöstad dels positioneras som aktiva subjekt i diskursen om livspolitik,
dels som passiva subjekt genom expertsystemets ökade influenser i det senmoderna
samhället. 

Kollektiv maktutövning i individuell skepnad
I de samtida styrdokumenten om ekologisk hållbarhet råder en spänning mellan det
kollektiva och det individuella som hör samman med den politisering och
avpolitisering som jag berörde i rubriken ovan. Utsagor i miljöprogrammet
tillhörande den liberala diskursen ger uttryck för en individcentrerad diskurs där
människor förväntas vara aktiva, engagerade och delaktiga, samtidigt som kollektiva
                                                          
122 Hultqvist och Petersson, s. 31f.
123 Thomas Johansson ”Anthony Giddens och det senmoderna” i Månsson,  s. 436.
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medel används genom inbyggda tekniska lösningar. Människor ska individuellt
utveckla en miljövänlig livsstil och bl.a. lära sig att källsortera, samtidigt som de
ekologiska förändringarna bygger på kollektiva grunder där bostadsområden,
stadsdelar osv. utgör grunden för de ekologiska förändringarna. 

De styrningstekniker som används för att uppnå en ekologisk  hållbar
boendemiljö i Hammarby Sjöstad är kollektiva till sin karaktär. Den ekologiska
stadsdelen fungerar som ett rumsligt maktfält där kollektiva styrningstekniker
nyttjas för att styra invånare till miljömedvetna handlingar. I figur 1 illustreras hur
jag anser att den informativa- respektive den teknokratiska styrningspraktiken
består av kollektiva styrningselement, men att de boendes upplevelser av styrningen
delvis är annorlunda. Den figur jag ställt upp är statisk och självklart finns det
undantag. 

I figuren ser vi hur kollektiv påverkan uppifrån delvis upplevs motsatt av de
boende. Det finns tendenser i intervjumaterialet att lärandeprocesser kopplas
samman med upplysning och kollektiv styrning, vilket står i konfliktförhållande
med det senmoderna samhällets individualisering. Det är de inbyggda åtgärderna
som tilltalar de boendes upplevelser av frihet. Inbyggda åtgärder fungerar effektivt
så länge de är underlättande och detta kan ha sin grund i diskursens mer eller
mindre dolda karaktär som jag kommer att diskutera under nästa stycke. 

Synlig och dold maktutövning
Att inbyggda lösningar till viss del upplevs som individuella och icke-styrande enligt
den individcentrerade diskursen kan ha att göra med att de delvis är osynliga för de
boende. Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad syftar till att erhålla en ekologisk

Figur 1 Styrningsteknikernas kollektiva karaktär
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hållbar boendemiljö genom att individerna styrs till miljömedvetna ”val” i form av
inbyggda lösningar eller att de genom information får lära sig att agera på ett visst
sätt som är bra för miljön. I Hammarby Sjöstad handlar det till stor del om en
osynlig styrning genom olika inbyggda fysiska lösningar, vilket jag avser att
åskådliggöra i figur 2. På den vågrätta raden har jag placerat den teknokratiska-
respektive den informativa styrningspraktiken. Den lodrätta raden visar på
styrningspraktikernas ideologiska konsekvenser. Den teknokratiska diskursen
hänvisar till de konkreta fysiska åtgärder som genomförts i stadsdelen, t ex. få
parkeringsplatser, tillgång till bilpool, sopfraktioner, grön el, isolerade hus osv.,
vilka ska påverka de boende till ett miljövänligt agerande. Den informativa
styrningspraktiken uttrycks i en informationspärm som samtliga boende erhåller när
de flyttar in, föreläsningar och utställningar på GlashusEtt osv.
Styrningspraktikerna tar sig olika uttryck i stadsdelen; synliga och dolda
maktuttryck.           

Utifrån informanternas diskursiva utsagor är det den nedre vänstra delen av fältet
som är effektiv som styrningspraktik. Inbyggda lösningar, vilka inte kolliderar med
den individcentrerade diskursen, är effektiva då de kräver minimalt eller ingenting
alls av de boende. Informanter beskriver att de inte vill ta ett aktivt ansvar för
miljön utan att stadsdelen ska underlätta för dem att agera miljövänligt, vilket bidrar
till de dolda elementens effektivitet. Jag vill dock tillägga att det i praktiken inte är
så svart eller vitt som figuren anger. Sopfraktioner kan likväl placeras i den nedre
delen av fältet, eftersom ingen lägger märke till dem i de fall de fungerar smidigt,

Figur 2 Synlig och dold maktutövning
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likaså kan grön el flyttas upp till det synliga fältet då de boende inte
uppmärksammar att de har grön el förrän en dyrare räkning erhålls. 

Den informativa styrningspraktiken innehåller också dolda styrningselement, t
ex. kan miljöupplysningen osynliggöras genom att inneslutas i reklamsammanhang
eller integreras med övrig information som rör stadsdelen. Detta betyder att de
informationsinsatser vilka jag placerat som synliga styrningsinstrument i figuren,
kan föras ner på den undre dolda nivån. Den informativa styrningspraktiken har
dock, vilket nämnts tidigare, svårt att få någon effekt i Hammarby Sjöstad eftersom
de boende väljer att avstå från att läsa informationsblad, gå på föreläsningar osv.
Att de boende inte tar till sig information bidrar till att den informativa
styrningspraktiken inte har någon större chans att utöva styrning genom t ex.
informationsutskick om miljö. Den informativa styrningspraktiken är i linje med
den teknokratiska mer eller mindre beroende av dolda styrningselement för att
erhålla miljömedvetna handlingsmönster. 

Under osynliga lärandeprocesser har jag placerat in miljöprogrammet i sin
helhet, eftersom väldigt få av de intervjuade vet vilka miljömål som stadsdelen
bygger på. Miljöprogrammets begränsade spridning bidrar i sin tur till att de boende
inte motiveras att efterleva miljömålen. De dolda styrningselementen leder till att
människor reflexartat följer ett visst mönster, t ex. sopsorterar för att det finns
avsatt en antal fraktioner i köksskåpen för detta ändamål. De dolda
styrningselementens inneboende reflexartade karaktär bidrar till ett begränsat
handlingsutrymme.

Begränsat handlingsutrymme 
I miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad betonas boendemedverkan i den
ekologiska satsningen. Självstyrning, engagemang och delaktighet, värden
tillhörande den liberala styrningspraktiken, framställs ofta som lösningen på politisk
apati. Målet med styrning enligt governmentality är att skapa aktiva och ansvarsfulla
medborgare, då de styrda ses som en farlig passiv grupp alltför beroende av
staten.124 Den liberala diskursen om den självstyrande individen motverkas dock av
den avpolitisering som sker i stadsdelen genom dolda styrningselement. De dolda
styrningselementen bidrar till att de boende inte är medvetna om vilken förväntan
som ställs på dem eller vilka lösningar som genomförts i stadsdelen.  De dolda
elementen skapar ett begränsat medvetet handlingsutrymme hos invånarna i

                                                          
124 Lövgren, s. 294.
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stadsdelen. Foucault påvisar dock att motstånd inte behöver utövas medvetet för
att verka, utan att det kan vara passivt och fungera som en tröghet.125 

I den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad finns, enligt informanterna,
särskilda användningssätt där den fysiska omgivningsstrukturen reglerar
handlingsmöjligheterna. Informanter uppgav att få och dyra parkeringsplatser i
stadsdelen bidrar till att de blir tvingade att inte använda bil. Stadsdelen innehar
bilpooler som de boende kan utnyttja gemensamt, med avsikt att ersätta
bilberoendet. Egen bil förknippas dock med frihet, ett värde vilket ingår som en
viktig komponent i den individcentrerade diskursen. Att stadsdelen har egna mål
som inte överensstämmer med övriga samhället möjliggör ett visst mått av
handlingsutrymme, t ex. att ta bilen till jobbet och parkera den gratis. En annan sak
som flera informanter uttrycker är den begränsade möjligheten att styra över
värmen i lägenheten. Även här finns ett mått av motstånd genom möjligheten att
öppna fönstren och därmed sätta systemet ur spel. Ytterligare en sak som
informanterna nämner är att alla lägenheter var utrustade med grön el från början,
men att de efter inflyttningen har valt bort detta alternativ och därmed erhållit en
billigare eltaxa. 

Trots att flera informanter är omedvetna om de uppställda miljömålen i
stadsdelen, utövar de ändå ett visst mått av motstånd som har att göra med de
dolda styrningselementens konflikt med den individcentrerade diskursen.
Miljömålet om minskade föroreningar, som enligt den teknokratiska
styrningspraktiken bl.a. ska åtgärdas i form av få och dyra parkeringsplatser,
inkräktar på de boendes rörlighet. Informanter beskrev hur de tar bilen till jobbet
för att på så sätt undkomma de dyra parkeringsavgifterna i stadsdelen. Det
motstånd som sker i Hammarby Sjöstad är inte aktivt riktat mot miljömålen i sig,
utan snarare mot den minskade rörligheten som de upplever att få och dyra
parkeringsplatser ger upphov till. Samma sak gäller med sopfraktioner som är illa
placerade eller på annat sätt otillfredsställande. Den individcentrerade
modernitetsdiskursen förespråkar bekvämlighet och om sopfraktioner talar emot
detta centrala värde, väljer människor att avstå från källsortering och på så sätt
drabbas miljösatsningen indirekt. 

Autonomi som värde 
Den dolda styrningspraktiken i Hammarby Sjöstad leder till begränsade
handlingsmöjligheter och jag har för avsikt att anlägga ett etiskt perspektiv på
denna fråga som i sin tur kan kopplas samman med miljöfrågornas avpolitisering,
                                                          
125 Matz Franzén i ”I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter” i Ted Goldberg, Samhällsproblem
(Lund, 2000) s. 88.
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vilket jag återkommer till i slutsatsen. Carl Reinhold Bråkenhielm; professor i
empirisk livsåskådningsforskning diskuterar i Lundgrens antologi Livsstil och miljö.
Handlingsutrymme för förändring kring den etiska aspekten av subtila former av
påverkan knutet till människors autonomi och självbestämmanderätt. 

Bråkenhielm frågar om det är moraliskt rätt att utsätta människor för en subtil
påverkan även om den ökar sannolikheten för en miljömedveten livsstil.126 Han
menar att valfrihet handlar om möjligheten att välja att handla på ett annat sätt än
vad som gjordes. Bråkenhielm drar paralleller till allvarlig psykisk sjukdom, men
visar också på hur valfrihet åsidosätts när människor utsätts för mer subtila former
av påverkan, t.ex. genom selektiv information, propaganda eller viss form av
marknadsföring.127 Bråkenhielm förespråkar de påverkansmetoder som förutsätter
ett aktivt deltagande, framför de metoder som förvandlar individer till passiva
mottagare. Han framlägger att effekterna av en insats, t ex. som i mitt fall ett
ekologiskt hållbart samhälle, blir mer effektiv om människor själva är en aktiv part i
förändringen eftersom de då lättare kan acceptera konsekvenserna.128 Bråkenhielm
ser ineffektiviteten i att människor styrs till miljömedvetenhet och hans diskussion
kan fungera för att problematisera avsaknaden av lärandeprocesser genom dolda
styrningselement. Dolda styrmedel bidrar till att människor inte har möjlighet att
inta en reflekterande hållning till sitt liv och handlande. Om människor är ovetande
om vad som påverkar dem och inte erbjuds möjlighet att motstå det inflytande de
utsätts för, förvandlas människor till passiva objekt istället för aktiva deltagare.
Bråkenhielms diskussion kring människors behov av att uppleva sig autonom talar
emot de styrningstekniker där makten är maskerad, med grund i en etisk fråga om
autonomi. De dolda styrningselementens ideologiska, politiska och till viss del
etiska aspekter kommer i slutdiskussionen att lyftas fram med utgångspunkt i
miljöfrågornas avpolitisering.

                                                          
126 Carl Reinhold Bråkenhielm ”Autonomi och beteendeförändring”, i Lundgren (Stockholm, 1994), s.
199. 
127 Ibid. s. 202.
128 Ibid. s. 205.
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Slutdiskussion
I den avslutande diskussionen reflekterar jag över de vidare slutsatser som kan dras
av denna studies resultat samt vad det kan innebära för både framtida forskning om
och konkret politisk hantering av ekologiskt omställningsarbete i vår samtid. Även
om slutsatserna av denna studie, när det gäller ekologisk hållbar stadsmiljö och de
mekanismer för maktutövning som kunnat iakttas, endast är specifika för fallet
Hammarby Sjöstad finns det samtidigt vissa mer generella slutsatser som kan dras
av det som framkommit i magisteruppsatsen. 

Den ekologiska styrningspraktiken som aktualiseras i fallet Hammarby Sjöstad
har jag omtalat dels som en teknokratisk, avpolitiserad, ekologisk diskurs präglad av
en tilltro att via tekniska innovationer lösa samhällets miljöproblem, dels som en
liberal, politiserad, ekologisk diskurs genomsyrad av en föreställning om människor
som aktiva, engagerade och delaktiga, som via lärandeprocesser i form av
information och utbildning förväntas ändra sitt beteende i en mer miljövänlig
riktning. Att anlägga ett kritiskt diskursanalytiskt maktperspektiv till den ekologiska
satsningen i Hammarby Sjöstad har visat sig fruktbart för att synliggöra den
diskursiva styrningspraktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser som
jag har för avsikt att utveckla ytterligare i slutdiskussionen.

Liberal politiserad ekologisk diskurs
Den liberala ekologiska diskursen genomsyras av en föreställning om människor
som aktiva, engagerade och delaktiga och som via lärandeprocesser i form av
information och utbildning förväntas ändra sitt beteende i miljövänlig riktning. Den
liberala diskursen förespråkar politiska subjekt som hyser ett personligt ansvar för
miljöproblemen. I miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad uppmuntras människor
till ett aktivt deltagande i den ekologiska satsningen, vilket tangerar teorin om
governmentality och den liberala styrningspraktiken. Den liberala diskursens
fokusering på individuellt ansvar är en del av den individualiseringsprocess som
existerar i samhället idag. 

Teknokratisk avpolitiserad ekologisk diskurs 
Den teknokratiska ekologiska diskursen präglas av en tilltro att via tekniska
innovationer lösa samhällets miljöproblem. I Hammarby Sjöstad syftar den
teknokratiska diskursen till att förändra omvärldsfaktorer på ett sätt som gör att
människor måste ändra beteende eller så att en beteendeförändring underlättas. En
tillämpning av Foucaults teori om mikromakt på den ekologiska stadsdelen,
illustrerar hur inbyggda konkreta åtgärder kan utgöra en maktutövande funktion.
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Inbyggda tekniska utgör en latent maktutövning som styr människor till ett
reflexartat handlingsmönster.  

Miljöfrågornas avpolitisering
I Hammarby Sjöstad omformas den ekologiska hållbarhetspolitiken i praktiken,
genom styrningspraktiker i Hammarby Sjöstad, till praktiska sakfrågor.  Inbyggda
lösningar utgör ett dolt maktinstrument som påverkar och styr människor i en viss
riktning. Dold maktutövning inbyggd i bostaden och den närliggande miljön
transformerar politiska och ideologiska miljömål till praktiska sakfrågor. Dold
maktutövning avpolitiserar de ideologiska och politiska miljöfrågorna och reducerar
dem till tekniska problem, vilket medför att diskussionen kommer att kretsa kring
sakfrågor med det ideologiska innehållet dolt under ytan. 

Jag vill åskådliggöra problematiken kring avpolitisering och avideologisering
genom att återgå till diskussionen om synlig och dold styrning. Den teknokratiska
respektive den informativa styrningspraktiken har som vi sett såväl synliga som
dolda maktuttryck, men det finns ytterligare en dimension att ta hänsyn till;
nämligen fysisk manifestation respektive ideologiskt innehåll. Genom att dela upp
de miljösatsningar som genomförts i Hammarby Sjöstad i en fysisk och en
ideologisk dimension, kan vi komma åt saker som vid en första anblick inte ser ut
att vara ideologiska. Figur 3 illustrerar hur ideologiska och politiska miljömål,
genom dolda styrningspraktiker, transformeras till praktiska sakfrågor. Figuren
belyser hur det ideologiska och politiska innehållet är dolt bakom de fysiska
objekten.

Figur 3 Dold ideologisk och politisk styrning
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Ett konkret exempel på ovanstående problematik är antalet parkeringsplatser vilket
är ett synligt, fysiskt objekt, men som döljer en ideologi om begränsad rörlighet
samt ett politiskt innehåll om miljöförstöring. Diskussioner i stadsdelen gällande
parkeringsplatser kommer genom miljöfrågornas avpolitisering att kretsa kring
sakfrågor, snarare än dess ideologiska och politiska innehåll. Det är antalet
parkeringsplatser som kommer upp på dagordningen och inte den ideologiska
frågan om rörlighet som värde eller den politiska frågan om bilkörning som en
miljöförstörande handling. Ett annat exempel är det fysiska objektet
informationspärm som utgör ett synligt maktinstrument, men delar av den, t ex. det
textmässiga innehållet om vilka rengöringsmedel som ska användas till golven för
att ge bästa resultat, innehåller ett ideologiskt budskap om miljövänlighet. I figuren
ser vi hur det ideologiska och politiska budskapet endast delvis är dolt, vilket bidrar
till möjligheten att utföra ett visst mått av medvetet motstånd.

Diskussionen utifrån ovanstående illustration ser jag som tillämpbar för att
förstå att den ekologiska satsningen innehåller dolda styrningselement med
inneboende problem. Dold maktutövning genom inbyggda system leder människor
in i en reflexmässig vana som visserligen bidrar till miljömedvetna handlingar, men
handlar, vilket flera forskare också påpekat, ofta om mer ytliga handlingsmönster
vilka sällan leder till några större miljöeffekter. Genom att i politiken om ekologisk
hållbarhet betona individuellt ansvar, som i den liberala diskursen, upprätthålls ett
sken av människan som politiserad vilket överensstämmer med hur samhället i
övrigt är konstruerat. 

Kontentan av de dolda styrningselementen blir att alla områden måste
teknikanpassas, då de boende saknar lärdomar att ta med sig när de flyttar från
stadsdelen. Öppen kunskapsöverföring däremot kan bidra till mer omfattande
livsstilsförändringar i miljövänlig riktning. Problemet med lärandeprocesser är att
de kräver ett aktivt engagemang, värden vilka ingår i den liberala diskursen, men
som står i motsättning till den individuella livsstilen.

Genom att tillföra en etisk dimension synliggörs hur dold maktpåverkan utgör
ett förtryck av människor. Miljöfrågornas avpolitisering bidrar till att de boende i
Hammarby Sjöstad är mer eller mindre ovetande om den miljösatsning som
genomförts i stadsdelen, vilket medför att de är oförmögna att göra ett medvetet
motstånd. Majoriteten av informanterna uppgav också att de är omedvetna om
vilka delar som ingår i miljösatsningen och vid en första analys tolkade jag det som
att informationen till de boende varit bristfällig. Efter en mer grundlig analys tror
jag att det kan finnas en djupare problematik som har att göra med att de ekologiskt
hållbara åtgärder som genomförts i stadsdelen till största delen är dolda.  
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En annan etisk dimension som rör den ekologiska satsningen i stadsdelen handlar
om hur flera av de boende uppger att de inte blivit informerade om att Hammarby
Sjöstad är en miljöanpassad stadsdel. Genom att inte låta potentiella köpare avgöra
huruvida de vill leva i en ekologisk stadsdel manipuleras människor till
miljömedvetenhet. Om de boende inte är medvetna om de existerande miljömålen i
stadsdelen kan det vara svårt att motiveras till att leva miljövänligt.  

Diskursiv kamp om den ekologiska stadsdelens innebörd
I miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad positioneras subjekten dels som
ansvariga och delaktiga i miljösatsningen, dels som passiva. Insatt i ett bredare
socialt sammanhang indikerar de två diskurserna tillsammans att det försiggår en
kamp om hur ekologisk hållbar stadsmiljö, eller ekologisk hållbarhet i största
allmänhet, ska uppnås. Den liberala- respektive teknokratiska diskursens skilda
subjektssyn tillsammans med informanternas utsagor i den individcentrerade
diskursen, utmynnar i en konflikt om vem som är ansvarig för miljösatsningen i
Hammarby Sjöstad. Detta i sin tur får effekter för i vilken grad den ekologiska
satsningen har möjlighet att implementeras. 

Som jag antydde i inledningsdelen kan Lefebvres rumsdefinition fungera som
ett analysverktyg för att förstå den diskursiva kamp som råder mellan Stockholms
stad och de boende om vilken roll den enskilde individen har för miljösatsningen i
Hammarby Sjöstad. De boende förespråkar bekvämlighet, att allt ska vara inbyggt
och inte kräva något av dem, värden vilka ingår i den teknokratiska diskursen. De
boende i Hammarby Sjöstad lägger över en stor del av ansvaret för miljöproblemen
i samhället på olika experter. Informanterna förväntar sig att den ekologiska
stadsdelen innehåller inbyggda lösningar som bidrar till ett miljövänligare samhälle
och uttrycker att det ser en skillnad mot ekobyar där människor med en
miljömedveten livsstil väljer att bosätta sig i och ge avkall på den moderna livsstilen.

Informanterna ger inte uttryck för något större miljöengagemang och detta
bidrar till den liberala diskursens ineffektivitet. Jag nämnde i inledningskapitlet att
en liberal senmodern diskurs har uppnått en mer eller mindre hegemonisk plats i
samhället och påverkar andra diskurser. Jag vill påstå att den teknokratiska
diskursen ”utnyttjar” den liberala diskursens hegemoniska position i det konkreta
ekologiska omställningsarbetet. Den teknokratiska diskursen utmanar den liberala
diskursen, samtidigt som den till viss del är beroende av den för att utgöra ett
effektivt styrningsinstrument. Den teknokratiska diskursen använder den liberala
diskursen som ”täckmantel” för att på så sätt ha möjlighet att operera dolt. Den
liberala diskursen överensstämmer med hur samhället i övrigt är konstruerat och
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den teknokratiska diskursens effektivitet beror på att den opererar dolt bakom den
liberala diskursen. 

Fruktan för det kollektiva i det senmoderna samhället 
Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad innehåller dels en teknokratisk diskurs
om politisk totalisering med samhällsmedlemmar som ska styras i miljövänlig
riktning, dels en liberal diskurs om politisk individualisering med självstyrande
medborgare som av egen vilja förväntas förändra sin livsstil. Styrningspraktikerna i
Hammarby Sjöstad är utformade för att styra kollektivet, i detta fall invånare i en
ekologisk stadsdel. Den informativa styrningspraktiken erbjuder information, men
ansvaret ligger på varje individ att ta till sig den. Spänningen mellan det kollektiva
respektive det individuella synliggörs inte enbart i miljöprogrammet utan också i
informanternas diskursiva utsagor. Informanternas uttalanden tangerar Giddens
teori om hur individer i det senmoderna samhället inte är villiga att acceptera någon
form av styrning. Den informativa styrningspraktiken visar på hur människor ska
uppleva att de frivilligt tar ett beslut att leva miljövänligt. Den liberala formen av
styrning, eller som i mitt fall den informativa styrningspraktiken, är beroende av att
människor väljer en miljömedveten livsstil. Utsagor från den individcentrerade
diskursen visar dock hur informanterna inte är villiga att göra några större
uppoffringar för miljön. Jag tror att den liberala styrningspraktiken är fruktbar när
det gäller vissa faktorer, t ex. att sluta röka för att uppnå en sund livsstil. Den
liberala styrningskonsten måste tilltala människor som i fallet ovan, där styrningen
rör den enskilde individen direkt. När det gäller miljömedvetna handlingar står den
egna bekväma livsstilen i vägen. 

Jag tror att det finns vissa inneboende problem med att skapa miljövänliga
människor genom öppna styrmedel då det moderna samhället och dess medborgare
präglas av individualism. Frågan är om dold styrning är en förutsättning för att nå
ett ekologiskt hållbart samhälle då senmoderniteten präglas av ovanstående ideal.
Är människor villiga att påverkas livsstilsmässigt eller är inbyggda tekniska lösningar
nödvändiga eller kanske till och med efterfrågade? 

I analysen påvisar jag att omgivningsstrukturen genom inbyggda lösningar
bidrar till att människor handlar reflexmässigt, dvs. att det blir en vana att följa ett
visst mönster som stakats ut i vardagen. Jag ser tendenser till att den teknokratiska
styrningspraktiken håller på att överta ställningen som en liberal form av styrning.
De dolda styrningselementen bidrar till att människor upplever att de gör fria val
genom att de handlar reflexmässigt, eller kanske snarare inte uppmärksammar alls
att de agerar miljövänligt, vilket kan ses som en liberal styrningskonst. De boende i
Hammarby Sjöstad källsorterar för att det finns bestämda fraktioner avsatta för
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detta ändamål, eller de åker kommunalt för att bussen stannar precis utanför huset.
Tidigare forskning om miljö påvisar att förändrade livsstilsmönster ger större
vinster än inbyggda tekniska åtgärder, men då tror jag att det handlar om att hitta
ett sätt som människor kan införliva miljövänlighet i vardagspraktiken. 

Ekologismens reflexartade karaktär
Avslutningsvis avser jag att lyfta upp diskursernas ideologiska och politiska
implikationer på ett mer generellt plan. Studien har påvisat att det råder en konflikt
mellan det senmoderna samhällets individualisering och den implicita tanken om
styrbarhet som återfinns i den teknokratiska diskursen. Den teknokratiska
diskursen är oförenlig med det senmoderna samhällets syn på individen som
autonom, självständig och politiserad. Idag finns inte plats för en tankeströmning
som är teknokratisk och förespråkar kollektiva lösningar. Ett sätt för den
teknokratiska diskursen att diskursivt vinna fotfäste i det ekologiska
omställningsarbetet är att operera på ett dolt ideologiskt plan.

I det senmoderna samhället finns tendenser till att människors reflexiva livsstil
övergår till en mer reflexartad genom de dolda styrningselementen. Den
teknokratiska diskursen försöker förmedla en föreställning om att det är möjligt att
förändra människor utan att de själva förändras. Detta bidrar till att miljösatsningen
blir något rent reflexartat, människor styrs till miljömedvetenhet genom inbyggda
lösningar, utan att de reflekterar över vad de gör och vad det leder till. 

Genom att i politiken om ekologisk hållbarhet betona individuellt ansvar, som
i den liberala diskursen, upprätthålls ett sken av människan som politiserad vilket
överensstämmer med hur samhället i övrigt är konstruerat. Den teknokratiska
diskursens samverkan med den liberala, bidrar till att den kan operera som en
kollektiv styrningspraktik samtidigt som den liberala diskursens värde framhävs.
Den liberala diskursen ger sken av reflexivitet och behöver på så sätt inte äga rum
fullt ut, utan det räcker med att det ser ut som en förändring skett. De politiska
dokumenten om ekologisk hållbarhet betonar reflekterande individer som tar ett
eget ansvar för miljöproblemen, men i praktiken handlar det främst om kollektiva
inbyggda lösningar som bidrar till reflexartade handlingsmönster. Den
teknokratiska diskursens alltmer inflytelserikare position i det nationella ekologiska
omställningsarbetet bidrar till att miljöfrågorna avpolitiseras. Det ekologiskt
hållbara omställningsarbetets reflexartade karaktär, bidrar till att det råder en
överhängande risk att reflekterande miljömedvetna medborgare blir en bristvara i
det ekologiskt hållbara Sverige.
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Framtida forskning
I följande avsnitt har jag för avsikt att presentera framtida forskningsfrågor som
projektet genererar. I slutdiskussionen påvisar jag att det kan vara fruktbart för det
ekologiska omställningsarbetet att finna ett sätt som individer kan införliva
miljöfrågor i sin vardagspraktik.. Den liberala formen av styrning förespråkar
individers aktiva engagemang, vilket är effektivt när det gäller fenomen som rör den
enskilda individen direkt, t ex. en sund livsstil genom motion. Målet med ett
ekologiskt hållbart samhälle däremot upplevs av flertalet människor som ett hinder
för den moderna livsstilen, varför det gäller att hitta ett sätt att integrera modern
livsstil och miljö. Ett exempel utifrån mitt intervjumaterial är då en modern
efterfrågad vara som gasspis, sammanfaller med miljövänliga varor. Ovanstående
diskussion illustrerar en vidare problematik som handlar om huruvida det är möjligt
att engagera människor i det ekologiska omställningsarbetet eller om tekniska
inbyggda lösningar är en förutsättning i det senmoderna samhället. Jag tror att en
ingång till problematiken kring människors bristande engagemang i den ekologiskt
hållbara satsningen, är frågan om hur miljö kan fungera identitetsskapande samt
vilket jag nämnde tidigare, hur det är möjligt att införliva miljöfrågor i människors
vardag.
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Sammanfattning
Det råder en tilltagande urbaniseringen och inom en snar framtid kommer hälften
av världens invånare bo i städer. Koncentrationen av människor till städer och
stadsregioner medför ökad belastning på miljön. Den tilltagande urbaniseringen i
världen skapar ett behov av forskning kring ekologiskt hållbar stadsutveckling.
Fokus i magisteruppsatsen ligger på den politik som förs i Sverige idag kring
ekologiskt hållbar utveckling med betoning på hållbar stadsutveckling, byggande
och boende. Magisteruppsatsen utgår från den miljöanpassade stadsdelen
Hammarby Sjöstad i Stockholm. Studiens primära fokus är att genom en diskursiv
maktanalys undersöka vilka styrmedel som den ekologiska satsningen i Hammarby
Sjöstad ger uttryck för samt dess ideologiska och politiska implikationer. Den
styrningspraktik som uttrycks i miljöprogrammet för stadsdelen ställs i relation till
de boendes handlingsmöjligheter. 

* * *

Magisteruppsatsen ligger inom ramen för en kvalitativ forskningstradition och
undersökningen baseras på intervjuer och dokumentstudier. Det empiriska
materialet tolkas utifrån det kritiska diskursanalytiska angreppssättet.
Utgångspunkten i kritisk diskursanalys är att belysa vilka mönster som finns i olika
utsagor och texter och vilka sociala konsekvenser de olika diskursiva
framställningarna av verkligheten får. Min studie opererar enligt detta synsätt
genom en analys av vilka sociala, ideologiska och politiska konsekvenser som den
samtida ekologiska hållbarhetspolitiken ger uttryck för i form av styrningspraktiker
riktade mot boende i Hammarby Sjöstad. Jag belyser informanternas diskursiva
utsagor om miljösatsningen i Hammarby Sjöstad med fokus på huruvida deras
nuvarande livsstil är förenlig med den miljösatsning som genomförs. 

* * *

De centrala teoretiska begrepp som ligger till grund för magisteruppsatsen är
livsstil, makt, styrning och rum. Livsstilsbegreppet anknyter till Anthony Giddens
och människors konstruktion av livspolitik i det västerländska moderna samhället.
Giddens resonemang tillämpas på de boende i Hammarby Sjöstad för att förstå hur
det kan finnas vissa svårigheter med att implementera miljömål som strider mot
människors livsstil. Michel Foucault och hans diskursanalytiska maktanalys, som
bl.a. inbegriper begreppen mikromakt och governmentality, används för att visa hur
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tekniska lösningar i bostaden manifesterar makt. Foucaults maktanalys fördjupar
förståelsen om hur makt är inbyggt i strukturer och på vilket sätt makten
manifesteras gentemot de boende i stadsdelen. Governmentality handlar om en
mängd vardagliga praktiker och tekniker som tar sig olika former, men som alla
syftar på att påverka individer. Governmentality tillämpas i studien på den
styrningspraktik som uttrycks i miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad, vilken
förmedlas till de boende i stadsdelen som därigenom ska förmås att agera på ett
specifikt sätt. 

* * *

Den ekologiska styrningspraktiken som aktualiseras i fallet Hammarby Sjöstad
omtalas dels som en teknokratisk, avpolitiserad, ekologisk diskurs präglad av en
tilltro att via tekniska innovationer lösa samhällets miljöproblem, dels som en
liberal, politiserad, ekologisk diskurs genomsyrad av en föreställning om människor
som aktiva, engagerade och delaktiga som via lärandeprocesser i form av
information och utbildning förväntas ändra sitt beteende i en mer miljövänlig
riktning. Det kritiskt diskursanalytiskt maktperspektiv synliggör hur
styrningspraktiken i Hammarby Sjöstad utgör ett dolt maktinstrument som
påverkar och styr människor i en viss riktning. Dold maktutövning inbyggd i
bostaden och den närliggande miljön transformerar politiska och ideologiska
miljömål till praktiska sakfrågor genom att politik byggs in i det fysiska rummet.
Dold maktutövning avpolitiserar de ideologiska och politiska miljöfrågorna och
reducerar dem till tekniska problem. Kontentan av de inbyggda lösningarna är att
det ekologiskt hållbara samhället uppnås genom människors reflexartade
handlingsmönster, samtidigt som de politiska dokumenten om ekologisk hållbarhet
betonar reflekterande individer som tar ett eget ansvar för miljöproblemen. 



58

Referenser

TRYCKTA KÄLLOR

Alvesson, Mats och Deetz, Stanley, Kritisk samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2000).
Studentlitteratur

Alvesson, Mats, Kommunikation, makt och organisation. Kritiska tolkningar av ett
informationsmöte i ett företag (Stockholm, 1991). Norstedts juridik

Alvesson, Mats, Postmodernism och samhällsforskning (Malmö, 2003). Liber ekonomi

Andersen, Heine och Kaspersen, Lars (red.) Klassisk och modern samhällsteori (Lund,
2003). Studentlitteratur

Axelsson, Kate och Delefors, Catarina och Söderström, Patricia, Hammarby Sjöstad.
En kvalitativ studie av människors faktiska miljöbeteende och dess orsaker, (Linköping,
2001). 

Beronius, Mats, Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisation
(Lund, 1986). Arkiv avhandlingsserie

Bodén, Åsa (red.), Hammarby sjöstad: Bostad02 (Stockholm, 2002). Gatu- och
fastighetskontoret i Stockholm

Bråkenhielm, Carl Reinhold ”Autonomi och beteendeförändring” i Lars J.
Lundgren (red.), Livsstil och miljö. Handlingsmönster för förändring. En antologi
(Stockholm, 1994). Statens naturvårdsverk

Castells, Manuell, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Band 2. Identitetens
makt (Göteborg, 2000). Daidalos

Daudi, Philippe ”Maktens diskurs: Om begreppet genealogi och maktutredningens
möjligheter” i Olof Petersson, Maktbegreppet (Stockholm, 1987).



59

Drangert, Jan-Olof och Klockner, Anna och Nors, Linda, Effektiv kommunikation.
Uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm
(Linköping, 2004).

Fairclough, Norman, Discourse and social change (Cambridge, 1992). Polity

Fairclough, Norman, Media discourse (London, 1995). Edward Arnold

Foucault, Michel, Power, knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977/Michel
Foucault (New York, 1980) Pantheon

Gatu- och fastighetskontoret, Miljöprogram för Hammarby Sjöstad (Stockholm, 1999).

Gatu- och fastighetskontoret, Miljöredovisning för Hammarby sjöstad 2002/2003
(Stockholm, 2003).

Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna
epoken (Göteborg, 1999). Daidalos

Goldberg, Ted (red.), Samhällsproblem (Lund, 2000). Studentlitteratur

Franzén, Matz i ”I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter” i Ted Goldberg,
Samhällsproblem  (Lund, 2000). Studentlitteratur

Franzén, Mats ”Rummets tvära dialektik. Notater till Henri Lefebvre” i Ove
Sernhede (red.) Urbanitetens omvandlingar (Göteborg, 2004). Daidalos

Hallin, Per Olof ”Miljöforskningen och det problematiska livsstilsbegreppet” i Lars 

J. Lundgren (red.), Livsstil och miljö. Värderingar, val, vanor. En antologi (Stockholm,
1999). Statens naturvårdsverk

Hultqvist, Kenneth och Petersson, Kenneth (red.), Foucault: namnet på en modern
vetenskaplig och filosofisk problematik. Texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi,
medicinsk sociologi, feminism och bio-politik (Stockholm, 1995). HLS

Hörnqvist, Magnus, Foucaults maktanalys (Stockholm, 1996). Carlsson



60

Isaksson, Karolina, Framtidens trafiksystem? Maktutövningen i konflikterna om rummet i
Dennispaketets vägfrågor (Linköping, 2001). Regionplane- och trafikkontoret

Johansson, Thomas ”Anthony Giddens och det senmoderna” i Per Månson (red),
Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker (Stockholm, 1998). Prisma

Johansson, Thomas och Sernhede, Ove (red.), Urbanitetens omvandlingar. Kultur och
identitet i den postindustriella staden (Göteborg, 2004). Daidalos

Jørgensen, Marianne Winther och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod
(Lund, 2000). Studentlitteratur

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997). Studentlitteratur

Lefebvre, Henri, The production of space (Oxford, 1991). Basil Blackwell

Lindén, Anna-Lisa, Allmänhetens miljöpåverkan. Energi, mat, resor och socialt liv
(Stockholm, 2001). Carlsson

Lindén, Karin Palm ”Bostadsmiljö, ekologi och vardagsliv. En studie av två
ekobyar” i Lundgren Livsstil och miljö. Fråga, forska, förändra (Stockholm, 1996).
Statens naturvårdsverk

Lindgren, Sven-Åke ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månsson,
Moderna samhällsteorier (Stockholm, 1998).

Lukes, Steven, Power a radical view (London, 1974). Macmillan

Lundgren, J. Lars (red.), Livsstil och miljö. Fråga, forska, förändra. En antologi
(Stockholm, 1996). Statens naturvårdsverk

Lundgren, J. Lars (red.), Livsstil och miljö. Handlingsmönster för förändring. En antologi
(Stockholm, 1994). Statens naturvårdsverk

Lundgren, J. Lars (red.), Livsstil och miljö. Värderingar, val, vanor. En antologi
(Stockholm, 1999). Statens naturvårdsverk



61

Lundgren, J. Lars (red.), Miljöpolitik på längden och tvären. Några synpunkter på svensk
miljövård under 1900-talet  (Solna, 1989). Naturvårdsverket

Lövgren, Sophia, Att skapa ett framtiden folk. Governmentality och miljödiskurs i modern
svensk bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002). Tema Hälsa
och samhälle 

Månson, Per (red), Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker (Stockholm,
1998). Prisma

Neergaard, Anders och Stubbergaard, Ylva (red.), Politiskt inflytande (Lund, 2000).
Studentlitteratur

Petersson, Olof, Maktbegreppet (Stockholm, 1987). Carlsson

Regeringen, Nationell strategi för hållbar utveckling: sammanfattning av regeringens skrivelse
2001/02:172 (Stockholm, 2002). Miljödepartementet, Regeringskansliet

Regeringen, Hållbara Sverige: uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling
(Stockholm, 2000). Riksdagen

Sjödén, Per-Olow ”Miljömedvetande – en konsekvens av miljövänliga beteenden?”
i Lars J. Lundgren (red.), Livsstil och miljö. Handlingsmönster för förändring. En antologi
(Stockholm, 1994). Statens naturvårdsverk

Stockholm, Miljö 2000: miljöprogram för Stockholm åren 1996 till och med 2000: antaget av
kommunfullmäktige 18 september 1995 (Stockholm, 1995). Miljöförvaltningen

SOU 2003:31, Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat. En hållbar framtid i sikte:
slutbetänkande (Stockholm, 2003).

Svenning, Conny, Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling (Eslöv,
1999). Lorentz

Thörn, Håkan “Miljörörelsen och den nya politikens former – mot en ”glokal”
politik?” i Anders Neergaard och Ylva Stubbergaard (red.), Politiskt inflytande (Lund,
2000). Studentlitteratur 



62

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning (Stockholm, 2000). 

OTRYCKTA KÄLLOR
I författarens ägo 

Bandinspelning av intervju 1 (2003-10-14).

Bandinspelning av intervju 2 (2003-10-15).

Bandinspelning av intervju 3 (2003-10-15).

Bandinspelning av intervju 4 (2003-10-16).

Bandinspelning av intervju 5 (2003-10-16).

Bandinspelning av intervju 6 (2003-11-05).

Bandinspelning av intervju 7 (2003-11-05).

Bandinspelning av intervju 8 (2003-10-13).

Bandinspelning av intervju 9 (2003-10-13).

Bandinspelning av intervju 10 (2003-10-14).

Bandinspelning av intervju 11 (2003-10-15).

Bandinspelning av intervju 12 (2003-10-30).

Bandinspelning av intervju 13 (2003-10-29).

Bandinspelning av intervju 14 (2003-10-29).

Drangert, Jan-Olof, Ansökan från VA-Forsk för forskningsprojektet Effektiv
kommunikation. Uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad,
Stockholm (Linköping, 2002).



63

Muntliga uppgifter från Björn Cederqvist, ansvarig för boendeinformation på
projekt Hammarby Sjöstad (2003-08-15).

Intervju med Kerstin Blix, f.d. miljöchef för Hammarby Sjöstad (2004-01-16).

Internetadresser:

Hammarby Sjöstads hemsida;
www.hammarbysjostad.se (2003-11-23).

Statistiska centralbyråns hemsida;
www.scb.se (2004-03-11).

Bildförteckning

Fotografier av Victoria Henriksson är hämtade från Hammarby Sjöstads hemsida
www.hammarbysjostad.se

Kartan över Hammarby Sjöstad i bilaga 1 är hämtad från Hammarby Sjöstads
hemsida www.hammarbysjostad.se 

http://www.hammarbysjostad.se/
http://www.scb.se/
http://www.hammarbysjostad.se/


64

Bilagor

Bilaga 1 Karta över Hammarby Sjöstad


