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Förord 
Denna D-uppsats utgör examensarbete vid utbildningen för Samhälls- och 
kulturanalys vid Linköpings universitet. Arbetet har löpt under ht 2003 och vt 2004 
och uppsatsen motsvarar 20 poäng på magisternivå.  
 Ett varmt tack riktas till studiens intervjupersoner, vars deltagande varit av 
största vikt. Jag vill även tacka referensgruppen i projektet Effektiv kommunikation? 
Uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm för 
möjligheten att få studera detta fält och erhålla viktig information. Ett stort tack vill 
jag även rikta till min handledare Sophia Lövgren som har visat förslag på 
förändringar och läst och kommenterat texten under arbetets gång. Tack till Linda 
Nors och Annika Holmberg som korrekturläst uppsatsen och kommit med goda 
kommentarer samt Joakim Klockner som varit mitt stora stöd under arbetet med 
magisteruppsatsen. Tack till Ulla och Olle Carlsson som har stöttat mig på flera sätt 
under detta år samt till Robert Leo som bidragit med värdefull kunskap. Tack även 
till miljövännen Filip Carlsson. 
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Inledning 
Allt sedan 1960-talet har ordet miljöförstöring funnits i vår vokabulär. Satsningar 
som kampanjen ”Håll Sverige Rent” har uppmanat oss att sopsortera och använda 
återvinningsstationer. I Hammarby Sjöstad har målet satts något högre. Stockholm 
Stad har beslutat att den nya stadsdelen ska bli dubbelt så bra på miljötänkande och 
engagemang.  
 Ekologiska stadsdelar, eller andra miljöprojekt dyker upp på alltfler platser i landet. 
Frågan är hur insatta de boende i de miljövänliga områdena är i miljöfrågor, hur de 
boende påverkas och hur stor delaktighet de upplever. Detta är frågor som ligger 
till grund för denna uppsats. Dessutom kan det vara intressant att studera vilka 
ambitioner som ligger till grund för dessa satsningar och vilka problem som kan 
förekomma i uppbyggnaden av dessa ekologiska stadsdelar?  

Hammarby sjöstad – ”dubbelt så bra” 
Fokus för denna studie är miljösatsningen i Hammarby Sjöstad där strävan är att; 
”stadsdelen ska planeras och byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande...”. 
Magisteruppsatsen kommer att studera vilka styrmedel som används för att 
förändra och påverka de boendes miljöbeteende samt vilka drivkrafter som finns 
bland de boende för att agera miljövänligt.  
 Utgångspunkten för det studerade miljöprojektet är de s.k. miljömål som finns 
uppsatta för området. Programmets inriktning kan sammanfattas i följande tre 
punkter: 

Stadsdelens miljöprestanda skall bli ”dubbelt så bra” i förhållande till vad som gäller 
för bästa tillämpade teknik i nyproduktionen idag. I det fortsatta arbetet krävs 
vidareutveckling av de operationella mål som formulerats att motsvara denna 
övergripande inriktning. Skall målen nås krävs både förändringar av livsstil och 
utveckling av tekniska lösningar och medveten planering. 

De system som utvecklas skall både uppfylla de operationella målen och vara 
pedagogiska. Ett miljöcentrum inrättas. 

En projektorganisation för miljöarbetet integrerad i sjöstadsprojektet i stort till 
skapas med en heltidsanställd projektledare med tillgång till erforderliga resurser. 
[sic]1 

 
                                            
1 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s. 2 http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva och analysera de styrmedel som 
nyttjas för att påverka boendes miljöbeteende i det ekologiska och miljöinriktade 
området Hammarby Sjöstad. Dessutom diskuteras boendes drivkrafter för 
miljöbeteende, kommuners eller andra maktinnehavares styrmedel och 
styrningspraktiker, deras påverkan på individer och grupper, teorier om 
governmentality. Sammantaget behandlar denna uppsats arbetet med att skapa 
aktiva och ansvarsfulla medborgare vilket även kopplas till inre och yttre styrning.  
 Uppsatsen behandlar de uppställda mål i miljöprogrammet för den 
nyexploaterade stadsdelen Hammarby Sjöstad. Fokus för studien är att studera de 
mål som rör de boende direkt och indirekt. Frågeställningarna är: Vilka styrmedel 
används för att förändra och påverka de boendes miljöbeteende och hur uppfattas de av de boende i 
Hammarby Sjöstad? Vilka drivkrafter finns vad gäller de boendes miljöbeteende? 
 Med styrmedel menas i detta fall t ex instrumentella styrmedel; käpp, morot och 
predikan, vilket kommer att redogöras för mer djupgående under rubriken Styrmedel. 
En tydlig avgränsning blir naturlig, då uppsatsen inte berör de mer 
miljöspecificerade frågorna, utan studerar makt utifrån ett samhällsperspektiv. För 
den intresserade av detta område rekommenderas även rapporten Effektiv 
kommunikation? Uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, 
Stockholm; som berör ämnet kommunikation mellan i miljöprojektet involverade 
kretsloppsbolag och boende i stadsdelen. Rapporten kommer att ges ut av 
Stockholm Vatten och Fortum. 

Disposition 
Efter att i inledningskapitlet ha redogjort för uppsatsens fokus och redovisat 
uppsatsens frågeställningar beskrivs och diskuteras studiens metod varpå etiska 
frågor förknippade med intervjuundersökningar tas upp.  Det teoretiska avsnittet 
som följer därpå behandlar samhällets strukturella, positionella och individuella 
nivåer för att studera hur makten fördelas. Här redogörs tre offentliga styrmedel 
med vilka staten eller annan maktinnehavare kan utöva makt och styra individerna 
till ett önskat beteende. Som en bakgrund till de styrmedel som används i 
Hammarby Sjöstad finns en kortare redogörelse av maktbegreppet vilket leder fram 
till Foucaults maktteorier och hans begrepp governmentality, vilket utgör en viktig 
teoriram för analysen. Därefter tas begreppet livsvärlden upp som en bakgrund 
varigenom individer kan påverkas och själva påverkar andra, för att förklara vad 
som kan påverka ett speciellt beteende. En bakgrund till fenomenet miljöprojekt ges 
jämte en allmän redogörelse för stadens framväxt i Sverige och de bostadspolitiska 
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åtgärder som vidtagits, för att ge en bakgrund till tidigare styrning av individer och 
dess beteende. Däribland beskrivs bakgrunden och begynnelsen av 
socialdemokraternas folkhemsprojekt och 1900-talets socialstatliga åtgärder i svensk 
politik. I analysen används sedan dessa som underlag för jämförelse med dagens 
ekologiska ingenjörskonst. Under rubriken fältbeskrivning ges en bakgrund till 
studieområdet Hammarby Sjöstads restaurering och där presenteras även 
stadsdelens miljömål och andra befintliga styrdokument. Därefter kommer själva 
redogörelsen och behandlingen av resultatet med kopplingar till tidigare redovisad 
litteratur om makt och governmentality och urban- och miljöforskning utifrån 
strukturell, positionell samt individuell nivå. Där förs en vidare diskussion om 
Hammarby Sjöstad som representant för ”Det ekologiskt hållbara samhället” och 
till detta diskuteras faktumet att de boende, enligt studiens intervjuer efterfrågar 
inbyggda lösningar för ett miljövänligare samhälle. Därefter kopplas styrmedel 
samman med makt och governmentality. Här diskuteras även drivkrafter för 
energisparande, ekonomiska styrmedel mot gruppen välbeställda människor, samt 
återkoppling av kretsloppsbolagen och det motstånd som finns mot pekpinnar och 
regler som begränsar den individuella valfriheten. I diskussionen resoneras även 
kring exempel på att av informanter angivna handlingarna inte alltid utförs samt 
den krock som kan finnas mellan de olika identiteter dagens individer ikläder sig 
och som också kan förklaras i att de båda diskurserna miljövänlighet och den 
senmoderna diskursen har svårt att förenas. Här diskuteras även direkt styrning och 
indirekt styrning i korthet.  
 Då uppsatsens upplägg redovisats kommer här ett avsnitt om ett parallellt 
projekt och därefter en beskrivning av den metod som valts. 

Parallellt forskningsprojekt 
Under våren 2003 fick jag tillsammans med en kollega ett uppdrag att studera 
kommunikationen mellan de tre kretsloppsbolagen Stockholm Vatten, 
Renhållningsförvaltningen och Fortum och boende i Hammarby Sjöstad i ett 
forskningsprojekt; Effektiv kommunikation? Uppfattad och uppmätt påverkan av 
miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm. I detta forskningsprojekt ligger fokus på 
kommunikation mellan aktörer inblandade i infrastrukturens användning och 
underhåll. Kretsloppsbolagens syfte med projektet är att utveckla en effektiv 
strategi för samverkan mellan dem själva och de boende.  
 Betydelsen av informationsinsatser inklusive ekonomiska styrmedel på boendes 
miljöhandlingar ska utredas och studien behandlar exempelvis frågor om hur 
bolagen och de boende ser på sina roller i miljösatsningen, när det gäller 
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kommunikationen, upplevelse av delaktighet och ansvar.2 Tanken är att även 
jämföra de boendes vilja att förändra sitt miljöbeteende med mätningar av fysiska 
parametrar, i de fall detta är möjligt. Dessutom studeras kretsloppsbolagens intresse 
och beredskap att ta ansvar för olika aspekter av ett uthålligare stadsboende i 
forskningsprojektet. Projektet pågår fortfarande i skrivandets stund och beräknas 
vara klart i augusti 2004. Forskningsuppdraget satte således igång innan arbetet med 
magisteruppsatsen. I samband med projektet har kontakt förekommit med 
projektledare och referensgrupp.  
 Enligt projektplanen till forskningsprojektet finns fri disponeringsrätt till 
projektets underlag såsom intervjuer, transkriberingar och analyser. Allt material har 
funnits tillgängligt att användas till magisteruppsatsen, vilket inte varit möjligt utan 
uppdraget och kontakten med kretsloppsbolagen. 
 Under inledningsarbetet med uppsatsen arbetade jag med slutfinishen av 
intervjufrågorna i projektet, men var inte klar med syfte och frågeställningar i 
magisteruppsatsen. Detta ställde krav på att hålla isär ämnesinriktning och 
forskningsprojekt eftersom intervjufrågorna för de båda studierna var samma även 
om inte studiernas fokus var desamma. 

Metod 
För att studera Hammarby Sjöstads miljöprojekts användning av styrmedel för 
påverkan av boendes efterlevande av uppsatta miljömålen används kvalitativ 
metod. Den kvalitativa metoden ger möjlighet till djupanalyser och skapar därmed 
en insikt i människors vardag. Denna metod innebär att djupintervjuer, omfattande 
ca 1 timme vardera, genomförs, utifrån intervjumanus med specifika frågor utifrån 
teman. Metoden ger djupare insikt och förståelse, på ett djupare plan gällande ett 
mindre antal personer. Med hjälp av transkribering överförs talat språk till skriftlig 
form för att ge talet rättvisa samtidigt som texten blir begriplig och läsbar.3 De 14 
intervjuerna har transkriberas i sin helhet, då alla ord och ljud, exempelvis skratt 
eller tvekan nedskrivits. Därefter har de transkriberade intervjuerna lästs och 
analyserats ett flertal gånger för att studera hur intervjuerna förstärker alternativt är 
varandras dikotomier och noggranna noteringar gjorts. Vid analysen användes 
induktiv metod, vilket innebär att utifrån datasamling identifiera relevanta ämnen 

                                            
2 Jan-Olof Drangert, Ansökan från VA-Forsk för forskningsprojektet Effektiv kommunikation? 
Uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Linköping, 
2002). 
3 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv, 1997), s. 69. 
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för studien utifrån studiens frågeställningar, som sedan utgör grunden för 
tolkningen.4  
 De teman som blev aktuella att studera vidare i denna uppsats var bl a 
styrmedel, inställning till miljömål, sanktioner och inre/yttre styrning. Metoden kan 
alltså sägas vara induktiv metod, då resultatet härleds från olika teman ur 
intervjumaterialet som kopplas till för studien relevanta teoretiska begrepp. 
Litteratur kring styrmedel används således som ram för analysen, tillsammans med 
egna reflektioner.  
 Primärdata utgörs av djupintervjuer genomförda av mig och mina kollegor i 
uppdragsstudien; samhälls- och kulturanalysstuderande Linda Nors och FD Jan-
Olof Drangert vid Tema Vatten, båda vid Linköpings universitet. 

Metoddiskussion 
Under arbetets gång uppmärksammades olika ting som påverkade fokus, 
informanturval och liknande. Ett antal av de informanter som skulle vara med i 
uppdragsstudien hade varit med i en tidigare studie. Dessa informanter visade sig 
uteslutande bo i bostadsrätter. För att återskapa ett urval likt verkligheten i 
stadsdelen sågs det angelägna att göra intervjuer med boende från olika 
bostadsbolag och från såväl hyresrätter som bostadsrätter och informanturvalet 
gjordes utifrån denna medvetenhet. På vilket sätt urvalet påverkar studien 
kommenteras under den etiska reflektionen.  
 Jag har medvetet valt att studera ett annat ämnesområde än det som är i fokus i 
uppdragsstudien. Detta har krävt att jag tagit ett steg tillbaka och studerat 
intervjumaterialet med nya ögon, även om jag läst och analyserat materialet tidigare 
utifrån forskningsuppdragets perspektiv. Det har varit intressant, men även krävt 
förmåga att ha distans till materialet och därtill ett visst mått klarsynthet. Vad jag 
vinner på att göra två studier utifrån ett intervjumaterial är förhoppningsvis en 
bredare kunskap om det studerade området samt en klarare insikt i att ett och 
samma material kan innehålla flera olika fokus. På detta sätt kan jag även publicera 
två olika rapporter. 
 Urvalet av informanter och dess påverkan på studiens resultat kan och bör 
diskuteras. Som nämnts tidigare härrör vissa informanter från en förstudie till 
uppdragsstudien. Informanturvalet kan eventuellt ha påverkat resultatet då dessa 
lägenheter är bostadsrätter, vilket kan påverka när det gäller inkomst, livsstil, 
tidigare boende. (Många av de medelålders som flyttat till området har sålt sin villa 
och köpt en bostadsrätt.) Hammarby Sjöstad bestod vid förstudien endast av ett 
fåtal hus, varför informanterna tagits ur ett mindre urval lägenheter. Då vi 
                                            
4 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv, 1997), s. 57.     
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uppmärksammade detta förhållande efter de första intervjuerna, justerade vi urvalet 
av resterande informanter till att motsvara områdets procentuella antal 
hyresbostäder.  
 Det var relativt lätt att få tag på informanter och de flesta som blev tillfrågade 
ställde upp. Någon angav dock ”att individen inte får någonting för det i alla fall” 
som skäl till att inte delta i studien, vilket kan härröras till att hon varit med i den 
tidigare förstudien då ingen symbolisk gåva eller rapport med resultat utdelades 
från uppdragsgivarna. Vis av denna erfarenhet fick informanterna i denna studie en 
symbolisk gåva och den förra studien i rapportform. Alla informanter var mycket 
trevliga och tillmötesgående och många bjöd in oss till sina hem för intervju. Detta 
kanske beror på att de just flyttat in i området och därför är villiga att visa upp sina 
fina hem. Området har även ett positivt rykte utifrån den fina arkitekturen och de 
fina husen. 
 När det gäller själva intervjuerna och intervjusituationerna är det viktigt att 
uppmärksamma vissa påverkansfaktorer. Det finns anledning att nämna 
”intervjuareffekten”; det faktum att forskaren påverkar informanten endast genom 
sin närvaro och sina frågor. Exempelvis kan detta innebära informanten 
medvetandegörs om miljöfrågor, som denna inte annars skulle reflektera över. I 
vissa fall kanske även kännedomen om studiens uppdragsgivare har påverkat 
svaren. I några fall tycks det även som om individen byter diskurs under intervjun. 
Ett exempel är då informanten talar om de boendes gemensamma ansvar 
tillsammans med aktörerna i kretsloppsprojektet, men i andra frågor skylls på 
bolagen och då innehar den enskilde individen inte något ansvar. Kanske beror det 
på vilken diskurs som talar genom människan, om det är den miljövänliga diskursen 
eller om det är den senmoderna diskursen som kräver frihet och 
självbestämmande.5 I vissa fall kunde jag uppleva att informanten såg mig som en 
representant från kretsloppsbolagen vilken skulle kontrollera grad av miljövänlighet 
hos de boende eller förekomst av rätt svar på frågorna. Jag kunde få uppfattningen 
att informanten sökte och undrade vilka de ”korrekta” svaren var. En tanke är att 
informanten i det publika samtalet om miljömedvetenhet, upplever att ett djupare 
miljöagerande förväntas av dem, varför de ikläder sig en roll av att vara mer 
miljömedveten än vad som är fallet. Skolbokssvar har även förekommit, då 
informanten tydligt svarat utifrån vad denne upplevt att intervjuaren vill höra. 
 Kretsloppsbolagen nämnde att de gärna såg att intervjuerna med de boende 
användes som informationstillfällen i de fall det fanns luckor i kunskapen om 

                                            
5 Anteckningar från föreläsning av Thomas Öhlund, ”Vad är diskurs” Institutionen för tematisk 
utbildning och forskning, Campus Norrköping, Linköpings universitet. 2003-11-03. 
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miljömålen hos de boende, men vi ansåg att detta skulle kunna förflytta fokus från 
frågorna i intervjun.  

Etisk reflektion 
Vid hantering av intervjumaterial är det av stor vikt att som forskare värna om 
informanternas personliga integritet. Under forskningsprocessen har Humanistiska- 
och samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska principer 
följts, vilket huvudsakligen bygger på fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.6 Informationskravet 
innebär att forskaren informerar om projektets syfte och att deltagandet är frivilligt 
samt hur det insamlade materialet kommer att användas och publiceras. 
Samtyckeskravet innebär att forskaren får informantens samtycke. Dessutom har 
informanten möjlighet att närhelst avbryta sin medverkan utan att uppge specifika 
skäl. Personuppgifterna förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem, i enlighet 
med konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär slutligen att det insamlade 
materialet endast får användas i enlighet med projektets syfte.7 

Presentation av informanter 
Totalt har 14 boende i Hammarby Sjöstad intervjuats, 8 män och 6 kvinnor, varav 
11 av dem var gifta eller sammanboende och 3 var ensamstående. 5 av 
informanterna hade hemmavarande barn 1-10 år. 11 bodde i bostadsrätt och övriga 
3 i hyresrätt. En mer utförlig beskrivning av de intervjuade boende finns som bilaga 
till uppsatsen. Förutom intervjuerna med de boende finns en intervju med en 
representant från stadsplaneringskontoret. Vid presentationen av intervjucitat i 
resultatavsnittet finns i slutet av varje citat två siffror inom parentes, t ex (3:5), 
vilket betyder intervju 3 och sida 5. I citatutdragen står A: för intervjuaren Anna 
och L: för intervjuaren Linda och I: är informanten. (A: Mm) innebär ett 
inskjutande hummande. Tecknen ### betyder att ord varit ohörbara och 
understrykning innebär överlappande tal. Markeringen ((host)) innebär ickeverbala 
yttringar. 

                                            
6 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
(Stockholm, 2002), s. 7-14. 
7 Vetenskapsrådet, s. 7-14.  
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Teoretisk del 
I uppsatsens teoretiska del finns dels en mer informativ del där samhällsstruktur  
och styrmedel redogörs och en teoretisk del där livsstil kopplat till habitus och 
livsvärld, maktbegreppet, governmentality samt teorier om senmodernitet utgör en 
förståelseram.  
 Inledningsvis behandlas samhällets strukturella, positionella och individuella 
nivåer och ges en kortfattad beskrivning av maktbegreppets olika dimensioner 
utifrån den endimensionella, två- och tredimensionella maktansatsen. Under 
rubriken styrmedel redogörs för de offentliga styrmedel i form av regleringar, 
ekonomiska styrmedel och information, genom vilka staten kan utöva makt och 
styra individerna. Därefter tas governmentalitybegreppet upp; den teori, som 
huvudsakligen beskriver en statlig styrning gällande beteende eller livsmönster av 
individer inom en kommun, eller en nation och därefter begreppet livsvärlden 
varigenom vi individer kan påverkas, och själva påverkar andra. Det teoretiska 
avsnittet snuddar avslutningsvis vid begreppet habitus. 

Samhällets strukturella positionella och individuella nivåer 
Anna-Lisa Lindén diskuterar människors interagerande med miljö och betonar att 
detta kan studeras utifrån både mikro- och makroperspektiv. Lindén tar upp tre 
samhällsnivåer, vilka utgör ramen för hennes diskussion kring relationen mellan 
samhälle – miljö – miljöhandlingar – individ.  
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På den strukturella nivån agerar stat, myndighet, organisationer och regering via 
politiska beslut, information och lagar. Sedan är det medborgarnas uppgift att 
anamma dessa riktlinjer och handla därefter för att främja miljön. En 
miljömedveten livsstil ska således läras ut till befolkningen på; nations-, regions-, 
eller stadsdelsnivå. Metoden är information och kontroll av efterlevnad. 
 Nästkommande nivå utgörs av den positionella nivån. Här återfinns enskilda 
individer med fördelaktiga positioner i samhället och därmed innehavare av makt 
och resurser. Det kan exempelvis handla om en person som sitter på en viktig post 
i styrelse eller liknande som kan använda denna position. Ekonomiska 
förutsättningar och värderingar har ofta samband med den klass individen tillhör. 
Därtill finns även variationer mellan landsbygd och stad samt geografiska 
skillnader, vilka i sin tur påverkar livsstil. Dessa kan skapa förutsättningar och 
villkor utifrån de lagar och riktlinjer som finns uppsatta.  
 På den tredje nivån; den individuella nivån handlar det om vilka drivkrafter som 
finns till hands och huruvida eller på vilket sätt värderingar har betydelse för 
miljövänligt beteende. Individens vilja att utföra miljömässiga handlingar och 
handlingsberedskap är förbundet med kunskap och värderingar och utmynnar i ett 
positivt, neutralt eller negativt ställningstagande. Det kan således finnas skillnader 
mellan den ideala livsstilen och livsstil i realiteten, både när det gäller handlingar 
och handlingsmönster.8 

”Vad som faktiskt genomförs av en människas handlingsmönster styrs bland annat av graden 
av överensstämmelse med andra värderingar och handlingsmönster, liksom de materiella 
resurser eller andra begränsningar han eller hon lever med i sitt vardagsliv.”9 

 
Lindén tar upp den strukturella 
nivån och hävdar att den består 
av stat, myndigheter, 
organisationer och regering. Jag 
anser inte att hennes nivå är helt 
komplett utan jag vill gå 
ytterligare ett steg och utöka den 
med en sektion, nämligen de 
privata företagen, som jag anser 
får allt större makt idag. Jag 
anser att privata företag och 

                                            
8 Anna-Lisa Lindén, Människa och miljö (Stockholm, 1994), s. 11 ff. 
9 Lindén, s. 12. 
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marknaden påverkar vad som sker, då samhället påverkas av landets 
marknadsekonomi. Privata företag lockas alternativt tvingas att profilera sig utifrån 
den rådande ideologin. 
 Personer vilka innehar makt påträffas även på den positionella nivån vilket 
påverkas av representationen i olika styrelser. Jag hävdar att en liten grupp mäktiga 
män (och ett fåtal kvinnor) innehar en mängd styrelse-poster i vårt land, vilket 
medför att den rådande bilden av hur vårt samhälle ska se ut är tämligen homogen 
och nya tankar får svårt att slå igenom. Därtill kan även ekonomiska förutsättningar 
begränsa möjligheterna. Jag menar att man inte kan tala om individer med makt, 
eftersom den lilla människan inte ensam kan åstadkomma några större 
förändringar. Möjlighet till innovationer sker oftast på den strukturella nivån, eller 
på den positionella nivån. Även om aktionsgrupper bildas är min uppfattning att de 
inte har samma möjlighet till genomslagskraft och inte samma ekonomiska 
möjligheter som de stora företagen, vilket är en förutsättning för att höras och 
synas i dagens mediebrus. 

Maktbegreppet 
Makt kan elementärt och kortfattat delas upp i tre ansatser; den endimensionella, 
två- och tredimensionella maktansatsen. I den endimensionella antas A ha makt 
över B, i den mån hon/han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra. 
Den tvådimensionella pekar på att makt även kan utövas genom ett uteslutande av 
vissa frågor och konflikter. Slutligen kan den tredimensionella maktansatsen 
formuleras som att A även kan utöva makt över B genom att ”påverka, forma eller 
bestämma själva hans behov.”10  
 Makt är ett begrepp som alltid varit och förblir kontroversiellt. Makt handlar om 
relationen mellan minst två aktörer och en handling dem emellan. En snäv 
definition av makt är följande: ”Makt handlar om ett avsiktligt handlande. Någon 
har möjlighet att genomdriva sin vilja. Det handlar om att man gör ett val.”11  
 Det finns kopplingar mellan makt och resurser och i detta avseende passar den 
amerikanske professorn Robert Dahls kända definition av maktens förutsättningar 
in: ”A har makt över B i den mån A kan få B att göra något som B annars inte 
skulle göra.”12 Genom ett sätt att se det kan maktresurs vara detsamma som 
förklaringen till maktinnehav – alltså varför A har makt över B.13  
                                            
 
10 John Gaventa, ”Makt och deltagande” i Olof Petersson (red) Maktbegreppet (Helsingborg, 1987), s. 
35. 
11 Olof Petersson red. Maktbegreppet (Stockholm, 1989), s. 10. 
12 Petersson red., s. 171. 
13 Petersson red., s. 15. 
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Att ha makt blir då detsamma som att äga förmåga att utöva makt. Enkelt sagt är 
det omöjligt att utöva makt utan att inneha resurser. Senare kommer att redogöras 
för Michel Foucaults governmentality-begrepp men redan här tas hans 
maktbegrepp kortfattat upp. Då denna uppsats fokuserar på styrmedel och inte 
primärt på makt valdes en elementär förklaring och definition av maktbegreppet.  
 Foucaults syn på makt skiljer sig markant från Dahls maktbegrepp då Foucault 
förutsätter en relation mellan makt och vetande. Foucaults mening är att vetande 
och makt består i varandra, alltså makt finns i vetandet och vetande finns i makten 
och detta förverkligas i olika institutioner eller praktiker. Hans maktbegrepp är 
inordnat på den samhälleliga nivån och gestaltas i en mikro-makt vilket både kan 
innebära att makt utövas som disciplinär politisk makt gentemot den mänskliga 
kroppen, men även som reglerande politisk makten över medborgarna som grupp. 
Foucault menar att makten innehas av andra än endast staten och praktiseras då 
”med hjälp av administrativa tekniker snarare än genom rättsbegrepp, med metoder 
för normalisering och inte med lag, med kontroll istället för straff”.14 
 Foucault menar också att makt inte är synonymt med någon viss institution eller 
struktur, utan snarare finns inlemmat i alla sociala relationer. Han intresserar sig 
främst för effekterna av makten på de förtrycktas nivå, istället för motiven hos de 
som besitter makten.15 

Sanning och kunskap är vapen som genom ett samhälle manifesterar sig själv. 
Normer (sanning och makt) kan inte skiljas från normaliseringstekniker (kunskap och 
makt), som strukturerar tankar och diskurser i ömsesidigt exklusiva kategorier, t. ex. 
korrekt – inkorrekt, önskvärt – ickeönskvärt.”16  

Ovanstående citat är hämtat från Sophia Lövgren som analyserat 
miljonprogramsområdet Navestad utanför Norrköping, utifrån Foucaults teorier 
om governmentality. 

Styrmedel 
En uppdelning kan göras mellan de tre grundläggande styrmedlen att utöva makt 
med; regleringar (käpp), ekonomiska styrmedel (morot) och information (predikan). 
Genom dessa verktyg har staten alltså tre sätt att arbeta för att styra individerna, 
genom att tvinga, dela ut och ta ifrån materiella nyttigheter eller övertala. Detta är 

                                            
14 Sven-Åke Lindgren ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månsson, Moderna 
samhällsteorier (Stockholm, 2000), s. 357. 
15 Lindgren, s. 358. 
16 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk - Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping 2002), s 25. 
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maktformer som använts i eviga tider och dess framgång kanske beror på att de går 
att kombinera otaligt, eller som Vedung uttrycker sig; ”logiskt, kronologiskt, 
horisontellt och vertikalt”.17  
 ”Offentliga styrmedel är tekniker med vars hjälp aktörer i politiska och 
administrativa organ utövar makt i försök att säkra sig stöd eller åstadkomma eller 
förhindra samhällelig förändring”.18 Det kan bland annat ta sig i uttryck av att 
staten styr genom att lägga huvudansvaret för genomförandet av fattade beslut på 
nationell, regional eller lokal nivå. Staten kan representeras av såväl kommun som 
EU. Offentliga regleringar definieras av de föreskrifter för den grupp regleringarna 
riktas emot, vilka målgruppen måste efterleva samt att de administrerats av politisk 
eller administrativ myndighet.  

Regleringar 
Regleringar, (käpp) innebär tvingande bestämmelser uppsatta av institutionen för 
målgruppen att efterleva och ”relationen mellan den styrande och de styrda är 
auktoritativ i bemärkelsen tvingande”. I regel kompletteras/fulländas regleringen 
även med varningar om negativa sanktioner mot den som bryter mot de uppsatta 
bestämmelserna, som till exempel böter, fängelse eller annan bestraffning. I vissa 
fall finns dock inga negativa sanktioner. Här kan exemplet med förbudet mot att gå 
mot röd gubbe och uteblivandet av straff för den som överträder den regeln 
fungera som användbart exempel. Det förekommer alltså även regleringar utan 
sanktioner.19  

Ekonomiska styrmedel  
”Ekonomiska styrmedel (morot) innebär att maktutövare genom att tillföra eller 
beröva någon materiella resurser söker få till stånd eller upprätthålla det önskvärda 
handlandet eller tillståndet”20. Ekonomisk belöning eller bestraffning till följd av ett 
specifikt beteende är ett ekonomiskt styrmedel (morot) och innebär således inte att 
individen är tvingad till ett speciellt beteende, utan det sker frivilligt. Såväl de 
materiella resurserna som reglerna ses som ekonomiska styrmedel. Med beskattning 
fungerar det däremot annorlunda. Skillnaden är att förbudet rör handlingen i sig, 
medan det vid beskattning är själva inbetalningen av pengarna som är det tvingade och 
inte den specifika handlingen som är förbjuden eller pålagd här. 

                                            
17 Evert Vedung, ”Styrmedel” i Effektivare energi i bostäder. En antologi om framtidens styrmedel 
(Eskilstuna, 2002), s. 94.  
18 Vedung, s. 95 
19 Vedung, s. 96. 
20 Vedung, s. 97. 
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Informativa styrmedel 
Informativa styrmedel (predikan) fungerar genom att någon med makt använder sig 
av information, övertygelse eller övertalan för att försöka ändra någons beteende. 
Det kan röra sig om direkt information, utbildning eller upplysning. Det 
karakteristiska för ett informativt styrmedel är att det handlar om 
kunskapsöverföring eller plädering. Ekonomiska och informativa styrmedel har 
gemensamt att de inte innehåller något moment av tvång. Formuleringar för de tre 
styrmedlen kan både vara negativt eller positivt skrivna. Styrningarna kan såväl 
påbjuda som förbjuda. Ekonomiska styrmedel kan användas både till att pålägga 
eller underlätta och informativa styrmedel både till att tillråda eller avråda.21 

Governmentality-begreppet 
Governmentalitybegreppet introducerades av Michel Foucault år 1978 men 
utvecklades aldrig vidare av honom. Som grund för teorin återfinns Foucaults syn 
på makt och kunskap, där en relation mellan aktörerna existerar, men därtill även 
ett motstånd mot makten. Sedermera har dock andra teoretiker och forskare 
utvecklat dessa teorier, exempelvis Sophia Lövgren och Kenneth Peterson.22 
 Inom governmentalitybegreppet är styrning centralt. Styrningen sker i det här 
fallet då staten på olika sätt påverkar kommuner och i sin tur individer att agera på 
ett visst sätt. ”Styrningsstrategier avser därmed de medvetna handlingar som grundas 
på den önskade styrningen. Styrningspraktiker avser i sin tur formaliserade 
styrningsstrategier, dvs. kombinerade styrningsstrategier som används på ett 
formaliserat (organiserat) sätt”23 Detta kan kopplas samman med teorierna om 
styrmedel, ovan. 
 Vad kan då styrning handla om i bostadspolitiska fall? Det kan exempelvis 
innebära en styrning av människor - att flytta till eller från ett visst område, att bygga 
villor eller inte, eller att på annat sätt påverka ett beteende eller till och med ett 
livsmönster.  
 Governmentality används i samband med statens styrning av individen och hänger 
naturligt samman med makt. ”Styrningen fokuserar (...) både på individer och ting, 
där det ’rätta hanterandet av information’ skall leda till ’lämpliga lösningar’”.24 Även 
i ett ”fritt” samhälle som dagens kan styrning genom governmentality användas.  
                                            
21 Evert Vedung, ”Styrmedel” i Effektivare energi i bostäder. En antologi om framtidens styrmedel 
(Eskilstuna, 2002), s. 97-98. 
22 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk - Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002), s. 23 ff. 
23 Lövgren, s. 23.  
24 Michel Foucault i Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk - Governmentality och miljödiskurs 
i modern svensk bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002), s. 29. 
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I dag bestämmer individen i stor utsträckning över sitt eget liv. Vid en första 
anblick kan det tolkas som att individen lever fritt utan påverkan eller styrning då 
inga lagar ligger på dem att agera på ett eller annat sätt, men staten agerar i enlighet 
med individens frihet och använder därtill den inre kontrollen. Den inre kontrollen 
yppar sig i att människor eftersträvar ordning och kontrollerar varandra, vilket 
fungerar eftersom den enskilda individen oftast inte vill sticka ut och vara 
annorlunda. Målet med styrningen inom governmentality är att åstadkomma 
medborgare som agerar efter de uppsatta målen och tillåter ”det yttre självet” att 
styra sin vardag och sitt liv. Sophia Lövgren skriver att ansvarsfulla och 
initiativtagande individer skapas genom governmentality. Individer ska således 
involveras mer aktivt i konstruktionen av sin egen välfärd.25 
 Governmentality har kopplingar till såväl makt som kunskap eftersom individen 
själv skall förstå de uppsatta målen och samtidigt medverka vid styrningen av sig 
själv och andra. Det kan både vara politiska och ickepolitiska krafter som 
samarbetar i tillämpningen av governmentality. Styrning, sett utifrån begreppet 
governmentality gäller oftast inte styrning från staten, utan avser istället att studera och 
lyfta fram den sublima styrningen som finns i mellanregistret (tänkt utifrån min 
uppdelning stat – marknadskrafter – och individ) och vilka strategier och tekniker 
som används. Olika former av manövrering av individers beteenden med hjälp av 
olika taktiker istället för lagstiftning studeras. Maktutövning inom governmentality 
styr befolkningen på flera plan, både kollektivt och individuellt. Det handlar om att 
förändra individers beteenden i vardagen, (självreglering) för att överensstämma 
med kollektiva mål och övergripande styrning.26  

Frihet i det senmoderna samhället 
För att göra någon koppling till det samhälle de studerade lever i, finns här ett 
kortare avsnitt om det postmoderna eller senmoderna samhället, beroende på 
vilken teoretiker som väljs. Enligt sociologen Anthony Giddens sker just nu en 
förvandling av samhället, genom att vi håller på att lämna moderniteten och närma oss 
senmoderniteten. Giddens menar således att vi inte ännu har förflyttat oss förbi 
moderniteten och därför inte ännu nalkats ett postmodernt samhälle. Vi befinner 
oss precis i en fas av modernitetens fulländning, på väg mot det han kallar ett 
högmodernt samhälle där följderna av moderniteten är mer påtagliga och 
universella än någonsin tidigare i historien. Giddens anser att termen postmodernism 

                                                                                                                                        
 
25 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk, (Linköping 2002), s 265. 
26 Lövgren, s. 26-31. 
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bättre används för att referera till stilar eller strömningar inom litteratur, konst eller 
arkitektur.27 
 Modernitetens stora drivkraft var Västeuropas industriella och politiska 
revolution. Industrialiseringen förde med sig s.k. sociala ramar som senare kom att 
bli ”moderniteten” och dessa strömningar och levnadsmönster utvecklades senare 
till att bli en världsvid influens. Ett grundläggande drag i den radikala moderniteten 
är, enligt Anthony Giddens, dess reflexivitet, det vill säga behovet av att hela tiden 
pröva, ompröva, reflektera och förhandla kring nästan allt. Också frågan om tillit 
och risk tillhör reflexiviteten. Reflexiv modernitet innebär kontakt med gränserna 
av moderniteten och då dagens sociala ordning ställs emot den moderna ordningen. 
Reflexiv modernitet handlar inte enbart om reflektion, utan om en 
självkonfrontation utifrån modernitetens kraft och det sker i dess pågående process 
och förändringskraft. Giddens skriver vidare att ”den moderna världen är en 
skenande värld” och menar då inte endast att ”de sociala förändringarna sker 
snabbare än i tidigare system, utan genom att deras påverkan på existerande sociala 
praktiker och beteendemönster också är mer omfattande och går djupare.”28  
 Giddens menar att identiteten/människan utgör samhället samtidigt som 
individens identitet påverkas av det senmoderna samhället och vice versa. Ett 
intressant perspektiv är även att individen lever lika mycket i det globala samhället 
som i det lokala samhället i och med vår tekniska utveckling.29 

Miljöengagemang och livsstil 
Dagens individer är i jämförelse med tidigare generationer relativt högutbildade - 
och kunskap kan följaktligen utnyttjas som en metod för att styra dem. Styrningen 
sker via livsvärlden; vilket representeras av hur vi lever våra liv, vilken ideologi vi har 
etc. och maktinnehavaren använder sig av individens frihet kopplat till en inre 
kontroll istället för som tidigare - en uttalad yttre kontroll. Begreppet ’livsvärld’ 
används av såväl Jürgen Habermas som Pierre Bourdieu. Även den 
fenomenologiske filosofen och sociologen Alfred Schutz säger: 

                                            
27 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996) 
28 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken 
(Göteborg, 2002), s.25. 
29 Giddens, (Göteborg, 2002), s. 45. 
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Livsvärlden är den vardagsverklighet som vi tar för given, i vilken vi är ’klarvakna’ 
och som i första hand är uppbyggd av erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den 
tillvaro vi föds in i och som vi lämnar bakom oss när vi dör. Denna livsvärld är 
emellertid inte den enda sfär vi vistas i, utan vi gör också besök i ’andra tillstånd’, där 
helt andra regler gäller.30  

Med detta menas att det en individ gör påverkas av den livsvärld, de referenser som 
individen lever efter, vilket exempelvis präglas av uppväxtförhållanden. Enligt 
denna teori ifrågasätts om det går att tala om individens egna val, eftersom 
livsvärlden påverkar i så stor grad.  
 Vilka faktorer ligger bakom människors livsstil och levnadsmönster? Att tala om 
fritt val kan ses som väldigt komplicerat och olika forskare lägger olika innebörder i 
ordet fritt. Väljer individen själv hur hon vill leva sitt liv, vad hon vill konsumera, 
eller spelar samhälleliga faktorer en större roll för de val individen gör än vad vi 
tror? Det finns olika teoretiska förhållningssätt till vad som styr våra val. Det ena 
synsättet objektivismen, handlar i stora drag om hur samhället har ansvar för hur vi 
handlar och att vi på så sätt är förutbestämda av samhället; ett objektivistiskt 
synsätt, vilket innebär att olika samhälleliga strukturer och institutioner bestämmer 
hur vi ska bete oss. Någonting utanför individen bestämmer vem hon är och varför 
hon beter sig som hon gör. 
 Motsatsen till denna teori är subjektivismen; som hävdar att det är individen själv 
som avgör sina beslut oberoende av samhället. Eftersom valen sker av egen fri vilja 
är det också individen som får stå till svars för sina beslut. Objektivismen och 
subjektivismen kritiseras och förkastas dock av filosofen Pierre Bourdieu, som intar 
ett annat förklaringsperspektiv. Han försöker förklara individens känsla av att handla 
fritt, trots att hennes handlingar till viss del är förutbestämda av samhället. Donald 
Broady, en av många som försökt tolka Bourdieus teorier, förklarar varför 
Bourdieu anser subjektivismen och objektivismen fungera dåligt när det gäller att 
förklara människans handlingar och eventuella val på följande sätt: 

…båda traditionerna [subjektivismen och objektivismen] nonchalerar förhållandet att 
den sociala världen är befolkad av människor, vilkas föreställningar och praktiker blir 
obegripliga om man bortser från människors inbyggda förmåga att tänka, orientera 
sig och att handla, en förmåga som Bourdieu försökt att komma åt med begreppet 
habitus.31  

                                            
30 Karl-Olov Arnstberg; Svenskhet - den kulturförnekande kulturen (Stockholm, 1989), s. 78. 
31 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (Stockholm, 1991), s. 258. 
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Bourdieu använder sig av begreppet habitus för att förklara varför vi handlar på ett 
visst sätt. Han menar att människan föds in i ett visst habitus och genom en 
socialisationsprocess lärs vissa regler och normer in. Grunden för detta läggs i 
ungdomsåren men kan förändras senare i livet. Habitus är nedärvt från föräldrarna, 
vilket innebär att man ärver ett slags ”sociala glasögon”. Med andra ord tolkas det 
man ser utifrån social bakgrund; sina egna, men även sina föräldrars tidigare 
erfarenheter. Vi agerar enligt dessa praktiker och fortplantar eller reproducerar på 
detta sätt samhället.32 Individen växer upp i en viss miljö där det ingår att vi ska 
agera enligt den klass vi tillhör, till exempel att leva enligt en viss ekonomisk 
standard. Det exceptionella för Bourdieu är att han ser människans möjlighet att gå 
andra vägar än de för samhällsklassen utstakade.  
 Genom att klassificera människor i olika grupper försöker Bourdieu ge en bild 
av hur individer från en viss klass har en viss livsstil och ett visst 
konsumtionsmönster, till skillnad från en annan klass.33 Som en slutledning av detta 
kan sägas att miljöengagemang kan kopplas samman dubbelverkande med identitet 
och livsstil och både påverkar och påverkas alltså av hur individens liv ser ut. De 
begrepp som här redogjorts för finns med som bakgrund för förståelsen av hur 
individers livsstil påverkas av den värld de lever i, vilket Bourdieu benämner 
livsvärld. 

Bakgrund 

Stadens framväxt och bostadspolitiska åtgärder 
Som en bakgrund till fenomenet miljöprojekt redogörs här för hur staden i 
allmänhet vuxit fram i Sverige och de bostadspolitiska åtgärder som vidtagits. Här 
beskrivs bakgrunden och begynnelsen av socialdemokraternas folkhemsprojekt.  
 Folkhemstankens socialpolitik karakteriseras av nya funktionalistiska hygieniska 
bostäder. Man ville bygga bort de fattigas misär och därmed höja människokvalitén. 
Detta är en av 1900-talets socialstatliga åtgärder i svensk politik. I den 
funktionalistiska eran talades om ljus, luft, och funktion. Den sociala 
ingenjörskonsten som initierats av regeringen förenade såväl teknik, ekonomi och 
vetenskap som politik.34 I och med 1850-talets stora industrialisering och 
modernisering hade urbaniseringen tagit fart vid sekelskiftet 1800-1900-tal.  
                                            
32 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (Stockholm, 1991), s. 257 ff. 
33 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter i urval av Donald Broady och Mikael Palme (Stockholm, 
1993), s. 258 ff. 
34 Mats Franzén & Eva Sandstedt, Välfärdsstat och byggande. Om efterkrigstidens nya stadsmönster i 
Sverige (Lund, 1993), s. 189. 
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Stora skaror hade flyttat från landsbygd till stad för att finna arbete. Många bodde 
trångt i gamla kvarter, men på 1920-30-talet uppmärksammades den miserabla 
boendesituationen i städerna och de medföljande sociala problemen, av staten. De 
statliga åtgärderna för att höja den sociala standarden innebar att den växande 
stadens sociala och sanitära problem skulle bekämpas med hjälp av stadsplanering. 
Den traditionella fattigdomen skulle byggas bort genom att gamla träkåkar i fattiga 
slumkvarter revs och mer moderna hus byggdes. Detta förde med sig att 
stadskärnorna förändrades. Ett nytt esplanadsystem med ursprung i Paris 
arkitektoniska modell byggdes där kvarterens rutmönster skulle brytas av alléer 
utmed gatorna.35  
 Det fanns en längtan efter det nya och moderna i socialdemokraternas 
framväxande folkhemsprojekt. Det var stora, på gränsen till utopiska visioner om 
hur den goda eller ”möjliga människan” skulle leva ett kollektivt och därmed bättre 
liv, att ”det lilla livet” skulle läggas till rätta, varmed skulle alla Sveriges familjer ha 
samma förutsättningar att leva efter. Den sociala ingenjörskonsten fick självklar 
medvind av den samtida optimistiska industrialismen och den teknologiska 
utvecklingen.36  
 Grannskapstanken utvecklades under 1940-talet utifrån 1920-talets vision om 
”det goda grannskapet”. Det var små enheter karakteriserade av grönska och ljus 
som skulle främja grannsamverkan. Det är intressant att staten dock aldrig tog 
något beslut om att bygga dessa enheter, men att flera punktinsatser gjordes i den 
riktningen.37 I efterhand har den sociala ingenjörskonsten kritiserats för att ha tagit 
alltför liten hänsyn till de människor som skulle inrättas i ett nytt sätt att leva. Staten 
hade makten och människornas uppgift var att ”rätta sig i leden”.  
 Under efterkrigstiden genomgick Sverige en påtaglig urbanisering. 
Arbetarklassen bodde i lägenheter med låg boendestandard även på 1950-talet, trots 
30-talets nyproduktion.38 Vid 1960-talets början kom en ny period av bostadskris. 
Då stod över 100 000 av Sveriges hushåll i bostadskö då många flyttade in till 
storstäderna under denna period. 1960 hade Stockholm drygt 800 000 invånare. På 
grund av den akuta bostadssituationen beslutade 1965 års riksdag i politisk enighet 
att en miljon nya bostäder skulle byggas fram till mitten av 1970-talet. Detta blev 
det s.k. miljonprogrammet som fortsatte utbyggnaden av staden. Bostadsbristen 
skulle byggas bort, vilket i sin tur skulle påverka den ekonomiska tillväxten i 

                                            
35 Magnus Andersson, Stockholms årsringar. En inblick i stadens framväxt (Stockholm, 1998), s. 54. 
36 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta- studier i svensk folkhemspolitik (Stockholm, 1989), s 9 ff. 
37 Mats Franzén & Eva Sandstedt, Välfärdsstat och byggande. Om efterkrigstidens nya stadsmönster i 
Sverige (Lund, 1993), s. 189. 
38 Franzén, Sandstedt, (Lund, 1993), s. 187. 
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storstäderna positivt.39 För att kunna erbjuda en överblick och känsla av hem skulle 
förorterna begränsas till 10-15 000 invånare. Detta skulle även bidra till 
samhörighet mellan medborgarna.40  
 På 1970-talet stagnerade byggandet av förorter förutom i de mest expansiva 
områdena. Det ledde till att Sverige fick en lägenhetsreserv främst i de större 
förortsområdena.41 Under 1980-talets början stod byggnationerna stilla i Sverige, 
som en följd av oljekrisen under 1970-talet. Den statliga bostadspolitiken ökade 
byggtakten av moderna funktionella bostäder och även villabyggandet steg kraftigt 
under sjuttiotalet på grund av förmånliga räntor.42 Detta är intressant, att inte 
endast politiska åtgärder har betydelse, utan även marknadskrafterna och den 
internationella ekonomin, men detta är något som får utvecklas och studeras vid 
något annat tillfälle. Istället skall härefter redogöras för läget på Stockholms 
bostadsmarknad. 

Stockholms bostadssituation 
Under 1990-talet slog konjunkturnedgången hårt mot bostadsbyggandet men under 
decenniets senare del stabiliserades läget något. Målet för bostadsproduktionen i 
Stockholm var år 1998 satt till 2000 lägenheter per år.43 Detta är ett välkommet 
tillskott då bostadssituationen i Stockholm sedan länge är synnerligen ansträngd. 
Bostadsbolagen kan utnyttja bristen på lägenheter genom de marknadsstyrda 
hyrorna och mycket höga priser på bostadsrätter. Invånarna konkurrerar med 
varandra om stadens lägenheter och de bästa områdena vilket gör att priserna 
trissas upp och den med högts bud vinner.44 Även på 2000-talet diskuteras 
segregation mellan områden och om ”boendedifferentering” som kan förklara både 
den rumsliga och sociala urbana strukturen.45 De som bor i högstatusområden är 
ofta mer socialt lika varandra än de som bor i miljonprogramområden, enligt Irene 
Molina som studerat segregation i Sverige.46  
 Stockholms stad kan sägas vara i stort sett fullt utbyggt, vilket har inneburit att 
såväl bostads- som kontorsbyggnation numera hänvisas till tomter och områden 
som tidigare bedömts som ointressanta av tekniska och ekonomiska skäl.47  
                                            
39 Bertil Sannel, Gröna vågen i Östra Sörmland (Stockholm, 1994), s 170 ff. 
40 Magnus Andersson, Stockholms årsringar. En inblick i stadens framväxt (Stockholm, 1998), s. 155. 
41 Mats Franzén & Eva Sandstedt, Välfärdsstat och byggande. Om efterkrigstidens nya stadsmönster i 
Sverige (Lund, 1993), (Lund, 1993), s. 32. 
42 Franzén & Sandstedt, s. 20ff. 
43 Andersson, s. 209-211. 
44 Irene Molina, Stadens rasifiering (Uppsala, 1997), s. 38. 
45 Elisabet Lilja, Den ifrågasatta förorten (Borås, 1999), s.9. 
46 Molina, s. 13. 
47 Andersson, s. 205. 
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Boendets miljöfråga 
Diskussionen om ekologisk hållbarhet finns inom en mängd områden, inte bara 
inom det bostadspolitiska. Begreppet kanske är nytt men själva fenomenet känns 
igen. Ordet miljöförstöring har sitt ursprung i 1960-talet då det blev ett gångbart 
ord och uppmärksamhet riktades mot att naturen inte är odödlig. Miljöproblemen 
sågs först som avgränsade nationella problem, men sedermera även som globala. 
Miljöproblemen hade då blivit större och fick därmed också ett allt större intresse 
internationellt. Här kan det vara på sin plats att nämna det globala projektet Agenda 
21, med ursprung i miljökonferensen i Rio 1992 vilket syftade till att slå fast en 
enad miljöpolitik fram till det 21:a århundradet. Här ser vi vaggan till den 
bostadspolitiska strävan att sammanfoga miljöfrågan med bostadsfrågans lösning. 
Det går ut på ett nytt sätt att se på miljö och miljöproblem då mikronivå 
sammankopplas med makronivå. Den lilla människans bostad och bostadsområde 
blir på detta sätt satt i relation till och påverkar hela biosfären. ”Konsekvenserna 
blir att åtgärderna på bostadsområdesnivå inte längre kan värderas i enbart 
ekonomiska och sociala termer utan också i ekologiska.”48  
 Det nya begreppet boendets miljöfråga förenar frågor om bostad och miljö. Det rör 
medvetenheten om individens livsstil och dess påverkan på miljön, samt dess 
förutsättningar för hållbar utveckling. ”Denna nya diskurs etablerar ett nytt 
förhållande mellan välfärdsstaten och individen, i och med att en övergång sker 
från social välfärd till hållbar välfärd.”49 Boendets miljöfråga rör främst två områden; 
betydelsen av individens livsföring för miljöförstöringen samt föreställningen om 
en hållbar utveckling som grund för ett framtida samhälle.50 Samtidigt finns en 
tilltro till att grannskapstanken ska förverkligas genom strategin med en hållbar 
välfärd. 
 I dagens senmoderna samhälle har vi en tydlig influens av både individualism 
och ekologiska tankar. Dessa poler är inte enkla att förena, och därtill måste 
segregationen i samhället nämnas. ”Det finns dock två delvis motstridiga 
utvecklingsriktningar; dels den ’bärkraftiga’ staden där ekologisk utveckling och 
breda verksamhetsutbud eftersträvas och dels den ’konkurrenskraftiga’ staden där 
attraktiva invånare och verksamheter prioriteras.”51  

                                            
48 Eva Sandstedt ”Integration av bostads- och miljöfrågan – om risken för ekologisk ingenjörskonst” i 
Bostadspolitik för tjugohundratalet – Återtåg och nya värden. Red. Bengt Turner och Evert Vedung. 
(Gävle, 1997) s. 239.   
49 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk - Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping 2002), s 21. 
50 Sandstedt, (Gävle, 1997) s. 239. 
51 Lövgren, s. 22. 
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Min uppfattning är att vårt samhälle efter en längre tid av påverkan genom 
information om miljöns utsatta situation har börjat förstå och därmed ändra sitt 
beteende på många områden. Det talas till och med om ”en miljömässig etik” där 
människor anses ha skyldigheter gentemot naturen. Emellertid har denna moral 
inte slagit igenom med full kraft inom miljöpolitiken.52 Fortfarande finns det en 
stark tilltro till användandet av moderna hjälpmedel och inbyggda miljöfrämjande 
åtgärder.  

En ny form av bostadspolitisk maktutövning har blivit tydlig; en boendets miljöfråga 
har växt fram där fokus på en hållbar välfärd och en samhällelig ekologi skapat nya 
behov av påverkan gentemot enskilda individer och grupper av individer i aktuella 
bostadsområden.53 

Miljörörelsen har kommit att bli den mest omfattande och inflytelserika rörelsen i 
vår tid.54 Intresse för miljöfrågor kan t.o.m. användas som marknadsföring, vilket 
blir uppenbart då företag använder sig av miljöcertifierade program för att få 
genomslagskraft. Det finns grön el, hållbara varor etc. En medvetenhet kring olika 
miljöfrågor finns bland den stora massan och idag kan troligtvis ingen säga att 
”man inte vet”. Miljömedvetenhet finns i någon mån inom alla grupper i samhället 
och informationen lanseras tidigt. På förskolor och skolor arbetar barn och 
ungdomar med miljöfrågor. En förändring har skett i samhället på endast några 
decennier, t ex har källsortering blivit något helt naturligt.  

                                            
52 Lövgren, s. 22. 
53 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk - Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping 2002), s. 22. 
54 Lövgren, s. 20. 
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Fältbeskrivning 
Hammarby Sjöstad tillhör 
Södermalm i Stockholm och var 
tidigare ett hamn- och industri-
område som fram till saneringen 
och nybyggnationen ägdes av 
Stockholm stad och Wallenberg-
sfären. På bilden bredvid syns delar 
av det som senare blev Hammarby 
Sjöstad då bilar, containrar och 
skjul präglade området. Stockholm 
stad hade länge riktat sina blickar 
mot området som tidigare varit illa 
utnyttjat, nedslitet och präglat av 
kriminalitet.55  
 Nu har industrimarken vid Lumaområdet och området kring Hammarby sjö 
miljösanerats och bebyggts i en satsning för att förvandlas till ett modernt 
bostadsområde med ett utarbetat miljöprogram. Målet är att området ska bli en 
”ekologisk spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende och ligga i 
den internationella frontlinjen för en hållbar utveckling i en tät stadsmiljö”.56  
 Bakgrunden till områdets restaurering var visionen om att Stockholm skulle få 
den prestigefulla uppgiften att arrangera de Olympiska spelen sommaren 2004 och 
därför anlägga en OS-by i Hammarby Sjöstadsområdet. Genom att koppla samman 
behovet av lägenheter med en OS-satsning uppnåddes således en politisk enhet i 
beslutet. För att kunna ansöka om att få arrangera de olympiska spelen krävs bl a 
att staden har ett väl utarbetat miljöprogram. En arbetsgrupp med företrädare från 
miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret fick 
följaktligen i uppdrag att skapa ett miljöprogram för stadsutvecklingsprojektet. 
Kommunstyrelsen tog sedan ett i högsta grad politiskt enat beslut och godkände 
miljöprogrammet.57  
  

                                            
55 Anteckningar från intervju med Hammarby Sjöstads förra miljöchef Kerstin Blix. 
56 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s. 2 http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf  
57 Anteckningar från intervju med Hammarby Sjöstads förra miljöchef Kerstin Blix. 

Foto: Lennart Johansson, Stockholm Stads 
stadsbyggnadskontor 



 
 

23

Olympiska spelets kommitté beviljade inte Stockholms OS-ansökan, men detta sågs 
dock inte som anledning att gå ifrån beslutet om en ekologisk stadsdel, då ett 
enhälligt politiskt beslut om byggnation i Hammarby Sjöstad var taget. Beslut om 
att Hammarby Sjöstad skulle byggas som miljöanpassad stadsdel togs av 
kommunstyrelsen 1996 och därefter har bostadsprojektet och uppbyggnaden av ett 
ekologiskt område fortskridit. Hammarby Sjöstad består i dag av områdena; Sickla 
Udde, Sickla Kaj, Sickla Kanal, Kölnan, Sjöstadsporten, Sickla Park, Hammarby 
Gård och Luma. Den färdigbyggda stadsdelen kommer förutom bostäder bl.a. att 
innehålla affärsverksamheter, kontor, verksamhetslokaler, serviceverksamheter, 
skola och idrottshall.  
 

          

 
Den 15 mars 2004 bodde 4 595 personer i Hammarby Sjöstad. Medelinkomsten i 
Sjöstaden är högre än övriga och invånarna har även högre utbildning.58 
Tvåpersonshushållen dominerar och utgör drygt hälften av hushållen i området. 
Den största åldersgruppen boende i området är mellan 30-44 år. Därefter kommer 
åldersgruppen 45-64 år.59 År 2012 är prognosen att Hammarby Sjöstad kommer 
vara som mest bebodd med 15 400 invånare. Därefter kommer en utglesning av 
antalet invånare successivt att ske och prognosen är att 14 200 personer kommer 
att bo i Hammarby Sjöstad år 2026.60  

                                            
58 Uppgifter från 2003-08-15, Björn Cederqvist, ansvarig för boendeinformation i Hammarby Sjöstad. 
59 Christina Norrby, ”Hammarby Sjöstad. Utvärdering av enkätsvar 2 2003, Utrednings- och 
statistikkontoret”. Dnr 024/50-01 
60 Rebecka Vilhelmsson, ”Hammarby Sjöstad. Långsiktig befolkningsprognos för nyproduktion, 2003 
01 14, Utrednings- och statistikkontoret”. Dnr 024/50-01. 

Hammarby Sjöstad 2004 
Foto: Victoria Henriksson, GlashusEtt, www.hammarbysjostad.se 
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Hammarby Sjöstads miljömål 
12 januari, 2000 fastställdes Hammarby Sjöstads miljöprogram med definierade mål 
för miljöarbetet för området. Målet med stadsdelen är att:  

Hammarby Sjöstad skall bli en spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och 
boende. Stadsdelen skall planeras och byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande 
som en resurssnål och miljöanpassad stadsdel och hela tiden ligga i den 
internationella frontlinjen för en hållbar utveckling i en tät stadsmiljö. 
Miljöinriktningen skall integreras i alla delar av arbetet och varje beslut som fattas i 
hela genomförandeprocessen skall bidra till att målen nås.61 

Redan i planeringsstadiet har målet för Hammarby Sjöstad varit att uppfylla flera 
stränga miljökrav, gällande allt från byggnadsmaterial till trafikmiljö. Att bli dubbelt 
så bra, i förhållande till vad som gäller för bästa tillämpade teknik i nyproduktionen 
idag, har formulerats som ett övergripande mål för stadsdelen. Byggnationen ska ha 
principer för en hållbar utveckling som utgångspunkt.62 Detta innebär mer konkret 
att bl. a. minska vatten- och energiförbrukningen med 50 % och att minska 
innehållet av tungmetaller i avloppsvattnet med lika mycket. Miljömålen innefattar 
markanvändning, transporter, vatten, energiförsörjning, avfallshantering och 
byggmaterial. Det miljöprogram som utarbetats av arbetsgruppen finns även 
sammanfattat i ett måldokument vilket också innefattas i avtalen mellan Stockholm 
Stad och byggherrarna. För att få bygga krävdes även att byggbolagen ingick ett 
exploateringsavtal med Staden.63  
 Hammarby Sjöstads uppbyggnadsperiod kommer att ske under en längre period 
varför miljöprogrammet i inledningsskedet till största del består av ”övergripande 
riktlinjer och principer för det fortsatta arbetet”.64 Varefter arbetet fortskrider 
kommer ytterligare specificerade riktliner och åtgärder tas fram. I nuläget är det 
svårt att specificera programmet i mindre, mer konkreta mål, men en revidering av 
miljöprogrammet är planerad.65 De som är ytterst ansvariga för att 
miljöprogrammet efterlevs är Stockholm stads politiker.66 

                                            
61 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 1 http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf 
62 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s. 2. 
63 Anteckningar från intervju med Hammarby Sjöstads förra miljöchef Kerstin Blix 
64 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 1. 
65 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 3.  
66 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 4. 
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Trafikreglering, vattenförbrukning och byggmaterial 
Under våren 1995 antogs ”Miljöprogram för Stockholm” (Miljö 2000) av 
Stockholms kommunfullmäktige. Där fastställdes långsiktiga generella miljömål för 
Stockholm, både i nuvarande form och i kommande. Målsättningen med 
nybyggnationen i Hammarby Sjöstad är högre ställd och har större resurser än 
normalt varför Miljö 2000:s mål fungerar som ”en bas för lägsta nivå” för 
miljöarbetet. Detta visar sig t ex i de specificerade inriktningsmålen i 
miljöprogrammet och ”omfattar därför fler områden än motsvarande 
målpreciseringar i Miljö 2000 och går i flera fall längre.”67 
 När det gäller transporter och parkering anger miljöprogrammet för Hammarby 
Sjöstad att området ska ha god kollektivtrafikförsörjning och därmed fördelar i 
jämförelse med andra liknande områden i regionen. Målet är att förtäta de mindre 
utnyttjade områdena i de centrala delarna för att minska transportbehov och 
beroende av bil. Kollektivtrafiken och dess attraktivitet och användarvänlighet ska 
utvecklas till de främsta internationellt sett. Antalet parkeringsplatser och 
transportbehov med bil ska minskas och stadsdelen kommer att ha en utvecklad 
kollektivtrafik och funktionella gång- och cykelbanor. Metoden för minskad 
biltrafik i och genom området är reglering av biltrafik med hjälp av områdets 
trafikseparering, där stora delar av stadsdelen avstängt från biltrafik och spårvagnen 
ges t ex företräde 68 Dessutom undersöks möjligheter för en båtlinje över 
Hammarby Sjö som komplement till bussar och spårvagnen Tvärbanan.69  
 Miljöprogrammet är uppdelat mellan mål som ska uppnås år 2005 och 2015. 
Generellt är att målsättningen utvecklas och att målen höjs steg för steg. 
Exempelvis skall 80 % av alla arbetsresor ske med kollektivtrafik eller cykel i 
Hammarby Sjöstad år 2005. När det gäller avfall är målsättningen för 2005 att 
mängden avfall ska minska med 60 viktsprocent, och ska utvidgas ytterligare för 
2015. 70 Vattenförbrukningen ska minska med 50 % jämfört med nyproduktion i 
innerstaden samt att miljöskadliga ämnen i avloppsvattnet ska minska med 50 %.71 
Dessutom finns mål gällande val av byggmaterial och liknande. Det handlar om att 
byggnation ska genomföras så resurssnålt som möjligt samt att material och 
metoder ska väljas utifrån minst skadlig inverkan på miljön72 

                                            
67 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 4. http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf 
68 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 6. 
69 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 5. 
70 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 10. 
71 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 10. 
72 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 7. 
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När det gäller brukarmedverkan betonas tydlig information och en pedagogik där 
sambandet mellan livsstil och konsekvens för miljön påvisas genom tydlig återkoppling, 
vilket ska ge ett medansvar och engagemang från de boende i området. GlashusEtt 
är Hammarby Sjöstads miljöinfocentrum för såväl boende som allmänhet: Där 
tillhandahålls information och utställningar för att skapa förutsättningar för 
invånarna att efterleva målsättningarna i den kretsloppsanpassade stadsdelen.73  
 Trots att tongångarna i miljömålen för Hammarby Sjöstad kan kännas igen i 
vissa regeringsdokument för miljö, som exempelvis Hållbara Sverige finns det inga 
kopplingar mellan staten och detta projekt. Miljöprojektet är helt och fullt en 
produkt av Stockholm Stad. 

Samarbete med boende  
I miljöprogrammet formuleras att de högt ställda målen kräver ett samarbete med 
en mängd olika instanser och grupper, för att få fram nya och initiativrika lösningar 
inom ett heltäckande område.74 Avsikten är även att kunskaper och erfarenheter 
från Hammarby Sjöstad ska kunna användas som exempel på miljöanpassning för 
andra delar av staden och landet.75 Bland de tekniska målen finns mål som 
påverkar och påverkas av de boende i yttersta grad, t ex: 

• den totala energiförbrukningen ska minska, exerginyttjandet öka,  
• renvattenförbrukningen skall minska 
• transportbehovet skall minska 

 
Därtill återfinns även att ”lösningarna skall vara anpassade efter de boendes behov 
och främja social gemenskap och ekologiskt ansvarstagande. De boendes 
engagemang och behov skall därvidlag tas till vara och påverka stadsdelens 
utformning”.76 
 Eftersom de erfarenheter och det kunnande som erhålls ska användas på andra 
platser kan det vara betydelsefullt att få del av de boendes uppfattningar. I 
forskningsprojektet Effektiv kommunikation? Uppfattad och uppmätt påverkan av 
miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm studeras kommunikationen mellan 
kretsloppsbolag och boende. Denna studie kommer att sammanställas i en rapport 
med samma namn och kommer att vara klar december 2004. Författare är 
samhälls- och kulturanalytikerna Anna Klockner, Linda Nors, och FD Jan-Olof 
Drangert vid Tema Vatten i natur och samhälle, vid Linköpings universitet. 

                                            
73 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 7. http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf 
74 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 1. 
75 www.hammarbysjostad.se 
76 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 3. 
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Kretsloppsmodellen Hammarbymodellen 
Fortum, Stockholm Vatten och Renhållningsförvaltningen har tillsammans 
utvecklat Hammarbymodellen - en modell för ekologisk energiförsörjning av 
Hammarby Sjöstad för att möta Stockholms stads högt ställda krav. 
Hammarbymodellen omfattar vatten- och avloppshantering, sophanteringen samt 
el, biogas, kyla och värme för bostäder och verksamheter i Hammarby Sjöstad, se 
bilaga. Modellen skall skapa en boendemiljö som maximerar hushållning och 
återvinning samt minimerar energianvändning och avfall. Se kretsloppsmodellen i 
bilaga 3.77  

En förändrad stadsdel 
Området där Hammarby Sjöstad nu ligger har sanerats ur miljösynpunkt, men även 
en sanering för att få bort slum har gjorts, likt den på 1920-30-talet. I boken 
Hammarby Sjöstad, BoStad 02 beskrivs området innan saneringen som en ”kåkstad i 
korrugerad plåt”.78 Tidigare bestod området mest av containrar och området var 
präglat av kriminalitet. Den sociala saneringen resulterade i en profilerad stadsdel. 
Bland intervjuerna med de boende framkommer att det råder en uppfattning bland 
andra att Hammarby Sjöstad är ett ”snobbområde”. 
 Arkitekten Göran G Lundquist på CAN Arkitektkontor skriver: ”Hammarby 
sjöstad [kommer] att skapa sin [egen karaktär] utifrån egna förutsättningar. Den 
kommer inte att förväxlas med förortens eller den självständiga satellitens.”79 Han 
har stora visioner med det nya område han är med att skapa: 

Stadsdelen har synnerliga gynnsamma förutsättningar för att åstadkomma intressanta 
boplatser. Och varje byggherre tycks ha föresatt sig att överträffa den arkitektoniska 
ambition som förtroendevalda, planarkitekt och skönhetsråd demonstrerat. Det är en 
ny tid för industrin, som inspirerat av studier av mellaneuropeiskt bygger i försöker 
tillgodose konsumenternas nya intresse för och krav på arkitektonisk kvalitet. 
Samhällets minskade företeelse av offentlig arkitektur kanske bidrar till ett större 
privat arkitekturintresse. Klasskillnaderna är mindre, alla får möjlighet till utbildning, 
demokratin är utbredd och förstärkt, privathet klara sig hyggligt mot överhet. Och 
religionernas kyrkor som kollektivets samlande element i stadskroppen har ersatts av 
faciliteter för shoppning.80 

                                            
77 www.hammarbysjostad.se 
78 Anna-Karin Ericson & Åsa Bodén ”Områdets historia”, i Hammarby Sjöstad. BoStad 02, red. Åsa 
Bodén (Stockholm, 2002), s.11. 
79 Göran G Lundquist ”En verklig sjöstad” i Hammarby Sjöstad. BoStad 02, red. Åsa Bodén 
(Stockholm, 2002), s. 76. 
80 Lundquist, s. 80. 
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Tidigare var sålunda Hammarbyhamnen ett område med negativt rykte, men nu har 
området fått aktning, rykte och identitet. Vid egna fältstudier i området kan noteras 
att den nyuppbyggda stadsdelen har en fräsch karaktär och ingenstans finns klotter 
eller förstörelse. Karaktäristiskt är de små caféerna och krogarna utmed vattnet. 
Det är lugnt och stilla på gatorna även sent på kvällen. Området har fått en hel 
ansiktslyftning och ingenting av det gamla området finns kvar. Grävmaskiner har 
fraktat bort tonvis med jordmassor och ingenting kan längre skvallra om att detta 
för endast ett par år sen var närmast ett slumområde. Här kan verkligen talas om att 
ändra ett områdets identitet markant. Här behövs ingen marknadsföring, likt den 
Anna Kåring Wagman talar om i artikeln I ♥ Stockholm:  

”Marknadsföring av platser har blivit allt vanligare under 1900-talet och ökar 
fortfarande. Stockholms stad började göra reklam för sig i organiserad form på 1930- 
och 1940-talen, då olika kommunala organ med uppgift att sälja staden inrättades 
efter flera utredningar. Staden har sedan dess ägnat sig åt både utåtriktad 
marknadsföring, alltså att försöka locka nya resurser till staden och inre 
marknadsföring, som vänt sig till de egna invånarna. Både utåtriktad och inre 
marknadsföring innebär ett medvetet spridande av bilder för att nå bestämda syften, till 
exempel att skapa samhörighetskänsla och hålla kvar eller locka nya resurser till 
orten.” 81 

I Hammarby Sjöstad finns tvärtom människor som är villiga att betala upp emot 7 
miljoner kronor för en lägenhet, med en månadshyra på 7 000 kronor. 
Produktionen av bostäder har släntrat efter och det råder bostadsbrist i Stockholm 
vilket säkert ökar villigheten att betala ett högre pris för ett eget boende. I detta 
sammanhang är det viktigt att påpeka att det inte endast är invånarna i 
bostadsområdet som skapar bilden av stadsdelen och identiteten kring denna utan 
”de andra” medverkar till formandet av identiteten.82 Detta är en företeelse som jag 
tidigare har studerat i förortsområdet Skäggetorp, i Linköping. Där kom jag fram 
till att de egna bilderna av den lokala identiteten inte alltid sammanfaller med ”de 
andras” eftersom de konstrueras på olika grunder och utifrån olika föreställningar.83 

Befintliga styrdokument 
Stockholms Stads kommunstyrelse tog beslut om miljöprogrammet i Hammarby 
Sjöstad i maj 1996. Det var ingen tillfällighet eftersom det då var aktuellt för många 

                                            
81 Kåring Vagman, I ♥ Stockholm, i Lokala identiteter – historia, nutid, framtid Sven Lilja & Ann 
Emilsson (Gävle, 1998) 
82 Inger Jonsson, ”Lokala identiteter i en föränderlig verklighet” i Lokala identiteter – historia, nutid, 
framtid Sven Lilja & Ann Emilsson (Gävle, 1998), s 27-32. 
83 Anna Klockner, B-uppsats ”Bilder av Skäggetorp” i Individens möte med omvärlden, red. Linda 
Skålander (Linköping, 2002) 
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kommuner att utarbeta måldokument för miljö eftersom alla Sveriges kommuner 
sedan 1996 har skyldighet att anlägga ett ekologiskt perspektiv för sin verksamhet. 
Detta ska gälla inom såväl trafik och transporter, energianvändning, 
rivningsmaterial som hushållsavfall och giftiga ämnen i byggnader.84  
 En utredning som har likheter med miljösatsningen i Hammarby Sjöstad är 
Miljöprogram för Stockholm 2000 vilket innebär Stockholms långsiktiga 
miljömålsättning, med generella mål för staden för miljöområdet. I Hammarby 
Sjöstads miljöprogram hävdas att ”eftersom ambitionerna för Hammarby Sjöstad är 
mycket högt satta, (...) och ska drivas med större resursinsatser än normalt, utgör 
Miljö 2000:s mål en bas för lägsta nivå och visar på vilken inriktning arbetet ska 
bedrivas efter.”85 Sjöstadens projekt ska vara en s.k. spjutspets i miljöarbetet och gå 
längre och gälla fler områden än målpreciseringarna i Miljö 2000. Tanken är även 
att kunskaperna från detta projekt ska användas genom att erfarenheter och rutiner 
används i nya stadsutvecklingsprojekt.   
 Genom det lokala investeringsprogrammet (LIP) kan kommunerna söka pengar 
av regeringen för ett ekologiskt hållbart samhälle. 1998 fick t ex Stockholm stad 610 
miljoner kronor till kretsloppsanering i Skärholmen och Östberga och 
nyproduktion i Hammarby Sjöstad, marksanering vid gasverket, Hammarby Sjöstad 
och Klara Sjö.86  
 Bakgrunden till detta kan beskrivas utifrån ett bostadspolitiskt resonemang. 
Fördelningen av ekonomiska bidrag sker utifrån tre nivåer; makronivån där staten 
tilldelar kommunerna ekonomiska medel för byggnation i enlighet med den plan 
som finns för landets byggnation. Statens intentioner verkställs och uppmuntras 
genom lagstiftning, statliga projekt eller andra åtgärder. Därefter kommer därefter 
dessa intentioner till uttryck på kommunalnivå; mesonivån. Kommunerna erhåller 
ekonomiskt stöd och utvecklar därefter sitt miljöprojekt, i enlighet med statens 
intentioner. På individnivå; mikronivån får därefter dessa bostadspolitiska åtgärder 
konsekvenser i individers vardag.87 Genom detta bostadspolitiska system 
förverkligar kommunerna de nationella bostadspolitiska mål som statsmakten i sin 
tur beslutat om. Dock kan de nationella besluten från regeringsnivå innebära vissa 
problem för kommunerna. Exempelvis kanske inte förankring finns och förståelse 
för varför detta bör genomföras eftersom förändringar är långsiktiga processer. I 

                                            
 
84 Den bostadspolitiska utredningens slutbetänkande Bostadspolitik 2000, SOU 1996:156, s. 205. 
85 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad s. 4. http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf 
86 Naturvårdsverkets hemsida www.novator.se/krestlopp/9802-03/investeringsstod.html 
87 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk - Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002), s. 8. 
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dag har dessutom flertalet kommuner stora sparkrav och svårigheter att få ihop 
budgeten. 

Bakgrund till denna forskningsinriktning 

Val av fält 
Jag valde Hammarby Sjöstad som forskningsområde, dels utifrån det unika tillfälle 
som gavs med kontakt med forskningsfält, informanter och referensgrupp genom 
det utvärderingsuppdrag jag fått tillsammans med en kollega. Hammarby Sjöstad 
har blivit uppmärksammat såväl nationellt som internationellt och tar emot besök 
från utländska intresserade. Därtill upplevdes ämnet intressant och synnerligen 
aktuellt. Frågor kopplade till miljö blir allt mer angelägen att studera med anledning 
av den förvärrade situationen med utmattning av luft, vatten och övrig natur. 
 Därför är det mycket tillfredställande att utvärdera detta innovativa nytänkande 
miljöprojekt och få vara en liten kugge i framtidens byggnations- och 
miljötänkande. Min förhoppning är att denna studie om de boendes inställning till 
styrmedel ska kunna bidra med användbar kunskap till forskningen och 
utvecklingen av ekologisk hållbar byggnation i Sverige framgent. 
 Genom fältstudier och information från de intervjuade invånarna i Hammarby 
Sjöstad har kunskapen om områdets utformning bit för bit växt fram. Husen är 
präglade av miljösatsningen på olika sätt. Vissa lägenheter är utrustade med något 
eller flera av följande miljövänliga redskap; snålspolande toaletter, grön el, 
solfångare och energisparande byggkonstruktion, exempelvis när det gäller 
utformning av energisparande fönster. Stadsdelens omgivningar har även 
miljöanpassats bl. a genom satsningen på ett lokalt kretslopp, en bilpool 
sammankopplat med regleringen parkeringsplatser.88 Stadsmiljön påminner även 
med hjälp av det öppna dagvattensystemet om kretsloppstanken. 

Tidigare studie i Hammarby Sjöstad 
År 2000 genomfördes en intervjustudie om miljötänkande med 20 boende och 
blivande boende i Hammarby Sjöstad.89 Frågeställningarna handlade om hur 
förståelse för miljömål kan uppnås i Hammarby Sjöstad samt på vilket sätt 
invånarna kan engageras i miljöarbetet. Dessutom studerades om och hur 
informationsinsatser påverkar de boendes beteende i olika miljöfrågor. 
Intervjumaterialet jämfördes med en referensgrupp.  
                                            
88 Åsa Bodén, Hammarby Sjöstad. Bostad 02 (Stockholm, 2002), s. 25. 
89 Kate Axelsson m.fl., Hammarby Sjöstad. En kvalitativ studie av människors faktiska miljöbeteende 
och dess orsaker (Stockholm, 2001). 
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Resultaten visade att de blivande boende inte primärt valt att bosätta sig i 
Hammarby Sjöstad p.g.a. områdets miljöprofilering och att det inte rådde någon 
skillnad mellan dem och referensgruppen när det gällde kunskap och engagemang i 
miljöfrågor. De redan inflyttade föredrog miljövänliga lösningar i husen framför att 
ändra det egna beteendet. Vidare hade de en ganska vag uppfattning om hur 
hanteringen av olika typer av avfall var organiserade utanför hushållet, t.ex. när det 
gäller avloppsreningsverket. Några boende ifrågasatte också hur stor viljan från 
bolagens sida var när det gällde att spara energi och vatten, eftersom förbrukningen 
inte mäts individuellt för varje lägenhet.90 Studien visade att sortering av fast avfall 
är den aktivitet som är mest synlig för hushållen, i motsats till den relativt osynliga 
vatten- och energiförbrukningen. De boendes delaktighet i miljöarbetet blir därmed 
tydlig genom sortering av hushållets fasta avfall. Sophanteringen i området 
underlättar också det miljövänliga beteendet och är ett tecken på hur synligheten 
främjar ett aktivt miljötänkande. Energi är betydligt mer osynligt och besparingar 
på exempelvis eluppvärmning kan enligt forskarna endast ”ske med ekonomiska 
drivkrafter som individuell mätning och fakturering för faktisk användning”.91  
 I studien framkom att producenterna borde ta ett större ansvar för 
tillhandahållandet av miljövänliga produkter. De boende uttryckte också en tilltro 
till reningsverkens kapacitet och ansvar. En möjlig tolkning är enligt Axelsson, 
Delefors och Söderberg att detta skulle vara en strategi från de boendes sida att 
lägga över ansvaret på någon annan. Flera informanter menar att deras eget ansvar 
minskar i och med att det finns miljöbovar i deras omgivning.92 Sammantaget visar 
studien hur miljöarbetet kan vidareutvecklas i Hammarby Sjöstad, t ex genom att 
individens roll lyfts fram i informationen, vilken i sin tur bör vara uppmuntrande 
och sakligt utformad. Vidare framkommer att de boendes miljömedvetna 
handlande bör motiveras med hjälp av bl.a. ekonomiska vinningar. Individens 
svårighet att se effekter av sitt eget beteende kan åtgärdas genom att informationen 
beskriver konsekvenser av olika beteenden. Slutligen bör informationen ifråga 
repeteras regelbundet. 

                                            
90 Kate Axelsson m.fl., Hammarby Sjöstad. En kvalitativ studie av människors faktiska miljöbeteende 
och dess orsaker (Stockholm, 2001), s. 4. 
91 Jan-Olof Drangert, Ansökan från VA-Forsk för forskningsprojektet Effektiv kommunikation? 
Uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Linköping, 
2002). 
92 Axelsson m.fl., s. 26. 
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Resultat 
Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera de styrmedel som 
nyttjas i påverkan av boendes miljöbeteende i Hammarby Sjöstad. Fokus ligger på 
styrmedlen; regleringar, ekonomiska styrmedel och information vilka tagits upp i 
bakgrunden. I det följande presenteras invånarnas uppfattning av dessa styrmedel, 
egna drivkrafter för miljöbeteende samt inre och yttre styrning. Utöver de 
redogjorda styrmedlen finns eventuellt andra styrmedel, i så fall utanför denna 
uppsats fokus. Avsikten är att studera de mål som rör de boende direkt och indirekt.  
 Frågeställningarna är: Vilka styrmedel används för att förändra och påverka de 
boendes miljöbeteende och hur uppfattas de av de boende i Hammarby Sjöstad? 
Vilka drivkrafter finns vad gäller de boendes miljöbeteende? I resultatdelen 
presenteras citat och beskrivningar från intervjuerna som illustrationer rörande 
styrmedel uppdelat i avsnitten: yttre påverkan, inre påverkan, styrmedlen; reglering, 
ekonomiska styrmedel och informativa styrmedel samt påverkan från meso-
kontext. Dessa delas därefter upp i strukturell, positionell samt individuell nivå. 

Yttre påverkan 
I Hammarby Sjöstads miljömål finns ingen tvingande del, som att de boende ska 
agera på ett eller annat sätt och heller inget specifikt avsnitt riktat mot de boende. 
Huvuddelen av målen i områdets miljöprogram riktas istället mot den fysiska 
utformningen och byggnaderna. Trots detta är miljöprogrammet utformat utifrån 
förutsättningen – att de boende medverkar. Därutöver existerar mål som inte 
uppnås med mindre än att samhället förändras, exempelvis frågor om transporter 
då målet med minskade bilar i Hammarby Sjöstad är avhängigt att kollektivtrafiken 
i övriga Stockholm fungerar.  
 Hammarby Sjöstadsprojektet använder sig av styrmedel; käpp, (regleringar) 
morot (ekonomiska styrmedel) och predikan (informativa styrmedel) i sin strävan 
att få miljövänliga invånare i stadsdelen. Begreppen nämns inte i miljöprojektet 
utan utgår från Evert Vedungs litteratur. Nedan presenteras förekomsten av 
styrmedel och invånarnas uppfattning och inställning till dessa. 

Regleringar - käpp 
På strukturell nivå 
Som tidigare redogjorts innebär regleringar tvingande bestämmelser uppsatta av 
institutionen som målgruppen ska efterleva. I regel kompletteras regleringen med 
varningar om negativa sanktioner mot den som bryter mot de uppsatta 
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bestämmelserna, exempelvis böter,93 men i vissa fall finns inga negativa sanktioner. 
Det senare gäller miljömålen i Hammarby Sjöstad. Exempel på regleringar i 
fastigheterna i Hammarby Sjöstad är införandet av miljöåtgärder, exempelvis 
gasspisar i vissa av husen. I vissa lägenheter kontrolleras energianvändningen 
genom mätning av varmvatten. Ett annat exempel är målsättningen med 
begränsning av bilar i området genom inskränkning av antalet parkeringsplatser. 
Detta beskrivs på följande sätt i måldokumentet för Hammarby Sjöstad:  

Gatusystemet utformas så att trafiken i området begränsas. Genomfartstrafik på 
esplanaden begränsas genom dess utformning och företräde för spårvagnen. Stora 
delar av området fredas från biltrafik och är endast tillgängligt för utryckningsfordon 
och handikapptransporter, bl a för att göra stadsdelen trivsam och trafiksäker. 
Genom att lokalisera parkeringsanläggningar till områdets utkanter begränsas 
biltrafiken i området. Angöring sker i första hand från esplanaden för att förhindra 
”onödig” trafik på lokalgator. Parkeringsantalet bör ligga lägre än det som gäller för 
innerstaden.94 

Reglering av antalet bilar 
Informanterna har uppfattningen att det inte fordras någon speciell livsstil för att 
bo i den miljöanpassade stadsdelen. Det som dock ses som ett problem bland 
många boende är det begränsade antalet boendeparkeringar. Detta kan ses som en 
konsekvens av det senmoderna samhället då dagens individer ser bekvämlighet som 
en viktig, närapå en självklar ingrediens, liksom självständighet och frihet. Frihet 
sammankopplas med rörlighet och den egna bilen. Områdets bilpool där man kan 
hyra bil upplevs av boende som dyr och kräver dessutom planering och anpassning. 
(12.7) 

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. (A: Mm) I: Och speciellt på helger, det är ju då alla vill ha det. 
Jul och påsk, då vill alla ha bil. Det är då det blir populärt och då är det väl svårt att få 
tag på den där poolbilen. (13.6) 

De boendes inställning till utformningen av området med begränsningen av antalet 
bilar, är negativ och en upplevelse av att känna sig styrd och reglerad uttrycks. En 
informant försvarar bilen med att den används till transport vid längre sträckor. 

                                            
93 Evert Vedung, ”Styrmedel” i Effektivare energi i bostäder. En antologi om framtidens styrmedel 
(Eskilstuna, 2002), s. 96. 
94 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s. 4 http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf 
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Behovet av flera kommunikationsalternativ poängteras, för möjlighet att ha en bil, 
men inte använda den så mycket samt premieringar som parkeringsplatser till dem 
som kör bränslesnål bil, s.k. ”smartbil” eller biogasbilar.  
 En konsekvens av att uppleva sig hindrad och styrd av kommunen kan skapa ett 
trotsigt beteende och ett motsatt agerande mot det förväntade: 

Och eh… just det här med att eh man tror att: ’Om vi inte bygger några 
parkeringsplatser, så tvingar vi folk att inte ha bil. Utan då tar vi bort alla deras behov 
och så kan man strömlinjeforma dom’. Det är lite kommunistisk tanke över det och 
det funkar inte alls, skulle jag vilja påstå. Utan det blir ju snarare tvärtom då, det blir 
effekten utav det. Folk blir ju rent ut sagt förbannade och eh... (11.8) 

Samtidigt finns informanter som inte själva har bil och som ställer sig positiva till 
det reglerade antalet bilar. Där uttrycks tankar om att Hammarby Sjöstad skulle 
fungera bra utan bil, men att området borde rikta sig till boende som är villiga att 
leva utan bil. Att kollektivtrafiken behöver byggas ut ännu mer och gå senare på 
kvällar och helger anges då som förutsättning. Samtidigt finns medvetenheten om 
svårigheterna för småbarnsföräldrarna att leva utan bil. (12.4) 
 
Sopsortering 
I stadsdelen används kompostering av hushållsavfall och s. k miljörum (soprum) 
finns på gårdarna och i fastigheterna för sortering av hushållsavfall, glas, plast och 
tidningar. För hanteringen av det komposterbara avfallet finns nedbrytbara 
soppåsar av majs. Dessa kan erhållas gratis och distribueras även direkt i 
brevinkasten genom vissa bostadsrättsföreningar. Det finns olika sätt att se på 
faktumet att man får påsar som ska användas till det komposterbara avfallet. Vissa 
boende ser majspåsarna likt ett påläggande och anser att användandet av dessa 
endast är omständligt och besvärligt... 

I: Och sen har vi fått blivit tilldelade sånna här stärkelsepåsar, som vi då ska ha för 
matkomposten. Och då gjorde vi ett tappert försök första veckorna vi flyttade in med 
dom här kompostpåsarna då. Men allting blir ju lite fuktigt när det är matkompost 
och sen kommer man där och tar ut och ska gå ut med soporna ner dit och sen så 
ligger alla matgrejer i hissen och i trapphuset för de där håller ju inte ihop när det blir 
lite fuktiga. Då tröttnar man ju efter ett tag och inser; ”det här var ju inte så himla 
bra.”(13.5) 

...medan andra tycker att de är bra och uppskattar att de är gratis.  
I. Det är liksom lätt att göra det här då- det här med sortering och allting. Att man 
nästan inte kan undgå det; hur skulle man bära sig åt om man inte komposter- om 
man slängde allt-, matavfall i; där det inte ska vara. Det vore ju så löjligt att göra det 
va. Det vore ju knäppt! När man dessutom får gratis påsar. Så att… jaa. (12.12) 
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Vissa problem förknippade med sopsortering nämns av informanter. Exempelvis 
gäller det de kärl som finns under diskbänken, som upplevs vara för små för att 
förvara de olika avfallen.  

I: ... det är ju bara det att dom, alla ska ju in under diskbänken där soporna skall va så 
alla kärlen är ju jättesmå, så här små hinkar, så man får ju springa två gånger om dan 
om man ska utnyttja det där på ett bra sätt och det kändes lite så där, inte riktigt 
genomtänkt för det, det har man inte tid med liksom att springa ut med soporna sex 
påsar två gånger om dan ((skratt)) det är svårt, men tanken var väl god i alla fall. (2.4) 

Informanten i ovanstående citat ser inte källsorteringen som en styrning, och 
sorterar heller inte komposterbart. I övrigt ses inte sopsortering som något större 
krav, av informanterna utan uppfattningen är att individen sopsorterar på eget 
initiativ och utifrån eget ansvar utan styrning. Detta kan ses utifrån att sopsortering 
inte uppfattas gälla Hammarby Sjöstad specifikt utan liknande uppmaning finns 
nationellt. 
 
Reglering av elleverantör 
I Hammarby Sjöstadsprojektet har energibolaget Fortum valts som elleverantör. 
Fortum har monopol på Hammarby Sjöstad och detta kan ses som ett reglerande 
styrmedel. Individerna har vid inflyttningen således inte själva valt elleverantör, eller 
skrivit på något avtal, vilket upplevs som negativt. (13.13) Viktigt att påpeka är 
dock att hushållen kan byta elleverantör, men vid inflyttningen hade alla lägenheter 
ett avtal med Fortum.  
 Detta kan ses som en konflikt mellan det miljövänliga projektet och den 
individuella livsstilen bland de boende i området. Ett annat sorts styrmedel skulle 
kunna vara att företagen knyter sina kunder närmare sig, för att få dem att känna 
ansvar att agera i en viss riktning. Relationen mellan kretsloppsbolagen och de 
boende har förändrats. Förr var hushållen enbart mottagare av service för vatten, 
energi och avfall. Idag talar man om att hushållen ska ha en mer framträdande roll 
och vara medverkande eller partner i samarbetet. Så här säger en informant om 
detta:  

I: Det låter som en väldigt fin marknadsföringsterm, att man ska skaffa sig partner. 
Jag brukar också säga till mina kunder; Vill du vara min partner? för att knyta sig 
kunden närmare till sig. Det låter som en väldigt tjusig marknadsförningsplan. Jaa. 
Eh, det kan också bli väldigt mycket ord, men man kan lägga upp fina PowerPoint-
presentationer och prata om partnerskap och hur man vill att (###) ska jobba. Men 
det svåra är ju och se hur det fungerar i verkligheten och att man har ett givande och 
tagande. Och det är väl det här med givandet och tagandet som kunderna, 
slutanvändarna ska ställa upp och göra saker, så förväntar dom sig att få nånting 
tillbaka. Och vad är det? En ännu fetare räkning eller? Det måste vara nåt gemensamt 
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mål, nån gemensam sak. (...) Det är lätt att säga det här med ”partner” och ”komma 
närmare kunder” och ”samarbeta”, men det är jättesvårt att utföra. (A: Mm)  
A: Känner du dig som en samarbetspartner? I: Näe ((skratt)) det gör jag inte! 13.18 

De professionella 
På stadsplanerningsnivå uttalas att det finns många luckor i kunskapen om 
miljömålen bland de boende. Den intervjuade säger att de boende inte vet hur det 
fungerar lokalt, vilket bekräftas av boendeintervjuerna. Denne anser dock att 
invånarna i området ”är välutbildade och kan en hel del”. På frågan om vilka 
incitament kretsloppsbolagen har till sin användning för att uppfylla miljömålen 
anges individens eget intresse. På frågan om vad som händer om något eller flera av 
miljömålen inte uppfylls svarar denne: ”Det kommer inte att hända någonting. 
Miljökraven är formulerade som en strävan, inte ett åliggande att uppnå dem.” 
 
Sanktioner 
I dag förekommer inga sanktioner kopplade till miljömålen och informanter 
förklarar att detta beror på att målen inte är tydliga. I samband med detta nämns 
även att det heller inte finns någon positiv respons för dem som agerar enligt 
miljömålen. Flera boende ställer sig frågande till att sanktioner skulle vara ett bra 
sätt att få människor att följa miljömål. En informant trycker på att mål aldrig kan 
vara bindande eller styra vilka som får bo i området. (3.7) Någon kopplar 
sanktioner till sopsorteringspoliser och att detta endast skulle leda till frustration 
och en negativ inställning. (1.7) Det som lyfts fram speciellt är att använda 
ekonomiska incitament och information; 

A: Men tror du att sanktioner är ett bra sätt för att få (I: Näe) … människor? I: Näe. 
Näe det måste liksom komma att man är med på banan, tycker att det… Kunskap, 
tror jag. Inte en massa lagar och skit, utan kunskap - få reda på vad som händer. (9.7) 

Informant 4 anser inte att miljömål är tillräckligt för att få människor att agera mer 
miljövänligt. Hon menar att det framförallt är viktigt att man underlättar och gör 
det enkelt för individen att vara miljövänlig, men även arbetar med regleringar. Hon 
tror att sanktioner vore ett vettigt verktyg om några år, då hon förutsätter att 
miljötanken är inarbetad och att infrastrukturen är utbyggd. Det svåra blir dock att 
härleda till vem som begått felet och hon frågar sig själv hur detta skulle gå att 
kontrollera.(4.6) 
  



 
 

37

Miljömålen ifrågasätts av en boende som anser att individen själv måste se en egen 
vinnig för sin insats och av en annan som säger; 

Frågan är ju vem som sätter upp mål för vem och vad som händer om man inte 
uppfyller dom. ((ler)) Regeringen kan ju sätta upp mål för Sverige, men det tar ju inte 
jag till mig som individ. Utan det ligger ju hela tiden på den här mikronivån. Jag tror 
att ekonomiska styrmedel är det bästa sättet att sätta-. Alltså då tvinga-, då kommer 
folk att agera...tillgänglighet och prissättning liksom. Prissätt ekologiska och 
miljövänliga produkter på ett sånt sätt att det blir bra att välja det. Då kommer folk 
att göra det. Sen om det är via subventioner eller hur man löser det på kort 
sikt…(8.8) 

Positionell nivå 
På positionell nivå är det svårare att hitta några regleringar då detta är ett 
strukturellt verktyg. 

Ekonomiska styrmedel - morot 
På strukturell nivå 
Som nämnts under den teoretiska delen av uppsatsen innebär ekonomiska 
styrmedel (morot) att den styrande tillför eller berövar individen eller gruppen 
materiella resurser för att få till stånd eller upprätthålla ett önskvärt handlande.95 
Ekonomisk belöning eller bestraffning till följd av ett särskilt beteende är ett 
ekonomiskt styrmedel (morot) och innebär således inte att individen är tvingad till 
ett speciellt beteende, utan det sker frivilligt. Såväl de materiella resurserna som 
reglerna ses som ekonomiska styrmedel.  
 Förekomst av ekonomiskt styrmedel är liten. Vid planeringsstadiet av den 
ekologiska stadsdelen fanns visioner om ekonomiska styrmedel för konsumtion av 
varmvatten och el, men detta genomfördes aldrig. Anpassning av hyran utifrån 
mängden vatten hyresgästerna använder efterfrågas även av informanter då det 
skulle påverka dem att bli mer medvetna om energianvändning. Detta skulle ge en 
medvetenhet om att använda mindre vatten, menar en informant. I dagsläget ingår 
vatten i hyran och då man inte betalar för det finns inte uppmärksamhet på att 
vattnet ”står och rinner hela dagarna”, säger han. Han är även positivt inställd till 
att försöka hitta någon liknande lösning med soporna. (7.5) 
 Ekonomiska styrmedel benämns även morot i litteraturen och likaså talar 
informanter om en morot i samband med styrning, i detta fall kopplat till 
miljömålen i stadsdelen. Informanter tror att det är bättre att uppmuntra människor 
och att använda morötter än att använda sanktioner. (6.10), (7.5)   
                                            
95 Evert Vedung, ”Styrmedel” i Effektivare energi i bostäder. En antologi om framtidens styrmedel 
(Eskilstuna, 2002), s. 97. 
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L: Tycker du att miljömål är ett bra sätt för att få människor att agera mer 
miljövänligt? I: Ja om man har morötter till målen så att man kan äh finna nån fördel 
att nå dom där målen tror jag att människor behöver äh (7.5) 

Försöket med distribution av majspåsar kan ses som en reglering, men även som ett 
ekonomiskt styrmedel, genom att de boende får majspåsar gratis för att agera på ett 
visst sätt, men inget krav och ingen kontroll finns på att dessa används.  
 Informanter talar positivt om ekonomiska styrmedel, men nämner även det 
positiva med social påverkan och tillvänjning och ser det som att ”det sker med 
tiden” och ”av sig själv”. Den sociala inre styrningen kanske vore ett av de bästa 
styrmedlen för att förändra människors beteenden; men för detta krävs kanske en 
eller flera eldsjälar i området, är min tanke.  
 
Inställning till sanktioner 
Sanktioner kopplas även till ekonomiska styrmedel av de intervjuade varför vissa 
data redovisas under denna rubrik. Sanktioner och ord som ”miljöbrott” nämns i 
intervjuerna i samband med företag som skadar miljön. När det gäller sanktioner 
riktat mot enskilda individer stöds detta, förutsatt att miljöarbetet ska ha framskridit 
mycket längre. (10.17) 

I: Jag tycker det är snarare bättre (...) med ekonomiska incitament styra folk så att 
man-. Det blir som en positiv sanktion istället då. Men det är klart om det är grova 
saker så är klart att man måste beivra det, om…- På sikt så kan inte alla människor 
köra bil med…liksom bensin, utan man måste använda andra bränslen, Men det 
hänger inte så mycket ihop med Hammarby Sjöstad bara, utan är ett större problem 
kanske. Miljöbrott ska man definitivt beivra, liksom företag och så. Men på enskild 
nivå tror jag man ska försöka styra med ekonomiska medel istället. 8.8 

Samtidigt finns en realistisk förståelse för den merkostnad det innebär då sopor 
slängs i fel rör då någon måste justera detta i andra änden, vilket någon måste 
betala. I samband med detta ses sanktioner som rimliga. (11.13) Min reflektion är 
att detta skulle kunna bli en klassfråga om hushåll med bättre ekonomi kan köpa sig 
fria från ett miljömedvetet beteende. 
 Styrningen av antalet bilar i området genom begränsningen av parkeringsplatser 
kan ses en reglering (käpp). De höga avgifterna för garageplats kan i sin tur ses som 
en ekonomisk styrning (morot). Ekonomiskt styrmedel innebär en ekonomisk 
belöning eller bestraffning till följd av ett särskilt beteende. Följaktligen är inte 
individen tvingad till något speciellt beteende, utan det sker frivilligt. Ett exempel 
på detta är bristen på boendeparkering och de dyra parkeringsplatserna på gatan: 
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I: ... man blir ju tvingad att kanske inte ha bil här, men och man har ju en bilpool som 
man kan ansluta sig till om man vill men, äh alltså det är möjligen det där med bilen 
då som gör att man kanske får en miljövänligare livsstil men annars tycker jag inte att 
det är nånting L: Beror det på att det finns för få parkeringsplatser eller beror det på 
acceptansen för bilar eller? I: Det är för dyrt L: Det är för dyrt? I: Det kostar 1500 att 
ha bilen i ett garage och att parkera på gatan här ute, (...) det kostar nämligen tolv 
kronor i timmen, mellan nio på morgonen och nio på kvällen, (...) även på lördagar 
och söndagar så att och då kommer parkeringsvakter här minst en gång om dan. (1.6) 

Ambitionerna om ett mindre bilåkande kan dock bli det motsatta. Nedanstående 
citat visar att dyr gatuparkering kan leda till ökad bilanvändning genom att de 
boende tar bilen till arbetet, för att använda arbetsplatsens parkering på dagen och 
på så sätt spara pengar. Effekten av de begränsade parkeringsplatserna blir då de 
omvända – att boende i området tar bilen till arbetet.  

”Jag tvingas ta bilen till jobbet, ((betonat)) men jag vill egentligen inte göra det. För det är 
mycket bättre att åka kommunalt. Men jag tvingas och åka fram och tillbaka med min 
bil, fast jag inte vill det, bara för att jag inte har ett parkeringsalternativ. Då är det 
frågan hur miljövänligt det blir och tvingas åka bil fast man egentligen vill åka 
kollektivt. Det är nånting för politikerna att tänka till på.” (13.4) 

Här är det uppenbart att ett beteende måste överges på grund att det är praktiskt 
ogenomförbart. Detta är ett exempel då miljömålen slås i kras när det kommer till 
den individuella nivån, då en person som prioriterar att åka kollektivt till 
arbetsplatsen av miljöskäl, men som reser med egen bil på grund av praktiska 
orsaker.96 En annan intressant utsaga är följande då en informant ursprungligen är 
positivt inställd till sanktioner, men då detta förändras då sanktioner projiceras på 
den egna situationen: 

I: Ja jag tror att det enda (...) som hjälper i slutändan är hårda lagar som talar om  
L: Vad skulle du tycka om det fanns här då? I: Ähh just här ja alltså .. det är ju fråga 
om, alltså det måste va demokratiskt satta lagar man kan ju inte ha ett, man kan ju 
inte ha ett bostadsområde där man där man-.. för att bo här ska man göra si eller så, 
det är emot min grundsyn. Men däremot måste man ha lagar som säger att alla som 
bor i Sverige ska göra på detta sätt L: Dom ska-... kan inte skifta mellan olika, det kan 
inte vara specifikt för att det här är en miljösatsning I: Nej nej alltså det vore 
livsfarligt, för säger man okej till det, då kan man ju dels kan man säga att i det här 
området får det bara bo vita därför det är det vi satsar på här. Alltså det, nej usch, 
även om det är för en god sak så vore det livsfarligt, så det får det inte va. Det kanske 
finns det, men jag känner inte till dom. Jag bryter garanterat mot dom då i såna fall 
((skratt)) kommer och göra det på pin kiv, alltså skulle det komma upp sånt då skulle 

                                            
96 Anna-Lisa Lindén, Människa och miljö (Stockholm, 1994), s. 14. 
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jag då skulle jag bli så där, då skulle det bli fart på mig, då skulle jag göra precis 
tvärtemot liksom bara för att jag inte klarar av sånt där. (3.7) 

Jag tolkar detta som ett uttryck för en revolt mot regleringar och kontroll då 
individen inte vill att någon ska bestämma över dess liv och leverne, men andra 
tolkningar är naturligtvis möjliga. 
 
Positionell nivå 
Det finns vissa svårigheter att få källsorteringen att fungera fullt ut i bostäderna i 
Hammarby Sjöstad. Detta kan förklaras av att byggbolagen fått fria händer att 
utforma inomhusmiljön på sitt sätt. Då skall kriterier gällande arkitektonisk 
utformning kombineras med miljöanpassning av diskbänksutrymme. Flera 
informanter nämner just de små utrymmena under diskbänken och hur det i vissa 
fall leder till att de struntar i att sopsortera. I dessa fall kanske byggherrarnas 
lösningar fungerat som en negativ positionella styrning. 

Information - predikan 
Strukturell nivå 
Informativa styrmedel (predikan) fungerar genom att maktinnehavaren använder 
sig av information, övertygelse eller övertalan för att försöka ändra annans 
beteende. Det kan röra sig om direkt information, utbildning eller upplysning. Det 
karakteristiska för ett informativt styrmedel är att det handlar om 
kunskapsöverföring eller plädering.97 
 Informativa styrmedel är en av de främsta satsningarna i Hammarby Sjöstad. I 
miljöinfocentret arbetar informatörer med att ge information till både besökare och 
virtuella besökare på hemsidan. Till GlashusEtt bjuds även hushållen in för 
informationsträffar inom något ämne som rör vardagliga frågor och miljö, t ex hur 
processen går från avloppsavfall till framställning av gas som i förlängningen ska 
användas till gasspisar i lägenheterna. En informationspärm om miljövänlighet och 
information från GlashusEtt och byggherrarna om satsningen delas ut till samtliga 
boende när de flyttar in. Dessutom kan miljömålen för satsningen ses som rent 
informativa styrmedel i sig. 
 Information är ett svårt kapitel. Individer har olika uppfattning om vad som är 
”lagom”, hur det ska formuleras eller hur ofta informationen skall komma och 
precis så är det i fallet med informationen om områdets miljöprofil. Vissa menar att 

                                            
97 Evert Vedung, ”Styrmedel” i Effektivare energi i bostäder. En antologi om framtidens styrmedel 
(Eskilstuna, 2002), s. 97-98. 
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det blir väldigt mycket att läsa samtidigt som det är svårt att minnas den 
information man fått: 

I: Man fick en sån bunt med saker och det är därför man inte orkar läsa allting. Det 
var kanske lite för häftigt på en gång så att man: Puh, ska jag sätta mig och plöja den här 
bunten med hundra papper!. Det gör man inte. (13.14) 

När det gäller miljömål som informativt styrmedel nämns en mängd svårigheter av 
de intervjuade. Informant 2 anser att uppsatta mål visserligen är bra, men påpekar 
att det kan vara svårt för individen att förstå hur det påverkar dem direkt och 
därmed blir det svårt att motivera ett särskilt beteende.  
 De pärmar som delades ut till de boende vid inflyttningen till de nya 
lägenheterna upplevs liksom miljömålen på olika sätt. Röster hörs bland de 
intervjuade om att ytterligare information behövs, eftersom det som var i pärmen 
inte var tillräckligt och en annan anser att det var allt för mycket. Någon undrar om 
information försvunnit då den förra hyresgästen flyttade ur lägenheten.  
 
Innehållet i miljömålen 
Hammarby Sjöstads miljömål kan som tidigare nämnts ses som rent informativa 
styrmedel i sig. Inställningen till miljömål som verktyg för att få människor att agera 
mer miljövänligt är egentligen inte negativ, men kunskapen om målsättningen är 
inte så utbredd. Flera informanter säger sig ha svårt att berätta om miljösatsningen 
eftersom de vet för lite om den och heller inte anser sig ha märkt av 
miljösatsningen i så stor utsträckning.  

I: Näe. Eller… miljömål jag vet inte riktigt. (...) Jag vet inte riktigt vad du menar med 
miljömål. A: Nä, jag tänker på de här miljömålen som är uppsatta för Hammarby 
Sjöstad. I: Ärligt talat, dom är luddiga för mig. Jag kan inte eh räkna upp vad dom är. 
Jag beskriver min bild av hur jag tror dom är, men jag har inte en aning om det 
sammanfaller med vad som är sant. (13.12) 

 I: Alltså det verkar ju löjligt men jag vet knappt vad är det för miljömål du talar om? 
Att, men, vad gör jag, jag åker kommunalt jag har dom här lågenergilamporna jag 
sorterar mina sopor äh köper ekologiskt äh ja ja 1.10  

Uppenbarligen har inte miljömålen gått fram till alla boende. Intressant är dock att 
trots att de intervjuade inte anser sig veta så mycket om miljösatsningen, nämns 
flera specifika delar av miljömålen, t ex återvinning och källsortering, biogas och 
regleringen av antalet bilar i området samt kollektivtrafik.  
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I: Jag vet faktiskt väldigt lite. Jag vet att vi fick nåt papper när jag flyttade in då, 
tillsammans med alla dom här pappren man får när man flyttar in i en ny lägenhet så 
där. Och det står om miljösatsningen att Hammarby Sjöstad ska vara ett stort 
miljöprojekt, alltihop. Men det har liksom inte riktigt… Man funderar; ’Ha, 
miljövänligt’,  tänker man sig ju; sopsortering. Jag har sett att det finns solceller på vissa 
hus, som uppvärmning. (...) Jag vet faktiskt inte så mycket mera om det. Det är klart 
att själva att sopsortering är ju väldigt mycket miljö-. Det är nästan det man tänker på 
när man säger miljösatsning. Och det har dom väl lyckats med så där, tycker jag. 
((skeptisk ton)).(12.3) 

Det informanterna främst förknippar med miljösatsningen är som tidigare nämnts 
sopsorteringen, men även andra synliga företeelser t ex solfångare på taket och 
biogasspisar. Inbyggda miljöförbättringar typ de specialkonstruerade fönster som 
används i Hammarby Sjöstad nämns inte. Min tolkning är att det är svårare att se 
det inbyggda och andra faktorer som inte syns. 
  
Från mål till handling 
Påverkan utifrån information kan ta lång tid att implementera. Informant 11 menar 
att man måste arbeta kontinuerligt och på olika sätt för att få ut informationen. 
Detta är en fråga om attityder och inställningar och informationen måste upprepas 
och återupprepas, för att få effekt säger han. Vikten av att se konsekvenser av sitt 
handlande med hjälp av information och kunskap betonas också. Därigenom kan 
människor känna att de bidrar till någonting. (11.18)  
 Utbildning, typ föreläsningar för de boende efterfrågas, exempelvis om hur 
sopsorteringen går till och mer ingående hur de boende ska göra. Här är vikigt att 
påpeka att just föreläsningar om olika miljöaspekter och dess konsekvenser 
återkommande ges på GlashusEtt.  
 Vikten av att resten av samhället också utformas mer miljövänligt betonas 
också. Detta kopplas till huruvida miljömålen tas på allvar och informanten ställer 
frågan om huruvida exempelvis källsortering ska ses som någon slags ”terapi” för 
de boende eftersom resten av samhället inte hunnit ikapp när det gäller nivån på 
miljöengagemanget. Exempel ges på hur det gått till vid sopstationen i närheten då 
hon sorterat och sedan fick slänga mesta delen i avdelningen för brännbart.  
 
Positionell nivå 
Den mellanhand som tidigt får kontakt med intresserade boende och har tillfälle att 
informera om områdets särdrag är mäklarna för de olika byggbolagen. En fråga 
som jag ställer är huruvida mäklarna anser att miljöprofileringen är ett vinnande 
koncept? Miljövänlighet är kanske inte det som säljer bäst och allra minst då 
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lägenheterna är av den dyrare sorten. När projektets miljöchef Kerstin Blix slutade 
var det var ingen som efterträdde hennes tjänst. Hon var den som tillsammans med 
byggbolagen hade informationsträffar med de kommande invånarna. Idag 
genomförs inte dessa träffar.  

Mesokontext 
Bland informanterna finns en medvetenhet om att man som boende påverkas av 
varandra och följer det beteende som finns i det hus eller område som de bosätter 
sig i. I Hammarby Sjöstad är detta intressant då de boende tillsammans upprättar 
normerna i och med att ingen varit gammal i gården och ”vet hur det ska vara”. 
Därtill utgör bekvämlighet eller lathet ytterligare en viktig påverkan: 

I: Men sen ska man väl komma ihåg att det är mycket hur det fungerar, hur det lätt det 
är. Om det är problem med det, då blir det ju, då ser man inte de här vinsterna med 
det. Då fuskar man ju och blir lat och faller in i gamla mönster, så fort det blir en 
motgång.(13.12) 

Något som även nämns av en informant är det genanta om någon skulle märka att 
en boende i området [den egna personen] slutar bry sig. Denne tror också att det 
skulle åtgärdas, genom att någon i området skulle säga åt denne. (5.17) 
 När det gäller frågan huruvida man agerar miljövänligt för att bli accepterad i 
området svarar en kvinna att hon gärna vill vara miljövänlig och att hon inte vill 
ställa sig utanför, i och med att de flesta, agerar miljövänligt. Hon betonar att hon 
inte agerar miljövänligt för deras skull, men säger samtidigt att det inte går att ställa 
sig utanför heller. Hon funderar över om vilken betydelse området har; 

I: Men tänk om man bor någonstans där de inte bryr sig om det. Då kanske man 
också blir så där menar jag. Näe, usch, det hjälper inte om det är bara jag. Förstår du? A: Ja. 
I: Det kan man säga att man agerar för varandra och så där.(...) I: Man blir påverkad 
av varandra och så där ja. 14.6 

Inre påverkan 
Genom analys av informanternas utsagor tolkar jag att genom den yttre styrningen 
införlivas ändå i vissa fall miljöbeteende i individens beteende, genom att 
maktinnehavaren producerar en ”sanning”. Individen integrerar då den nya 
kunskapen till sitt medvetande. Det önskade beteendet sker sedan genom en inre 
styrning hos individen enligt olika ”sanningar” som de tagit till sig. På så sätt 
omvandlas den yttre styrningen till en inre styrning. En kvinna gör jämförelser med 
ett ekologiskt område och menar att styrningen inte är så stor i Hammarby Sjöstad. 
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Nedanstående citat får representera de åsikter som räder bland de boende; att deras 
beteende inte främst beror på miljömålen utan på påverkan från övriga samhället 
och omgivningen. (12.12)  

Informant 7 L: Upplever du att du behöver ha en viss miljövänlig livsstil för att du 
bor just i Hammarby Sjöstad? I: Nä det är bara för min egen del som jag vill ha det 
och för jordens. (7.5) 

Behovet av klart definierade mål och kommunikation med de boende påpekas, 
vilket ger att informationen införlivas hos individerna. Faktumet att människor i 
högre grad är villigt inställda att ställa upp om de vet varför och vilka konsekvenser 
deras handlande har, lyfts fram av informanterna. En informant jämför 
miljöpåverkan med den invänjning som behövdes under en längre tid för att få oss 
använda bilbälte. Först i början sågs det som något oerhört obekvämt och 
krångligt, medan det nu är helt självklart och ingenting vi tänker på. (12.12) 
 En annan åsikt som yttrycks av en boende är att det inte går att ställa några krav 
på en miljövänlig livsstil på de boende, men då de boende blivit försedda med 
förutsättningar finns ingen ursäkt till att inte göra det. Åsikter förs också fram om 
att sopsortering ligger i tiden och att det även är lättare här i Hammarby Sjöstad, 
eftersom förutsättningar för källsortering finns. Dock kan det vara svårare att bo 
här som äldre på grund av behovet av rörlighet då man ska sortera ”vissa saker på 
ett ställe och vissa på ett annat.” (6.9) 

Drivkrafter 
Som tidigare nämnts finns inga sanktioner i Hammarby Sjöstads miljösatsning, utan 
endast regleringar och mål som ska uppnås. Det vidtas således inga åtgärder om 
individerna inte följer målen, trots att stadsdelens mål är avhängigt att de boende 
agerar miljövänligt. Slutsatsen är att invånarna förutsätts agera på ett visst sätt utan 
specifika hållregler för detta. Förhoppning ställs sålunda till att den egna drivkraften 
ska påverka det egna agerandet för ett hållbart ekologiskt samhälle. Med 
utgångspunkt att det är viktigt att invånarna förändrar sitt beteende och agerar mer 
miljövänligt, kommer uppenbart frågorna; på vilket sätt det ska ske och vilka 
drivkrafter som skulle få allmänheten att följa dem?  
 Bland intervjusvaren kan tre synsätt skönjas; en egen ekonomisk vinning, 
inbyggda funktionella och tekniska lösningar i husen samt ideologisk övertygelse; t 
ex tankar om barnens och barnbarnens välbefinnande eller en övertygelse genom 
kunskap om vad som händer med miljön. De inbyggda lösningarna kan ses som ett 
sökande av bekvämlighet och en önskan om att slippa ifrån det egna ansvaret. 
Samtidigt uttalar flera av de boende att befintliga inbyggda lösningar som 
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exempelvis möjlighet att ställa om värmen då man reser bort inte används. Skälet 
anges vara att ingen ekonomiskt vinning ses.  

Kanske om man visste att man skulle vara borta en vecka att man kunde trycka på 
”bortaläge” och spara lite energi. Fast man har ju inget för det. För idag är ju värme 
inbakat i hyran. Jag tror att alla människor ser till sin egen plånbok, så hade man fått 
betalat för det själv så hade man nog varit mer aktsam och tänkt till, men i och med 
att… det är ett steg som jag måste tänka mer på – värme av eller på. Man har 
ingenting för det, det finns ingen motivation mer än om man tänker det här globala 
perspektivet. (13.6) 

Det är främst inom energiområdet som informanterna ser någon orsak till att spara, 
varför drivkrafter främst sammankopplas med frågor om energi. På frågan om vilka 
drivkrafter som skulle kunna påverka ett sparande av vatten nämns individuell 
mätning och debitering av varmvatten och att det då skulle bli dyrt att använda 
vatten. Flera informanter gör kopplingen att det skulle ha upplevts mer befogat att 
vara mer sparsam om de t ex bott i villa. I villor betalar ägaren det vatten som 
hushållet använder. Av vissa av de intervjuade i Hammarby Sjöstad anses dock inte 
ekonomisk vinning vara någon drivkraft av den orsaken att ett litet hushåll endast 
ger liten förtjänst i jämförelse till investerat arbete. Boende ser inte heller det 
logiska i att spara vatten, eftersom vi inte i Sverige har någon större brist på vatten, 
vilket kan förklara det ironiska svaret nedan. En boende ser det nästan absurt att 
spara vatten. Vi talar om att duscha kortare och han säger; 

I: … Ja, det är nästan det enda jag skulle kunna spara på. A: Snåldiska…? I: Eh, … 
spola varannan gång eller? ((ler)) (13.10) 

Samma sak gäller då vi talar om att dra ned energiförbrukningen. En tendens som 
kan ses i intervjusvararen är att informanterna anser att de egentligen inte kan spara 
så mycket mer än vad de gör. Nästa steg skulle i så fall vara att förändra sin livsstil 
och inte använda apparater som mikrovågsugn eller TV i så stor utsträckning som 
nu. Individen är inte villig att ändra sin livsstil och dra ner på bekvämligheten. Det 
hela uppfattas som något absurt av informanten. Uppfattningen om vad som är 
miljövänligt agerande dras till sin spets; allt eller inget.  
 En annan drivkraft för att öka miljöagerandet nämns vara uppföljning genom 
feedback om vad som händer med soporna efter sorteringen och var komposten 
tar vägen. Detta kan ge mer förståelse och därmed motivation, men det är ett långt 
steg från att veta hur man ska agera miljövänligt till att faktiskt göra det. Ofta 
inkräktar miljömedvetenhet på den moderna livsstilen och utgör hinder för 
individen att agera miljövänligt. En koppling som kan göras till dagens livsstil och 
miljövänligt agerande är att informanter tycker att miljöagerande ska vara ett 
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naturligt sätt att leva, att miljömålen ska vara inbyggda och inte innebära någon 
slags belastning. De menar att fungerande miljömål förutsätter en organisering:  

 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) 

Exempel på inbyggda funktionella lösningar vilka anges som förutsättningar eller 
drivkraft att agera miljövänligt är att funktionella och praktiska miljörummen med 
praktiska underlättande lösningar.  

Jag skulle nog gärna vilja källsortera, bara det inte vore så mycket fix, jobb och bök. 
Det skulle fungera bra, på nåt sätt. Jag har ingen bra lösning på det men att… Det 
skulle få mig att ändra mitt beteende. 13.10.  

Drivkrafter för att spara vatten, energi och källsortera ses av andra informanter som 
ideologiska, en önskan om att leva miljövänligt och inte en ekonomisk fråga. 
Boende hävdar även att drivkraften måste komma inifrån, från individen själv. De 
menar att det inte skulle fungera med individuella sanktioner, eftersom samhället 
inte är redo för det än.10.17 

Sammanfattande analys  
Efter att ha studerat detta miljöprojekt kan konstateras att det inte är enkelt att 
genomföra ett miljöprojekt i så stor skala och med så många inblandade som i 
uppbyggnaden av stadsdelen Hammarby Sjöstad. En slutledning jag gör är att det är 
viktigt med ett genuint boendeinflytande då det innebär en förändring av 
individernas boendemiljö och livsmönster, mot vad de annars är vana vid. I arbete 
med hållbar utveckling i bostadsområden finns olika viktiga faktorer som 
underlättar. Samspelet mellan de konkreta fysiska utformningarna och individernas 
livsstil i bostadsområdet är viktig. Därtill kommer den sociala invänjningsperioden 
och de sociala mönster som används i området, vilket även innebär ett visst mått av 
lärandeprocess. Allt handlar inte om kunskap och löser sig heller inte med mer 
kunskap, men det utgör naturligtvis en förutsättning. Därtill kommer vilja till 
förändring och en känsla av förändringens betydelse samt en förmåga att se det 
egna beteendet som en del av något större och vad det leder till i förlängningen. 
 Flera boende känner inte till miljömålen i sin egen stadsdel särskilt ingående och 
anser inte heller att de har märkt av miljösatsningen i så stor utsträckning. Det som 
dock förknippas med satsningen främst är sopsorteringen och bilpoolen, men även 
andra synliga företeelser t ex solfångare på taket och biogasspisar. Tidigare forskning 
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kring miljömålen i Hammarby Sjöstad visar just att individerna har svårare att 
koppla det icke synliga till miljömålen.98  
 Uppfattningen om vad som är miljövänligt agerande kan även dras till sin spets och 
upplevas som att det gäller allt eller inget. En informant diskuterar vad han skulle 
kunna göra ytterligare, för att spara vatten och kommer fram till det skulle i så fall 
innebära att ”snåldiska” eller endast spola i toaletten varannan gång. Detta citat 
visar på att kraven för att agera miljövänligt kan upplevas övermäktiga och att det 
egna självbestämmandet och bekvämligheten då blir hotat. Detta dras till sin 
yttersta spets då han säger att ”då är det väl lika bra att sitta med en bok i 
stearinljusets sken och åka häst och vagn”. Det som är kännetecknande med citatet 
är att strävan att vara mer miljövänlig kan drivas ”in absurdum”. 
 Man kan ana att individen upplever att ett djupare miljöengagemang känns 
övermäktigt och visst får miljömålen ett tydligt inflytande över utformningen av 
området och även en anpassning för den enskilda individen. Faktumet att 
individens livsstil påverkas torde göra att individen får en framskjuten roll i 
miljöprogrammet, men så är inte fallet. I miljöprogrammets nuvarande form saknas 
dock den boendes roll. Som tidigare nämnts ligger fokus för miljöprogrammet på 
byggnaderna. Därtill uppfattar jag att projektets uppgift inte ses vara att påverka 
individerna, utan att förändring av individens beteende och livsmönster ligger på 
samhällsfunktioner som skola eller skattesystem etc. Genom att använda skatter 
kan staten komma till rätta med felaktiga beteenden hos medborgarna. Detta är ett 
sätt, men min förhoppning vore att en förändring skedde hos individerna själva 
utifrån kunskap och en vilja att naturen och atmosfären kan fortleva till 
efterkommande generationer. 
  Jag anser att individens roll borde lyftas fram ytterligare i miljömålen. 
Förhoppningsvis kommer detta att ske efter den revidering som pågår av 
miljömålen då de kunskaper som genererats vid forskning kring kommunikationen 
mellan kretsloppsbolag och boende i Hammarby Sjöstad99 tillvaratas och 
förhoppningsvis även kunskaper från denna uppsats. 
 En annan slutsats jag gör utifrån avsnittet med ekonomisk styrning är att vissa 
av informanterna förespråkar ekonomiska lättnader eller sanktioner, medan vissa 
inte anser att det skulle göra någon skillnad eftersom de inte använder vatten eller el 
i någon större grad.  

                                            
98 Kate Axelsson m.fl., Hammarby Sjöstad. En kvalitativ studie av människors faktiska miljöbeteende 
och dess orsaker (Stockholm, 2001). 
99 Nors, Linda, Klockner, Anna, Drangert, Jan-Olof, Effektiv kommunikation? Uppfattad och uppmätt 
påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm, Stockholm Vatten, 
Renhållningsförvaltningen, Fortum (Publiceras hösten 2004) 
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Min uppfattning är att boende med bättre inkomst inte är så angelägna om att 
sänka sina energikostnader som de med något sämre ekonomi. En tendens som 
även är synlig bland intervjusvaren är viljan att köpa sig fri från egeninsatser, vilket 
kan sammankopplas med min tolkning av miljömålen, att dess intention är att så 
mycket som möjligt av miljöfrämjande insatser ska vara inbyggt i husen.  
 Här anser jag att det passar bra att koppla tillbaka till Foucault som menar att 
makten kan innehas av andra än endast staten och att den då praktiseras ”med hjälp 
av administrativa tekniker snarare än genom rättsbegrepp, med metoder för 
normalisering och inte med lag, med kontroll istället för straff.” 100 Vad som inte 
stämmer i projiceringen av dessa teorier på Hammarby Sjöstad är att kontrollen är i 
det närmaste obefintlig. Här ställs förhoppningen istället till individens kunskap och 
självreglering.  

Diskussion 
Fokus för studien har varit att studera miljömål vilka rör de boende direkt och 
indirekt samt hur styrning med hjälp av dessa sker. I resultatavsnittet redogjordes 
exempel på de styrmedel som används i projektet Hammarby Sjöstad, vilka 
presenterades med hjälp av citat från intervjuer med boende i Sjöstaden. Där 
förklarades även de boendes drivkrafter för att agera miljömedvetet, utifrån de 
intervjuades utsagor. Resultatet svarar på frågeställningarna om vilka styrmedel som 
används för att förändra och påverka invånarnas miljöbeteende och hur dessa 
uppfattas av de boende samt vilka drivkrafter som finns för miljöbeteende. 

Styrning på strukturell nivå 

Ekologismen – en ny sorts social ingenjörskonst? 
I inledningen av miljöprogrammet beskrivs förhållandet med att allt fler individer 
försöker leva miljövänligt och målet att hela samhället ska arbeta för en hållbar 
utveckling.101 Hammarby Sjöstad, som ny stadsdel har goda möjligheter att 
”undanröja hinder och skapa förutsättningar som motsvarar människors 
förväntningar och krav på att kunna utveckla nya livsstilar och verksamheter med 
långt gående miljötänkande”, som det beskrivs i områdets miljöprogram.102 Kanske 
är det på denna våg man hoppas kunna rida, att individerna själva har kommit så 

                                            
100 Sven-Åke Lindgren ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månsson, Moderna 
samhällsteorier (Stockholm, 2000), s. 357. 
101 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 2, 
 http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoprogr.pdf 
102 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad, s 2. 
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pass långt i sin miljömässiga mognad att de själva ser sitt ansvar i arbetet för miljön. 
Jag hoppas att detta inte ligger alltför många år framåt, utan att detta i så fall sker 
successivt. 
 Hammarby Sjöstad representerar en del av det nya sättet att se på miljö och 
miljöproblem. Det framtida miljövänliga samhället benämns ofta som Det ekologiskt 
hållbara samhället och formuleringen: behovet av att skapa ett hållbart samhälle återfinns 
gång på gång i nytänkande miljösammanhang. Det är numera mera vanligt att 
framhålla miljöfrågans positiva sida med olika åtgärder, istället för den mer negativa 
sidan med olika problem och risker. Det är populärt att tala om en hållbar 
utveckling, kretslopp och kompostering i samband med publika texter om miljö. 
Genom att lägga tonvikten på det positiva är tanken att det genererar en tilltro till 
individen och till vetenskapen.  
 Det går att dra tydliga paralleller mellan ekologismen och den sociala 
ingenjörskonst som växte fram från och med det socialistiska 1930-40-talet. 
Kritiken mot dagens ingenjörskonst; ekologismen gäller tillvägagångssättet, att 
kollektiva medel används, men att ansvaret dock vilar på individen.103 Fokus för 
förändring ligger således på individens livsstil och dess påverkan på miljön, samt 
dess förutsättningar för hållbar utveckling. Rent konkret innebär det att individen 
ska spara vatten och energi, källsortera och köpa rätt miljöanpassade varor och att 
makten och beslutet är taget av kommun eller andra ansvariga för miljöprojektet. 
Ekologismen utgör en styrningspraktik där individen ska ta sitt ansvar men där de 
stora bolagen tar in den ekonomiska vinsten.  
 En annan koppling mellan ekologismen och den sociala ingenjörskonsten utgår 
från litteratur av Eva Sandstedt och Sophia Lövgren som jag tidigare refererat till. 
Eva Sandstedt menar t ex att genom upprepning av det positiva vokabuläret finns 
just en risk för ekologisk ingenjörskonst vilket representeras av en övertro på 
tekniska lösningar och en påverkan på individens beteende.104 I Hammarby Sjöstad 
finns flera inbyggda energisparande funktioner, som snålspolande toaletter, 
inställbara klimatanläggningar i lägenheterna och solfångare på taken vilka genererar 
värme till uppvärmning. En intressant reflektion är att de boende efterfrågar just 
flera inbyggda lösningar vilket jag sammankopplar med att de då kan slippa 
engagera sig. De boende upplever att miljömedvetenhet ofta inkräktar på den 
moderna livsstilen och utgör ett hinder för individen att agera miljövänligt. En 
                                            
 
103 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk. Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002), s. 168. 
104 Eva Sandstedt, ”Integration av bostads- och miljöfrågan – om risken för ekologisk ingenjörskonst” 
i Bostadspolitik för tjugohundratalet – Återtåg och nya värden. Red. Bengt Turner och Evert Vedung, 
(Gävle, 1997) s. 246. 
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slutsats som jag gör utifrån föreningen av dagens livsstil med ett miljövänligt 
agerande är att informanter anser att miljöagerande inte skall medföra några större 
omställningar eller innebära någon slags belastning utan att miljömålen ska vara 
inbyggda i husen. De efterfrågade inbyggda lösningarna kan ses som ett sökande av 
bekvämlighet och en önskan om att slippa ifrån det egna ansvaret. Samtidigt uttalar 
flera av de boende att befintliga inbyggda lösningar som exempelvis möjligheten att 
ställa om värmen då man reser bort i nuläget inte används. Skälet anges vara att 
man inte ser någon ekonomiskt vinning för sitt agerande.  

Styrmedel och makt 
Jag förvånas på ett sätt över att invånarna fogar sig efter miljömålen i så pass stor 
utsträckning. En kvinna gör t ex jämförelser med ett ekologiskt område och menar 
att styrningen inte är så stor i Hammarby Sjöstad. Då är min reflektion att de boende 
i ett ekologiskt bostadsområde mer aktivt väljer denna livsstil. För boende i 
ekologiska byar eller stadsdelar finns krav på de boende om att uppfylla så kallade 
miljökrav eller mål från övre makt. Dessa kan upplevas som ett yttre krav; svåra att 
kombinera med den egna livsstilen. Här kan kopplas till såväl governmentality, som 
innebär att staten på olika sätt styr kommuner och i sin tur individer att agera på ett 
visst sätt, men även till den makt som staten, i detta fall Stockholm Stad innehar.  
 Enligt Robert Dahl måste innehavaren av makt även förfoga över resurser för 
att kunna få den andra att göra något som den annars inte skulle göra.105 Min 
reflektion är att staten förfogar över verktygen att styra med; käppen, moroten och 
predikan, därtill att hela samhället i övrigt strävar åt rätt håll samt att de styrande 
har tilldelats makt att ålägga de boende att agera miljövänligt. Makten är alltid 
förbunden med kunskap och makt och kunskap förutsätter varandra, vilket 
sammanfaller med Foucaults syn på makt som förutsätter en relation mellan makt 
och vetande. 106 
 I resultatet återges citat från de intervjuade och där framkommer att individen i 
stor utsträckning eftersträvar stort egenbestämmande över sitt eget liv och sin 
livsstil. Detta krockar på ett sätt med de styrningar eller regleringar som finns i 
Hammarby Sjöstad då staten agerar i enlighet med individens frihet och därtill 
använder den inre kontrollen då individen införlivat statens sanning. Den inre 
kontrollen visar sig i att människor även eftersträvar ordning och därmed 
kontrollerar varandra, vilket fungerar eftersom den enskilda individen oftast inte vill 
sticka ut och vara annorlunda. Detta utgör socialpsykologiska förutsättningar för 

                                            
105 Olof Petersson red. Maktbegreppet, (Stockholm, 1989), s. 171. 
106 Sven-Åke Lindgren ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månsson, Moderna 
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hur väl miljöanpassningar slår ut. Exempelvis innebär grannskapet en positiv 
påverkan för miljöengagemanget.107 Individer studerar varandras beteende och en 
viss kontroll förekommer mer eller mindre medvetet bland boende. Det kan även 
ses som att invånarna införlivat ett visst habitus och handlar vanemässigt då de 
anger att de inte säger sig veta så mycket om miljösatsningen men ändock nämner 
flera specifika delar av miljömålen och även anger att de åker kommunalt och 
handlar ekologiska varor, etc. 

Ekonomiska styrmedel kopplat till habitus 
I resultatets avsnitt om ekonomiska styrmedel framkommer att vissa hushåll inte 
ser någon drivkraft att spara energi då de inte anser att kostnaden för el är 
anmärkningsvärt hög. Jag ser inte hur det skulle vara möjligt att motivera rika 
människor att spara energi utan att de införlivar kunskapen om hur ett negativt 
beteende påverkar miljön. Jag anser därför att det kan vara svårt att använda 
ekonomiska styrmedel mot gruppen välbeställda människor. Kanhända att 
återkoppling av kretsloppsbolagen skulle kunna fungera bättre på denna grupp? 
Vissa boende uttrycker också en önskan om att få veta vad ett visst beteende 
innebär i förlängningen.  
 Tidigare har Bourdieus begrepp habitus tagits upp. Med hjälp av detta förklaras 
människors föreställningar och agerande utifrån deras inbyggda förmåga att tänka 
och handla, utifrån deras livsvärld och habitus. Bourdieu menar att människan föds 
in i ett visst habitus och lär in vissa regler och normer genom en 
socialisationsprocess.108  I samband med invånarnas utsagor kring miljöagerande i 
Hammarby Sjöstad kan habitus användas för att förklara hur de agerar. Individens 
miljöengagemang är tydligt avhängigt dess livsstil och den livsvärld denne lever i, 
vilket är Bourdieus begrepp. 109  
 Trots att medelinkomsten i området inte är över det normala i Stockholm kan 
det ändå vara av vikt att notera att de mindre lägenheterna med 1 rum och kök 
kostar ca 1 miljon kronor och att det finns lägenheter upp emot 7 miljoner kronor. 
Det skulle vara möjligt att lägga ett tydligt klassperspektiv på miljöfrågan, vilket inte 
har gjorts i denna studie. Intressant är ändå att ta upp faktumet att informanternas 
utsagor färgas av sin sociala bakgrund och tidigare erfarenheter. Individen agerar 
enligt den klass den tillhör och lever även enligt en viss ekonomisk standard. Den 
                                            
107 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk. Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
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största gruppen invånare i Hammarby Sjöstad utgörs av gruppen 30-44 år. Därefter 
kommer åldersgruppen 45-64 år.110 I den senare gruppen finns de som tidigare bott 
i villa, men som nu valt att flytta till ett bekvämt boende i Hammarby Sjöstad. 
Dessa individer skulle kunna sägas utgöra en medelklass och detta sammantaget 
med att de tidigare bott i villa kan påverka deras vanor och rutiner, vilket kan 
sammanfalla med ett efterfrågat beteende i den ekologiska stadsdelen i fallet med 
en lägre vattenanvändning, men kanske inte i andra. 
 Även om det inte går att tala om en homogen grupp av människor i Hammarby 
Sjöstad kan ändock sägas att de intervjuade tillhör en konsumerande grupp av 
människor och är en konsekvens av de livsformer som sammantagna utgör vårt sätt 
att leva i det senmoderna samhället. Det är också viktigt att notera att det 
senmoderna samhället präglas av komplexitet, vilket jag anser medverkar till 
svårigheten att få alla att ändra sina beteenden – även om de har kunskapen. 
Utifrån informanterna intervjusvar är det tydligt att invånarna inte tolkar budskapet 
utifrån samma perspektiv, utan är avhängiga skilda värderingar och tolkningsramar. 
Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att vårt vardagsbeteende påverkas av våra 
föregående förhållanden och erfarenheter. Detta kan också kopplas till Bourdieus 
habitus, anser jag. 
  Vårt samhälle karaktäriseras av individualism och därtill anser jag att effekten av 
informationen avgörs av om övriga faktorer underlättar eller hindrar och bland 
intervjusvaren kan ett motstånd mot pekpinnar och regler som begränsar den 
individuella valfriheten uppfattas. Några av informanterna nämner också att 
drivkrafterna måste finnas i individens vilja att agera miljövänligt. Bland svaren 
råder även röster menande att det som skulle kunna påverka människors beteende 
vore ekonomiska incitament. Enligt denna syn är individen i behov av bekräftelse 
och egen vinning för att förändra sitt beteende. 

Styrning på positionell nivå 
En reflektion som jag gör är att vissa byggbolag som uppförde bostadsrätter hade 
sämre fasadkonstruktioner än de som byggde hyresfastigheter. De förstnämnda 
behövde inte tänka på driften, eftersom det skulle tas omhand av de enskilda 
bostadsrättsföreningarna och vinnlade sig inte om att använda de bästa och därmed 
dyraste materialen, vilket även uppmärksammats i media i stadsdelens första 
uppbyggnadsperiod.  
 Vad man strävat mot i projektet Hammarby Sjöstad är att alla förutsättningar 
skulle finnas för en ekologisk stadsdel, men därtill måste systemet tåla att det finns 
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vissa som struntar i miljön. Detta kan ses som en av anledningarna till att så mycket 
av de miljöfrämjande åtgärderna finns inbyggda i husen.111 I husen har t ex 
specialtillverkade fönster använts för att spara energin, men om de boende inte 
inser effekten och värdet av energisparande åtgärder utan har fönstren öppna t ex 
för vädring under vinterhalvåret tillintetgörs vinsten med de tekniska åtgärderna. 

Mäklarnas roll 
Under 1940-talets funktionalistiska era talades om ljus, luft, och funktion och även i 
dagens Hammarby Sjöstad utgör ljus och luft viktiga element. Arkitekturen är av 
det senaste slaget och karaktäriseras av trä, omsorgsfulla detaljer, samtidigt 
arkitektoniskt nytänkande hus med stora fönster, inglasade trapphus och generösa 
innergårdar skapar ljusa luftiga områden. Lägenheterna karakteriseras av sina stora 
fönster, många med utsikt över vattnet och vissa kvarter har t.o.m. trappor fram till 
kajen. Genom stadsdelens centrala delar går en esplanad med en bro över Sickla 
kanal och sjöstaden är vackert belägen mellan innerstad och naturreservat. Därför 
är det lätt att förstå att det är en lukrativ marknad för de mäklare som placerat sig i 
området för att sälja de exklusiva lägenheterna. Här finns, som tidigare nämnts, 
lägenheter för upp emot 7 miljoner SEK och självklart gör mäklarna allt för att sälja 
dessa lägenheter. Jag har tidigare tagit upp mäklarnas roll och deras makt att kunna 
påverka bilden som förmedlas till presumtiva köpare eller hyresgäster. Mäklarnas 
främsta intresse är ju sålunda att sälja lägenheter och tyvärr kanske inte 
miljöaspekten är så säljande ännu som man kunde hoppas. Mäklarna informerar 
kanske inte i första taget om att området har en miljöprofil, då detta inte endast är 
ett säljande koncept, utan även kan kopplas samman med en speciell livsstil. Idag 
då lägenhetsförsäljningen gått ner är miljöinriktningen på stadsdelen och hushållen 
inget som ökar intresset från köparna. Konsekvensen av att den boende inte fått 
information om vad miljösatsningen i området riktigt innebär kan vara att detta 
kommer som en negativ överraskning och någonting som denne inte känner sig 
delaktig i. 
 Tidigare fick de nyinflyttade information vid ett installationsmöte från chef och 
miljöchef i projektet. En av fördelarna med detta var, anser jag, att de fick träffa de 
ansvariga bakom idén. Tyvärr sker inte detta längre. 
 Det personliga engagemanget är som alltid viktigt, även här i projektet 
Hammarby Sjöstad. Jag har uppfattningen att nivån på det egna miljöengagemang 
har betydelse för vad som sker vid förhandlingar på kommunnivå, inom 
organisationer och företag. När de byter tjänster och organisationer försvinner både 
kunskap och vision, och den kan vara svår att förmedla till någon efterträdare. 
                                            
111 Anteckningar från intervju med Hammarby Sjöstads förra miljöchef Kerstin Blix. 
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Direkt styrning och indirekt styrning 
I samband med de inbyggda miljöåtgärderna anser jag det relevant att tala om en 
direkt styrning och en indirekt styrning. Den direkta styrningen handlar om regler 
och den indirekta styrningen rör det som den enskilde inte kan påverka. Den 
direkta styrningen framstår som dennes enskildas val, men visar sig vara ett 
ickepåverkbart beteende utan andra valmöjligheter, som i fallet med det begränsade 
antalet parkeringsplatser. Genom den indirekta styrningen påverkas de boende att 
tro att de själva gör ett medvetet val och jag anser att staten använder individens 
självständighet och vilja att göra egna val, för att styra. Resultatet av styrningen kan 
bli detsamma som en direkt styrning, men uppfattas mindre tvingande eftersom 
individen bestämmer själv. Självreglering och inre kontroll kan exemplifieras av 
miljörummen och dess skötsel då grannar håller efter varandra. Den boende vill 
inte utmärka sig som miljöovänlig, utan ser hur andra gör och försöker efterlikna. I 
ett välfungerande område blir det välsorterat i soprummet och var sak läggs på sin 
plats. Sophia Lövgren skriver om att styrning syftar till att forma individens 
beteende enligt specifika normer och för specifika skäl, vilket även är fallet med 
styrningen i Hammarby Sjöstad.112 
 Den sociala förmågan och viljan visar sig i vardagen. Genom den yttre 
styrningen införlivas förhoppningsvis miljöbeteende i individens beteende genom 
att maktinnehavaren producerar en ”sanning” i enlighet med en samhällelig ekologi. 
Individen integrerar då den nya kunskapen till sitt medvetande. Det önskade 
beteendet sker därefter genom en inre styrning hos individen enligt olika 
”sanningar” som de tagit till sig. Genom detta omvandlas den yttre styrningen till 
en inre styrning. Detta anser jag är en konkret form av governmentality som 
tidigare tagits upp. 
 Här kan det vara passande att koppla tillbaka till Foucault och hans syn på makt, 
vilket kan ses som en betydande komponent i samband med styrning. Foucault 
menar att människan befäst sig själv genom kunskap och gjort sig till subjekt 
genom just regleringstekniker då de genom ett frivilligt och aktivt handlande 
omvandlar sig. Därigenom fastställs subjektet utifrån och i förhållande till bl. a 
sociala praktiker och andra subjekt. 113 Jag sammankopplar individens behov av att 
bekräfta sin egen existens genom självreglering till de regleringar och föreskrifter 
som de studerade individerna i Hammarby Sjöstad införlivar som sina egna för att 

                                            
112 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk. Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002), s. 29. 
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inte känna sig styrda, då det skulle påverka deras identitet negativt. Styrningen 
upplevs på så sätt inte negativ.  
 Målet med styrningen inom governmentality är således att åstadkomma 
medborgare som agerar efter de uppsatta målen och tillåter ”det yttre självet” att 
styra sin vardag och sitt liv.114 Detta anser jag att man till viss del lyckats med i 
projekt Hammarby Sjöstad i och med de miljörum där sortering sker till viss del 
öppet. Man skulle t ex kunna tänka sig ett annat scenarium om sorteringen skulle 
ske dolt i lägenheterna i olika sorteringsfack som gick direkt till en anslutning som 
tog hand om detta. Då skulle ingen kunna se i vilken grad grannarna sorterade, 
vilket jag förmodar skulle påverka motivationen negativt. Detta kan jämställas med 
den psykologiska effekten av någon eller några andras närvaro på en persons 
beteende, vilket benämns social facilitation.115 Motivationen ökar och eventuellt även 
prestationen. 
 Jag finner det även intressant att trots att dagens individer måste sägas vara 
högutbildade, upplysta och intellektuella kan staten använda governmentality i sin 
styrning. Jag anser att det kan vara just inställningen om att ”veta” som staten 
använder sig av för att få medborgarna att ”agera rätt”. En annan åsikt som 
uttrycks av en boende är att det inte går att ställa några krav på en miljövänlig 
livsstil hos de boende, men eftersom de boende blivit försedda med förutsättningar 
finns ingen ursäkt till att inte göra det. 

Inre kontroll 
I projektet i Hammarby Sjöstad var utgångspunkten att bygga ett ekologiskt hållbart 
samhälle men därmed inte att specifikt rikta sig till miljöintresserade boende, utan 
till en bredare grupp. Inriktningen för stadsdelen var alltså inte likt den i ekobyar 
där huvudsakligen individer med ett genuint miljöintresse bor. Stadsdelen använder 
sig av ett miljöprogram vilket reglerar stadsdelens miljöinriktning, men vad som 
egentligen krävs av den enskilde individen kan variera väldigt mycket. I vissa 
bostäder i Hammarby Sjöstad finns inbyggda energibesparande åtgärder, 
exempelvis snålspolande toaletter, energipaneler där inomhustemperaturen kan 
ställas in, medan det i vissa lägenheter snarare finns energitjuvar, bestående av de 
många hushållsmaskiner som kräver mycket ström. 
 I målsättningen anges även att de högt ställda målen kräver ett samarbete med 
en mängd olika instanser och grupper, för att få fram nya och initiativrika lösningar 
inom ett heltäckande område.116 En stor grupp som jag anser att man borde lyssna 
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på och rikta sig till är de boende i området. Min uppfattning är att de utgör den 
största påverkansfaktorn eftersom en motsträvig grupp kan omintetgöra även de 
bästa tekniska lösningarna. Individerna, i sin tur, framför en förhoppning och 
önskan om att de flesta miljöåtgärderna skulle ”byggas in”, men detta vill jag avråda 
ifrån då jag anser att en viktig beståndsdel går förlorad. Jag menar att 
miljöengagemanget försvagas om ytterligare miljöåtgärder byggs in eftersom 
individen inte längre alltfullt engageras och entusiasmeras. 
 Inom miljöutredningar har ansvaret ändå alltmer kommit att läggas på den 
enskilde individen istället för som förut då stora fabriker med sina utsläpp sågs som 
de stora bovarna. Idag ses de små utsläppen här och var vara det som ska åtgärdas. 
”Det berör människor i gemen och anses kräva ett samhällsperspektiv som 
fokuserar individ och hushåll. Målsättningen är att individen ska börja uppträda 
som miljövänlig konsument och aktör. Tanken är att om människors beteende 
förändras så förändras också omgivningen och samhället.”117 Kanske kan det vara 
på sin plats att här ställa frågan huruvida den enskilda människans livsföring 
verkligen kan påverka miljöförstöringen eller om det ligger på helt andra områden 
och nivåer. 

Idealt eller verkligt beteende 
Det är inte alltid den ideala handlingen utförs. Skillnaden mellan det ideala och det 
verkliga beteendet kan i vissa fall definieras som social ohörsamhet. Endera beror 
det på orsaker kopplade till individen eller dess omgivning. På individnivå finns 
flera bevekelsegrunder; t ex att individen inte fått tillräcklig information, alternativt 
faktorer som är sammanbundna med den livsstil individen tillhör. En orsak icke 
bunden till individen utgörs exempelvis av att omgivningen genom sin utformning 
eller organisation försvårar miljömässigt agerande. Ett annat exempel kan vara då 
trycket från andra påverkar personen att inte ha vissa värderingar eller 
levnadsmönster.118 
 Anna Lisa Lindén menar att det är viktigt att skilja mellan tanke och handling 
och inte tolka de utsagor informanterna ger om vad de säger sig vilja göra som ett 
uttryck för deras faktiska miljöbeteende. Hon menar att det alltid finns en skillnad 
mellan tanke och verklig handling och refererar även till forskning som visar att 
sambandet mellan attityder och faktisk handling är relativt lågt. 119 

                                            
117 Eva Sandstedt, (Gävle, 1997) s. 244. Läs även R. Lidskog, E. Sandstedt och G. Sundqvist, 
Samhälle, risk och miljö (Lund, 1997), s 74 ff. 
118 Anna-Lisa Lindén, Människa och miljö (Stockholm, 1994), s. 17. 
119 Lindén, s. 55. 
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Utifrån detta kan det vara intressant att uppmärksamma en informants utsaga ur 
studien. Informanten berättar att han inte åker kommunalt, men ropar till frun som 
får konfirmera att kollektivtrafiken fungerar eftersom han inte använder den.  

I: Jag åker aldrig kollektivtrafik, men nu är ju min fru med: ((vänder sig inåt köket 
och frågar sin fru: ’Men nog fungerar den; kollektivtrafiken nu? Men Tvärbanan och 
så, det fungerar väl bra?’ F: ’Ja, den fungerar nu.’ I: Med bussar och in till stan, så att 
det-.” (9.3) 

Samme informant svarar på följande sätt på frågan om han blir påverkad om han 
ser eller hör andra i området som agerar miljövänligt:  

”I: Ja, det är klart man blir. Ja. ((host)) A: På vilket sätt kan det vara? I: Nja… ((ehe)) 
Nja… men bilen. Man kanske,- förut tog man alltid bilen när man skulle till stan. Det 
gör vi ju inte nu. Nu åker vi ju alltid kommunalt.” (9.6) 

Min reflektion är att utsagan kan ha flera olika orsaker. Det kan dels bero på en inre 
styrning genom att individen vill leva upp till någonting som inte motsvarar dennes 
egentliga beteende eller livsstil. En annan förklaring kan vara att informanten har 
uppfattningen att intervjuaren efterfrågar svar som visar på ett tydligt miljövänligt 
agerande. Ett annat sätt att förklara ändringen av utsagan är en ambivalens mellan 
den miljövänliga diskursen och den senmoderna diskursen, att mannen slits mellan 
kraven att uppfattas miljövänlig eller sin egen livsstil. Jag anser att det helt klart 
finns en konflikt i att leva miljövänligt i dagens materiella högteknologiska 
samhälle, men det finns säkert flera möjliga orsaker till varför utsagan ändras.
 Samstämmighet mellan handlingar och värderingar kan betraktas som ett 
eftersträvansvärt ideal för livsstilen. I vardagslivet händer det emellertid ofta att ett 
prioriterat beteende måste överges på grund av ett hinder eller på grund av att det 
är praktiskt ogenomförbart. Detta gestaltas i resultatet av en person som 
eftersträvar att åka kollektivt men som på grund av bristen på parkeringsplatser inte 
ser sig ha möjlighet till det utan åker bil. I detta fall blir det uppenbart att 
miljöarbetet får motsatt konsekvens då den boende upplever att han måste agera 
mot sina värderingar. En vision om ett bilfritt samhälle kan låta enkelt, men vid 
närmare studier kan det innebära stora förändringar av miljön och livsstilen för 
invånarna i området. 
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Att ligga före utvecklingen 
Rättvisa betonas bland informanterna. Det måste t ex råda en gemensam miljöstrategi 
i Stockholm för styrningen av kommunikationer och transporter. I nuläget 
uppfattas att det blir en krock och oklara signaler då Hammarby Sjöstad kommit 
längre med miljöåtgärder, än resten av Stockholm. Ett faktum som tas upp i 
samband med diskussionen om begränsade antal bilar i området, är att felaktiga 
budskap ges av staden då samtal förs om biltullar samtidigt som SL-kortet höjs till 
600 kronor och reglerar användningen av bil i Hammarby Sjöstad.  
 En av informanterna i studien berättar om sina egna förslag på förbättringar av 
kollektivtrafiken i Hammarby Sjöstad. Hon önskar en utbyggnad av båttrafiken, 
eftersom förutsättningarna med vatten finns runt hela Stockholm och en utbyggnad 
av naturvänliga bussar till och från Hammarby Sjöstad. Nu kan vi gratulera henne, 
eftersom det den 21 april 2004 blev klart att Stockholmarna kommer att få 
trängselavgifter, vilket kombineras med en utbyggnad av kollektivtrafiken med fler 
bussar samt att fler vattenvägar ska trafikeras. Uppgörelsen är gjord mellan 
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet och försöket med 
trängselavgifter kommer att pågå under perioden 12 juni, 2005 till 31 juli, 2006. 
Målet är att ”förbättra framkomligheten och få en bättre miljö”, enligt 
stadsborgarråd Annika Billström.120  

Olika diskurser 
I den ekologiska stadsdelen Hammarby Sjöstad har beslutsfattarna kunskapen och 
därmed makt. I likhet med de tidigare presenterade bostadspolitiska åtgärderna var 
det socialdemokraterna som innehade den politiska makten då beslutet om 
miljöprojektet i Hammarby Sjöstad togs.  
 Idag är många människor, särskilt i storstadsområdena högutbildade och 
kunskapen om miljömedvetenhet är spridd. Men makten – den övergripande 
makten finns ändå kvar hos beslutsfattarna. Foucault menar att subjektet skapas i 
diskurser. Människan får sin identitet, alternativt tar/blir pålagd sin identitet genom 
att livsstilen påverkas och språkbruk ändras etc.121 I de ekologiska stadsdelarna syns 
detta genom att individen blir pålagd, om inte en ny livsstil, så helt nya livsmönster. 
Skillnaden mot perioden då sociala ingenjörer satte upp mönster för hur 
individerna skulle leva är att den senmoderna individen har en helt annan frihet och 
anser sig ha självbestämmanderätt. Här handlar det till viss del om människor som 

                                            
120 SVT Morgon, Morgonnyheterna, 2004-04-22. 
121 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 
20 
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gör motstånd mot ideologier.122 Individerna är villiga att utföra dessa pålagda 
beteenden; såvida det inte inkräktar för mycket på den egna livsstilen. 
Miljöbeteendet får inte inskränka för mycket på det egna livet. 
 Bland intervjuerna framkommer att det fria valet påverkar inställningen till 
miljömål och ett miljövänligt agerande i stor grad. Flera intervjuade försvarar sin 
rätt att bestämma över sitt eget liv och hur deras vardagsrutiner ska se ut och att 
ingen får inskränka på den egna friheten.  
 Jag anser att det är två avgörande faktorer vilka ställs mot varandra; 
självbestämmande och bekvämlighet eller miljömedvetenhet. Det kan ses som två 
diskurser som ställs mot varandra, vilket synliggörs i nedanstående enkla figur: 
 
 
Den miljövänliga diskursen   Den senmoderna diskursen  
 
Tanke på den efterkommande generationen Självbestämmande 
Spara energi   Torktumlare och andra maskiner 
Källsortering   Konsumtion 
Kollektivtrafik, bilpool, trängselavgifter Behovet av bil 
 
Tanken på den efterkommande generationen och att den miljö som lämnas över till 
dem ska vara bra att leva i ställs mot att ingen skall komma och säga vad eller hur 
jag ska göra eller leva. Faktumet att spara energi ställs mot faktumet att individen 
erbjuds fler och fler maskiner i detta kommersialiserade samhälle. Antalet 
parkeringsplatser har begränsats till under medelvärdet för stadskärnan och flertalet 
av de intervjuade i Hammarby Sjöstad vänder sig emot detta. Det handlar enligt 
dem bland annat om frihetskänslan med att ha bil. Trots motståndet mot 
bilreglering finns ändå bland informanterna positiva idéer om att aktivt rikta sig till 
personer som inte är beroende av bil.  
 I dag är det mycket populärt med inredning och trendiga material, och i de 
lägenheterna i Hammarby Sjöstad jag varit inne i består inredningen av trä och 
väldigt lite syntetmaterial. Gasspisar är installerade i vissa lägenheter. Min reflektion 
är att inredningsdetaljer som gasspisar också är trendigt idag. Positivt är när de 
miljövänliga alternativen sammanfaller med det moderiktiga. 
 Viktiga faktorer med stor påverkan på möjligheter och resultat i arbetet med 
ekologisk hållbarhet är de lokala och subjektiva förhållandena. Det handlar bland 
annat om vilket engagemang och kompetens de involverade bolagen och 
                                            
122 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 
23. 
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intressenterna har.123 Men det stora arbetet utförs av individerna i bostadsområdet. 
Individen har som sagt ett personligt ansvar att följa vissa uppsatta mål och dessa är 
oberoende av individuella förutsättningar. Krav läggs på varje enskild individ och i 
vissa fall ska hushållen även vara en samarbetspartner med olika bolag inom 
miljösatsningen. Ett konstaterande som jag gör är att det kan vara svårt, eller 
omöjligt för kund och bolag att vara samarbetspartners på lika villkor när den ena 
sätter upp regler som den andra tvingas efterleva. 
 
Fördjupning i frågor om inre och yttre styrning och andra styrningspraktiker har 
kortfattat tagits upp i denna uppsats och för den som är ytterligare intresserad 
rekommenderas Linda Nors rapport Den ekologiskt hållbara staden. En diskursanalytisk 
studie av styrningspraktiker i Hammarby Sjöstad. Den finns att tillgå på Elektronisk press 
hemsida: www.ep.liu.se/exjobb/index.html 

Slutord 
Den sociala ingenjörskonsten förenade teknik, ekonomi, vetenskap och politik, och 
liknande tendenser kan ses hos den ekologiska ingenjörskonsten. Den bästa 
vetenskapen ska användas, politiken sätter upp regler för individernas liv och det 
talas om styrmedel, kollektiva mål vilka ska uppnås av den enskilde individen i den 
ekologiskt hållbara stadsdelen. Jag menar inte att ekologiska stadsdelar är 
förkastliga, men tror att det är viktigt att stanna upp och fundera över vilken 
konsekvens detta får för de boende. Vill vi ha strömlinjeformade människor, som 
endast utför detta på grund av att de är utsatta för styrning. Är det inte bättre om 
individerna själva genom kunskap och önskan om en bättre värld agerar 
miljövänligt – om inte för de själva, så för våra barn? 
 Min uppfattning är att information som styrmedel är ett tidsödande projekt. Det 
är även svårt att veta om den når fram till alla. En konsekvens skulle kunna vara att 
effekten av information kan avstanna efter en tid, men jag tror ändå att det är den 
bästa vägen att gå. Jag tror inte på att bestämma över huvudet på människor eller 
att bygga in alla miljöåtgärder. Därmed inte sagt att energisnåla maskiner är 
negativa, men jag tror att viljan måste finnas hos människan, annars tar utgifterna 
och vinsterna ut varandra. Min förhoppning är att denna undersökning och rapport 
ska generera viktig kunskap om de boendes inställning till miljömål och den egna 
medverkan för uppfyllanden av densamma och jag hoppas att den skall bidra till 
informationen om miljöagerande. 

                                            
123 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk. Governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002), s. 17-18. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Information om informanter 
Informant 1: Kvinna i 60-årsåldern som är skild och har två vuxna barn. Hon 
arbetar inom samhällsplanering och bor i en bostadsrätt i området. Hon har bott i 
hus innan hon flyttade till Hammarby Sjöstad. 
 
Informant 2: Man i 25-årsåldern som bor ensam i en tvåa. Han uttrycker att det var 
som att köpa grisen i säcken att köpa en lägenhet i Hammarby Sjöstad eftersom 
ingenting fanns klart då kontraktet skrevs, men tyckte att det var ett bra tillfälle Han 
arbetar på ett utbildningsföretag. 
 
Informant 3: Man i 30-årsåldern som bor i en bostadsrätt med sambo. Han arbetar 
inom området miljö. Han bodde tidigare i andrahandslägenhet.  
 
Informant 4: Kvinna som arbetar inom juridikområdet och är runt 30 år. Hon bor 
med sin sambo och ett litet barn. De har en bostadsrätt och har tidigare bott i 
lägenhet. Hon beskriver deras liv likt ”ett inrutat Svenssonliv” präglat av att ha 
småbarn. Hon tycker inte att lägenheten är så miljöanpassad, förutom de fack som 
finns för återvinning. De bodde tidigare i en etta och flyttade till området på grund 
av läget samtidigt som det var roligt att flytta till ett helt nytt område.  
 
Informant 5: Kvinna 55-årsåldern som arbetar inom vården. Hon bor tillsammans 
med sin sambo i en bostadsrätt. Hon har barn och barnbarn och älskar att vara ute 
i naturen och har sommarstuga och båt. Hon var tidigare bosatt i villa.  
 
Informant 6: Kvinna i 30-årsåldern som bor med sin man och deras barn i en 
bostadsrätt. Hon arbetar inom vården men är för tillfället mammaledig. På fritiden 
besöker de ofta sin hemstad eller umgås med kompisar. De har tidigare bott i 
lägenhet. 
 
Informant 7: Man i 30-årsåldern. Bor ihop med sin sambo och deras barn i en 
hyresrätt. Han arbetar som lärare och var tidigare bosatt i lägenhet.  
 
Informant 8: Man, 34 år, ekonom. Han är gift och bor tillsammans med sin fru. 
Här är infödd stockholmskille som gärna reser och som tycker om sport. Han 
umgås mycket med vänner, familj och bekanta och ser sig själv som en ganska 
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social person. Beskriver sin lägenhet som ljus och luftig. Han berättar att området 
kändes spännande eftersom det var nytt och nära stan men ändå inte innerstad. 
Säger sig inte haft så höga förväntningar på området.  
 
Informant 9: Man, 58 år, som är gift och har bott i området tre år. Har inte några 
hemmaboende barn. Kör relativt mycket bil i arbetet. Han bor i bostadsrätt. 
Nämner att de har en parkeringsplats utanför lägenheten och beskriver läget som 
perfekt, inte bara lägenheten. Paret bodde tidigare i villa utanför Stockholm. De 
köpte bostadsrätten redan innan byggnationen hade kommit igång i Hammarby 
Sjöstad. 
 
Informant 10: Man, 53 år, är gift och har två barn. Hans fru har två barn men alla 
är utflugna. Han är lärare med vänstersympatier. Paret bodde tidigare i en stor 
lägenhet men då barnen flyttade ut bytte de till en mindre lägenhet. Berättar att de 
inte trivdes så bra i stan. 
 
Informant 11: Man i 35-årsåldern som är gift och har två barn. Han berättar att han 
och hans fru arbetar mycket, men beskriver deras arbetssituation som bra. Detta är 
parets tredje bostadsrätt. Frun åker kollektivt och han åker bil. Ägnar fritiden åt 
barnen och familjens båt. Familjen reser ofta till hemstaden på sommaren. 
 
Informant 12: Kvinna som är 61 år. Hon är änka och har ett vuxet barn. Hon är 
deltidssjukskriven för tillfället, läser mycket och tycker om teater och film och att 
promenera. Hon berättar att hon inte har bil. Uttrycker att hon tjänar hyfsat, så 
länge hon arbetar. Berättar att hon misstänker att hon måste flytta ifrån Hammarby 
Sjöstad om några år eftersom hon tror att hyran kommer bli för dyr för hennes 
pension. Hon bor i en hyresrätt och bodde tidigare i en bostadsrätt.  
 
Informant 13: Man som är 30-35 år och som beskriver sig och sin sambo som 
”dinkisar”. (Double income no kids). De bor i hyreslägenhet och arbetar på ett 
energiföretag som han hävdar är miljövänligt.  
 
Informant 14: Kvinna i 35-årsåldern med man och tre barn. Hon arbetar inom 
vården och mannen har en rörelse i området, vilket innebär mycket arbete, även på 
helger. Hon flyttade hit för ca två år sen från en ort utanför Stockholm och bor nu 
i bostadsrätt. Paret ägnar mycket tid åt barnen. Tycker även om att gå på bio och 
resa bort med barnen och gå ut och äta mat. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till boende i Hammarby Sjöstad 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Vill du berätta något om dig själv? 
2. Hur skulle du beskriva din lägenhet? Hur länge har du bott här? Var bodde du 
innan? 
3. Varför valde du att flytta hit?  
4. Vill du berätta om miljösatsningen i Hammarby Sjöstad? Vilka är initiativtagare 

till projektet? Vilka målsättningar finns? Är målen realistiska tycker du? Fick du 
någon information om områdets miljöprofilering när du tecknade kontrakt för 
lägenhet i Hammarby Sjöstad? Hur fick du information och hur var den 
formulerad? 

 
Livsstil 
5. Hammarby Sjöstad ligger i Stockholms centrala delar, nära vatten, med 

grönområden i närheten. Här finns kommunikationer som Lotten och 
tvärbanan.  Tycker du att Hammarby Sjöstad som miljöområde fungerar bra för 
er som bor här, vilka för- och nackdelar finns det när det gäller t ex. områdets 
placering, läge, fysisk omgivning, invånare etc.? Tycker du att Hammarby 
Sjöstad har bra förutsättningar att fungera som förebild för miljöprojekt i andra 
delar av staden eller andra kommuner? Hur skulle du vilja utforma ett 
miljömedvetet område om du hade chansen? Vad skulle du vilja ändra på och 
vad skulle du vilja behålla? 

6. Många människor är vana att t ex. använda bilen trots att man åker korta 
sträckor, slänga tidningar i soporna, duscha länge, ha hög rumstemperatur, 
använda hårfön och infravärme. Känner du igen dig eller har du helt andra 
vanor? Skulle du kunna tänka dig att minska användningen av detta? 

7. Vilka drivkrafter finns det för att spara eller vad skulle kunna få dig att spara 
energi? Vilka drivkrafter finns det för att spara eller vad skulle kunna få dig att 
spara vatten? Vilka drivkrafter finns det för att spara eller vad skulle kunna få 
dig att källsortera?  

8. Om vi jämför ditt boende idag i Hammarby Sjöstad med ditt förra, finns det 
några faktorer här som underlättar för dig att agera miljövänligt i jämförelse 
med ditt tidigare boende? Är det något som har blivit sämre? 

9. Känner du de som bor i din trappuppgång? Vilken grannkontakt finns? Pratar ni 
med varandra om den miljövänliga profilen i området? Bland er som bor här 
verkar det som om ni har samma attityd till miljömålen? Hur märks det? Blir du 



 
 

69

påverkad om du ser eller hör att andra i området agerar miljövänligt? Hur? 
Agerar man miljövänligt för att bli accepterad i området?  

 
Incitament 
10. Upplever du att man bör ha en viss ”miljövänlig” livsstil för att man bor i 

Hammarby Sjöstad? Ställdes/ställs det några krav på dig att agera miljövänligt? 
11. Tycker du att miljömål är ett bra sätt att få människor att agera mer 

miljövänligt? Varför/Varför inte? Tas miljömålen på allvar? Vad händer om 
man inte följer de uppställda miljömålen? Finns några sanktioner? Tror du att 
sanktioner är ett bra sätt för att få människor att följa miljömålen?  

 
Information 
12. Vilken information har du fått som du kan koppla samman med 

miljösatsningen i området? Vad tyckte du om den?  
13.  Anser du att du har tillräckligt med kunskap och information för att agera 

enligt de uppställda miljömålen i området? Hur får du information? Vad 
tycker du om mängden information du får? Söker du själv information?  

14. Nu vill jag prata med dig om den information du får från 
Renhållningsförvaltningen, energibolaget Fortum och Stockholm Vatten. Vad 
tycker du t ex. om räkningarnas utformning och innehåll? Hemsidan? 
Broschyrer? Informationen i GlashusEtt?  

15. Anser du att informationen från kretsloppsbolagen innehåller konkreta exempel 
som går att applicera i din vardag t ex. var du lämnar färgrester, vad man får 
spola ner i avloppet, vilka produkter som är mer energisnåla? Har detta gett 
någon ny kunskap eller kände du igen det sedan tidigare? 

16. Har du några övriga önskemål om hur informationen bör vara utformad?  
17. Om vi utgår ifrån att du har en fråga/ett önskemål/klagomål riktad till 

kretsloppsbolagen, hur skulle du ta kontakt? Har du någon erfarenhet av det 
jag beskriver och hur har du blivit bemött i sådana fall?  

18. Har du besökt GlashusEtt? Vad gjorde du där? Vad är tanken med GlashusEtt 
enligt dig? På vilket sätt tror du att GlashusEtt huvudsakligen används?  

19. Är du med/känner du till några samverkansgrupper som arbetar med 
miljöfrågor i Hammarby Sjöstad? På vems initiativ startade 
samverkansgrupperna? Vilket syfte har de? Finns det ett samarbete mellan 
samverkansgrupperna och kretsloppsbolagen? Hur fungerar det?  

20. Anser du att samverkansgrupper är ett bra sätt för att arbeta med miljöfrågor 
lokalt? Finns det andra sätt? 
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21.) I vilken mån använder du boendesidorna på hemsidan? Vilken funktion har de 
för dig? Vad är positivt? Vad är mindre bra? 

22. Använder du kompostpåsarna av majs som introducerades genom startboxen 
när ni flyttade in? Vet du var du kan få tag i dem? 

23. Här i Hammarby Sjöstad är tanken att ta tillvara på slam som utvinns ur 
avloppsvattnet och använda för att gödsla åkrar. Kan du tänka dig att köpa 
livsmedel som odlats med hjälp av slamgödsel? Varför/ Varför inte? 

24. Har du en urinseparerad toalett? I så fall – hur fungerar det? Vad tycker du om 
det? Kan du tänka dig att ha en? Varför/ varför inte?  

 
Kommunikation 
25. Nu är det ju så här att det är flera inblandade i miljösatsningen i Hammarby 

Sjöstad. Då kan man ju fråga sig hur ansvaret är fördelat? Finns det några som 
du tycker verkar ha tagit mer ansvar för att arbeta mot miljömålen? På vilket 
sätt? Ansvar på vilket sätt/över vad? Tycker du att du har någon del i ansvaret? 
På vilket sätt i sådana fall?  

26. Relationen mellan kretsloppsbolagen och de boende har förändrats. Förr var 
hushållen enbart mottagare av service för vatten, energi och avfall. Idag talar 
man om att hushållen ska ha en mer framträdande roll och vara medverkande 
eller partner i samarbetet. Känner du igen dig i det här resonemanget, alltså 
känner du dig som en samarbetspartner i din kontakt med kretsloppsbolagen? 
På vilket sätt har det märkts i sådana fall? 

27. Är det någonting som du tycker att jag glömt att fråga dig om som du vill ta 
upp? 
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Bilaga 3 Kretsloppsmodellen 

 
 

Hammarbymodellen 
 
 
• Avloppsvatten och brännbart avfall från området ger ekologisk 
värmeförsörjning och miljövänlig el. 
 
• Organiskt avfall rötas till biogas. Biogasen används till bland annat 
spisar i Hammarby Sjöstad. 
 
• I vissa hus finns solceller, solfångare och bränsleceller som bidrar 
till miljövänlig el och värme. 
 
• Avloppsvattnet renas och används för att producera varmvatten 
till kranen, fjärrvärme och fjärrkyla. Även regnvattnet filtreras innan 
det rinner tillbaka i sjön. 
 
• Sophanteringen i området är miljöanpassad genom att maximera 
källsorteringen och minimera transporterna. 
 
Alltså: Ingenting försvinner, allt återvinns! 
    Källa: www.fortum.se 
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Sammanfattning 
Fokus för denna studie är den ekologiska miljösatsningen i Hammarby Sjöstad som 
planeras och byggs utifrån ett kretsloppstänkande och de miljömål som finns 
uppsatta för området. Magisteruppsatsen studerar, med hjälp av kvalitativa 
intervjuer med boende i Hammarby Sjöstad, vilka styrmedel som används för att 
förändra och påverka de boendes miljöbeteende samt vilka drivkrafter som finns 
bland de boende för att agera miljövänligt. Därtill studeras kommuners eller andra 
maktinnehavares styrmedel och påverkan på individer och grupper, teorier om 
governmentality och kopplingar görs även till inre och yttre styrning.   
 Uppsatsen behandlar uppställda mål i miljöprogrammet för den nyexploaterade 
stadsdelen Hammarby Sjöstad och fokus för studien är att studera de mål som rör 
de boende direkt och indirekt. Studien bygger på empirisk metod, med utgångspunkt i 
djupintervjuer med 14 invånare i Hammarby Sjöstad och det empiriska materialet 
relateras huvudsakligen till teorier om styrmedel och governmentality. 
 Frågeställningarna är: Vilka styrmedel används för att förändra och påverka de 
boendes miljöbeteende och hur uppfattas de av de boende i Hammarby Sjöstad? 
Vilka drivkrafter finns vad gäller de boendes miljöbeteende? 
 Med styrmedel menas i detta fall t ex instrumentella styrmedel; käpp, morot och 
predikan, vilket kommer att redogöras för mer djupgående under rubriken Styrmedel. 
En tydlig avgränsning blir naturlig, då uppsatsen inte berör de mer 
miljöspecificerade frågorna, utan studerar makt utifrån ett samhällsperspektiv.  
 Exempel på styrmedel som används i projekt Hammarby Sjöstad presenteras i 
resultatdelen och bilägges med citat och beskrivningar från intervjuerna rörande 
styrmedel uppdelat i avsnitten: yttre påverkan, inre påverkan, styrmedlen reglering, 
ekonomiska styrmedel och informativa styrmedel samt påverkan från meso-
kontext. Dessa delas därefter upp i strukturell, positionell samt individuell nivå. Där 
förklarades även de boendes drivkrafter för att agera miljömedvetet, utifrån de 
intervjuades utsagor. Resultatet svarar på frågeställningarna om vilka styrmedel som 
används för att förändra och påverka invånarnas miljöbeteende och hur dessa 
uppfattas av de boende samt vilka drivkrafter som finns för miljöbeteende. 
 Därefter diskuteras resultatet med hjälp av aktuell litteratur om makt och 
governmentality och urban- och miljöforskning utifrån strukturell, positionell samt 
individuell nivå. Där görs jämförelser mellan ekologismen och social ingenjörskonst 
och en vidare diskussion om Hammarby Sjöstad som representant för ”Det 
ekologiskt hållbara samhället”. Här diskuteras faktumet att de boende, enligt 
studiens intervjuer efterfrågar inbyggda lösningar för ett miljövänligare samhälle. 
Därefter kopplas styrmedel samman med makt och governmentality. Här 
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diskuteras även drivkrafter för energisparande, ekonomiska styrmedel mot gruppen 
välbeställda människor, samt återkoppling av kretsloppsbolagen och det motstånd 
som finns mot pekpinnar och regler som begränsar den individuella valfriheten. I 
diskussionen resoneras även den krock som kan finnas mellan de olika identiteter 
dagens individer ikläder sig och som också kan förklaras i att de båda diskurserna 
miljövänlighet och den senmoderna diskursen har svårt att förenas. Här diskuteras 
även direkt styrning och indirekt styrning i korthet.  


