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Abstract 

This is a master thesis in the subject urban and regional planning, and it discusses the concept 

of sustainable lifestyles. The debate on sustainability is becoming more and more urgent, and 

how we should live our lives for society to become more sustainable is a key issue in today's 

research. People's behavior, lifestyle choices, is an important factor of how the individual 

level can influence the way we influence climate. The new neighborhood Royal Seaport will 

become one of Stockholm's new environmentally profiled areas, with sustainable lifestyles as 

one of the focus areas of the environmental programs. The purpose of this thesis is to analyze 

a part of the planning process for the Royal Seaport. I have studied how the concept of 

sustainable lifestyles is defined, where the ideas about sustainable lifestyles are coming from, 

and how these have affected the physical planning of the area. I have also examined the 

concept of sustainable lifestyles from a power perspective. The theoretical background of the 

thesis is theories on sustainable development, sustainable lifestyles, and Foucault's theories of 

power and discourses. According to Foucault, discourses create truth in the form of 

knowledge, and power is exercised with the help of this knowledge. 

 

The results of this thesis are that in planning for the Royal Seaport, there isn’t a single clear 

definition of the concept of sustainable lifestyles, and this may be because there has not yet 

been created a sufficiently strong discourse. Regarding where the ideas of sustainable 

lifestyles are coming from, it is possible to determine that there was one person who worked 

strongly to get the ideas into the planning. Also, experiences from the neighborhood 

Hammarby sjöstad have been used. Whether the ideas of sustainable lifestyles have 

influenced the physical planning, is difficult to answer, because of lack of evidence, but it is 

doubtful whether they have had a strong impact. The hypothesis that I have at the beginning 

of the thesis: "the concept of sustainable lifestyles is an exercise of power because the 

planners exercise power over people, and this power is rooted in the discourse on sustainable 

lifestyles. This discourse in turn affects the physical structure, which affects how people live 

their lives ", can be true only if one makes the assumption that the ideas have actually affected 

or will affect the planning of the Royal Seaport. 

Keywords: sustainable lifestyles, sustainable planning, the Royal Seaport, Foucault, 

discourse, power  
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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete inom ämnet samhällsplanering, och handlar om konceptet hållbara 

livsstilar. Debatten om hållbarhet blir mer och mer angelägen, och hur vi ska leva för att 

samhället ska bli mer hållbart är en central fråga inom dagens forskning. Människors 

beteenden, valet av livsstil, är en viktig faktor för hur man på en individnivå kan påverka på 

vilket sätt vi influerar klimatet. Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ska bli ett av 

Stockholms miljöprofilområden och ett av fokusområdena i miljöprogram för området är 

hållbara livsstilar, vilket utgör grunden för mitt examensarbete. Syftet med detta 

examensarbete är att analysera en del av planeringsprocessen för Norra Djurgårdsstaden. Jag 

har undersökt hur konceptet hållbara livsstilar definieras, var idéerna om hållbara livsstilar 

kommer ifrån, och hur dessa har påverkat den fysiska planeringen av området. Jag har även 

undersökt konceptet hållbara livsstilar ur ett maktperspektiv. Den teoretiska bakgrunden för 

examensarbetet är teorier om hållbar utveckling och hållbara livsstilar, samt Foucaults teorier 

om makt och diskurser. Enligt Foucault så skapar diskurser sanning i form av kunskap, som i 

sin tur utövar makt med hjälp av denna kunskap.  

Resultatet av den empiriska undersökningen är att det inom planeringen för Norra 

Djurgårdsstaden inte finns en gemensam klar definition för begreppet hållbara livsstilar, och 

att detta kan bero på att det ännu inte har skapats en tillräckligt stark diskurs. När det gäller 

var idéerna om hållbara livsstilar kommer ifrån, så går det att fastställa att det var en person 

som arbetade starkt med att få med idéerna i planeringen. Man har också använt sig av 

erfarenheter från stadsdelen Hammarby sjöstad. Huruvida idéerna om hållbara livsstilar har 

påverkat den fysiska planeringen är svårt att svara på, på grund av bristande underlag, men det 

är tveksamt om de har haft någon konkret påverkan. Den hypotes som jag har i början av 

examensarbetet: ”att konceptet hållbara livsstilar är en maktutövning i och med att 

planerarna utövar makt över människor, och denna makt har sin grund i diskursen om 

hållbara livsstilar. Denna diskurs påverkar i sin tur den fysiska strukturen, vilken påverkar 

hur människor lever sina liv”, kan vara sann om man gör antagandet att idéerna verkligen har 

eller kommer påverka den fysiska planeringen av Norra Djurgårdsstaden.  

Nyckelord: hållbara livsstilar, hållbar stadsplanering, Norra Djurgårdsstaden, Foucault, 

diskurs, makt  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

“Today we have a choice. To create places, policies and practices that improve 

the quality of life for all. To encourage interactions and conversations that 

educate and enrich lives. And we can do all this in a way that meets the global 

challenges of climate change, biodiversity loss, and the recent financial crisis, all 

of which increase social tensions and resource shortages. We can work towards 

encouraging and creating sustainable lifestyles. Or we can continue on with 

business as usual, and all that will bring.” – Task Force on Sustainable Lifestyles 

(UNEP, 2010:6) 

Debatten om hållbarhet blir mer och mer angelägen, och hur vi ska leva för att samhället ska 

bli mer hållbart är en central fråga inom dagens forskning. Människors beteenden, valet av 

livsstil, är en viktig faktor för hur man på en individnivå kan påverka på vilket sätt vi influerar 

klimatet. Dagens konsumtionsmönster hos människor är ohållbara, eftersom de kräver för 

många resurser, och måste förändras för att miljöpåverkan ska minska (Scott, 2009:1). Inom 

samhällsplanering är hållbara livsstilar nästa steg i arbetet med att skapa ett mer hållbart 

samhälle, men hur ser detta ut i praktiken. 

 I den nya (ännu inte färdigbyggda) stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har man 

gjort hållbara livsstilar till en del av planeringen, och jag har på grund av detta valt att bland 

annat undersöka varifrån man har fått idéerna om hållbara livsstilar samt hur dessa har 

påverkat en del av planeringsprocessen. 2009 togs beslutet att den nya stadsdelen Norra 

Djurgårdsstaden skulle bli ett av Stockholms miljöprofilområden, och i slutet av 2010 

godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra 

Figur 1. Plan över Norra Djurgårdsstaden. Källa: www.stockholm.se/norradjurgardsstaden 
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Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2010). Ett av fokusområdena i detta miljöprogram är 

hållbara livsstilar, vilket utgör grunden för mitt examensarbete. Tillsammans med bland annat 

hållbara transporter, hållbart energisystem och hållbara verksamheter är hållbara livsstilar en 

del av vad som ska få Norra Djurgårdsstaden att ”befästa Stockholms position som en ledande 

huvudstad i klimatarbetet” (Stockholms stad, 2010:4). Som bakgrund för miljöarbetet i Norra 

Djurgårdsstaden ligger erfarenheter från Hammarby Sjöstad, en stadsdel i Stockholm som 

byggdes med tanken att vara ett föredöme inom hållbart stadsbyggande (Stockholms stad, 

2010:5). 

Norra Djurgårdsstaden ska år 2030 innehålla ca 10000 bostäder och 30000 arbetsplatser på de 

fyra delområdena Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden som främst består av 

äldre ianspråktagen industrimark (se figur 1). Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli ett 

internationellt föredöme när det gäller hållbar stadsutveckling och bygga på ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet (Stockholms stad, 2010:6,11).  

Forskning inom området hållbara livsstilar är relativt nytt, men det börjar bli mer vanligt. Till 

exempel så startade Sveriges miljödepartement 2005 inom Marrakechprocessen, i FNs regi, 

en internationell arbetsgrupp om hållbara livsstilar, Task Force on Sustainable Lifestyles 

(Scott, 2009:6). Ett tecken på att livsstilsfrågan ännu är något nytt och outforskat är den kritik 

som Norra Djurgårdsstaden fått i media, efter att miljöprogrammet offentliggjordes. I en 

debattartikel på internetsidan Newsmill, kallar frilansskribenten Benny Holmberg Norra 

Djurgårdsstaden för ett ”fascistoid hälsoboende” och skriver bland annat följande:  

”En norm ligger invävd i boendet i Norra Djurgårdsstaden där hälsa och 

livsstilsfrågor är infattade redan i boendekontraktet. Ett förfaringssätt som inte så 

lite påminner om den kinesiska kapitalist - kommunismen med propåer om antal 

barn etc. och som allt oftare tycks få sina värdiga efterträdare i Europa i 

skapandet av dessa sociala fästningar av vällevnad och exklusivitet.” (Holmberg, 

2010) 

Det råder en förvirring kring begreppet hållbara livsstilar, och jag vill i detta examensarbete ta 

reda på mer om ämnet, var idéerna om hållbara livsstilar kommer ifrån, och hur man ur ett 

maktperspektiv ser på dem. Detta ämne är relevant för samhällsplaneringen eftersom man 

måste gå ett steg längre än endast tekniska lösningar i försöken att skapa ett mer hållbart 

samhälle. Innovation inom tekniska områden är självklart en viktig del, men insikten att 

människors beteenden har en stor påverkan är kritisk. 

Inom området hållbara livsstilar har den forskningen som finns främst fokuserat på 

konsumtionsmönster och tekniska aspekter som till exempel energiförbrukning. Analyser av 

hur hushåll konsumerar har gjorts sedan 70-talet, med Herendeen och Bullard som pionjärer, 

med Household environmental impact analyses (HEI). Environmental input-output analyses 

(EIOA) och Process life-cycle assessments (LCA), är exempel på andra populära analyser 

som används vid forskning om konsumtion (Scott, 2009:7-10). Den tidigare forskning om 

hållbara livsstilar har alltså haft sitt fokus på vad man skulle kunna kalla för mer tekniska 

aspekter av hållbarhet, istället för de mer sociala.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att analysera en del av planeringsprocessen för den nya 

miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Fokus ligger på 

miljöprogrammet och specifikt kapitlet ”hållbara livsstilar”, ett av fokusområdena för 

planeringen av stadsdelen. Jag vill ta reda på var idéerna om hållbara livsstilar kommer ifrån, 

och hur dessa har påverkat den fysiska planeringen av området. Jag vill även undersöka 

konceptet hållbara livsstilar ur ett maktperspektiv, samt testa hur användbara Foucaults teorier 

om makt och diskurser är vid en analys av en del av planeringsprocessen. Min hypotes är att 

konceptet är en maktutövning i och med att planerarna utövar makt över människor, och 

denna makt har sin grund i diskursen om hållbara livsstilar. Denna diskurs påverkar i sin tur 

den fysiska strukturen, vilken påverkar hur människor lever sina liv. Mina frågeställningar är: 

 Hur definieras konceptet hållbara livsstilar? 

 Varifrån kommer idéerna om hållbara livsstilar? 

 På vilket sätt har dessa idéer påverkat den fysiska planeringen av Norra 

Djurgårdsstaden? 

 På vilket sätt är konceptet hållbara livsstilar en maktutövning? 

 

1.3 Metod 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa metoder som intervjuer, samtal, analys av 

dokument samt diskursanalys. Intervjuer har genomförts med:  

 Nils Göransson, miljösamordnare för fokusområdet hållbara livsstilar på Östermalms 

stadsdelsförvaltning, 

 Helena Ackelman, planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor och 

 Anders Lindgren, pensionerad chef på parkmiljögruppen i norra innerstaden och 

landskapsarkitekt. 

Innan intervjuerna genomfördes träffade jag först Jonas Claesson, planarkitekt på Stockholms 

stadsbyggnadskontor, och hade ett allmänt samtal om Norra Djurgårdsstaden, som jag inte 

spelade in eftersom det var i början av uppsatsskrivandet och jag inte var helt säker på mitt 

tema än. Detta samtal tas inte upp i redovisningen av empirisk data, men jag nämner det här 

eftersom det var en start på mitt fortsatta arbete. Jonas Claesson berättade om Norra 

Djurgårdsstaden och gav mig tips på andra personer att prata med, bland annat Nils 

Göransson. Nils Göransson tipsade i sin tur om Anders Lindgren som en av nyckelpersonerna 

bakom idéerna om hållbara livsstilar. Helena Ackelman hittade jag genom att gå in på Norra 

Djurgårdsstadens hemsida. Jag har via mejl försökt att få kontakt med Tomas Gustavsson, 

miljö- och hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret, men utan framgång. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

De frågor som jag valde att ställa baserades på syftet med min studie (se Bilaga 1), och jag 

försökte att få intervjuerna mer som samtal, därför följde jag inte intervjumallen exakt. 

Tanken var att frågorna skulle vara samma vid alla tre intervjuer, men det blev några 
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skillnader i bland annat följdfrågor, beroende på vad för svar som gavs. I kapitlet Redovisning 

av empirisk data, då jag skriver om intervjuerna, har jag valt att ha med relativt många och 

långa citat, eftersom syftet är att analysera vad som sägs.  

Tanken var också att jag skulle studera detaljplaner från området, men eftersom det än så 

länge bara finns två detaljplaner som vunnit laga kraft, och dessa upprättades innan 

miljöprogrammet gavs ut, det vill säga inte influerades av idéerna om hållbara livsstilar, så 

gav jag upp den tanken, eftersom det inte skulle vara relevant för syftet med studien. Det 

dokument som jag har använt för insamling av empiri är miljöprogrammet för Norra 

Djurgårdsstaden (2010), där idéerna om hållbara livsstilar är nedskrivna. När det gäller 

användningen av Foucaults teorier och metoder för min studie så beskriver jag detta i avsnitt 

2.1.5.  

I min studie så har jag valt att behålla citat från litteratur på engelska, men har översatt vissa 

citat till svenska då de ursprungligen skrivits på tyska.  

 

1.3.1 Diskursanalys 

Diskursanalys är en analys som fokuserar på en texts språkliga aspekter, det vill säga en 

analys av bland annat tal, språk, texter och meningsutbyten. Inom diskursanalysen så ses 

diskurser som olika sätt att uttrycka sig och förstå världen på, och inom olika discipliner så 

existerar olika sorters diskurser (Johannessen & Tufte, 2002:117). Det finns olika ansatser till 

diskursanalys, och en av de mest kända är utvecklad av Michel Foucault, som ställde sig 

frågan hur en diskurs utgör fenomen i samhället och på vilket sätt individen uppfattar sig 

själv. Andra ansatser till diskursanalys är till exempel speech act-ansatsen, interactional 

sociolinguistics, ethnography of communication och conversation analysis (Schiffrin, 

1994:6ff). Diskurs brukar, enligt Schiffrin, ofta delas upp i två paradigm; formalistisk, där det 

handlar om en enhet av språket, eller funktionalistisk, där det handlar om ett speciellt fokus 

(Schiffrin, 1994:20).  

Diskursanalysen har bland annat fått kritik för att sakna syfte, men försvaras av sina 

anhängare med att man med hjälp av diskursanalysen kan avslöja socialt betingad kunskap 

och identitet (Johannessen & Tufte, 2002:118f). Diaz-Bone (1999) menar att man kan se 

diskurser som sociala händelser med sin egna verklighet. De har principiella egenskaper, som 

till exempel att de är strukturerade på ett visst sätt och att leder till vissa följder (Diaz-Bone, 

1999:121). Diskursanalys brukar ses som ett område utan riktig definition, vilket Schiffrin 

menar beror på att diskurser har sitt ursprung i flera akademiska discipliner som skiljer sig 

från varandra (Schiffrin, 1994:5).  

 

1.4 Avgränsning 

Inom denna studie har jag valt att geografiskt avgränsa min undersökning till området Norra 

Djurgårdsstaden eftersom detta är det enda exemplet jag har hittat där man inom planeringen 

använder sig av konceptet hållbara livsstilar (i Sverige). Eftersom Norra Djurgårdsstaden inte 
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är byggd än, så är avgränsningen mer teoretisk än praktisk. Det går inte att studera på vilket 

sätt den fysiska planeringen av området påverkar människors faktiska livsstil, eller se om den 

förändras av att bo i Norra Djurgårdsstaden, därför har jag valt att undersöka idéerna om 

hållbara livsstilar.  

När det gäller den teoretiska bakgrunden för studien så använder jag mig av teorier om hållbar 

utveckling och hållbara livsstilar, samt filosofen Michel Foucaults teorier om makt och 

diskurser. Jag valde Foucault eftersom jag anser att hans teorier var intressanta och jag var 

nyfiken på ifall det gick att koppla de till verkligheten och se ifall de är användbara som 

analysmetod för en del av en planeringsprocess. När det gäller teorier om hållbara livsstilar så 

har jag valt att inte ta med texter som handlar om mer tekniska aspekterna, som till exempel 

forskning om resvanor eller energiförbrukning, då detta inte är syftet med min studie. Den 

litteratur som jag har valt fokuserar främst på det arbete med ämnet som finns inom FN. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Foucaults makt- och diskursbegrepp 

2.1.1 Introduktion 

Michel Foucault var en fransk filosof som föddes 1926 och dog 1984. Han studerade filosofi 

och psykologi, och var bland annat verksam i Uppsala i mitten av 50-talet. Inom humaniora 

och samhällsvetenskap är Foucault den mest citerade författaren när det handlar om teorier, 

även mer än 20 år efter sin död (Nealon, 2008:1). Foucaults intresse låg främst inom maktens 

institutionella representation och han anses tillhöra den intellektuella rörelsen 

poststrukturalismen (Calhoun et al, 2007:185). Till skillnad mot strukturalismen, som ansåg 

att man kan få vetenskaplig kunskap om den sociala verkligheten, så hade anhängare av 

poststrukturalismen en misstro mot vetenskapens höga anspråk och möjligheten att uppnå en 

systematisk kunskap om människan och historia, och de poängterade språkets betydelse. Det 

intellektuella klimatet i efterkrigstidens Frankrike, då Foucault var verksam, karakteriserades 

av en förändring från humaniora och litteratur till mer vetenskapliga discipliner som bland 

annat epistemologi, lingvistik och sociala vetenskaper. (Calhoun et al 2007:186). I förordet till 

boken Michel Foucault and Power Today (2006) beskrivs Foucault och hans arbete på 

följande sätt: 

“Though he always reserved the right to rethink and rework his analyses, 

Foucault’s writings demonstrated a consistent concern with understanding the 

development and organization of institutional practices that shape human 

subjectivities by highlighting the secrets of their disciplinary and normalizing 

strategies.” (Beaulieu & Gabbard, 2006:vii) 

I sin forskning så ville Foucault göra en ”genealogi av det moderna subjektet som en historisk 

och kulturell verklighet” (Calhoun et al, 2007:187, förf. översättning). I sina böcker 

undersökte han bland annat de historiska omständigheterna kring in- och exkluderingen av 

olika grupper i samhället, och kopplingen mellan kunskap och makt. I boken The Order of 

Things (1966) ändrade Foucault fokus från institutioner till diskurser, och han undersökte 

olika discipliners diskurser gällande samhället, individen och språket. Under slutet av sin 

verksamma tid ändrade han fokus igen, från diskurser till problematiken kring makt, bland 

annat i verken Discipline and Punish (1975) och The History of Sexuality (1976) (Calhoun et 

al, 2007:188f). Nealon menar att uppfattningen om Foucaults forskning har förändrats sen han 

dog 1984, från att Foucault sågs som en tänkare om makt, till att han nu ses som en tänkare 

om subjektivitet. Anledningen till detta är, enligt Nealon, att kritiker anser att Foucaults 

forskning om makt var en återvändsgränd (Nealon, 2008:3). 

 

2.1.2 Foucaults egna verk 

I texten Truth and Power (1977), som är en intervju med Foucault, beskriver han makt på 

följande sätt:  
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“What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it 

doesn’t only weigh on us as a force that says no, but it traverses and produces 

things, it induces pleasure, forms knowledge, produces discourse. It needs to be 

considered as a productive network which runs through the whole social body, 

much more than as a negative instance whose function is repression.” (Foucault, 

1977:119) 

Foucault diskuterar i texten varför makt har uppfattats på ett negativt sätt, när det finns fall där 

maktutövning leder till positiva effekter. Som exempel på detta tar han upp barns sexualitet, 

vars diskurs under 18- och 1900-talet ignorerade dess existens, vilket i sin tur ledde till en 

nyfikenhet hos folket som bidrog till en ökad medvetenhet om sexualitet. (Foucault, 

1977:120-122).  

Foucault menar också att man vid en maktanalys måste sträcka sig bortom staten, bland annat 

eftersom staten endast kan verka på grund av andra redan existerande maktrelationer. Han tar 

upp universiteten som exempel på en plats där effekterna av makt multipliceras och förstärks. 

Han menar också att man, sen tiden efter andra världskriget, har gått från en sorts ”ny 

intellektuell” som inte längre är ”författargeniet”, utan den ”absolut lärde”. Denne absolut 

lärde är någon som innehar makt med möjligheten att antingen förbättra eller förstöra liv 

(Foucault, 1977:127ff). I diskussionen om den intellektuella, som ofta dyker upp i texten, så 

menar Foucault att man måste se ”honom” som en person som har en specifik ställning, 

vilken är länkad till sanningens verktyg (the apparatus of truth) (Foucault, 1977:132).  

För att förstå politiska problem så ska man, enligt Foucault, inte fokusera på vetenskap och 

ideologi, utan på sanning och makt. I slutet av texten diskuterar Foucault sanning, i relation 

till makt: 

“The important thing here, I believe, is that truth isn’t outside power, or lacking 

in power: contrary to a myth whose history and functions would repay further 

study, truth isn’t the reward of free spirits, the child of protracted solitude, nor the 

privilege of those who have succeeded in liberating themselves. Truth is a thing of 

this world: it is produced only by virtue of multiple forms of constraint. And it 

induces regular effects of power. Each society has its régime of truth, its “general 

politics” of truth: the types of discourse which it accepts and makes function as 

true […].” (Foucault, 1977:131) 

Han beskriver även fem aspekter som han menar att sanningen karakteriseras av (Foucault, 

1977:131f): 

 den grundas på vetenskaplig diskurs (som produceras i institutioner) 

 den utsätts konstant för ekonomiska och politiska motiv 

 den är ett objekt av spridning och konsumtion 

 den produceras under kontrollen av ett fåtal politiska och ekonomiska 

institutioner (till exempel universitet, media eller militären) 

 den är temat av en hel politisk debatt 
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I den senare artikeln The Subject and Power (1982) skriver Foucault att hans avsikt med sin 

forskning är att dokumentera i vilka situationer människor har gjorts till objekt, och han har 

fokuserat på tre lägen där en sådan objektifiering har skett. Det första är objektifieringen av 

subjektet som arbetar, eller själva faktumet att man lever. Det andra är objektifieringen av 

subjektet i situationer där det (subjektet) separeras från andra eller sig själv, t.ex. sjuka och 

friska, och den sista är när subjektet objektifierar sig själv. Han menar alltså att det inte är 

makt som är fokus i hans forskning, utan subjektet (Foucault, 1982:777f). För att kunna 

studera subjektets roll i maktrelationer så var Foucault tvungen att bättre definiera makt. Hans 

metod för att analysera maktrelationer var att fokusera på motstånd till makt, istället för själva 

makten (Foucault, 1982:780). Foucault skriver även i artikeln om statens makt, att den är 

individualiserande, dvs. ignorerar individen men samtidigt totaliserande, vilket enligt honom 

beror på att den moderna västerländska staten har anammat en maktteknik som har sitt 

ursprung i kristna institutioner och går ut på att utöva makt genom att inplantera en tro hos 

människor (Foucault, 1982:782). 

I texten Power and Strategies (1977), menar Foucault att även om man aldrig kan vara 

utanför makten, så betyder inte detta att man är fångad och fördömd oavsett vad man gör. Han 

tar upp flera hypoteser om makt, bland annat att maktrelationer är ihopkopplade med andra 

sorters relationer, och att dessa relationer inte endast utspelas i form av förbud och straff 

(Foucault, 1977:142). 

I The Eye of Power (1974), ett samtal med Jean-Pierre Barou och Michelle Perrot, diskuterar 

Foucault arkitektur i relation till makt. Han menar att man på slutet av 1800-talet började 

använda arkitektur, och platsens (space) disposition för ekonomiska och politiska ändamål. 

Foucault anser att man skulle kunna skriva en hel historik om platser, vilket samtidigt skulle 

vara en historik om makt(er). Det har enligt Foucault tagit lång tid för platsen att 

karakteriseras som ett historisk-politiskt problem, och han menar att platsens förankring är en 

ekonomisk-politisk form som måste studeras i detalj (Foucault, 1974:148f). 

 

2.1.3 Makt och diskurs 

Foucault var och är fortfarande efter sin död, enligt Nealon, en av våra största tänkare när det 

gäller modern makt. Nealon menar att det finns en sorts normativ konsensus kring Foucaults 

teori om makt, som ser ut ungefär på följande sätt: 

 Makt (i Foucaults bemärkelse) är inte någonting som man besitter, utan den är 

någonting som utövas. 

 Makten utövas inte uppifrån, utan består av relationer inom ett system eller samhälle. 

 Det finns ingenting som är utanför eller är opåverkat av makten. 

 Makten producerar begär, formationer, kunskapsobjekt och diskurser, till skillnad från 

att undertrycka, kontrollera eller kanalisera makt som redan finns – detta innebär att 

motstånd mot makt inte är emot makten, utan försöker utnyttja makten på ett annat 

sätt. (Nealon, 2008:24) 
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Ett av problemen med Foucaults maktanalys är, menar Nealon, att det inte finns någon 

förklaring för hur eller varför makt förändras med tiden.  

I sitt verk The Archeology of Knowledge (1969), beskriver Foucault konceptet diskurs som 

mer än bara någonting man pratar om eller beskriver. Det är detta någonting mer som 

Foucault menar man ska försöka föra fram och beskriva (Schrage, 1999:64). En av de centrala 

frågorna i Foucaults diskursanalys är relationen mellan produktionen av diskurser och makt. 

Relationen är enlig Seier ömsesidig – diskurser förutsätter makt och det är samhällets 

maktrelationer som formar diskurser. Seier tar upp två olika aspekter av denna relation; hur 

diskursen påverkar makten, och hur makten påverkar diskursen, och menar att Foucault inte 

ger ett enhälligt svar på dessa frågor (Seier, 1999:75f). Hon anser att diskursens maktpåverkan 

går ut på att skapa kunskap genom att få föremål att uppfattas på ett visst sätt. Foucaults tes är 

att det inte finns några maktrelationer som inte utgör ett kunskapsområde, och det finns ingen 

kunskap som inte har några makteffekter. Diskursen är då formen som kunskapen tar (Seier, 

1999:77). På frågan hur makten påverkar diskursen, menar Seier att diskursen inte endast 

skapar makt (eller kunskap), utan också är en effekt av maktrelationer. Denna effekt går dock 

inte att direkt utläsa i diskursen, eftersom man inte kan se diskursen som en översättning av 

samhälleliga kamper i språket (Seier, 1999:78). Seier menar även att makt enligt Foucault inte 

kan användas som en förklaringsprincip, utan att den är ett namn för en komplex strategisk 

situation (Seier, 1999:84). 

I sin installationsföreläsning på Collège de France 1970, beskriver Foucault sin tes om 

diskurser på följande sätt: 

”(Antagandet är) att i varje samhälle så samtidigt kontrolleras, väljs, organiseras 

och kanaliseras produktionen av diskurser – genom vissa procedurer, vars uppgift 

är att tämja diskursens kraft och faror, att fånga dess oberäkneliga händelser, att 

undvika dess svåra och hotfulla materialitet.” (Seier, 1999:79, förf. översättning) 

Bublitz et al (1999) tar upp samma föreläsning, där Foucault analyserar diskursen och dess 

maktinverkan. Foucault menar att samhället utmärks av en dyrkan för de sanningar som 

diskursen tillverkar, och att den politiska makten fruktar diskursen, vilket gör att den försöker 

kontrollera den (diskursen) både från insidan och från utsidan (Bublitz et al, 1999:10f). 

Relationen mellan makt och kunskap är också central. Makten utspelar sig genom att skapa 

sanningar – kunskap. Det finns alltså en relation mellan de båda, men de är inte samma sak; 

sanningen (kunskapen) är maktens verktyg (Bublitz et al, 1999:11). Foucault menar att 

diskursen skapar sociala sanningar genom att samhället accepterar vissa diskurser som 

sanning, ”äkta” diskurser. Sanningen beskrivs som ”en ensemble av reglerat förfarande för 

produktion, lagar, fördelning, cirkulation och uttalandens verkningssätt” (Bublitz et al, 

1999:12, förf. översättning). Det finns enligt Bublitz et al en paradox i politikens roll, då den 

samtidigt både konstruerar och bekämpar diskursens makt. Diskursanalysens uppgift är att 

synliggöra hur sanningar verkar inom hegemonier, och varifrån de historiskt kommer, och kan 

genom detta bidra att förändra samhället, så länge som den som utför diskursanalysen själv 

ser sin uppgift som diskursskapande (Bublitz et al, 1999:14). 
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Diaz-Bone menar att Foucaults diskursanalys kan upplevas som en ”poststrukturalistisk 

kunskapssociologi, som efterfrågar bildningsreglerna för kollektivt delad kunskapsstruktur 

och dess historiska förändringar i koppling till förändringar i samhällsstrukturen” (Diaz-

Bone, 1999:124). Diskurser är inte något som genast kan bli förstått, utan de existerar på ett 

dolt plan och måste synliggöras genom ett metodinstrument. Det går, menar Foucault, att 

iaktta en regelbundenhet i uttalanden. Diskursanalysen börjar, enligt Diaz-Bone med ett 

identifikationsproblem, vilket består av hur man ska avgränsa diskurser, hur man känner igen 

denna regelbundenhet i ”systemet” och hur man kan känna igen slutet av regelbundenheterna. 

Innan man kan beskriva en diskurs så måste man, enligt Diaz-Bone ha en hypotes eller ett 

antagande, för att man ska kunna ha några tecken att leta efter (Diaz-Bone, 1999:128). Diaz-

Bone ger ett exempel på hur en diskursanalys i fyra steg skulle kunna se ut (Diaz-Bone, 

1999:129ff): 

1. Avgränsning av diskursen: identifiering av diskursen, kräver en förkunskap för att 

man ska kunna upptäcka den. 

2. Beskrivning eller rekonstruering av diskursens struktur: till exempel en analys av hur 

subjekt beskrivs, om de beskrivs på liknande sätt så uppfattas de lika. 

3. Beskrivning av diskursens relation till omvärlden: diskursen är en del av samhällets 

kunskapskomplex och finns i relation till bland annat andra diskurser, institutioner, 

eller nätverk. 

4. Analys av diskursens dynamik: förändringen av diskursen i en social kontext 

 

2.1.4 Sammanfattning och egen tolkning av Foucault 

Med tanke på Foucaults väldigt omfattande forskning, så kan det tyckas svårt att sammanfatta 

hans idéer. Särskilt eftersom han själv förändrade fokus i sitt arbete under sin verksamma tid, 

och själv kritiserade, eller ändrade uppfattning om sin egen forskning. Med reservation för att 

jag har missat eller missförstått delar av Foucaults teorier, ska jag försöka ge min egen 

tolkning och sammanfattning av vad jag tagit upp i detta teoriavsnitt, avseende Foucault och 

baserat på ovanstående författare.  

De centrala begreppen i Foucaults värld är ’sanning’, ’kunskap’, ’makt’ och ’diskurs’, och de 

karakteriseras av komplexa relationer. Sanningen skapas av diskurser, det vill säga en 

subjektiv eller social sanning. Sanningen produceras av de som innehar makt, och detta kan i 

sin tur karakteriseras som maktutövning. Det spelar ingen roll ifall sanningen är ”sann” på 

riktigt, den blir sann genom att den accepteras. Kunskap skulle kunna likställas med 

sanningen, eller att skapandet av kunskap blir till sanning inom en diskurs. Kunskapen är 

maktens verktyg, och skapas genom att få föremål (eller möjligen situationer, händelser) att 

uppfattas på ett visst sätt. Men om kunskap eller sanning inte är objektiv, eller absolut, 

innebär detta att man alltid måste ifrågasätta den? Går det att själv bestämma vad man tycker 

är sant, eller styrs det alltid av existerande diskurser och maktrelationer? 

Makt är någonting som finns överallt, och utövas genom diskurser. Relationen mellan makt 

och diskurser är ömsesidig och komplex, då den ena inte finns utan den andra, men det är 

svårt att riktigt förstå vad som kom först – kan makt inte existera utan diskurser eller kan 
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diskurser inte existera utan makt? Makten fungerar, så som jag förstått det, på så sätt att den 

producerar diskurser, som i sin tur producerar sanning/kunskap. Men det är även så att 

diskursen producerar makt, och det är detta som är förvirrande. Problematiken tycker jag 

ligger i att om ingenting finns utanför makten, på vilket sätt går det då att upptäcka den? 

Svaret kan vara att det finns olika sorters maktrelationer, och att man kan upptäcka makten i 

andra relationer än den man själv är en del av. Om man som Seier menar, inte kan utläsa 

effekten av maktrelationer i till exempel språket, eftersom diskursen inte kan ses som en 

översättning av samhälleliga kamper, vad är då syftet med en diskursanalys? Det framgår inte 

klart hur man rent praktiskt ska utföra en diskursanalys, annat än att man måste veta vad man 

letar efter innan man börjar. Detta är såklart en självklar förutsättning, då man oftast har ett 

syfte med en diskursanalys, och möjligen en förutfattad mening om vad man vill komma fram 

till. Denna förutfattade mening, är det en del av maktpåverkan?  

Foucaults teorier väcker många frågor och det är lätt att hamna i någon sorts cirkel där man 

besvarar en fråga med en annan, och inte kommer fram till någonting konkret. Tar man 

dessutom Foucaults åsikt att makt och diskurser skapas på bland annat universiteten, så blir 

det hela mer komplext då man själv måste ifrågasätta sin roll och hur man påverkas av 

diskursen som existerar inom ens eget område. På ytan så kan Foucaults teorier verka logiska: 

makt är någonting som skapas genom diskurser, vilket tar sin form i den kunskap och de 

sanningar som diskurser producerar. Men när det gäller att konkretisera dessa teorier i 

verkligheten så kan man ifrågasätta precis allting, eftersom man själv är ett subjekt av 

maktutövningen. 

 

2.1.5 Användning av Foucaults teorier  

När det gäller på vilket sätt Foucaults teorier kan användas för min undersökning, så gäller det 

främst diskursanalysen och maktteorierna. För att analysera vad konceptet hållbara livsstilar 

innebär och hur det definieras, så är diskursanalysen användbar för att ta reda på till exempel 

var begreppet kommer ifrån och hur det beskrivs av de intervjuade. Då Foucault menar att 

diskurser kontrolleras och produceras i varje samhälle, så borde detta innebära att konceptet 

hållbara livsstilar har sitt ursprung i en viss del av samhället, till exempel universitetsvärlden. 

Som Diaz-Bone (1999) skriver, så är Foucaults diskursanalys uppgift att synliggöra varifrån 

sanningar (diskursers sanningar) kommer historiskt och hur de verkar.  

Vid analysen av mitt empiriska material har jag främst försökt att hålla mig till de fyra steg 

som Diaz-Bone (1999) tar upp som exempel. För att göra en avgränsning av diskursen har jag 

läst igenom intervjuerna flera gånger i sin helhet och identifierat likheter och skillnader i hur 

begreppet hållbara livsstilar beskrivs, vilka sorts ord som används (till exempel positiva eller 

negativa), samt även de intervjuades egna relation till begreppet. Jag har även fokuserat på 

vad som inte har sagts (i relation till övrig teoretisk bakgrund om hållbarhet och hållbara 

livsstilar), då jag tycker detta också är en viktig aspekt. Sedan har jag, baserat på intervjuerna 

försökt att diskutera diskursens relation till omvärlden, samt hur den har förändrats över tiden, 

med hjälp av både intervjuerna och befintliga teorier om ämnet. När det gäller Foucaults 

teorier om makt så har jag använt dessa för att förklara om och på vilket sätt idéerna om 

hållbara livsstilar är en maktutövning genom att hitta likheter mellan teorierna och vad de 
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intervjuade har sagt. Jag har i min analys utgått ifrån att det som Foucault har skrivit om makt 

är ”sant”, för att underlätta att dra slutsatser, men jag har även diskuterat problematiken med 

detta. 

 

2.2 Hållbar utveckling 

Konceptet hållbarhet, eller hållbar utveckling, sägs ha dykt upp för första gången i Stockholm 

1972, på FN-konferensen om den mänskliga miljön (Human Environment). Under 

konferensen så kom man fram till att ekonomiska och ekologiska intressen var hoplänkade. 

Bland annat händelser under 70- och 80-talet, som till exempel naturkatastrofer och apartheid 

ledde till att man 1987 i den FN-ledda Brundtland-kommissionens rapport kom fram till en 

definition av hållbar utveckling som används än i dag: “Development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

(Blackburn, 2007:3). Man satte även upp tre mål: 

 Att garantera att alla samhällens behov är mötta 

 Att garantera att alla samhällets medlemmars behov är mötta 

 Att garantera att all utveckling och bevarande är hållbart över tiden i en social, 

ekonomisk och ekologisk mening (Riddell, 2004:14, förf. översättning) 

Några år senare, i Riodeklarationen, blev hållbar utveckling beskrivet i 27 punkter, och även 

sociala frågor, som till exempel fattigdom, blev en del av begreppet (Blackburn, 2007:4).  

Hållbarhet är trots detta ett begrepp som anses vara svårt att definiera, eftersom det används 

på så många olika sätt. Olika länder har olika definitioner och vad som betraktas som hållbart 

ändras även med tiden (Riddell, 2004:13). Inom planering har begreppet blivit allt viktigare, 

och kan numera anses vara en av de centrala aspekterna som man tar hänsyn till inom 

stadsplanering. Till exempel så har Stockholms stad visionen att vara en fossilbränslefri stad 

2050, och i Översiktsplanen för Stockholm upprepas om och om igen hur det ska arbetas för 

hållbar utveckling (Stadsbyggnadskontoret, 2010). På Stockholms stads hemsida kan man 

hitta följande text om hållbar utveckling: 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Om vi 

vill leva hållbart kan vi alltså inte använda mer råvaror eller energi än vad 

naturen klarar av att återskapa, eller lämna efter oss utsläpp till luft och vatten 

och sopor som naturen inte klarar av att ta hand om utan att ta skada. Idag är vi 

mycket långt ifrån en hållbar utveckling.  

En tiondel av världens befolkning, den rikaste, står för användningen av 90 

procent av dess resurser. I takt med att allt fler personer får allt bättre 

levnadsstandard kommer allt mer resurser användas i en allt snabbare takt och 

allt mer miljöskadliga sopor och utsläpp skapas.” (Stockholms stad, 2008) 
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Hållbarhet skulle alltså kunna definieras som balansen mellan tillgången av resurser och 

användningen av dem. Kunskap om hur vi påverkar klimatet och världen i ett långsiktigt 

perspektiv är också en central aspekt. Begreppet hållbarhet har fått kritik för att vara alldeles 

för vagt för att ha någon betydelse - en effekt av att man försöker uppnå balans mellan 

ekonomisk tillväxt och ekologiska intressen, men Dresner menar att det viktiga inte är att 

komma överens om en definition, utan att komma överens om värdena som ligger bakom 

begreppet (Dresner, 2008:69).  Dresner diskuterar även skillnaden mellan begreppen 

hållbarhet och hållbar utveckling, och menar att det är politiskt viktigt att inte göra en 

distinktion mellan de både, då detta kan skapa en splittring av den gemensamma 

överenskommelsen i Brundtland-rapporten och Riodeklarationen. Till exempel i Agenda 21, 

så används de båda begreppen synonymt (Dresner, 2008:71). I Agenda 21 delas hållbarhet in i 

fyra dimensioner: ekonomisk, ekologisk, social och institutionell hållbarhet (vanligtvis brukas 

hållbarhet delas in i tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social). Spangenberg et al 

menar att till skillnad mot de ekonomiska, ekologiska och institutionella dimensionerna, så är 

den sociala dimensionen mycket svårare att definiera (Spangenberg et al, 2002:66). 

 

2.3 Hållbar utveckling inom stadsplanering 

Peter Calthorpe, författaren av boken Urbanism in the age of climate change (2011), menar 

att en faktor som bidragit till dagens ohållbara städer är det planeringsparadigm, 

modernismen, som funnits sedan andra världskriget. Modernismen har, enligt Calthorpe, med 

sina tre huvudprinciper specialisering, standardisering och massproduktion förändrat 

grannskap, städer och regioner till ”maskiner för att leva”, istället för ett ramverk för 

samhällen (communities). I kontrast till modernismens huvudprinciper står mångfald, 

bevarande och den mänskliga skalan, och dessa principer menar Calthorpe borde utgöra 

grunden för en ny stadsplaneringsetik (Calthorpe, 2011:51ff).  

Den mänskliga skalan innebär en design som tilltalar människors begär, och kan till exempel 

vara ett fokus på gångvägar och möjligheten att möta folk. Det står i kontrast till ”ju större 

desto bättre”, vilket Calthorpe menar har varit åsikten inom planeringsyrket i flera 

generationer (Calthorpe, 2011:53). Mångfald kan ha fysiska, sociala och ekonomiska 

betydelser. Fysisk mångfald innebär en blandning av aktiviteter, byggnadstyper och allmänna 

platser inom ett samhälle. Social mångfald innebär platser som är socialt integrerade och 

inkluderande. Ekonomisk mångfald innebär platser där olika sorters företag på olika skalor 

stöds (Calthorpe, 2011:54). Bevarande inom planering kan också ha flera betydelser, förutom 

bevarande av naturmiljön eller resurser. Det kan innebära ett sätt att tänka där man bryr sig 

om den fysiska miljön på ett mer etiskt sätt. Även bevarande av historiska byggnader och 

institutioner kan bidra till en lokal identitet (Calthorpe, 2011:56).  

I artikeln Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions 

of Sustainable Development (1996) beskriver Scott Campbell hur planerare inte längre kan 

ignorera konflikten, eller de motstridiga målen mellan de tre dimensionerna av hållbarhet: 

ekonomisk, ekologisk och social (rättvisa). Han menar att även fast hållbar utveckling ses som 

en holistisk lösning, så kan man inte underskatta konflikten mellan de tre dimensionerna, 
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vilken han menar ligger i grunden av planeringsdisciplinen. Campbell använder sig av en 

triangulär modell för att utvärdera planeringens skiljaktiga prioriteter och för att undersöka 

ifall hållbar utveckling verkligen är rätt metod att gå framåt med inom planeringen av städer. 

Campbell menar att det finns tre motstridiga intressen med hållbar planering; att få ekonomisk 

tillväxt, att distribuera denna tillväxt på ett rättvist sätt, samt att inte skada miljön. Oftast, 

enligt Campbell, så är det ett av intressena som dominerar, vilket skapar konflikter (Campbell, 

1996:296f). 

Campbell menar att en balans mellan de tre dimensionerna är vad som utgör hållbar 

utveckling. Han diskuterar även problematiken kring begreppet hållbar utveckling och 

kritiken att det har förlorat sin mening. Vissa menar att det finns en risk med att komma fram 

till en lösning som passar alla – att något har glömts bort. Men Campbell menar att begreppet 

på grund av sin stora spridning blivit huvudrollen i debatter och att det inte finns något 

framtidsscenario där hållbarhet inte är integrerat (Campbell, 1996:301).  

Vidare så ställer Campbell sig frågan ifall hållbar utveckling är ett användbart koncept inom 

planering. Han tar upp problematiken kring att konkretisera vad som krävs i genomförbara 

steg. Även om vi kan definiera hållbarhet, så betyder det inte att vi kommer kunna mäta den, 

eller veta när vi har nått målet. Det räcker alltså inte att bara lägga till begreppet hållbarhet i 

till exempel planeringsdokument. Men å andra sidan så tycker ändå Campbell att hållbarhet i 

teorin är ett användbart begrepp som kan användas av planerare eftersom det innehåller ett 

långsiktigt mål och är ett förenande koncept (Campbell, 1996:302). För att göra begreppet 

mer användbart så menar Campbell att man måste omdefiniera det, för det första genom att 

inte se det som en dikotomi, det vill säga hållbart eller ohållbart. För det andra så borde 

begreppets betydelse göras bredare till att innebära motsatsen till en kris; förmågan för ett 

system att långsiktigt reproduceras. För det tredje menar han att man måste dela upp 

hållbarhet i två nivåer, en specifik och en generell. Med specifik kan menas ett visst 

geografiskt område eller en sektor. Campbell drar slutsatsen att planerares strategi för att 

uppnå hållbar utveckling ska gå ut på två saker: att förhandla och hantera konflikter, samt att 

förespråka kreativa tekniska, arkitektoniska och institutionella lösningar (Campbell, 

1996:304f).  

I boken Hållbar stadsutveckling: en politisk handbok från Sveriges Arkitekter (2008), skriven 

av Erland Ullstad, beskrivs Sveriges Arkitekters syn på hållbar stadsutveckling, och hur denna 

kan uppnås. De har sammanfattat sin syn på hur man kan åstadkomma hållbar stadsutveckling 

i 12 punkter, bland annat: 

 Staden måste tillåtas vara komplex och mångfunktionell 

 Hållbarhet är inte något slutresultat utan snarare en inriktning av det ständigt 

pågående bygget av staden 

 Hållbar stadsutveckling ökar kraven på strategisk planering 

 Nya planformer måste utvecklas 

 Stadsarkitekt- och plankontor måste stärkas (Ullstad, 2008:8f) 

Ullstad diskuterar staden som ett viktigt verktyg i att uppnå hållbarhet. Precis som Campbell, 

så menar han att det finns konflikter, men att det handlar om att göra annorlunda val, inte att 
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välja bort någonting. Ullstad menar att det i Sverige finns en bra grund för att uppnå ett mer 

hållbart samhälle, bland annat på grund av vår starka demokrati och ett starkt 

miljömedvetande (Ullstad, 2008:10). Han menar även att det är i staden som man ska arbeta 

med hållbar utveckling: 

”I grunden har staden mycket goda förutsättningar att vara hållbar. Hållbarhet 

kan beskrivas på många olika sätt. Vårt gemensamma ansvar är att bevaka 

hållbarhetens alla olika aspekter, den ekonomiska, den sociala, den tekniska och 

den miljömässiga. Hållbarheten är dock inte något slutresultat utan snarare en 

inriktning av det ständigt pågående bygget av staden. Att skapa den hållbara 

staden förutsätter en gemensam kartbild och en tydligt fastlagd färdriktning.” 

(Ullstad, 2008:30) 

Ullstad delar alltså upp hållbarhet i fyra aspekter: ekonomisk, social, teknisk och miljömässig. 

Han menar att relationen mellan dessa aspekter är komplex, och att det behövs ett samspel 

som förutsätter en förändring av redan etablerade mönster och vanor (Ullstad, 2008:30). 

Vidare diskuteras vilka aspekter av den byggda miljön som påverkar social och ekonomisk 

hållbarhet; staden ska hänga samman, vara blandad, och gemensamma platser och 

institutioner ska hålla hög kvalitet. Tekniska lösningar, som till exempel gröna tak och gröna 

sidoytor, för att ta hand om regnvatten måste planeras för. Trafiken tas upp som ett av de 

största problemen ur hållbarhetssynpunkt. Ullstad menar att staden inte får anpassas efter 

biltrafik, utan tvärtom. Genom att minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken så kan stadens 

värden ökas (Ullstad, 2008:35ff).  

 

2.4 Hållbara livsstilar 

Hållbara livsstilar innebär ett fokus på de ekologiska konsekvenserna av hur människor lever 

sina liv, bland annat vilka val man gör och vad man konsumerar under en livstid. Ett exempel 

där ens val påverkar miljön är om man väljer att bo nära sitt jobb, vilket kan leda till en 

minskad förbrukning av bensin och möjligen en ökad användning av kollektivtrafik (Scott, 

2009:1). Enligt Scott, så innebär hållbara livsstilar en kombination av hållbar produktion och 

hållbar konsumtion. Dessa två aspekter är en del av Agenda 21, där man har som mål att 

”fokusera på ohållbara mönster av konsumtion och produktion” samt att ”utveckla strategier 

för att uppmuntra förändring i ohållbara konsumtionsmönster” (Scott, 2009:4). Agenda 21 

rekommenderar även att försöka skapa nya koncept för rikedom som ska tillåta en högre 

livsstandard vid förändring av ens livsstil. Scott menar också att man måste använda sig av 

mindre tekniska begrepp för att kunna ta sig an människors konsumtionsmönster: 

“The emerging discourse on sustainable consumption suggests we must have a 

deeper insight into consumer lifestyles. Instead of addressing purely technological 

and economic questions about human consumption of products and the 

consumption of environmental resources in the process, a social and humanistic 

aspect, much less well defined, is required.” (Scott, 2009:5) 
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Exempel på vad som kan tas upp i det sammanhanget är bland annat skalan av konsumtion, 

drivkrafterna bakom konsumenters förväntningar och beteenden och vikten av att förändra 

konsumenters inställning. 

Scotts rapport, A literary review on Sustainable lifestyles and Recommendations for Further 

Research (2009)¸ är ett av projekten startade av Arbetsgruppen för hållbara livsstilar (Task 

Force on Sustainable Lifestyles) inom Marrakechprocessen. Marrakechprocessen är en 

process, startad av UNEP (United Nations Environment Programme), som arbetar för att 

uppnå en ökad kunskap och erfarenhet om hållbara konsumtionsmönster. Processen är en 

global ansträngning att öka takten mot hållbara konsumtionsmönster genom upprättandet av 

en tioårsplan: 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and 

Production (Scott, 2009:6). Inom Marrakechprocessen startades sju olika arbetsgrupper, varav 

en för hållbara livsstilar, startad av Sveriges miljödepartement 2005. Arbetsgruppens uppgift 

var att uppmana, möjliggöra, förenkla och exemplifiera för organisationer och regeringar hur 

man främjar hållbara livsstilar (UNEP, 2010:14). 2010 kom de ut med en rapport om sitt 

arbete och de nio projekt som de har genomfört. I rapporten kan man bland annat hitta 

följande beskrivning av hållbara livsstilar: 

“Sustainable lifestyles means being aware of your surroundings. Aware of the 

consequences of the choices made and therefore make the choices that do the least 

harm. It involves more than just care for the environment – it also involves 

thinking about people and community. It involves thinking about health and well-

being, educational development, rather than just money and possessions.” 

(UNEP, 2010:9) 

Anledningen till att de fokuserar på livsstilar är att de anses spela en central roll i 

klimatpåverkan, förlusten av biologisk mångfald och ojämlikhet. De menar att livsstilar inte 

har behandlats tidigare eftersom ämnet bedöms vara för subjektivt: “The area of lifestyle 

choice has often been regarded as too subjective, too ideological, too value laden, or simply 

too intractable to be amenable to policy intervention” (UNEP, 2010:8). Genom att skapa en 

”törst” för hållbara livsstilar, så tror man att policy kommer att framkallas för att möta denna 

törst.  

I rapporten så har de ett sorts manifest med rekommendationer för hur man ska sprida hållbara 

livsstilar. Den första punkten är att sprida entusiasm och inspiration, att man ska visa på vilket 

sätt en hållbar livsstil är bättre, mer positiv och att det inte krävs så drastiska förändringar. 

Den andra punkten är att skapa stödjande strukturer som hjälper människor att leva mer 

hållbart, till exempel förbättring av infrastruktur, utbildning eller innovativa produkter. Den 

tredje punkten är att fira framstegen som har gjorts, för att inspirera andra människor att också 

förändra sitt beteende. Den fjärde punkten är att arbeta fokuserat för att skapa förändring. Den 

femte och sista punkten i manifestet är att skapa partnerskap mellan olika experter, företag 

och människor, för att tillsammans öka kunskapen om hållbara livsstilar (UNEP, 2010:5). 

Arbetsgruppen för hållbara livsstilar poängterar även att det inte bara är begränsade resurser 

som är utmaningen för hållbarhet, utan även sociala frågor, då det mest är fattiga människor 
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som just nu drabbas värst av konsekvenserna av ohållbarhet. Arbetsgruppen vill ta bort de 

barriärer de menar finns, som hindrar människor från att skaffa mer hållbara livsstilar: 

“There are numerous barriers for individual and collective action: from the 

tangible, including restrictive infrastructure, uncoordinated policies and lack of 

financial capital. To the intangible, for instance the consumerist culture that 

drives people’s desire for high-impact status symbols like expensive cars.” 

(UNEP, 2010:6) 

Uppfattning att konsumtion leder till lycka är något Arbetsgruppen menar har bidragit starkt 

till de ohållbara livsstilar som människor i västvärlden har idag. Hittills har BNP setts som en 

mätstock för framgång, men forskning visar att det inte finns något samband mellan ett högt 

BNP och lyckligare och mer tillfredsställda livsstilar. Att förstå komplexiteten bakom 

konsumtion och vad som gör människor lyckliga är enligt Arbetsgruppen ett första steg mot 

att utveckla mer hållbara livsstilar (UNEP, 2010:11). 
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3 Redovisning av empirisk data 

3.1 Konceptet hållbara livsstilar 

3.1.1 Miljöprogrammet 

Miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden är framtaget av Stockholms stads 

exploateringskontor i samarbete med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, 

trafikkontoret, Östermalms stadsdelsförvaltning samt Stockholms Hamnar (Stockholms stad, 

2010:5). I miljöprogrammet beskrivs hållbara livsstilar som en avgörande faktor för 

utvecklingen av en hållbar stadsdel.  Aspekter som närhet till service och ett ”smart beteende” 

samt information till de boende betonas (Stockholms stad, 2010:32). För att hållbara livsstilar 

ska anses vara attraktiva menar man att de ska vara förknippade med en hög livskvalitet. Det 

ges en framtidsbild av hur man vill att en hållbar livsstil i Norra Djurgårdsstaden ska se ut: 

”Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med ett rikt socialt liv som bygger på en 

god planering av mötesplatser för de boende och verksamma i området. Den goda 

tillgången till samlingslokaler har gjort att föreningslivet fått en renässans. 

Nationalstadsparkens sköna natur används för promenader, motion och 

hälsoinriktade aktiviteter samt för allmän rekreation. Vattnet i Husarviken och 

Värtan skänker glädje till innevånarna i form av båtliv och strandpromenader. 

Delar av det gamla gasverksområdet i Hjorthagen har omvandlats till en 

tummelplats för kultur och sociala möten med en blandning av lokal 

vardagskultur och professionell kultur med en nationell scen. 

 

I Norra Djurgårdsstaden har de boende utvecklat hållbara livsstilar och upplever 

en hög livskvalitet. Hushållen använder hållbar teknik för att hushålla med energi 

och råvaror och minska sin miljö- och klimatpåverkan. Hyrsystemet för bilar, 

cyklar och allehanda kapitalvaror är populärt eftersom det spar både pengar och 

miljö. De boende är aktiva och skapar sociala nätverk och trivsel för sitt 

välbefinnande. Virtuella mötesplatser, sociala medier och avancerade IKT-

tjänster erbjuds alla boende och verksamma genom en gemensam portal i 

området. De boende bidrar också till att den lokala handeln, skolor och andra 

verksamheter utvecklas i hållbar riktning.” (Stockholms stad, 2010:32f) 

 

För att uppnå detta har man kommit fram till elva operationella mål, där de mest relevanta för 

min studie är: 

 

 Nyinflyttade ska informeras om målet att utveckla en hållbar livsstil. 

 Alla hushåll ska bjudas in att medverka i forum och interaktiva aktiviteter arrangerat 

av stadsdelsförvaltningen. 

 Ett särskilt planeringsdokument för hållbart boende och livsstil ska upprättas innan 

varje utbyggnadsetapp, med information om bl.a. cykelparkering, kollektivtrafik och 

butiker med miljömärkta varor. 
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 Vid inflyttningstillfället ska bland annat parker, kollektivtrafik och rum för sociala 

möten vara färdigställda. 

 System för uthyrning av fordon, båtar och kapitalvaror ska finnas. 

 Ett rikt utbud av möjligheter för utövande av motions-, tränings-, idrotts- och 

hälsoaktiviteter ska finnas. (Stockholms stad, 2010:33) 

 

Man har även angett lämpliga åtgärder för att uppnå programmets mål, framför allt att 

inarbeta målen för hållbara livsstilar i detaljplaneprocessen (Stockholms stad, 2010:56). 

 

3.1.2  Intervjuer 

Under de genomförda intervjuerna har det getts en relativt homogen bild av hur man 

definierar konceptet hållbara livsstilar, främst att det handlar om social hållbarhet och sociala 

frågor. Nils Göransson, miljösamordnare på Östermalms stadsdelsförvaltning svarar följande 

på frågan om hur man skulle beskriva en hållbar livsstil: 

”För mig är det… jag jobbade mycket med hållbarhetsbegreppet när jag 

pluggade, och livsstilsfrågan, det låter lite smalt tycker jag, men det som det 

handlar om egentligen är ju en form av social hållbarhet, som man pratar om i 

formuleringarna. Man kan tycka vad man vill om det, och framtidsbilden, men 

man märker att det man pratar om är ”att skapa förutsättningar för gott liv för de 

boende i området med närhet till rekreation, sociala aktiviteter och kultur”, jag 

menar, det är ju social hållbarhet egentligen.” (Nils Göransson, 28 feb 2011) 

Även Anders Lindgren, pensionerad chef på parkmiljögruppen, tar upp de sociala frågorna i 

sin beskrivning av en hållbar livsstil: 

”Ja, alltså det är att man kan gå ut i sitt bostadsområde och känna sig trygg, det 

ska finnas tillgång till en mötesplats, självklart ska det finnas närhet till parker, 

det ska vara lätt att ta sig till allmänna kommunikationsmedel och det ska finnas, 

när jag flyttar in i det här området så ska det vara löst det här med skola och 

förskola, vårdcentral, alla de här servicefunktionerna, jag ska känna att det här 

kommer att finnas, jag kommer att ha de här sakerna här utan att behöva åka 

någon annanstans. Jag ska också kunna känna en trygghet i området, jag ska 

kunna gå ut på kvällen utan att känna att det är farligt, och det tror jag att man 

kan få genom att man skapar platser där folk vistas. Det ska finnas en lekplats där 

man kan gå ut med sina barn.” (Anders Lindgren, 15 mars 2011)  

Både Helena Ackelman, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, och Nils Göransson talar om 

att det ska finnas förutsättningar för att kunna leva så hållbart som möjligt. Helena Ackelmans 

första svar på hur en hållbar livsstil ser ut är följande: 

”Det kan vara utifrån flera olika aspekter, egentligen, men dels så handlar det om 

vad vi kan göra i planeringen så att säga, för att man ska kunna leva så hållbart 

som man kan, utan att man kanske egentligen själv gör så aktiva val, utan att det 
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ska vara enkelt, självklart på något sätt, att kunna leva hållbart.” (Helena 

Ackelman, 14 mars 2011) 

Det framgår däremot under intervjuerna att det inte finns någon direkt klar, gemensam 

definition av konceptet hållbara livsstilar, något Nils Göransson nämner:  

”[…]men just nu är det väldigt praktiskt också, att försöka få kontakt med 

nyckelaktörer och börja jobba, för att andra människor har inte… för det första 

är man lite rädd för livsstilsfrågan, man vet inte riktigt vad det handlar om, den 

är inte riktigt helt definierad. Vi håller på att jobba fram mer konkreta idéer som 

ska leda vidare. Så folk har inte lyft frågan för att de inte har pluggat sådant, de 

kanske tycker att hållbarhetsbegreppet är ganska flummigt, så det har inte 

prioriterats riktigt.” (Nils Göransson, 28 feb 2011) 

Även Helena Ackelman tar upp att det inte finns någon definition, att det är upp till var och en 

att definiera vad som är det hållbara livet. Nils Göransson tar även upp problematiken med 

hållbara livsstilar som begrepp, att det kan vara svårt för människor att förstå: 

”Vi vill lyfta frågan, hur vi lever vårt vardagliga liv och hur det påverkar de 

ekosystem som vi är så beroende av. För mig är inte det en värderingsfråga, det 

är inte en politisk fråga, för oavsett var man står så har vi ett resursproblem, det 

är ett faktum, det har ingenting att göra med om jag tror på ekonomisk tillväxt 

eller inte, utan vi har ändligt med resurser, det är ändå faktum. Om man vill 

kunna diskutera det, lite konstruktivt, då kanske man ska akta sig för att prata om 

hållbara livsstilar, för det är ett laddat begrepp. Social hållbarhet förstår inte folk 

vad man pratar om, tycker att det är flummigt, beteendefrågor låter lite märkligt 

också, det är svårt som fan.” (Nils Göransson, 28 feb, 2011) 

Nils Göransson ger några exempel på vad som konkret görs vid arbetet med hållbara 

livsstilar: 

”Det vi gör nu är att vi är intresserade av att starta upp projekt, mer konkreta 

projekt, där vi ska börja jobba med förskolan, och se, hur kan skolan 

miljöprofileras, kan man göra aktiviteter när man har nationalstadsparken runt 

hörnet, förankra biologisk mångfald som ett viktigt tema.” (Nils Göransson, 28 

feb, 2011) 

Han diskuterar även själva konceptet, förutsättningarna för hur man ska lyckas, samt hur det 

uppfattas: 

”Jag tror att, för att det här ska lyckas, då måste livsstilsfrågan, den sociala 

hållbarheten som jag hellre skulle prata om i såna fall, det konceptet måste tas på 

allvar. Jag tycker man måste ta på allvar att, om man vill att folk ska engagera 

sig i miljöfrågor, om man tror att det är viktigt att folk gör det, så behöver man 

uppfylla vissa villkor. Alltså det finns en anledning till att du och jag kan 

engagera oss i miljöfrågor, för att det finns en massa andra saker som inte är 

problem. Om jag inte hade bostad eller hade problem att hitta mat för dagen så 
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skulle jag högaktningsfullt strunta i de här högre idealen. Och det är lite det som 

den sociala hållbarhetsfrågan handlar om, tycker jag. Att skapa ett konstruktivt 

liv som dessutom medvetengör de som bor där om att vi lever i en värld med 

ändliga resurser. Och vi lever i en värld med ändliga resurser och vi fortfarande 

ökar med en miljard per femte år nästan. Så i slutändan är det en ekvation som 

inte funkar, utan då måste vi börja diskutera och hushålla med resurser. Folk 

tycker att det där är för abstrakt och jobbigt att fundera på, och då tar man inte 

den sociala hållbarhetsfrågan på allvar, tycker jag, man tycker det är flummigt.” 

(Nils Göransson, 28 feb, 2011) 

På frågan om var idéerna om hållbara livsstilar kommer ifrån så nämns Hammarby sjöstad i 

alla tre intervjuer. Man har utgått ifrån Hammarby sjöstad och byggt vidare på den grundidén 

som fanns där. Nils Göransson säger att man har gjort en utvärdering av Hammarby sjöstad, 

som numera inte ses som särskilt lyckat ur ett hållbarhetsperspektiv, och kommit fram till att 

det är just beteendet hos slutanvändarna, de boende, som är ett av problemen. När det gäller 

var idéerna kommer ifrån så menar Nils att det ofta är väldigt personberoende. Han nämner 

Anders Lindgren som en av de som pushat för idéerna om hållbara livsstilar: 

”Förre chefen på parkmiljögruppen, som jobbar med stadsmiljöer och 

parkmiljöer i staden, de sitter i Vasastan och jobbar för Norrmalm, Kungsholmen 

och Östermalm, förre chefen där, Anders Lindgren, han var den som pushade 

väldigt hårt för att livsstilsområdet skulle med, som jag har förstått det. Han var 

viktig för han var envis, han hade jobbat länge, så han gav sig inte på det. Så det 

kom med mer än vad det hade gjort annars i alla fall.” (Nils Göransson, 28 feb 

2011) 

Anders Lindgren beskriver själv hur idéerna om hållbara livsstilar växte fram då han tyckte att 

fokus låg på mer traditionella aspekter av hållbarhet: 

”Min uppfattning var ju då att de här förvaltningscheferna, att hållbarhet för de, 

det var så energisnålt som möjligt, det var liksom hållbarheten. Transporter 

naturligtvis också var de ju inne på, det traditionella som man alltid har jobbat 

med och som man jobbat med i Hammarby Sjöstad också. Men för mig var det 

också väldigt viktigt att de människor som ska bo i det här området, alltså de 

måste ju förstå varför de… allt det här tekniska som kommer på dem måste man 

förstå och använda, för annars är det liksom ingen mening med det hela. Och sen 

så det allra viktigaste, det är de sociala kontakterna, att man får en trivsel i 

området, att man möts och pratar med varandra. Livsstilen är väldigt viktig. Och 

så småningom kom det här med hållbar livsstil in också som en punkt i 

planeringen. Jag jobbade ganska mycket med de här sakerna och så småningom 

har jag känt att det har blivit en väldigt viktig del i planeringen, just den hållbara 

livsstilen är en viktig del och det är det som är det väldigt nya i den här 

planeringsprocessen, som man inte har tänkt så mycket på tidigare.” (Anders 

Lindgren, 15 mars 2011) 
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Han betonar även vikten av stadsdelsförvaltningens roll i att få med hållbara livsstilar som en 

del av planeringen: 

”Alltså jag tror att om inte stadsdelsförvaltningen hade funnits, då tror jag inte 

att det här hade kommit med, för att stadsdelsförvaltningen har en väldig 

erfarenhet utav sådana här saker, och kan föra in det i planeringen, vilket de 

traditionella planerarna inte har. De har inte den praktiska erfarenheten, de har 

den teoretiska erfarenheten, men inte den praktiska erfarenheten. Så därför är det 

en väldig lycka att Stockholm har behållit sina stadsdelsförvaltningar som kan 

vara med och påverka.” (Anders Lindgren, 15 mars 2011) 

På frågan var idéerna om hållbara livsstilar kommer ifrån, svarar Helena Ackelman följande: 

”Ja, jag kan inte riktigt svara på det. Men det är klart att de personerna som har 

varit aktiva i Norra Djurgårdsstaden-projektet eller miljöprofilerings-

diskussionerna har ju varit… de personerna som har varit med och diskuterat och 

fört diskussionerna har ju såklart påverkat vilken väg projektet har tagit. Så har 

det ju varit, och Anders (Lindgren) har ju varit drivande när det gäller just 

boendefrågor, eller medborgarfrågor ifrån stadsdelen, också brunnit ganska 

mycket för att involvera de boende i diskussionerna.” (Helena Ackelman, 14 mars 

2011) 

När det gäller den teoretiska bakgrunden för dessa idéer, så säger Nils Göransson att han inte 

tror att den är särskilt stor. Han menar att de mål som finns i miljöprogrammet inte har någon 

stark förankring i teorier om social hållbarhet, och att det mesta handlar om sunt förnuft. Nils 

säger även att han skulle vilja förankra idéer som kommer från det mer akademiska hållet. 

 

3.2 Påverkan på den fysiska planeringen 

3.2.1 Miljöprogrammet 

I miljöprogrammet så är det relativt svårt att försöka ta reda på hur idéerna om hållbara 

livsstilar har, eller ska påverka den fysiska planeringen, men det framgår att de ska göra det. 

Bland annat genom ”att inarbeta målen för hållbara livsstilar i miljö- och hållbarhetskraven 

för markanvisningsavtal, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i kommande 

utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden samt i olika verksamheters handlingsprogram i 

stadsdelen” (Stockholms stad, 2010:56) 

 

3.2.2 Intervjuer 

Frågan om på vilket sätt miljöprogrammet, och idéerna om hållbara livsstilar har påverkat den 

fysiska planeringen av Norra Djurgårdsstaden, besvaras olika. Helena Ackelman tar upp 

projektets historia, och berättar att man vid upprättningen av de detaljplaner som hittills har 

vunnit laga kraft (två detaljplaner för området Hjorthagen) inte än hade miljöprofilerat 
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området, eller tagit fram miljöprogrammet. Hon menar dock att man hade samma tankar om 

hållbarhet då som man har nu, med skillnaden att de blivit konkretiserade. 

”Om man ser det utifrån det sociala perspektivet, att ha tillgång till service t.ex. i 

närheten, det har vi ju haft med oss sen tidigare också, att det ska finnas 

förskolor, att det ska finnas parker till exempel, med möjlighet till rekreation eller 

hur gårdsmiljöerna fungerar osv., och det som liksom har med boendekvalitén 

och boendemiljöer att göra också. Så själva miljöprogrammet i sig, som konkret 

handling har väl inte konkret påverkat den fysiska strukturen i så stor 

utsträckning hittills, för att det som vi har planerat har vi haft med oss sedan 

tidigare. Men jag tycker att de går väldigt, de stämmer överens med varandra, det 

finns inga motsatser i det som vi har planerat och det som vi nu planerar för, utan 

de går väldigt väl hand i hand ändå.” (Helena Ackelman, 14 mars 2011) 

Nils Göransson, som inte har jobbat med den fysiska planeringen av området, tror att det har 

påverkats av idéerna om hållbara livsstilar. 

”Jag har förstått det som att det har gjort det. Återigen, om man går tillbaka till 

Hammarby Sjöstad, som man får göra hela tiden när man pratar om det här 

projektet, i och med att det här dessutom då explicit ska ses som en arvtagare, det 

är nästa miljöstadsdel i Stockholm. Så, där fanns det inte så mycket tankar på vad 

det finns för utformning som kan göra det lättare. Tvärbanan visst, den ville man 

ju dra genom området, det var ju jättebra, och man ville ha mycket butikslokaler 

för att folk skulle kunna handla lokalt. Men så mycket mer än så var det inte, så 

jag skulle tro att utformningen av området påverkas mycket mer av hur man 

skulle önska att folk blir mer miljöeffektiva i Norra Djurgårdsstaden än de var i 

Hammarby Sjöstad.” (Nils Göransson, 28 feb 2011) 

Anders Lindgren tar upp mer konkreta exempel på hur den fysiska strukturen har påverkats av 

idéerna om hållbara livsstilar: 

”Jag tror att man måste tänka på gårdarna lite mera än vad man gör, även i den 

fysiska planeringen. Man har ju de här grönytefaktorerna som är med i den här 

planeringen. Det är en viktig del, och där har vi också, där har jag också sett till 

att de sociala faktorerna kommit in. Grönytefaktorer, det är faktorer för grönska, 

och då talar man om att det ska finnas ett… ju mera man har utav de här sakerna, 

desto högra poäng får man i planeringen, och för att man ska få ett bygglov så 

måste man uppnå ett visst poäng. Och då kan det vara att man sparar naturlig 

grönska, det kan man inte göra i Norra Djurgårdsstaden, för där finns ju 

knappast någon naturlig grönska kvar, men alltså man kan se till att det kommer 

in, man planterar nya träd, man anlägger gräsytor, man gör en lekplats eller man 

gör någonting… och där kommer också de sociala faktorerna in. Gemensamma 

takterrasser, odlingsyta på gården – en viktig sak, man kan träffas, blomsterprakt, 

man sitter, man stannar kvar på sin gård, det är vackert det som finns där. 

Bärande buskar, alltså buskar med bär, sådana saker har vi fått in, det har 

kommit in också i efterhand.” (Anders Lindgren, 15 mars 2011) 
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Eftersom det bara finns två detaljplaner som vunnit laga kraft, vilka upprättades innan 

miljöprogrammet gavs ut, så frågade jag Helena Ackelman ifall hon trodde att de kommande 

detaljplanerna skulle påverkas mer av idéerna om hållbara livsstilar.  

”Det skulle de kunna göra. Men det handlar ganska mycket om t.ex. hur vi 

kommunicerar med de som ska flytta in i området, eller hur den långsiktiga 

kommunikationen ifrån stadsdelen t.ex. ser ut, med de boende. Och där kanske det 

handlar om att det finns möjlighet för ett informationscenter eller liknande i 

området, som påverkas av den fysiska strukturen. Och det ser vi ju att det finns, 

det finns inga motsättningar där i, så att säga. Men det är möjligt att det kan 

komma att påverka, men jag tycker nog att vi har ganska mycket med oss utifrån 

erfarenheter sen tidigare planering också.” (Helena Ackelman, 14 mars 2011) 

På frågan ifall hon tycker att man har uppnått det man ville, när det gäller hållbara livsstilar 

och den fysiska planeringen av Norra Djurgårdsstaden i de detaljplaner som arbetar med just 

nu (som inte vunnit laga kraft än), så tycker Helena att man har det, och ger exempel på vad 

hon tycker att man har åstadkommit. 

”Ja, men det tycker jag ändå. Utifrån ett socialt perspektiv, att vi försöker skapa 

en blandad stad med olika boendeformer, olika upplåtelseformer, att vi skapar en 

stad som har möjlighet till lokaler i bottenvåningarna, för ett stadsliv, och en 

ganska så tät stad, men där man ändå har möjlighet till rekreation till exempel, 

att det finns goda parkmiljöer och gårdsmiljöer, närhet till idrott till exempel. Så 

det tycker jag.” (Helena Ackelman, 14 mars 2011) 

 

3.3 Hållbara livsstilar och makt 

När makt och maktutövning nämns i intervjuerna, är först alla förutom Nils Göransson 

tveksamma till att kalla idéerna om hållbara livsstilar - att man försöker få människor att leva 

på ett visst sätt - för maktutövning. Nils Göransson svarar följande på frågan: 

”Jo, det blir det ju absolut, på ett sätt, men å andra sidan så tycker jag att ur en 

teoretisk synpunkt, alltså maktutövning, att folk beter sig på ett visst sätt, det 

ägnar man sig dagligen åt, det är ju det ett samhälle är byggt kring. Alltså, ett 

socialt kontrakt med vissa regler som man åtar sig att efterleva för att man får en 

viss annan välfärd på ett annat håll, att man inte kan göra vad man vill när man 

vill, och ramverket för det behöver ju inte vara samma hela tiden. Om det är så att 

våra resurser på en global nivå minskar och vi försöker komma på sätt att leva 

som konsumerar mindre resurser, visst det är en form av maktutövning. Men det 

är å andra sidan all samhällsorganisation, tycker jag.” (Nils Göransson, 28 feb 

2011) 

Anders Lindgren svarar först nej på frågan om man kan kalla konceptet hållbara livsstilar för 

maktutövning, men efter viss fundering så går han med på den beskrivning, men poängterar 

att det ligger en demokratisk process till grund för besluten som har tagits, och att man inte 

kan kalla det för maktmissbruk. Han tar upp skillnaden på ”bra” och ”dålig” makt: 
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”[…] det är ju politiken som har makten, men alltså, makten kan ju göra att… det 

kan ju vara som Khaddafi som gör massa fult för folket, dumt för folket, men det 

kan ju också vara att man vill göra någonting som är bra för folket. Och jag 

tycker snarare att det här är någonting bra för folket.” (Anders Lindgren, 15 

mars 2011) 

Helena Ackelman ser inte konceptet hållbara livsstilar som en maktutövning, utan tycker att 

det handlar om att skapa förutsättningar för människor att göra egna aktiva val. Hon svarar 

följande på frågan om hon tycker det är maktutövning att försöka få människor att leva på ett 

visst sätt: 

”Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tror nog att, för att utveckla ett hållbart 

samhälle så tror jag att vi kommer att behöva leva på ett mer hållbart sätt än vad 

vi gör idag, och att vi kommer att behöva planera och bygga på ett annat sätt än 

vad vi har gjort tidigare. Och det tror jag också i sin tur speglar sig i hur den 

boende sen lever sitt liv, men så som vi också har sagt, det handlar om att skapa 

förutsättningarna för att kunna göra det så enkelt att det inte är svår och att det 

inte är komplicerat för den boende som flyttar in här. Sen är det ju självklart ett 

aktivt val, det är ju ditt val om du tar cykeln, om du tar spårvagnen eller om du 

tar bilen. Men om det är enkelt att ta cykeln, för att det finns jättebra cykelvägar, 

och det finns cykelparkeringar både där du bor och dit du ska, då är det ju större 

chans att du kanske gör det, än att du tar bilen, eller att du tar spårvagnen om det 

är så att den går ofta och går dit du ska, och det är enkelt och billigt kanske.”  

(Helena Ackelman, 14 mars 2011) 

Jag ställde även frågan ifall de tyckte att man borde vara mer påtvingande när det gäller att få 

människor att leva mer hållbart. Helena Ackelman tror inte att det skulle fungera, och att det 

skulle få en oönskad effekt, hon konstaterar även att: 

”Vi kanske skulle behöva någon som skulle vara ännu mer påtvingande. Det är en 

jätteviktig fråga, och det är en jättesvår balansgång också, liksom var går 

gränsen för vad vi kan göra eller vad vi kan skapa förutsättningar för, och var går 

gränsen för var vi går för långt. Vi styr ju till exempel antalet parkeringsplatser i 

området, det är någonting som vi rent konkret gör i den fysiska planeringen, eller 

antalet cykelplatser. Gränsen är ju där någonstans och ibland är den 

svårdefinierad.” (Helena Ackelman, 14 mars 2011) 

Anders Lindgren tror inte heller att det skulle fungera att vara mer påtvingande, han menar att 

de verktyg som kommer att finnas när man flyttar in kommer att få folk att vilja leva mer 

hållbart. Han tycker även att det redan är tillräckligt radikalt, bland annat på grund av att det 

kommer vara svårare att ha bil, eller att man kommer behöva källsortera på ett viktigare sätt. 

Nils Göransson menar att man inte kan tvinga människor till ett visst beteende, och att det inte 

är det som är syftet med idéerna om hållbara livsstilar: 

”Det jag tycker man gör, det enda som finns i mitt uppdrag här är ju att frågan 

ska lyftas för diskussion, och de olika aspekterna av det. Men om folk inte vill 
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göra det som vi hoppas, då är inte det något som vi kommer försöka göra 

någonting åt. Däremot, ur vårt perspektiv, som visst är ett normativt perspektiv 

om att miljöfrågorna är viktiga, utifrån det så finns det ju bättre och sämre 

beteenden, men det finns fortfarande inte utrymme för att vi aktivt ska styra folks 

beteenden, det tycker inte jag. Däremot, vill vi gärna lyfta bättre sätt som 

exempel.” (Nils Göransson, 28 feb, 2011) 
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4. Analys 

4.1 Konceptet hållbara livsstilar 

Med Foucaults diskursanalys som utgångspunkt, så är första steget att avgränsa diskursen. 

Inom konceptet hållbara livsstilar, baserat på miljöprogrammet och genomförda intervjuer, så 

poängteras vikten av hållbara livsstilar, och dess roll för att skapa ett mer hållbar samhälle. 

Vid beskrivningen av konceptet i miljöprogrammet så används positiva termer som ”god 

planering”, ”rikt socialt liv” och ”hög livskvalitet”. Man undviker att ta upp negativa aspekter 

av vad som idag är ohållbart, och fokuserar på en förskönande beskrivning av det liv som 

människor som flyttar till Norra Djurgårdsstaden kommer att leva.  

När det gäller intervjuerna så börjar Nils Göransson till exempel med att konstatera att 

begreppet är smalt, och att det egentligen handlar om social hållbarhet; han gör en sorts egen 

analys av hur begreppet beskrivs i miljöprogrammet, och kommer fram till att vad som 

beskrivs är vad han skulle kalla för social hållbarhet. Detta val, att istället för hållbara 

livsstilar kalla det för social hållbarhet, skulle kunna tolkas som en osäkerhet till begreppets 

innebörd eller användbarhet. Att välja den avgränsningen av begreppet till sociala aspekter av 

hållbarhet kan, men behöver inte, begränsa innebörden till att inte innefatta de ekonomiska 

och ekologiska aspekterna. Det går dock inte att veta ifall det är detta som Nils Göransson 

gör, eller om han väljer ett begrepp som han är bekant med istället för ett som är mindre 

bekant. Även senare under intervjun så upprepar Nils Göransson sin tveksamhet till att 

använda begreppet hållbara livsstilar vid diskussioner om ämnet, men han poängterar dock att 

det är en väldigt viktig aspekt som måste utvecklas vidare, bland annat med en starkare 

teoretisk bakgrund.  

Nils Göransson tar även upp resonemanget, att man vid en diskussion om hållbarhet, och det 

faktum att vi har ändliga resurser, ska akta sig för att använda begreppet hållbara livsstilar, 

eftersom det är ett laddat ord. Denna aspekt av begreppet tas också upp av Arbetsgruppen för 

hållbara livsstilar (Task Force on Sustainable Lifestyles). Nils Göransson är den av de tre 

intervjuade som verkar mest medveten om begreppets olika dimensioner och vilka risker som 

finns med att använda det i olika sammanhang. Han diskuterar det kritiskt, tar upp 

problematiken med den bristande teoretiska bakgrunden och att han vill förankra en mer 

akademisk idégrund. Precis som Arbetsgruppen för hållbara livsstilar, så diskuterar han även 

villkoren för att man ens ska känna att man bryr sig om att ha en mer hållbar livsstil – bland 

annat ekonomiska förutsättningar.  

Vilka val människor gör är också något som upprepas i intervjuerna, främst av Helena 

Ackelman. Hon beskriver hållbara livsstilar som någonting som ska vara enkelt och möjligen 

omedvetet, med hjälp av planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Både Helena Ackelman och 

Anders Lindgren tar upp konkreta exempel på vad de menar bidrar till en hållbar livsstil, 

främst känslan av trygghet, en väl fungerande kollektivtrafik, samt närhet till mötesplatser och 

service. Dessa tre aspekter dominerar beskrivningen, samtidigt som de ekologiska aspekterna 

av hållbarhet inte diskuteras lika mycket. Anders Lindgren tar dock upp till exempel 

grönytefaktorer (till exempel gröna tak), vilket är en ekologisk aspekt.  
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Samtidigt som alla tre har en egen beskrivning och uppfattning av konceptet, så framgår det 

att en gemensam klar definition saknas, något som de intervjuade själva tar upp. Detta faktum 

kan innebära att det är en personlig uppfattning av vad begreppet innebär som styr arbetet 

med hållbara livsstilar, och detta kan i sin tur påverkar hur det uppfattas av andra människor, 

till exempel de som riktat kritik mot konceptet hållbara livsstilar. Både Anders Lindgren och 

Nils Göransson använder ordet ”jag” när de beskriver begreppet, något som Helena Ackelman 

inte gör. 

Vid en diskussion om diskursens relation till omvärlden, så är den i ett så pass tidigt stadie 

(om man bara utgår ifrån den i relation till Norra Djurgårdsstaden) så det blir svårt att dra 

några slutsatser, men med tanke på den kritik som begreppet hållbara livsstilar har fått i 

svensk media, så kan man anta att diskursen inte är särskilt förankrad än. En faktor som bidrar 

till detta är avsaknaden av en gemensam definition, eller ett sätt att förklara begreppet för 

allmänheten. Just nu så är det, om man tar beskrivningen i miljöprogrammet som exempel, en 

relativt subjektiv beskrivning, som tilltalar vissa, men även skapar motstånd. I relation till 

Foucault, så skulle man kunna säga att samhället ännu inte helt har accepterat diskursen som 

sanning, och detta kan bero på att kunskapen som makten (i detta fall bland annat Stockholms 

stadsbyggnadskontor, exploateringskontoren, Östermalms stadsdelsförvaltning, och kommun-

fullmäktige) producerat ännu inte är tillräckligt stark.  

Till skillnad mot texterna skrivna för Task Force on Sustainable Lifestyles, där man fokuserar 

på människors konsumtionsmönster och dess ekologiska konsekvenser, så ligger fokus i 

Norra Djurgårdsstaden mer på sociala frågor. Konsumtion är förmodligen en del av tanken 

bakom även i Norra Djurgårdsstaden, men det är ingenting som explicit tas upp under 

intervjuerna. Även de ekologiska aspekterna diskuteras som sagt inte så omfattande. Detta 

kan bero på att de ligger till grunden för det arbete man gör med hållbara livsstilar, och därför 

inte nämns på grund av självklarheten, särskilt i situationer då man pratar med någon som har 

kunskap om området. Däremot så finns det inom planeringen av Norra Djurgårdsstaden de 

sociala och humanistiska aspekter av hållbarhet som Arbetsgruppen för hållbara livsstilar 

menar att man måste adressera. Anders Lindgren har gjort just detta, då han tyckte att fokus 

låg för mycket på de mer traditionella, tekniska aspekterna av hållbarhet, och lyckades få med 

hållbara livsstilar som en del av planeringen.  

Angående var idéerna om hållbara livsstilar kommer ifrån, så går det att, baserat på 

intervjuerna, se två källor. Den ena är erfarenheter från Hammarby sjöstad, där en utvärdering 

av vad som inte har fungerat ut ett hållbarhetsperspektiv har legat som grund för planeringen 

av Norra Djurgårdsstaden. Den andra källan är Östermalms stadsdelsförvaltning, med Anders 

Lindgren som frontperson, vilket tas upp av både Nils Göransson och Helena Ackelman. 

Även om Helena Ackelman först svarar att hon inte kan svara på var idéerna kommer ifrån, så 

menar hon att det är personerna som varit med i miljöprofileringsarbetet som har påverkat, 

och hon nämner Anders Lindgren specifikt. Nils Göransson säger att det oftast är väldigt 

personberoende ifall en viss idé blir en del av planeringen eller inte, något som bekräftas av 

Anders Lindgrens egen uppfattning av hur det gick till att få med idéerna om hållbara 

livsstilar. Precis som nämndes tidigare, så lyckades Anders Lindgren uppnå det som 

Arbetsgruppen för hållbara livsstilar menar man måste göra: ändra fokus från mer tekniska 
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och ekonomiska aspekter av hållbarhet till de mer odefinierade sociala och humanistiska 

aspekterna.  

När det gäller den teoretiska bakgrunden för idéerna om hållbara livsstilar, menar Nils 

Göransson att de inte är särskilt starka. Däremot tar både han och Helena Ackelman upp att 

man vill öka kunskapen inom fokusgruppen som arbetar med hållbara livsstilar. Jämför man 

de idéer som finns i miljöprogrammet och bland de intervjuade, så märker man dock att de 

inte skiljer sig markant från hur hållbara livsstilar beskrivs i rapporten skriven av 

Arbetsgruppen för hållbara livsstilar. Vid ett senare tillfälle så frågade jag Nils Göransson om 

de har använt sig av detta dokument, men det hade de inte. Detta kan betyda att diskursen om 

hållbara livsstilar har börjat sprida sig. 

 

4.2 Påverkan på den fysiska planeringen 

Med tanke på att Norra Djurgårdsstaden ännu inte har byggts, och att de två detaljplaner som 

vunnit laga kraft upprättades innan miljöprofileringen av området påbörjades, så är det relativt 

svårt att dra några slutsatser om på vilket sätt idéerna om hållbara livsstilar påverkar den 

fysiska planeringen. Det går däremot att diskutera på vilket sätt de kommer att påverka 

planeringen i framtiden, samt på vilket sätt de påverkat andra aspekter av planeringen, 

förutom den rent fysiska.  

Vid intervjuerna så ges det tre olika svar på frågan (på vilket sätt idéerna om hållbara livsstilar 

har påverkat den fysiska planeringen av Norra Djurgårdsstaden). Nils Göransson, som inte har 

jobbat själv med planeringen, menar att han har förstått det som att idéerna om hållbara 

livsstilar har påverkat den fysiska planeringen, men det är spekulationer i hur han tror att 

området kommer att utformas; han tror att den önskan som finns att få folk att leva mer 

hållbart kommer att påverka den fysiska planeringen. Det går inte att dra några slutsatser 

baserat på Nils Göranssons uttalanden, eftersom han som sagt inte har jobbat med den fysiska 

planeringen.  

Anders Lindgren tar upp exempel på hur den fysiska planeringen har påverkats, men han gör 

ingen koppling till hållbara livsstilar, utan tanken om hållbarhet rent allmänt. Han tar upp 

exemplet om grönytefaktorer, och aspekter som gemensamma odlingsytor, plantering av träd 

och bärbuskar, samt gemensamma takterrasser, vilket han menar är viktiga sociala faktorer. 

Det framgår inte om detta är något som kommer att finnas med i planeringen, eller om det är 

något som han önskar skulle komma med. Dessa aspekter tas också upp av Ullstad (2008) när 

han diskuterar vad som gör en stad mer hållbar. 

Ett viktigt konstaterande som Helena Ackelman gör är att även om de idéer som finns i 

miljöprogrammet inte har influerat planeringen av de detaljplanerade områdena, så menar hon 

att det inte är någon skillnad mot hur de skulle ha sett ut om de planerades nu, med 

miljöprogrammet som utgångspunkt. Detta kan innebära två saker: att man haft samma idéer 

som nu men inte har haft de nedskrivna, eller att de idéer som finns i miljöprogrammet om 

hållbara livsstilar inte har någon påverkan. Något Helena Ackelman också diskuterar är 

huruvida framtida detaljplaner kommer att påverkas mer av idéerna om hållbara livsstilar, 
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men även denna fråga får ett osäkert svar, då hon säger att ”det skulle de kunna göra”, och att 

det är ”möjligt att det kan komma att påverka, men jag tycker nog att vi har ganska mycket 

med oss utifrån erfarenheter sen tidigare planering också”. Dessa uttalanden tyder på att 

idéerna om hållbara livsstilar inte väger så tungt när det gäller den fysiska planering, 

åtminstone om man jämför med hur planeringen har påverkats innan miljöprofileringen av 

området skedde. När Helena Ackelman svarar på frågan ifall hon tycker att man har uppnått 

det man ville i de detaljplaner som man arbetar med nu, när det gäller hållbara livsstilar, så tar 

hon främst upp fysiska aspekter som hon menar karakteriserar ett socialt perspektiv: en 

blandad stad, möjligheter till lokaler i bottenvåningar och möjlighet till rekreation och idrott. 

Detta kan mycket väl vara faktorer som bidrar till hållbara livsstilar, men det görs ingen 

koppling till på vilket sätt detta ska ske.  

Den problematik som Campbell tar upp, med hur användbart begreppet hållbarhet är inom 

planering, kan man koppla till planeringen av Norra Djurgårdsstaden, och idéerna om hållbara 

livsstilar. Ett av problemen som verkar finnas i miljöprogrammet och bland de intervjuade, är 

just svårigheten att definiera vad som menas med en hållbar livsstil, vilket leder till 

svårigheter att konkretisera vad som behövs göras rent fysiskt för att få människor att leva 

mer hållbart. Som Campbell säger, så räcker det inte att bara lägga till ett begrepp i 

planeringsdokument för att uppnå någonting. Även det som Ullstad konstaterar, ”att skapa 

den hållbara staden förutsätter en gemensam kartbild och en tydligt fastlagd färdriktning” 

(Ullstad, 2008:30), är relevant för Norra Djurgårdsstaden, då de tre ganska olika svaren på hur 

idéerna om hållbara livsstilar har påverkat den fysiska planeringen, kan vara en indikation på 

bristen av en gemensam uppfattning om hur man ska konkretisera idéerna.  

Baserat på intervjuerna och miljöprogrammet så går det att jämföra arbetet med hållbara 

livsstilar i Norra Djurgårdsstaden, mot det manifest för hur man ska sprida hållbara livsstilar, 

bestående av fem punkter som Arbetsgruppen för hållbara livsstilar har med i sin rapport: 

Sprida entusiasm och inspiration: Framtidsbilden som beskrivs i miljöprogrammet skulle 

kunna ses som ett sätt att sprida entusiasm och inspiration på, då det ger en väldigt positiv bild 

av hur livet i Norra Djurgårdsstaden kan se ut, och inte tar upp några negativa aspekter. Det 

faktum att nyinflyttade ska informeras om målet att utveckla en hållbar livsstil, samt bjudas in 

till forum och interaktiva aktiviteter, kan också vara ett sätt att sprida inspiration. Även i 

intervjuerna så pratar de om hur lätt det ska vara att leva mer hållbart, med de förutsättningar 

som kommer att skapas genom planeringen.  

Skapa stödjande strukturer som hjälper människor att leva mer hållbart: I miljö-

programmet tas bland annat upp att parker, kollektivtrafik och rum för sociala möten ska vara 

färdigställda vid inflyttning, så att människor redan från början kan leva en mer hållbar 

livsstil. Det ska även finnas system för uthyrning av fordon, båtar, och kapitalvaror, vilket är 

stödjande strukturer som hjälper människor att leva mer hållbart. Även det 

planeringsdokument för hållbart boende och livsstil som ska upprättas innan varje 

utbyggnadsetapp, med information om bland annat cykelparkering, kollektivtrafik och butiker 

med miljömärkta varor är en stödjande struktur, dock att det inte framgår om detta dokument 

ska vara till för allmänheten eller för planerarna.  
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Fira framstegen som gjorts: Eftersom Norra Djurgårdsstaden inte kommer vara färdigbyggt 

förrän 2030, så är denna punkt inte relevant att utveckla än. Däremot kan man konstatera att 

både Anders Lindgren och Helena Ackelman anser att projektet kommer att lyckas, och att 

man har uppnått det man ville med de idéer som man haft/har.  

Arbeta fokuserat för att skapa förändring: Denna punkt är också svår att diskutera, då jag 

med hjälp av tre intervjuer inte har skapat en tillräckligt stark bild av hur man har arbetat med 

att skapa förändring. Det som kan tas upp som exempel är dock den uppfattning som till 

exempel Nils Göransson har, att Norra Djurgårdsstaden kommer att påverkas av idéerna om 

hållbara livsstilar, och bland annat vara annorlunda än Hammarby sjöstad som också hade en 

miljöprofil när det byggdes. Det finns ju uppenbart en ambition att arbeta fokuserat för att 

skapa förändring, men eftersom området inte är färdigbyggt och det inte går att se konkret vad 

som har gjorts, så går det inte bedöma hur pass framgångsrikt detta arbete har varit, eller 

kommer att vara. 

Skapa partnerskap mellan olika experter, företag och människor: Miljöprogrammet för 

Norra Djurgårdsstaden har skrivits i samarbete med olika förvaltningar och även byggherrar 

och energibolag, vilket tyder på att partnerskap har skapats för att formulera de mål man har 

för området. Anders Lindgren tar dock upp det faktum att Östermalms stadsdelsförvaltning till 

exempel inte varit med från början i styrgruppen för projektet, vilket tyder på att man inte från 

starten har samarbetat fullt med alla inblandade parter. 

 

4.3 Hållbara livsstilar och makt 

Den sista frågeställning i denna studie är förmodligen den mest komplicerade, då 

maktrelationer i samhället finns överallt utan att man riktigt reflekterar över dem. Nils 

Göransson är den enda av de intervjuade som på direkten svarar att idéerna om hållbara 

livsstilar, och det faktum att man försöker få människor att leva på ett visst sätt, är 

maktutövning. Han menar att det är detta som ett samhälle är byggt kring, och att man genom 

att vara en del av samhället åtar sig att följa det sociala kontrakt som existerar – att man lever 

på ett visst sätt och i gengäld får en viss välfärd. Detta är något som Foucault tar upp i sin 

beskrivning av makt – att makt inte bara är negativ och förtryckande, utan att den producerar 

saker, skapar positiva effekter.  

Nils Göransson skulle i detta fall kunna representera universitetet som en plats där makt 

multipliceras och förstärks, då han som relativt nyutexaminerad påverkar projektet på så sätt 

att han vill förankra en mer teoretisk kunskapsgrund för hållbara livsstilar. Denna kunskap, 

som då kommer från universitet (i form av forskning) kommer också (ifall man accepterar 

premissen att idéerna om hållbara livsstilar verkligen har en påverkan på den fysiska 

planeringen) att ha inflytande på hur området utformas fysiskt. Med andra ord så skulle, om 

detta sker, kunskap, eller diskursen som skapas på universitet, utöva makt över människorna 

som kommer att bo i Norra Djurgårdsstaden.  

Den hypotesen som Foucault har om makt, att man inte ska se den som endast negativ, utan 

som någonting som har positiva effekter, gör även Anders Lindgren när han svarar på frågan 
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ifall idéerna om hållbara livsstilar är en maktutövning. Han tar upp vad han kallar för ”bra” 

och ”dålig” makt, och menar att det som görs i Norra Djurgårdsstaden är någonting som är 

”bra för folket”. Från att först tycka att det inte handlar om maktutövning, till att sedan kalla 

idéerna om hållbara livsstilar för någonting som är bra för folket visar att Anders Lindgren är 

en del av den diskurs som finns om hållbara livsstilar – ett skapande av en sanning som inte är 

sann i sig, utan blir sann när människor accepterar den, för hur kan han avgöra vad som är bra 

för folket? Idéerna om hållbara livsstilar är, som Anders Lindgren poängterar, förankrade i en 

demokratisk process, men det blir väldigt problematiskt att uttrycka sig på det sättet som 

Anders Lindgren gör, just eftersom han genom att säga vad han säger antar att han vet vad 

som är ”bra för folket”. Det går då att ställa frågan ifall Anders Lindgren är en version av vad 

Foucault kallar den ”absolut lärde”. Förmodligen inte, eftersom det inte fungerar så att det 

bara är en person som styr hur till exempel ett område planeras, och skulle det i detta fall vara 

så, så försvinner helt den demokratiska processen som ska finnas i en planeringsprocess. Men 

Anders Lindgren har varit en viktig nyckelperson i att föra fram idéerna om hållbara livsstilar, 

vilka har påverkat hur man har planerat området, kanske inte implicit när det gäller hållbara 

livsstilar, men hållbarhet i allmänhet.  

Helena Ackelman tycker inte att det är en maktutövning när man i Norra Djurgårdsstaden 

kommer försöka få människor att leva på ett visst sätt för att skapa ett mer hållbart samhälle, 

utan hon menar att det handlar om att skapa förutsättningar för att göra det så enkelt som 

möjligt att göra aktiva val som är mer hållbara. Detta uttalande i sig, att det handlar om att 

skapa förutsättning, beskriver en situation där man vill att den fysiska miljön ska påverka 

människor val - det är svårt att inte se detta som en form av maktutövning. Helena Ackelman 

nämner dessutom att de genom planering styr till exempel hur många parkeringsplatser som 

kommer att finnas i området, vilket är en konkret påverkan på den fysiska utformningen, samt 

en påverkan på de boendes möjlighet att ha en bil. Hon tar även upp problematiken med 

gränsen för vad de kan göra, och gränser för var de går för långt. Detta skulle då förutsätta att 

man så länge man inte ”går över gränsen” inte utövar makt, och att man när man gått över 

gränsen utövar makt. Ett sådant resonemang stämmer inte överens med Foucaults syn att makt 

finns överallt i samhället. Är makt, som Foucault menar, något som utövas, och inte 

någonting som man besitter, så borde alla aspekter som påverkar den fysiska planeringen av 

området ses som en maktutövning, ifall man godtar hypotesen att den fysiska strukturen 

påverkar människors beteende.  

  



36 

 

5. Diskussion och slutsatser 

Gällande den första frågeställning i den här studien, på vilket sätt konceptet hållbara livsstilar 

definieras, så går det att dra slutsatsen att det inte finns en klar definition av begreppet. I och 

med detta så går det att påstå att konceptet ännu inte har utvecklats till en ”färdig” diskurs, 

med en tydlig maktpåverkan. Det går dock att diskutera på vilket sätt en mer konkret 

definition av begreppet skulle påverka dess användbarhet, precis som det har gjorts med 

begreppet hållbar utveckling. Skulle definitionen av hållbara livsstilar vara mer klar, då skulle 

det möjligen också utesluta vissa aspekter som man kanske inte har diskuterar, eller utesluta 

att de diskuteras i framtiden. Fördelen med att ha ett begrepp som har en svag definition är att 

det kan förändras med tiden, och att det är lättare att ”få folk ombord”, om de tillåts ha en 

egen uppfattning om vad hållbara livsstilar innebär. Det finns dock även nackdelar med att i 

ett projekt inte ha en gemensam klar definition av ett begrepp som man har ett relativt stort 

fokus på. Utgår man ifrån idéerna om hållbara livsstilar vid planeringen av Norra 

Djurgårdsstaden, men inte har en gemensam definition, så kan utgångspunkten bli relativt 

subjektiv och beroende av vem det är som arbetar med projektet, vilket förmodligen inte är 

tanken. 

Samtidigt som det i intervjuerna nämns att begreppet är svårdefinierat, så är det ingen förutom 

Nils Göransson som egentligen diskuterar denna problematik. Detta behöver dock inte betyda 

att man inte är medveten om den, utan kan bero på att det inte togs upp djupare under 

intervjuerna. Däremot, ifall det är så att man inte ser problematiken med begreppet, så ser jag 

det som en brist bland de som arbetar med projektet. Det verkar också finnas en svaghet i 

relationen mellan idéerna om hållbara livsstilar och hur dessa ska implementeras i praktiken. 

Dessa idéer finns, men ingen kan riktigt beskriva på vilket sätt de ska leda till att människor 

lever mer hållbart. Under intervjuerna talas det om hur den fysiska strukturen ska se ut, men 

inte hur människors värderingar, som ändå måste ses som en viktig faktor, också måste 

förändras. Jag har fått den uppfattning att man i miljöprogrammet har valt att belysa vissa mål 

som ”låter bra”, men inte rent konkret vet huruvida detta kommer leda till hållbara livsstilar. 

Detta kan dock förklaras med att det är första gången som ett sådant arbete med hållbara 

livsstilar sker inom planeringen för ett nytt område. 

När det gäller den andra frågeställningen, så är det svårt att dra konkreta slutsatser om var 

idéerna kommer ifrån, baserat på endast tre intervjuer. Ingen av de intervjuade kan svara helt 

säkert, men Anders Lindgren, som representant för Östermalms stadsdelsförvaltning, har 

uppenbarligen varit en viktig anledning till att hållbara livsstilar blev en del av planeringen. 

Även Tomas Gustavsson, som jag inte har lyckats få tag på, men enligt Nils Göransson var 

den som skrev själva avsnittet om hållbara livsstilar i miljöprogrammet, måste ha spelat en 

viktig roll, men det är ingenting som jag kan svara säkert på, eftersom jag inte har kunnat ta 

reda på fler detaljer. Erfarenheterna från Hammarby sjöstad har också varit en av faktorerna 

bakom idéerna om hållbara livsstilar. För att dra en parallell till Foucault och hur samhället 

påverkas av diskurser, så går det att se att Hammarby sjöstad, och den diskursen som fanns då 

om hållbar utveckling, inte är samma diskurs som finns nu om hållbar utveckling och hållbara 

livsstilar. Vad som på den tiden som Hammarby sjöstad byggdes ansågs vara hållbart är inte 

längre det, då man som sagt använder sig av erfarenheter därifrån för att se vad som kan göras 
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bättre i Norra Djurgårdsstaden. Detta är ett exempel på hur sanningar skapas genom kunskap, 

och att det inte är objektiva sanningar, utan att de styrs av vad som accepteras av samhället.  

Den tredje frågeställningen, på vilket sätt idéerna om hållbara livsstilar har påverkat den 

fysiska planeringen av Norra Djurgårdsstaden är också svår att besvara, främst på grund av 

vad jag redan diskuterat i analysavsnittet, att det endast finns två detaljplaner som vunnit laga 

kraft, vilka upprättades innan miljöprofileringen av området skedde. I det här fallet är det 

svårt att skilja på hållbara livsstilar som en specifik aspekt av hållbarhet, samt de generella 

idéerna om hållbar utveckling. När Helena Ackelman säger att hon inte tror att de områden 

som detaljplanerats innan miljöprofileringen kommer vara så mycket annorlunda från vad 

som planeras efter miljöprofileringen och införandet av idéerna om hållbara livsstilar, så är 

den uppenbara frågan ifall det finns någon poäng med hållbara livsstilar, om de inte har någon 

fysisk påverkan? Det skulle gå att argumentera för att idéerna har en påverkan som inte är rent 

fysisk, men det är ju fysiska åtgärder som tas upp i miljöprogrammet och intervjuerna.  

De punkter som tas upp i manifestet i Arbetsgruppen för hållbara livsstilars rapport, 

överensstämmer till ganska stor del med det arbete man gjort i Norra Djurgårdsstaden, med 

reservationen att området som sagt inte är byggt och det är svårt att avgöra huruvida man 

kommer vara framgångsrik med att sprida mer hållbara livsstilar.  

När det gäller maktutövning, så måste jag för att kunna dra några slutsatser först ”bestämma” 

ifall idéerna om hållbara livsstilar har haft eller kommer att ha en påverkan på den fysiska 

planeringen. Antar jag att de har påverkat utformningen (vilket jag egentligen inte tycker går 

att svara på entydigt på grund av flera faktorer) så är detta en maktutövning genom att 

diskursen som finns inom hållbara livsstilar har skapat kunskap vilket i sin tur har bidragit till 

en viss fysisk struktur genom att de blivit till operationella mål i miljöprogrammet för Norra 

Djurgårdsstaden. Tanken med denna fysiska struktur är att den ska påverka människor till att 

leva mer hållbart, men det går inte att säga ifall detta kommer att ske i verkligheten eller inte. 

Foucaults teorier om makt kan anses logiska i teorin, men när det gäller att testa om de 

fungerar i verkligheten så uppstår det problem. Det största problemet i det här fallet är att 

Norra Djurgårdsstaden inte är färdigbyggt och det inte går att utvärdera huruvida människor 

verkligen har förändrat sin livsstil till en mer hållbar. Det går att spekulera, men i det här fallet 

så skulle det inte fylla någon funktion. Min hypotes som jag beskrev i början av uppsatsen: 

”att konceptet hållbara livsstilar är en maktutövning i och med att planerarna utövar makt 

över människor, och denna makt har sin grund i diskursen om hållbara livsstilar. Denna 

diskurs påverkar i sin tur den fysiska strukturen, vilken påverkar hur människor lever sina 

liv”, skulle då rent teoretiskt kunna vara sann, men endast om man gör vissa antaganden. Som 

jag skrev i början av detta avsnitt, så tyder konceptet hållbara livsstilars svaga definiering på 

att det inte ännu skapats en ”tillräckligt stark” diskurs.  

 

  



38 

 

5.1 Kritisk utvärdering och förslag på framtida forskning 

Under arbetet med detta examensarbete har jag stött på en del problem, som har påverkat 

insamlingen av empiriskt material samt analys. Den största svagheten är en svag empirisk 

grund, då jag bara genomfört tre intervjuer, och inte har använt mig av några detaljplaner. 

Anledningen till detta var att jag, när jag studerade de två befintliga detaljplanerna, insåg att 

det, utan någonting att jämföra med (som till exempel detaljplaner utformade efter 

miljöprofileringen), var svårt att försöka dra några slutsatser om den fysiska strukturens 

utformning. Den tredje frågeställningen, på vilket sätt idéerna om hållbara livsstilar påverkat 

den fysiska strukturen, går alltså inte riktigt att svara på eftersom de detaljplaner som finns 

utformades innan dessa idéer blev en del av planeringen.  

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att jag vid intervju med Anders Lindgren i 

vissa fall hade svårt att uppfatta om han pratade om idéerna om hållbara livsstilar, eller bara 

allmänna idéer om hållbarhet. Även den litteratur som jag har använt till teorin om hållbara 

livsstilar kan anses problematiskt eftersom den i princip kommer från endast en källa, 

Arbetsgruppen för hållbara livsstilar. Detta beror dock på att det var mycket svårt att hitta 

litteratur om hållbara livsstilar med koppling till den fysiska strukturen av en plats.  

När det gäller Foucaults teorier om makt och diskurs, och deras användbarhet i verkligen, har 

jag svårt att bestämma mig ifall jag tycker de är användbara eller inte. Teorierna kan verka 

logiska, men det är extremt svårt att bevisa på vilket sätt de skulle ta form i verkligheten. När 

det gäller teorier så är det lätt att man ”faller” för de, och försöker anpassa verkligheten så att 

de passar in, så jag kan inte säkert säga om det är detta som har styrt min analys. 

För framtida forskning om detta ämne så skulle jag däremot tycka att det vore väldigt 

intressant, att som Foucault föreslår, undersöka en plats, i detta fall Norra Djurgårdsstaden när 

den är en färdigbyggd stadsdel, som en politisk-ekonomisk form, och se vilken påverkan den 

har haft på människors beteende. Detta är dock något som är väldigt svårt att göra, och kräver 

förmodligen utvecklingen av en metod. Det skulle också kräva ett mer konkret definierat 

koncept, och ett sätt att mäta hur hållbar en livsstil är. Detta är också något som jag skulle 

föreslå för framtida forskning.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

1. Vad är din roll i projektet 

2. Vad menas med en hållbar livsstil? Hur skulle du beskriva en hållbar livsstil? 

3. Varifrån kommer idéerna om hållbara livsstilar? Finns det någon teoretisk bakgrund? 

4. Hur har processen med att förankra idéerna gått till? 

5. Har ni stött på några konflikter? 

6. Vilka parter har varit inblandade? 

7. Hur mycket har miljöprogrammet och idéerna om hållbara livsstilar påverkat den 

fysiska planeringen av området? 

8. Har ni uppnått de mål ni ville? Kommer det att fungera? 

9. Kommer framtida planprocesser påverkas av erfarenheter ni fått från denna? 

10. Ser du det faktum att ni försöker få människor att leva på ett visst sätt som 

maktutövning? 

 


