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Sammanfattning 
 
Denna uppsats utgår från begreppet hållbara livsstilar och positionerar sig inom fältet för hållbar stadsutveckling. Idag 
råder det oklarhet om både vad begreppet hållbara livsstilar betyder och hur det kan användas, men även om den hållbara 
livsstilen kan mätas och följas upp. Syftet med uppsatsen är således att generera perspektiv på begreppet hållbara livsstilar 
och undersöka hur begreppet används i arbetet för hållbar stadsutveckling. Som en del i att förstå hur begreppet 
konstrueras och används syftar uppsatsen även till att undersöka möjligheter och begränsningar med systematiska metoder 
för mätning och utvärdering av den hållbara livsstilen. Uppsatsen beskriver hur begreppet hållbara livsstilar definieras och 
används i forskning och litteratur samt undersöker vilket innehåll begreppet ges i några utvalda svenska miljö- och 
hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt. Genom ett diskursinspirerat arbetssätt analyseras innehållet i den hållbara 
livsstilen i Hållbarhetsprogram för Masthusen, Malmö, samt Miljö-och hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden, 
Stockholm. Genomgången av programmen visar sammantaget att begreppet hållbara livsstilar används inte bara för att 
beskriva ett miljövänligt leverne, utan även för att teckna en bild av människan som ska leva i stadsdelen. Uppsatsen 
konstaterar även att programförfattarnas upplevda rådighet över människors livsstilsval är en viktig faktor för hur den 
hållbara livsstilen konstrueras och definieras i hållbarhetsprogrammen. 
 
 
 
Nyckelord: 
Hållbara livsstilar, hållbar stadsutveckling, hållbarhetsbedömning, livsstilsbedömning, Norra Djurgårdsstaden, Masthusen, 
Breeam Communities 
  



 

English summary 
 
This study examines the concept of sustainable lifestyles and is positioned in the field of urban sustainable development. 
Sustainable lifestyle is a commonly used concept in urban planning, but is not yet clearly defined within the academic 
field of urban planning and ambiguities regarding the definition remain. The purpose of this paper is thus to generate 
perspective on the concept of sustainable lifestyles and explore how the concept is used in urban sustainable development. 
The study also discusses strengths and weaknesses with tools and methods for sustainable lifestyle assessments. The study 
is carried out through examining policy programs for urban sustainable development projects in Sweden. Policy programs 
for Masthusen, Malmö, and Stockholm Royal Seaport, Stockholm, are analysed through a discourse inspired approach. 
The study concludes that the concept of sustainable lifestyles is formed through authorities perceived ability to influence 
urban form and social behaviour.  
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1. INLEDNING 
 
Hållbar stadsutveckling är ett av de mest omtalande begreppen av vår tid. Beroende på vem du frågar är hållbar 
stadsutveckling hjälpmedlet för att minska miljöbelastningen, lösningen på den globala klimatfrågan, svaret på hur vi 
skapar kvalitet i människors boendemiljöer liksom framgångsreceptet för att få tillväxten att fortsätta öka. Motsättningar 
diskuteras sällan - den gemensamma nämnaren är att peka ut en önskvärd riktning för samhället och visionen om den 
hållbara staden verkar kunna appliceras inom de flesta områden.  
 
Inom samhällsplanering har mycket fokus riktats mot den byggda miljöns miljöpåverkan och speciellt på 
resursanvändning kopplat till den fysiska miljön. Byggindustrin uppskattas vara den enskilt största sektorn som medverkar 
till klimatförändringar och byggnader svarar för 15.3% av de globala växthusgasutsläppen under dess operativa stadium 
(Sev 2011). På Europeisk nivå ansvarar byggnadssektorn ensam för 40% av EU:s totala energianvändning samt 36% av de 
totala CO2-utsläppen (Breukers et. al 2011:19). Forskning visar också att stadsdelar utgör en viktig utgångspunkt för 
hållbarhetsåtgärder (se exempelvis Sharifi & Murayama 2012 och Choguill 2008).  
 
I Sverige har det under de senaste åren blivit allt mer vanligt att arbeta med hållbar stadsutveckling genom att specifika 
program för nya stadsdelsprojekt utvecklas, som behandlar en mångfald av hållbarhetsfrågor. De senaste åren har även 
certifieringsprogram för stadsdelar kommit att bli ett reellt verktyg, i och med att den inflytelserika medlemsägda 
föreningen Sweden Green Building Council (SGBC) undersökt möjligheterna att anpassa områdesverktyget BREEAM 
Communities till svenska förhållanden. Såväl områdescertifieringar som program för stadsdelar har ofta ambitionen att 
täcka in många olika aspekter av hållbarhet, vilket oftast innebär att en rad skilda mål och åtgärder gällande både 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet behandlas. En hållbarhetsaspekt som särskilt aktualiserats är konceptet kring 
hållbara livsstilar. Studier visar bl.a. att tekniklösningar inte räcker för att nå energirelaterade mål (Pandis & Brandt 2009) 
och att människors livsstil och beteende tycks ha lika stor inverkan som miljöteknik för att åstadkomma en hållbar 
utveckling (Carlsson-Kanyama & Lindén 2002).  
 
Utvecklandet av miljö- och hållbarhetsprogrammet för stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, Stockholm och 
certifieringsarbetet av stadsdelen Masthusen, Malmö genom BREEAM Communities är båda exempel på arbeten med 
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hållbar stadsutveckling som rönt uppmärksamhet de senaste åren och där den hållbara livsstilen lyft fram som särskilda 
fokusområden. Tillämpningen av livsstilsbegreppet i stadsdelsplanering är dock behäftat med osäkerhet och framförallt 
råder det oklarhet i både vad begreppet hållbara livsstilar betyder, hur det ska användas, men även i hur det kan mätas och 
följas upp när det väl används. När miljöfrågor kommuniceras gös alltid vissa urval (Soneryd & Uggla 2011) och begrepp 
får olika betydelser beroende på vilka aspekter som lyfts fram och vilka som döljs. Vilket innehåll har den hållbara 
livsstilen och hur används begreppet inom svensk samhällsplanering? 
 
 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att generera perspektiv på begreppet hållbara livsstilar och undersöka hur begreppet 
definieras, konstrueras och används inom fältet för hållbar stadsutveckling. Som en del i att generera perspektiv på 
begreppet syftar uppsatsen även till att undersöka möjligheter och begräsningar gällande mätning och utvärdering av den 
hållbara livsstilen. Ett underliggande syfte är även att uppsatsens slutsatser ska kunna användas av planerare, beslutsfattare 
och yrkesverksamma inom byggnadssektorn som en utgångspunkt vid formulerandet av planer och strategier kring 
hållbara livsstilar. Forskningsfrågorna lyder: 
 
 
 

 Hur definieras hållbara livsstilar i litteratur och forskning och vad innehåller begreppet? 
 

 Hur definieras och används begreppet hållbara livsstilar i några svenska inflytelserika miljö- och 
hållbarhetsprogram? 

 
 Vilka möjligheter och begränsningar har brukarprogram, indikatorsystem och andra systematiska metoder för 

bedömning av hållbara livsstilar? 
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1.2 Avgränsningar 
Denna uppsats placerar sig inom fältet för hållbar stadsutveckling och fokuserar skalmässigt på stadsdelsnivå i en svensk 
kontext. Fokus ligger på begreppet hållbara livsstilar så som det används inom stadsutveckling. Uppsatsen beskriver hur 
begreppet hållbara livsstilar definieras och används i forskning och litteratur samt undersöker vilket innehåll begreppet ges 
i några utvalda svenska miljö- och hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt. Analysen avgränsas till ett begränsat 
urval av hållbarhetsprogram för stadsdelar. Då aktörer namnger program med likande utgångspunkter på olika vis samt att 
en viss generell begreppsförvirring råder kring definitionen av ett hållbarhetsprogram, är en precisering på plats. Denna 
uppsats definierar ett miljö- och hållbarhetsprogram som ett övergripande (policy)program, som behandlar 
ämnesöverskridande frågor men med gemensam intention att verka för en långsiktig miljöförbättring.  
 
Jag har valt att studera två hållbarhetsprogram för stadsdelar som bedöms vara inflytelserika för den svenska 
hållbarhetsdebatten. De hållbarhetsprogram som analyseras bedöms vara del av en rådande svensk planeringsdiskurs och 
antas besitta en viss genomslagskraft, då kommuner, byggherrar, konsulter och forskning med stor sannolikhet förväntas 
intressera sig för dokumenten och låta vidare arbete influeras av dessa. De undersökta hållbarhetsprogrammen kommer 
således troligen influera utformning av framtida hållbarhetsprogram och/eller andra planeringsdokument. Texter i form av 
program och andra planeringsdokument är även relevanta att studera då de speglar och reproducerar frågor om makt och 
rättvisa (Gunnarsson-Östling 2011). Det empiriska materialet som analyseras är hämtat från Stockholm Stad, BRE samt 
Diligentia i samarbete med Malmö Stad. De program som undersöks är Miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra 
Djurgårdsstaden samt Hållbarhetsprogram för Masthusen, Malmö, som en praktisk tillämpning av 
certifieringssystemet BREEAM Communities. Urvalet motiveras främst med att programmen vid tiden för uppsatsen 
bedöms fungera som aktuella och centrala arenor där begreppet hållbara livsstilar konstrueras och diskuteras. På så sätt 
kan programmen sägas utgöra inflytelserika aktörer i konstruktionen av begreppet hållbara livsstilar inom den svenska 
kontexten.  
 

1.3 Uppsatsens struktur 
Kapitel 2 beskriver uppsatsens vetenskapliga och teoretiska positioner samt redogör för vilka metoder som används. 
Uppsatsens följande kapitel är strukturerade efter forskningsfrågorna som besvaras löpande i texten. Kapitel 3 behandlar 
således hur begreppet hållbara livsstilar definieras och beskrivs i forskning och litteratur. Kapitel 4 undersöker hur den 
hållbara livsstilen används och definieras i hållbarhetsprogrammen. Kapitel 5 beskriver forskning kring mätning och 
utvärdering av den hållbara livsstilen. Uppsatsens slutsatser presenteras och diskuteras därefter i Kapitel 6. Uppsatsen 

”Texts&such&as&
planning&documents&

reflect,&reproduce&

and&question&issues&

such&as&power&and&

what&justice&means.&

When&implemented,&

read&and&referred&to,&

they&influence&

people’s&thoughts&

and&behaviour”&
 (Gunnarsson-Östling 2011:32) 
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avslutas med rekommendationer för fortsatt användning av begreppet hållbara livsstilar och förslag för vidare forskning i 
Kapitel 7.  
 !



 5 

 !

”... diskursbegreppet, och 
tillhörande analytiska verktyg, kan 
bidra till en relevant analys av 
dagens svenska stadsideal och de 
värderingar och normer som följer 
av idealen, liksom att det kan öppna 
upp för en diskussion kring betydelsen 
av alternativa sätt att tänka i 
stadsutvecklingsfrågor”  
(Tunström 2009:21) 
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2. METOD & TEORETISKA POSITIONER 
 

I det här kapitlet diskuteras uppsatsens vetenskapliga förutsättningar och metodologiska tillvägagångsätt. Utgångspunkten 
för denna uppsats är inspirerat av ett postmodernistiskt vetenskapligt förhållningssätt, vilket har ett inbyggt syfte att skaka 
om dominerande tänkande och påvisa motsägelser i kunskapandet (Gustavsson 2003). För att besvara forskningsfrågorna 
används dels litteraturstudier som en central metod, dels är tillvägagångsättet att hämta inspiration från diskursbegreppet 
och diskursanalytiska teorier och metoder. Utgångspunkten är att kritisk granskning möjliggör en betraktelse av det redan 
sedda ur ett nytt perspektiv, vilket medför kunskapsbildning genom ett nytt slags medvetenhet (Ibid). Språket för denna 
uppsats är vidare svenska, men citat återges på originalspråk och förklaras på svenska, för att den fulla innebörden inte ska 
gå förlorad.  
 
För att svara på Forskningsfråga 1 och 3 används litteraturstudier som huvudsaklig metod. Litteraturstudien har utgått 
från vetenskaplig litteratur men även inkluderat policyprogram och skrivelser från organ och myndigheter, såsom FN och 
Europeiska Unionen. För att besvara Forskningsfråga 2 är tillvägagångsättet att hämta inspiration från diskursbegreppet 
och diskursanalytiska teorier och metoder. För denna uppsats betyder det att hållbara livsstilar som idé och begrepp är i 
centrum och att dess konstruktion undersöks med utgångspunkt i de utvalda hållbarhetsprogrammen. Centrala aspekter av 
diskursbegreppet och diskursanalys som förhållningssätt presenteras och tillämpning redogörs för i följande avsnitt. 
Tillvägagångssätt i form av material, urval, avgränsningar och analysmetod presenteras även. 
 
 

2.1 Diskursanalys som teoretiskt utgångsläge 
För att svara på hur begreppet hållbara livsstilar definieras, komponeras och används i de utvalda hållbarhetsprogrammen 
behövs ett analysverktyg för ord och meningsskapande. För att svara på forskningsfråga två antar denna uppsats därför en 
socialkonstruktivistisk ansats, vilket betyder att verkligheten undersöks och ses som en social konstruktion. Språk och 
handling, idé och verklighet vävs samman i en diskurs, och i en sådan diskursprocess kan vissa betydelser bli så 
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konventionella att de tas för naturliga (Tunström 2009). Utgångspunkten är att hållbara livsstilar är ett sådant diskursivt 
konstruerat begrepp. 
 
Diskursanalys som metod är typiskt poststrukturalistiskt och ett dekonstruerande arbetssätt som syftar till att se sprickor, 
svagheter och motsättningar i till synes enhetliga världsuppfattningar. Språket studeras för att förstå texters betydelse och 
för att kunna sätta dem i en diskursiv kontext (Gustavsson 2003). En diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att uppfatta, 
tala om och förstå verkligheten baserat på vissa antaganden. Diskurser regleras och reproduceras av exkludering och 
inkludering, som i sin tur styrs av språket (Friman 2002). Att göra en diskursiv analys handlar därför om att studera 
mening och det område där mening uppstår, vilket är språket, som ses som ett system av relationer (Neumann 2003). Så 
snart språk används konstruerats verklighet och därför produceras verkligheten genom att ting, grupperingar eller 
händelser namnges. Ingen beskrivning av diskursiva analyser är fullständig utan en hänvisning till föregångaren Foucault, 
som utvecklade dessa tankar. Foucault ansåg att sanningen är en diskursiv konstruktion och att det är den styrande makten 
inom olika discipliner som tillåts bestämma vad som är sant och falskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  
 
Att studera diskurser har blivit allt vanligare inom en rad olika discipliner och som en konsekvens har konceptet 
diskursanalys kommit att omfatta inte bara analys av text i strikt bemärkelse, utan används även för att tolka bredare 
kulturella och socio-politiska processer (Egan Sjölander 2011). En vanlig egenskap för många diskursiva tillvägagångsätt 
är just dess strikta orientering mot textanalys, men diskursiva analysverktyg behöver inte uteslutande fokusera på det strikt 
textliga (Richardson & Jensen 2003). Diskurser kan nämligen uttydas ur fler aspekter än rent språkliga och textmässiga 
förhållanden: 
 

Discourse is produced through language, communication and other human interactions, but is also 
manifested through institutional arrangements and organisational structures (Hilding-Rydevik & Åkerskog 
2011:497). 

 
Diskurser kan alltså även manifesteras genom institutioner, organisatoriska aspekter och strukturer. Sociala praktiker kan 
dessutom läsas som teckensystem, vilket inte är det samma som att de kan reduceras till text (Neumann:2003:37). Det 
centrala i ett icke-textuellt tillvägagångssätt är att det utforskar performativitet för den undersökta diskursen, vilket 
innebär att undersöka hur sociala strukturer skapar förutsättningar för tanke, kommunikation och handling samt hur olika 
sammansmältningar av makt och rationalitet formar och formas av politiska processer. I den icke-textliga diskursanalysen 
blir analyser av språk och praktiker kompletterande metoder för att avslöja strider om kontroll över betydelser i politiskt 
beslutsfattande och genomförande (Richardson & Jensen 2003). Just policy-dokument är ofta fokus för analys då de anses 

”Policy&documents&

often&become&a&

focus&for&analysis&as&

they&are&seen&to&

mirror&the&changing&

balance&of&power&

between&competing&

discourses&of,&say,&

economic&

development&and&

social&and&

environmental&

justice” 
 (Richardson & Jensen 
2003:16) 
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kunna spegla föränderliga maktbalanser mellan konkurrerande diskurser. Sådana konkurrerande diskurser kan exempelvis 
vara mellan ekonomisk utveckling och social- och miljömässig rättvisa (Ibid).  
 

2.2 Diskursanalys som metodologiskt utgångsläge 
För diskursiva analyser, till skillnad från andra forskningsmetoder, finns få etablerade tillvägagångsätt, då det finns en 
mängd skilda inriktningar och tolkningar som försvårar en enhetlig tillämpning. Än viktigare är att i diskursanalys är 
metod och teori intimt sammanbundna och själva kärnan i analysen handlar om att det inte finns några externa positioner 
eller neutrala förhållningssätt. Som Neuman (2003) framhåller: 
 

Metod uppfattas ofta som ett sätt att beskriva något utifrån en extern position. Men eftersom diskursanalysen 
inte tror att det finns någon sådan position utanför den sociala verkligheten i vilken analytikern själv är 
indragen, är denna beskrivning av metod inte tillämpbar på diskursanalyser (Neumann 2003:15).  

 
En diskursiv analys måste därför inledas med en medvetenhet om forskarens egen roll. Forskaren har själv alltid stor 
påverkan i en kvalitativ studie, där materialet skapas i samspel med en aktuell situation och eventuella informanter (Dalen 
2008). Förförståelse, egna tolkningar av utsagor, missuppfattningar eller förvrängningar kan även inverka på analysen. 
Viktigt är också en medvetenhet om att jag som forskare även är medskapare till den diskurs som beskrivs genom de urval 
som görs, exempelvis vilket material som presenteras, men även genom val av design, meningssammanhang och språklig 
dramaturgi (Börjesson & Palmblad 2007).  
 
Då kulturell kompetens är en nödvändig förutsättning för att kunna utföra en god diskursanalys (Neumann 2003), inledde 
jag arbetet med att utföra en förberedande litteraturundersökning samt studerade processen kring utveckling av det 
befintliga hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdstaden. Metod för att samla in material under denna del av processen 
var förutom litteraturresearch även deltagande observationer, vilket är en metod som innefattar att forskaren själv deltar i 
den sociala kontext som avses studeras (Öhlander 1999). Då jag vid tiden för skrivandet av uppsatsen deltog i arbetet 
kring en nyligen initierad utvecklingsprocess av miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden genom 
konsultfirman White Arkitekter, kunde jag delta i workshops som behandlade utvecklingen av miljö- och 
hållbarhetsprogrammet för stadsdelen. Dessa hölls vid tre tillfällen under våren 2013 och gav mig en god insyn i hur 
miljö- och hållbarhetsprogram generellt är uppbyggda.  
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Diskursivt&tillvägagångsätt&

Det diskursinspirerade tillvägagångsättet i denna uppsats inspireras av Neumann (2003), som föreslår att strukturera en 
diskursiv analys genom tre steg, där det inledande skedet bör bestå av val av angränsningar av diskursen. Social verklighet 
upptäcks i kluster och en diskursanalys bör därför begränsas till vissa händelser eller exempelvis till sådant som 
publicerats inom en viss tidsram. Det andra steget handlar om att lista de verkligheter eller representationer som 
producerats inom diskursen. I det tredje steget undersöks om en viss verklighet eller representations alla kännetecken har 
samma beständighet, det vill säga söka uttyda om där finns synbara hierarkier (Neumann 2003).  
 
Med andra ord kommer diskursen i första steget att avgränsas – i detta fall avgränsningar inom de program som avses 
studeras. I nästa steg kommer de verkligheter som produceras inom diskursen att listas så som de kan uttydas. I detta fall 
kommer det att innebära att lista vilka nyckelbegrepp som går att uttyda om den hållbara livsstilen. Citat och enskilda ord 
som bedöms eller tolkas som centrala för diskursen lyfts fram. Vilka ord och kategorier är förekommande och 
framträdande? Nyckelbegreppen lyfts fram genom att de kursiveras i texten för att slutligen sammanfattas. Slutligen 
kommer jag söka se om jag kan finna hierarkier i nyckelbegreppen. Är det något begrepp eller formulering som 
förekommer mer än andra eller är återkommande? Resultatet är en uppsättning av representationer i form av 
nyckelbegrepp med olika värden, vilka kategoriseras och visualiseras genom så kallade ordmoln i syfte att förtydliga 
analysen.  
 

Generaliserbarhet&

Går det att dra generella slutsatser ur en fallstudie eller från ett begränsat material? Frågan kan ha flera svar. Då både 
individer och omständigheter förändras kan det vara svårt att granska en studies resultat i efterhand (Dalen 2008). 
Flyvbjerg (2006) menar att sociologiska och kvalitativa fallstudier kan utgöra exempel som ligger till grund för 
generalisering, huruvida generalisering är möjligt avgörs dock från fall till fall samt beroende på vilket sätt det specifika 
fallet används som samt utses till exempel (Flyvbjerg 2006). Tunström (2009) hävdar att en diskursanalytisk studie bör ses 
som ett utsnitt, då diskurser, utsagor eller repertoarer är i ständig förändring. Innan eller efter en genomförd analys kan de 
sociala reglerna runtomkring se annorlunda ut (Tunström 2009). Resultaten från denna uppsats bör i enlighet med 
Tunströms resonemang ses som representativt endast för den tidpunkt då analysen utfördes, men kan fortfarande fungera 
som underlag för diskussion och vidare undersökningar.  
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 !

”Lifestyles are part of our identity; 
people express their social position, 
political preferences and psychological 
aspirations to others through them” 
 (UNEP 2010:9) 

 



 11 

 

3. HÅLLBARA LIVSSTILAR 
 
I Sverige idag baseras miljöpolitik i allt högre grad på medborgarnas aktiva deltagande och en rad politiska styrmedel 
används för att stimulera ett hållbart beteende (Söderholm 2008). Men vad innebär egentligen en hållbar livsstil? För att 
svara på hur hållbara livsstilar idag definieras i litteratur och forskning, är en orientering i begreppsbakgrunden på sin 
plats, med naturlig utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling.  
 

3.1 Hållbar utveckling 
Trots att hållbar utveckling har varit ett dominerande koncept inom stadsplanering i mer än femton år, finns det ingen 
tydlig och samstämd definition på begreppet (Connelly 2007). En vanlig precisering av hållbar utveckling startar dock ofta 
genom att konceptet målas upp som en sammansättning av ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Den grafiska 
illustrationen av denna definition brukar visa en sammansättning av tre cirklar, där en miljömässig, en ekonomisk och en 
social cirkel delvis överlappar varandra för att tillsammans skapa hållbar utveckling i mitten. Illustrationen utvecklades av 
the International Centre for Local Environmental Initiatives under mitten på 1990-talet och har använts i otaliga dokument 
och projekt, inte minst i samband med lokala Agenda 21-projekt (Connelly 2007). Förutom ursprungsversionen finns ett 
stort antal mer innehållsrika sätt att använda denna indelning (se exempelvis Connelly 2007). En variation på modellen är 
exempelvis att beskriva de tre olika delarna av hållbarhetskonceptet som tre ”E”: Environmnet (Miljö), Equity (jämlikhet) 
och Economy (ekonomi) (Wheeler & Beatley 2009).  
 
Just begreppet ”hållbar” i hållbar utveckling anses ha sitt ursprung i resursförvaltning av naturvärden. Begreppet 
importerades till USA från Tyskland där det utvecklades under sent 1800-tal för att hantera problematik kring 
överexploaterade skogsbruk och började snart tillämpas inom fler områden rörande resursavkastning av ekosystem 
(Wheeler & Beatley 2009). Det är dock långt ifrån klart hur begreppet hållbar utveckling först började användas i sin 
nuvarande betydelse, men ofta påvisas att det utvecklades under 1970-talet som en naturlig följd av en ny medvetenhet om 
globala problem relaterade till miljö och utveckling (Wheeler 2007). Ingen analys av begreppet hållbar utveckling är dock 
komplett utan hänvisning till Förenta Nationernas (FN:s) arbete, inte minst gällande bildandet av Bruntlandkommissionen 
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1983. Rapporten Our common future (WDED 1987) från Världskommissionen för miljö och utveckling under 
ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland gjorde begreppet hållbar utveckling allmänt känt. FN:s arbete med hållbar 
utveckling startade dock tidigare än så och ses allmänt som indelat i tre steg, där inledningen är den konferens om den 
mänskliga miljön som hölls i Stockholm år 1972. Det andra steget utgörs av en konferens på temat miljö och utveckling i 
Rio de Janeiro år 1992, då handlingsprogrammet Agenda 21, som fått mycket stort genomslag i inte minst svenskt 
kommunalt miljöarbete, antas. Den tredje och sista milstolpen i processen kring hållbar utveckling anses vara FN:s 
världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 med syfte att konkretisera och komplettera uppdraget från Rio 
de Janeiro. Toppmötet bidrog till att definitivt erkänna begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s 
arbete (Regeringskansliet 2002).  
 

3.2 Hållbara livsstilar 
Begreppet livsstil har under de senaste decennierna kommit att bli centralt inom områden som hälsa och miljö och 
används dessutom mer allmänt som ett sätt att uttrycka att människor själva förväntas skapa sina egna liv (Soneryd & 
Uggla 2011). Livsstilsval kan också ses som en kommunikationsform, genom vilken människor kommunicerar sin sociala 
position i samhället och ger uttryck för ståndpunkter och livsåskådningar (Backhaus et. al 2011). Inom planeringsteori och 
stadsutveckling har konceptet livsstil diskuterats i relation till många andra ämnen. Ett exempel är inom planering för den 
kreativa staden (Florida 2002).  
 
Begreppet hållbara livsstilar har ingen entydig definition (Backhaus et. al 2011), men en kan snart urskilja att det är starkt 
sammankopplat med samma historiska händelseutveckling som associeras med begreppet hållbar utveckling. Precis som 
att begreppet hållbar utveckling kan anses ha utvecklats från en överstatlig nivå, kan hållbara livsstilar som begrepp spåras 
till samma FN-initierade konferenser och världstoppmöten. Efter deklarationen och handlingsplanen från Johannesburg 
2002 initierades Marrakech-avtalet 2003, innehållande ett tioårigt program för att främja hållbar konsumtion och 
produktion. Som ett resultat av denna process formades även en arbetsgrupp 2005 kring hållbara livsstilar under 
benämningen TFSL - Taskforce on Sustainable Lifestyles. Arbetet leddes av FN:s miljöprogram UNEP, samt avdelningen 
för ekonomiska och sociala frågor, UNDESA och initierades samt leddes av svenska Miljödepartementet mellan 2005-
2009 (UNEP 2010). TFSL motiverar sitt fokus på hållbara livsstilar med att livsstilsval har en nyckelroll i både 
klimatfrågan, gällande ojämlikhet och för motverkande av förlust av biologisk mångfald (UNEP 2010). Definitionen av 
begreppet är också bred: 
 

”Hållbar&
utveckling&är&&&&&

ett&socialt&

konstruerat&

begrepp&som&

syftar&till&att&peka&

ut&en&önskvärd&

riktning&för&

samhället”&
 (Wangel 2013:88) 
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Lifestyles are part of our identity; people express their social position, political preferences and 
psychological aspirations to others through them (…) sustainable lifestyles means rethinking our ways of 
living, how we buy and how we organize our everyday life. It is also about altering how we socialize, 
exchange, share, educate and build identities. It means transforming our societies and living in harmony with 
our natural environment (UNEP 2010:9). 

 
Livsstilar ses alltså som en del av människors identitet och som ett sätt att visa på både personliga preferenser, 
livsåskådning och tillhörighet. Att leva inom ramen för en hållbar livsstil betyder enligt definitionen att omvärdera sättet 
vi lever på genom förändrad konsumtion, omvärderat identitetsskapande och annorlunda livsmönster. Samtidigt slår 
rapporten fast att denna definition av hållbar livsstil inte är fast, att begreppet är föränderligt och att föränderligheten 
dessutom bör uppmuntras (UNEP 2010). En i många aspekter liknande definiering av hållbara livsstilar står att finna i det 
forskningsprojekt under EU-kommissionen kallat SPREAD Sustainable Lifestyles 2050, som samlat olika aktörer i syfte 
att ta fram visioner för hållbara livsstilar år 2050 (SPREAD 2012). SPREAD står för Social Platform Identifying Research 
and Policy Needs for Sustainable Lifestyles och projektet var verksamt mellan januari 2011 och december 2012. Enligt 
SPREAD:s projektrapport utgörs människors livsstilar av dagliga praktiker, såsom att arbeta, umgås eller ta en dusch, men 
även praktiker som sker mellan sällan, som att åka på en semesterresa. Livsstil inkluderar även den fysiska och sociala 
infrastruktur som möjliggör många praktiker, exempelvis avloppsystem och vattentillgång som krävs för duschen, men 
även icke-materiella inflytanden i form värderingar, sedvanor och utbildning (Backhaus et. al 2011). Människor har dock 
inte alltid möjlighet att själva välja livsstil, eftersom mer än de egna valen påverkar: 
 
 Our lifestyles are a matter of choice as well as habit that are embedded in, shaped by (and shape) our 
 entire context: our social, cultural, technical, economic, political, institutional and geographical 
 surroundings and all of the actors in those surroundings (Backhaus et. al 2011:24). 
 
Livsstilsval kan med andra ord bli påverkade eller rent av blockerade av tillgänglig infrastruktur, vilken inkluderar allt 
från fysisk struktur till politik, institutioner, lagar och regler. Exempelvis kanske någon skulle vilja använda bilen mindre 
eller köpa mer ekologiska matvaror, men området där en bor saknar kollektivtrafik och utbudet av ekologiska varor är 
litet, vilket försvårar valet. Hur ska då beslutsfattare och planerare kunna påverka människors livsstil i en mer hållbar 
riktning? I SPREAD syftar den hållbara livsstilen till att påverka på vilket sätt människor ”gör”, ”äger”, ”använder” samt 
”visar upp”:  
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Sustainable lifestyles aim to ensure that everything we do, have, use and !display meets our needs and 
improves our quality of life while minimising the consumption of natural resources, emissions, waste and 
pollution and ensures that resources are safeguarded for future generations” (Backhaus et. al 2011:23) 
 

För SPREAD handlar alltså den hållbara livsstilen om att förbättra människors livskvalité samtidigt som konsumtionen 
minimeras och resurstillgångar säkras för framtida generationer. Just livskvalité och konsumtion är återkommande teman 
för den hållbara livsstilen. En av de mest citerade definitionerna av hållbara livsstilar med akademisk ursprung, som även 
tar sin utgångspunkt i den begreppsförklaring av hållbar utveckling som ställs upp av Brundtland-kommissionen, kommer 
från Westminster Centre for Sustainable Development (CfSD). CfSD definierar hållbara livsstilar som: 
 

(...) patterns of action and consumption used by people to affiliate and differentiate themselves from others, 
which: meet basic needs, provide a better quality of life, minimise the use of natural resources and emissions 
of waste and pollutants over the lifecycle, and do not jeopardise the needs of future generations (Bedford et. 
al 2004:II).  

 
Hur människor agerar och konsumerar är i definitionen både ett sätt för människor att skapa en egen identitet, öka sin 
livskvalitet och samtidigt minska sin resursanvändning, utan att det påverkar framtida generationers behov. Men hur 
kommer det sig att just människors enskilda konsumtion fått en så betydande roll för den hållbara livsstilen?  
 

3.3 Konsumtion som livsstil 
Idag är livsstil ett begrepp som är starkt förknippat med konsumtion och tanken på att du kan köpa din livsstil. Bedford et 
al (2004) menar att konsumtionsmönster till och med har ersatt anställning som främsta statusmarkör i samhället och att 
konsumtion av varor och tjänster har blivit den viktigaste byggstenen för hushåll och individer när det gäller att markera 
klass, välstånd och identitet. Konsumtion är med andra ord intimt förknippat med identitet och livsstil och därför blir 
konsumtionen även central för den hållbara livsstilen. Soneryd och Uggla (2011) menar dock att sammankopplingen 
mellan konsumtion och livsstil även bör förstås som en del av en inom miljörörelsen förändrad syn på vad det är som 
utgör ett miljöproblem. Från att tidigare främst ha fokuserat på miljöstörande effekter av produktion och söka reglera 
enskilda utsläpp har miljörörelsen sedan 1980-talet snarare fokuserat på svårigheter med att hantera de allt mer komplexa 
miljöfrågorna. Det nya perspektivet på miljöproblem betyder att både produktion och konsumtion beaktas. Perspektivet på 
livsstilar har således också förändrats och kan förstås som två olika synsätt på grundproblematiken. Att förespråka 
alternativa livsstilar kan förstås som en grundläggande kritik mot den västerländska resursslösande livsstilen. Att istället 
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handla miljövänligt bygger på att utveckla sin existerande livsstil snarare än att skaffa en ny livsstil eller ta sig an en ny 
identitet (Ibid). Idag fokuseras det dock framförallt på individens ansvar att handla miljövänligt då policy och strategier 
för hållbarhet utformas: 
 

Istället för att rikta uppmärksamheten mot den västerländska moderna livsstilen i sin helhet, som ett 
strukturellt problem som kan kräva strukturella lösningar, är miljövänlig livsstil och livsstilspolitik idag 
förknippad med tanken att förändringar kan och bör ske på individnivå. I detta sammanhang framhålls byte 
av elbolag, kollektivåkande och inköp av ekologisk mat som aktiva politiska val (Soneryd & Uggla 
2011:35). 

 
Individens val och konsumtionsmönster är således central för den hållbara livsstilen idag, men i enlighet med Soneryd & 
Ugglas synsätt så det handlar snarare om individuella förändringar i konsumtionsbeteende än om förändringar av hela 
levnadssättet. I SPREAD beskrivs människors livsstil som intimt förknippad med konsumtion, då många av de bilder vi 
förmedlar av oss själva är knutna till konsumtion av varor och tjänster, vilket i sin tur påverkar samhällets material-och 
resurstillgångar (Backhaus et. al 2011:24). Därför är identitetsskapande en viktig del av den hållbara livsstilen – eftersom 
den på ett avgörande sätt styr våra konsumtionsmönster.  
 

Livskvalité&

Samtidigt som det finns en stor mängd litteratur på temat hållbar konsumtion (se exempelvis Phipps et. al 2013, Hertwich 
2005) är det inte alltid lika tydligt hur de nya konsumtionsmönstren ska implementeras i människors liv. ”Quality of life” 
eller på svenska ”livskvalitet” är ett begrepp som ingår i flera av de citerade definitionerna ovan och som är centralt för 
den hållbara livsstilen och dess relation till konsumtion. Begreppet är framträdande, men inte särskilt väldefinierat. I 
SREAD–projektet står exempelvis ingen utskriven definition att finna, men begreppet beskrivs på flera ställen i samband 
med hälsa och välbefinnande (SPREAD 2012, Backhaus et. al 2011). Även i definitionen från CfSD är begreppet 
livskvalitet centralt och i rapporten framträder begreppet bl.a. i samband med förväntad livslängd, upplevd trygghet och 
möjlighet att påverka beslut om närmiljö (Bedford et. al 2004). CfSD går dock längre genom att framhålla att begreppet 
livskvalité är centralt för själva definitionen av den hållbara livsstilen: 
 
 Where an individual does not have their basic needs met (such as decent housing or sufficient food) 
 then, however low their resource consumption might  be, they are not able to live a sustainable lifestyle. 
 For example, the observation that an individual is consuming gas or electricity at an environmentally 

”Tyvärr&visar&
miljöpsykologisk&

forskning&att&

positiva&attityder&

gentemot&miljön&i&

allmänhet&i&många&

situationer&har&

svaga&samband&

med&miljövänliga&

handlingar”&
 (Ekvall & Malmheden 
2012:30) 
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 acceptable level may be a consequence of that individual not being able to afford to heat their dwelling 
 adequately (Bedford et. al 2004:iii). 
 
Enligt citatet måste den hållbara livsstilen inkludera livskvalitet, eftersom att exempelvis låg konsumtion av resurser kan 
vara orsakad av fattigdom eller att basala behov inte är uppfyllda. Användandet av begreppet livskvalitet blir här ett sätt 
att försäkra att sociala och ekonomiska faktorer blir inkluderade i den hållbara livsstilen. Devuyst & Van Volsem (2001) 
är inne på samma tema, då de menar att basala krav för mänskligt välmående måste innefatta även sociala behov, som att 
kunna utrycka individuell identitet, känna sig trygg och ingå i ett sammanhang, vilket i sin tur bygger till stor del på 
energi-och materialtillgångar: 
 

Fulfilling our need to feel secure, to belong to a group, to express our individual identity and self-fulfillment, 
however, is to large degree independent of energy and material input (Devuyst & Van Volsem 2001:395). 

 
Basala behov, mänskligt välmående och livskvalitet är begrepp som är kopplade till den hållbara livsstilen och dessutom 
ofrånkomligt förbundna med resursanvändning och därmed konsumtion. Det gör även livskvalitet till ett föränderligt och 
kontextberoende begrepp, i enlighet med det tidigare resonemanget om kopplingen mellan identitet och konsumtion. 
CfSD drar det så långt att de menar att medvetet eller omedvetet, så har varje produkt eller tjänst som konsumeras valts 
eftersom den på något sätt antingen utgör ett grundläggande behov eller ökar livskvaliteten. Människor kommer också 
motsätta sig livsstilsförändringar om de upplever att dessa innebär en försämrad livskvalité (Bedford et. al 2004:iii). 
Samtidigt menar Devuyst & Van Volsem (2001) att konsumtionsmönster och nuvarande energi- och materialbehov i 
västvärlden till största del är baserade på den kulturella kontext som människor lever i. Då kultur är fundamental för 
värderingar, attityder, uppfattningar och beteenden har den direkt inflytande över människors konsumtionsbeteenden. 
Soneryd & Uggla (2011) kopplar också mänskligt ansvarstagande och livsstilsförändringar till sociala sammanhang och 
menar att dessa inte går att skilja:  
 

När vi pratar om ”miljövänlig livsstil” som en möjlig lösning på miljöproblem, måste vi också diskutera 
betingelserna för människors möjligheter att utforma sina liv och agera på ett ansvarsfullt sätt (Soneryd & 
Uggla 2011:61). 

 
Människors livsstilar och möjligheten att påverka sitt liv i en mer hållbar inriktning är med andra ord kontextberoende. Ett 
skifte till en mer hållbar livsstil är därför en process som måste beaktas ur ett större perspektiv än enbart med fokus på den 
enskilda individen och ett sådant skifte kan endast ske genom kopplingar till institutioner, sociala sammanhang samt 



 17 

fysiska och sociala strukturer (Devuyst & Van Volsem 2001). Samtidigt menar Devuyst & Van Volsem att då livskvalité 
är nära relaterat till välmående, finns det en dimension som inte går att styra eller ens planera för. Enligt resonemanget kan 
en anta att livskvalitet endast kan uppnås när individen upplever en övergripande känsla av välmående, vilket i sin tur är 
personligt – det finns helt enkelt inga parametrar för upplevt välmående som är identiska för alla människor. Det är därför 
omöjligt för beslutsfattare eller styrande att introducera en mall för hållbara livsstilar som passar alla människor. 
Beslutsfattare som vill verka för hållbara livsstilar bör därför söka skapa förutsättningar för att möjliggöra att människor 
tar beslut som leder i en mer hållbar riktning, samtidigt som de kan uppnå en känsla av välmående (Ibid).  
 

Sammanfattning 
Idag finns ingen entydig definition av begreppet hållbara livsstilar i litteratur och forskning, men den mest citerade 
definitionen kommer från CfSD även om varianter på denna även förekommer. Gemensamma för de olika definitionerna 
är att de innehåller konsumtion och livskvalitet som viktiga komponenter, men även hälsa och välmående, trygghet och 
möjlighet att påverka sin närmiljö ingår i begreppet hållbara livsstilar. Konsumtion och livskvalitet är två delar av den 
hållbara livsstilen som framstår som tydligt relaterade till varandra. En sammanfattning är också att den hållbara livsstilen 
är starkt sammankopplad med intuitioner och strukturer, såväl fysiska som sociala och kulturella. Dessa påverkar både hur 
människors livsstilar ser ut idag, men de påverkar även vilken möjlighet människor har att åstadkomma 
livsstilsförändringar.   
  
 !
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”Det finns maktdimensioner invävda i 
sättet att prata om miljöproblem och i de 
åtgärder som föreslås. När miljöfrågor 
kommuniceras görs alltid vissa urval: 
en del aspekter lyfts fram som centrala, 
och andra aspekter tonas ner som mindre 
viktiga eller nämns inte alls. 
Symboliska händelser kan användas för 
att ge ett budskap mer effekt, och 
påstående kan bli allmänt vedertagna 
och accepterade om de upprepas 
tillräckligt ofta”  

(Sonneryd & Uggla 2011:10) 
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4. LIVSSTILAR I HÅLLBARHETSPROGRAM 
 
I Sverige har det blivit allt mer vanligt att specifika miljö- och hållbarhetsprogram tas fram vid utveckling av områden och 
stadsdelar. En vanlig sökning på ordet hållbarhetsprogram på google.se ger flera tusen träffar varav många även 
innehåller namn på stadsdelar eller områden. Det är både kommuner, förvaltare och byggbolag som står för programmen. 
Till viss del kan arbetet med hållbarhetsprogram spåras till FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, 
då handlingsprogrammet Agenda 21 antogs, vilket gav myndigheter i respektive medlemsland en central roll (Pandis & 
Brandt 2009). Då den lokala nivån förordades som en avgörande aktör för genomförandet, kom miljöarbetet i Sverige i 
hög grad att förknippas med kommunala aktiviteter (Bretzer et. al 2006).  
 
Ett av de mer omtalade programmen i Sverige är miljöprogrammet som utvecklades för stadsdelen Hammarby Sjöstad, 
belägen kring Hammarby Sjö i Stockholm, vilket antogs i Stockholms kommunfullmäktige år 1996. Området började 
byggas på gammal hamn- och industrimark under sent 90-tal och stadsdelen framställdes tidigt som ett flaggskepp för 
hållbar stadsplanering, miljöteknik och arkitektur. I efterhand har miljöprogrammet och visionen om Hammarby Sjöstad 
problematiserats och programmet har kritiserats för att det fokuserar på tekniska lösningar utan att ta hänsyn till de 
boendes livsval (Pandis & Brandt 2009).  
 
Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel i Stockholm med ambition att bli stadens ”nya” spjutsspetsområde i hållbart 
byggande. I utvecklingen av området har ett uttalat mål varit att söka lära av erfarenheterna från Hammarby Sjöstad. 
Masthusen, Malmö, är en stadsdel som utvecklas med processverktyget BREEAM Communities och som rönt 
uppmärksamhet för möjligheten att bli den första stadsdelen utanför Storbritannien som är helt BREEAM Communities-
certifierad. Både Masthusen och Norra Djurgårdsstaden har utvecklat hållbarhetsprogram för att styra stadsutvecklingen 
och i båda programmen finns begreppet hållbara livsstilar med som del av de mer övergripande målen. Men vad tillskrivs 
den hållbara livsstilen, hur ser innehållet ut och vad ryms inom begreppet? Vad består egentligen den hållbara livsstilen 
av? Hur konstrueras den hållbara livsstilen diskursivt i de undersökta hållbarhetsprogrammen? 
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I detta kapitel analyseras miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdstaden och hållbarhetsprogrammet för 
Masthusen som en del av BREEAM Communities. Varje avsnitt inleds med bakgrund och beskrivning av programmen. 
Fokus ligger sedan på att i enlighet med metodbeskrivningen i Kapitel 2 lista de verkligheter och representationer, här 
benämnda som nyckelbegrepp, som produceras inom varje respektive avgränsad diskurs, samt rikta uppmärksamheten 
mot eventuella hierarkier. Slutligen presenteras en visuell sammanställning med de samlade nyckelbegreppen och dess 
olika värden.  
 

4.1 Norra Djurgårdsstaden 
Norra Djurgårdstaden är ett stadsutvecklingsområde beläget i nordöstra Stockholm i anslutning till Kungliga 
nationalstadsparken. Marken har tidigare används för industriverksamhet och området har frigjorts för stadsutveckling 
genom både ometablering av verksamheter och genom att den befintliga hamnen moderniserats. Planeringen för Norra 
Djurgårdstaden påbörjades redan under tidigt 2000-tal och planen innefattar 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. 
Utvecklingen kommer ske under flera olika etapper och området planeras vara fullt utbyggt omkring år 2030. Hittills har 
mark för 4 000 bostäder anvisats och områdets första etapp med arbetsnamnet ”Norra 1” påbörjades i maj 2011. De första 
invånarna flyttade in i oktober 2012 (Stockholm Stad 2013a). 
 
Norra Djurgårdsstaden beskrivs som en miljöstadsdel och som ett miljöprofilområde (Stockholm Stad 2013a). Stockholms 
Stads miljöprogram för 2008-2011 slår fast att Norra Djurgårdsstadens miljöprofil ska ”… befästa Stockholms position 
som en ledande huvudstad !i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik och bidra till att ny teknik 
utvecklas, som kommer allt !bostadsbyggande i Sverige till godo” (Stockholm Stad 2009). På Stockholm Stads hemsida 
beskrivs de övergripande ekologiska målen för stadsdelen som ”… en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 
där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020” (Stockholm Stad 2013a). Idag finns ett 
övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Stockholm Stad: 
Exploateringskontoret 2010). På Stockholm Stads hemsida beskrivs miljö- och hållbarhetsprogrammet på följande sätt: 
 

Miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden anger baskraven för alla de som ska vara med och utveckla 
området när det kommer till ekologisk hållbarhet, klimatanpassning och hållbar livsstil i stadsdelen. 
Programmet är utgångspunkten för fastställandet av konkreta krav och ambitionsnivåer för anläggandet, 
byggandet samt den framtida driften av den nya stadsdelen (Stockholm Stad 2013b). 
 

”De&boendes&
livsstilar&är&en&

avgörande&

faktor&för&

utvecklingen&av&

en&hållbar&

stadsdel”&
(Stockholm Stad: 
Exploateringskontoret 
2010:32) 
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Med andra ord ska miljö- och hållbarhetsprogrammet reglera minimikrav samt vara en utgångspunkt i allt arbete som rör 
stadsdelen. Syftet är också att programmet skall fungera som ett övergripande mål- och styrdokument (Stockholm Stad: 
Exploateringskontoret 2010).  
 
Miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgården utmärkte sig vid tiden för dess antagande för att ge stort utrymme 
för stadens syn på begreppet hållbar livsstil. Detta fick bland annat medial uppmärksamhet då ett antal debattartiklar 
publicerades i en stor svensk morgontidning samt på en debattsajt hösten 2010 i samband med att stadsdelens 
miljöprogram antogs. De uppmärksammade artiklarna problematiserade projektets livsstilsinriktning med den 
underliggande tesen att det inte är beslutsfattares sak att ställa krav på vilken livsstil människor ska ha för att få bosätta sig 
i en viss stadsdel (Newsmill 2010, DN 2010). Miljö- och hållbarhetsprogrammet omarbetades senast 2010 men 
Stockholms stads exploateringskontor inledde hösten 2012 en revidering av programmet, då det har upplevts som i behov 
av att förtydligas. Kritik som framförts mot programmet är att de visionära delarna saknar röd tråd och att en del mål har 
karaktären av åtgärder. Ambitionen med revideringen är dock vid tidpunkten för skrivandet av denna uppsats främst att 
tolka det nuvarande programmet, omformulera och förtydliga det, snarare än att arbeta fram ett helt nytt program. Under 
tiden för revideringsprocessen är det gällande program som styr utvecklingen i stadsdelen. Därför bedöms nuvarande 
miljö-och hållbarhetsprogram vara relevant för analys, fastän det är under omarbetning.  
 

Programmets&struktur&

Miljö- och hållbarhetsprogrammet är idag uppdelat i en vision, ett antal övergripande mål och en serie åtgärder. Under 
visionen delas programmet in i nio olika sektorer som behandlar skilda ämnen, såsom utomhusmiljöer, transporter och 
energisystem. Varje sektor innehåller en kort beskrivande text, vilken följs av en visualiserande framtidsbild och därefter 
så kallade operationella mål. Till varje mål finns sedan sektorsspecifika åtgärder kopplade, som redovisas i bilagor. De 
operationella målen konkretiseras genom åtgärderna. Dessa styr i sin tur specifika handlingsprogram, som upprättas för 
olika utbyggnadsetapper och verksamheter i stadsdelen. Handlingsprogrammen riktas främst till byggherrar, medan 
miljöprogrammet i stort vänder sig till ”… aktörer som är involverade i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden såsom 
byggherrar, infrastrukturbolag, stadens förvaltningar och teknikleverantörer samt de som bor och verkar i Norra 
Djurgårdsstaden” (Stockholm Stad: Exploateringskontoret 2010:10). Ambitionen är att programmet skall vara dynamisk, 
där övergripande vision och mål är bestående samtidigt som konkreta mål- och kravnivåer ska kunna utvecklas successivt.  

Hållbara&livsstilar&–&diskursiv&läsning&och&beskrivning&

I enlighet med metodbeskrivningen i Kapitel 2 är avgränsningen för analysen kring miljö- och hållbarhetsprogrammet för 
Norra Djurgårdsstaden kapitlet med namn ”Hållbara Livsstilar”. Då programförfattarna sökt samla livsstilsfrågorna till ett 
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eget kapitel i programmet faller det sig naturligt att avgränsa undersökningen till detta. Kapitlet innehåller liksom de andra 
sektorsområdena i programmet motivering, framtidsbild, operationella mål och åtgärder. Analysen omfattar såväl den 
inledande texten till kapitlet, som innehållet i målen.  
 
Inledande texten 
Inledningen slår tydligt fast att ”de boendes livsstilar är en avgörande faktor för utvecklingen av en hållbar stadsdel” 
(Stockholm Stad: Exploateringskontoret 2010:32). Förutsättningar för ett gott liv och möjligheter som gör det lätt att göra 
rätt ska skapas. Ett tydligt nyckelbegrepp som lyfts fram i den inledande texten handlar också om den mängd resurser som 
människor förbrukar: En minskning av hushållens ekologiska fotavtryck. Minskningen ska uppnås genom en kombination 
av hållbar teknik och smart beteende. Vikten av information om stadsdelens miljöprofil samt inbjudan till de miljöer som 
skapats för ett rikare socialt liv lyfts fram. Vad som krävs för att få människor att anta den hållbara livsstilen är tydligt: 
 
 För att hållbara livsstilar ska upplevas som attraktiva behöver de leda till en hög livskvalitet. Därför är 
 gemenskapshetsfunktioner som ökar den sociala hållbarheten i området av stor vikt (Stockholm Stad: 
 Exploateringskontoret 2010:32). 
 
Hög livskvalité innebär gemenskapshetsfunktioner i form av offentliga och privata mötesplatser som rymmer olika sociala 
funktioner. Vidare beskrivs hur gemensamma lokaler ska hjälpa människor att utveckla hållbara livsstilar genom att de där 
kan komma samman. Förutsättningar för folkhälsa, motion och spontanidrott lyfts slutligen som en viktig del i att 
åstadkomma den hållbara livsstilen.  
 
Framtidsbilden 
I framtidsbilden återkommer många av nyckelbegreppen från den inledande texten. Stadsdelen har tack vare välplanerade 
mötesplatser ett rikt socialt liv, innefattande föreningsliv. Sysselsättningar kopplade till vatten och gröna områden såsom 
motion, hälsoinriktade aktiviteter och rekreation beskrivs, liksom kultur och sociala möten kopplade till industriell 
bebyggelse i området. Människor upplever livskvalitet, använder hållbar teknik för minskad miljö-och klimatpåverkan och 
använder hyrsystem för transport och varor. Boende är aktiva, har sociala nätverk och bidrar till hållbar utveckling av 
bl.a. lokal handel men även skolor och andra verksamheters hållbara utveckling. 
 
Målen  
Under fokusområdet ”Hållbara livsstilar” finns totalt 11 stycken operationella mål, numrerande från 11.2.1 till och med 
11.2.11. Då målen och åtgärderna som följer på målen syftar till att de boende i stadsdelen ska utveckla hållbara livsstilar, 
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innehåller målen information om dels hur det ska gå till, dels om själva innehållet i den hållbara livsstilen. De tre första 
målen kan kategoriseras som att de behandlar information på olika sätt: 

• Mål 11.2.1 säger att alla framtida boende ska få information om hållbart boende och livsstil redan i första kontakt 
med bostadsbolag och byggherre. I mål 11.2.2 beskrivs hur alla boende i stadsdelen vid inflyttning ska erbjudas 
boskola och introduktionsprogram samt erbjudas att utforma personliga resplaner om smarta resealternativ. Mål 
11.2.3 handlar om att inbjuda boende att delta i forum, boendenätverk och interaktiva aktiviteter.  

 
De nästföljande tre målen kan kategoriseras som att de behandlar den fysiska och sociala infrastrukturen i stadsdelen: 

• Mål 11.2.4 syftar att upprätta särskilda planeringsdokument utifrån utbyggnadsetapper som säkerställer att det blir 
lätt att göra rätt. I målet ges exempel på vad dokumentet skulle kunna innefatta, såsom hållbara alternativ i form 
av cykelparkeringar, bilpool, cykelpool, realtidsinformation, individuell mätning, miljömärkta varor, IKT-tjänster, 
möteslokaler och utrymmen för sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter samt smarta arbetscenter/noder. Mål 
11.2.5 handlar om att stadsdelen ska vara färdigställd när människor flyttar in, såsom parker, bostadsgårdar för 
aktiviteter, rum för sociala möten, skola, samlingslokaler, kollektivtrafik samt säkra och trygga gång- och 
cykelvägar samt bil- och cykelpooler. Mål 11.2.6 säkerställer ett system för uthyrning gällande fordon, båtar och 
kapitalvaror.  

 
De fem sista målen som följer kan kategoriseras till att de behandlar sociala aspekter:  

• Mål 11.2.7 syftar till att säkerställa god tillgång till mötesplatser för ett rikt socialt liv i form av samlingslokaler, 
föreningslokaler, virtuella mötesplatser, uterum och parker. Mål 11.2.8 ska göra rekreation och friluftsliv 
tillgängligt i parker, grönområden och vattenområden. Mål 11.2.9 syftar till att skapa anordningar för båtliv och 
vattenaktiviteter. Mål 11.2.10 syftar till ett utbud som möjliggör  motions-, tränings-, idrotts- och hälsoaktiviteter. 
I mål 11.2.11 slås fast att områdets befintliga industrimiljöer ska utgöra en resurs för kultur och sociala aktiviteter.  



 24 

 &

Figur 1. Ordmoln för samlade nyckelbegrepp i Norra Djurgårdstaden miljö- och hållbarhetsprogram 
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Visualisering&och&kategorisering&av&den&hållbara&livsstilen&i&Norra&Djurgårdsstaden&

Det sammanlagda antalet nyckelbegrepp som tagits fram illustreras genom ett s.k. ordmoln som visas i Figur 1. I figuren 
ges de ord som förekommer upprepade gånger större utrymme. En fullständig sammanställning över de nyckelbegrepp 
som tagits fram finns även redovisade i listform i Bilaga 1. Nyckelbegreppen har även kategoriserats i mindre ordmoln 
under rubrikerna Vad, Var samt Hur. Syftet med kategoriseringen är att förtydliga analysen. Nyckelbegrepp som 
förekommer mer än en gång ges även här större utrymme än de som förekommer mer sällan.  
 
Kategorin VAD som återges genom Figur 2 ger en inblick i hur den hållbara livsstilen ser ut och vilka kännetecken den 
tillskrivs. Den hållbara livsstilen utmärker sig i programmet genom att den innebär ett rikt socialt liv, en formulering som 
förekommer på tre ställen i programmet. Sociala möten och sociala aktiviteter är också återkommande formuleringar. Den 
hållbara livsstilen innefattar även kultur, men mest framträdande i programmet är att människor som har en hållbar livsstil 
utövar olika typer av aktiviteter. Aktiviteter är ett ord som förekommer hela nio gånger i olika sammansättningar och 
många av dessa har kopplingar till kroppsligt välbefinnande, sport och motion, såsom exempelvis hälsoaktiviteter eller 
idrottsaktiviteter.  
 
När det gäller kategorin VAR som illustreras i Figur 3 så syftar den till att belysa den hållbara livsstilens rumsliga 
kopplingar. Här står mötesplatser i fokus, men kanske främst olika typer av lokaler. Gemensamma lokaler framstår i 
programmet som en nod för den hållbara livsstilen. Lokaler förekommer som begrepp i fem olika sammanhang. 
Betoningen är på just gemensamma lokaler, men även möteslokaler och samlingslokaler, vilket kan tolkas som en halvt 
privat, halvt offentlig plats. En annan viktig plats där den hållbara livsstilen ska utvecklas är parker, men också olika typer 
av rum, såsom uterum.  
 
Hur ska då den hållbara livsstilen genomföras? Kategorin HUR som syns i Figur 4 syftar till att samla åtgärderna som ska 
göra livsstilen möjlig. Att det är lätt att göra rätt i stadsdelen är i fokus, liksom att det finns hållbar teknik. 
Informationsåtgärder, system för uthyrning samt bil- och cykelpooler är även framträdande som aspekter som bör finnas 
för att möjliggöra den hållbara livsstilen. Formuleringarna visar även att tidsaspekten är relevant, då tidpunkter såsom ”vid 
inflyttning” och ”första kontakt” lyfts fram.  
 
Den samlade bilden som tecknas av den hållbara livsstilen i stadsdelen är tydlig. En människa med hållbar livsstil i Norra 
Djurgårdsstaden är en social person som träffar många människor, engagerar sig i nätverk och fyller sin dag med 
aktiviteter i olika typer av semioffentliga lokaler och på mötesplatser såsom uterum. Hen är hälsosam, idrottar och är 
intresserad av kultur. Snart efter inflyttning i stadsdelen är den boende välinformerad, använder olika typer av 
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uthyrningssystem och sköter sitt resande med kollektiva färdmedel. När det gäller konsumtion köper den boende begagnat 
och miljömärkt och handlar från lokala verksamheter. Sammanfattningsvis kan det tolkas som att den hållbara livsstilen 
uppnås genom att människor är informerade, de ska interagera med varandra på mötesplatser och de ska utföra aktiviteter 
som bidrar till hälsa och rekreation. De ska även konsumera begagnade kapitalvaror. Den fysiska och i viss mån även 
sociala strukturen måste dock finnas på plats och vara framställd i färdigt skick, för att den hållbara livsstilen ska kunna 
utvecklas.  
 

  

Figur 4. Ordmoln för nyckelbegrepp inom kategorin HUR.  

Figur 3. Ordmoln för nyckelbegrepp 
inom kategorin VAR.  

Figur 2. Ordmoln för 
nyckelbegrepp inom kategorin 

VAD. 
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4.2 Masthusen och BREEAM Communities 
BRE Environmental Assesment Method (BREEAM) är en av de mest använda och först utvecklade 
miljöbedömningsmetoderna och klassificeringssystemen för byggnader, lanserat 1990 i Storbritannien av det dåvarande 
statliga forskningsinstitutet BRE (Building Reserach Establishment) (BRE 2013a). Idag är BRE en stiftelse som ägs av 
branschaktörer (BRE 2013a). BREEAM Communities är ett så kallat ”spinoff”- verktyg till BREEAM som utvecklades 
av BRE Global år 2009, med syfte att ta ett större grepp och inkludera fler hållbarhetsfrågor än vad som normalt ryms 
inom bedömning av enskilda byggnader. Syftet med verktyget är att hjälpa yrkesverksamma, planerare och byggherrar 
att förbättra och mäta hållbarhet på stadsdelsnivå genom hela stadsutvecklingsprocessen, från tidiga planeringsförslag 
till implementering (BRE 2013b, Sharifi & Murayama 2012). BREEAM Communities baseras på den etablerade 
metodologin för övriga BREEAM-system, men till skillnad från andra BREEAM-system är BREEAM Communities 
ett processverktyg, vilket betyder att det är hållbarhetsaspekter vid själva utvecklingen av stadsdelen som bedöms. I 
dag inkluderas exempelvis inte någon bedömning efter byggskedet i certifieringen (BRE 2013c, Haapio 2011).  
 
Kärnan i BREEAM C Communities är den tekniska manualen som används för att synliggöra, strukturera och värdera 
hållbarhetsaspekter. Manualen uppdelad i tre steg, där övergripande frågor och strategier för stadsdelen hanteras i 
första steget. Steg 1 reglerar även utredningar, konsultationer och medborgardialoger och resultaten från dessa styr 
sedan hanteringen av frågorna i resterande steg. I Steg 2 behandlas sedan bl.a. strukturer, rörelsemönster och 
byggnaders placering och Steg 3 innebär en mer detaljerad utformning av den byggda miljön och landskapet och 
innehåller exempelvis miljöbedömningar av enskilda byggnader. Manualen behandlar totalt 40 aspekter fördelade 
mellan de tre stegen och dessa rör skilda ämnen såsom exempelvis bostadsförsörjning, transportnät och 
gemensamhetslokaler. Varje aspekt är dessutom kategoriserad under en av fem olika kategorier: Delaktighet 
(governance); Socialt och ekonomiskt välbefinnande; Resurshushållning och energi; Markanvändning och ekologi samt 
Transport och resande. Kategoriseringen avser att klargöra frågans avsikt och syns genom att varje aspekt som beskrivs 
följs av initialerna på den kategorin som aspekten representerar (BRE 2013c).  
 
BREEAM Communities är fortfarande ett relativt nytt verktyg som kontinuerlig utvecklas, bland annat lanserades en ny 
teknisk manual under hösten 2012 (BRE 2013b). I Storbritannien har BREEAM Communities hittills endast tillämpats 
fullt ut på ett projekt: MediaCityUK, ett större stadsomvandlingsprojekt i ett äldre vattennära industriområde i Salford 
Quays, Manchester (BREEAM 2012b). I Sverige har stadsdelen Masthusen i Västra hamnen i Malmö nyligen uppnått 
första steget i BREEAM Communities-certifieringen och stadsdelen har därmed blivit först i Norden med ett BREEAM 
Communities-certifikat (SGBC 2013). Arbetet för att nå nästa steg i certifieringsprocessen har påbörjat och stadsdelen 
förväntas bli den första stadsdelen som är fullständigt BREEAM Communities-certifierade utanför UK (SGBC 2013, 

Figur 5. BREEAM Communities 
tekniska manual. 

Figur 6. Illustrationsbild, BREEAM 
Communities. 
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BRE 2013b). Den tekniska manualen för BREEAM Communities är utvecklad för stadsutvecklingsprojekt i 
Storbritannien. Vid användning i andra länder anpassas manualen till lokala förhållanden med projektspecifika 
anpassningar, vilka sammanställs i ett appendix som bifogas till manualen (Ibid). För Masthusen har Steg 1 i 
certifieringsprocessen bland annat resulterat i att Hållbarhetsprogrammet för Masthusen utvecklades.  
 
Fastighetsbolaget Diligentia, en av Sveriges största fastighetsägare, köpte det 110 000 kvm stora området Masthusen i 
Malmö år 1999 och arbetar nu tillsammans med Malmö stad för att certifiera området. Arbetet inleddes med att Diligentia 
tillsammans med BRE utvecklade en skräddarsydd manual för stadsdelen. Diligentia har även summerat alla åtaganden i 
ett Hållbarhetsprogram, framtaget i slutskedet av Steg 1 i certifieringsprocessen, vars krav ska följas genom alla skeden av 
alla aktörer som bygger i området. En slutgiltig version av programmet kommer dock tas fram i slutet av Steg 2, då 
kravnivåerna utretts djupare. Hållbarhetsprogrammet syftar till att presentera vilka hållbarhetskrav som gäller för att 
uppfylla certifieringsnivå Excellent inom BREEAM Communities, men även till att arbeta i enlighet med Malmö Stads 
miljömål (Diligentia 2012).  
 
Den tekniska manualen för BREEAM Communities använder i dagsläget inte begreppet ”hållbara livsstilar” (sustainable 
lifestyles) och ordet ”livsstil” (lifestyle) förekommer inte alls. Det begrepp som närmast kan kopplas till den hållbara 
livsstilen i manualen är ordet ”well-being” eller välbefinnande på svenska. Syftet var ursprungligen att analysera den 
tekniska manualen för BREEAM Communities, men då manualen inte innehåller några ord eller begrepp som gör en 
analys meningsfull görs istället analysen på Hållbarhetsprogrammet för Masthusen, vilket även blir mer aktuellt för den 
svenska planeringsdiskursen. I denna uppsats ses hållbarhetsprogrammet för Masthusen som en konkret tillämpning av 
den tekniska manualen för BREEAM Communities.  
 

Programmets&struktur&

Hållbarhetsprogrammet för Masthusen inleds med en beskrivning av programmets intentioner. Därpå följer en 
övergripande vision och en förklaring av vad BREEAM Communities -certifieringen innebär samt vilka aktörer som är 
inblandande. Därefter är programmet uppdelat i fem kapitel vilka behandlar krav inom ämnesområdena klimatsmart stad, 
stadsmiljö, naturtillgångar, husmiljö samt ”lätt att göra rätt”. Varje kapitel har en inledande text som anger mål för 
området. Därefter följer en beskrivning av kravområden där de krav som är nödvändiga för BREEAM-certifieringen är 
särskilt utmärkta.  

”Masthusen&

är&mötesplats&

för&alla&

människor&i&

staden.&Den&

goda&staden&

är&tillgänglig&

för&alla&och&

därmed&

hållbar” 
 (Diligentia 2012:3).  
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Hållbara&livsstilar&–&diskursiv&läsning&och&beskrivning&&

Analysen av Hållbarhetsprogrammet för Masthusen avgränsas här till dess sista kapitel, ”Lätt att göra rätt”. Valet av 
avgränsning kan vid första anblick framstå som diskutabelt, då programmet i sin helhet har en tvärvetenskaplig karaktär 
där en mängd skilda frågor och ämnen behandlas under varje kapitel, vilket skulle kunna motivera en bredare analys. 
Särskilt kapitlet ”Framtidens stadsmiljö finns i Masthusen” innehåller kravområden som tangerar ämnet hur människor 
ska leva i stadsdelen, men andra exempel finns också. I programmets inledande vision kan en exempelvis läsa:  
 
 Masthusen är mötesplats för alla människor i staden. Den goda staden är tillgänglig för alla och 
 därmed hållbar (Diligentia 2012:3). (författarens kursiveringar).  
 
Ordet livsstil nämns även för första gången i första kapitlet med fokus på klimatsmart stad. Under målet ”Omställning 
av transporter och resvanor” beskrivs hur en minskad andel bilburen trafik med bl.a. utveckling av kollektivtrafik, 
utbyggt gång- och cykelnät samt bilpooler ska bidra till sundare livsstil med bättre miljö och friskare människor. Dock 
är det främst i sista kapitlet som ordet livsstil får egen rubrik och beskrivande text och där bilden av hur människor ska 
leva i stadsdelen utvecklas. Analysen omfattar såväl den inledande texten till kapitlet som innehållet i kravområdena.   
 
Inledande text 
Den inledande texten slår fast att den framtida resursanvändningen i stadsdelen ska präglas av hållbarhet och 
långsiktighet och låter en förstå att livsstil kopplat till resursanvändning är i fokus: 
 
 Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för de som bor, arbetar 
 eller besöker Masthusen (Diligentia 2012:26)  (författarens kursiveringar).  
 
Den inledande texten har sedan fyra olika underrubriker. Under rubriken ”Användningen av farliga ämnen ska minska” 
beskrivs hur farliga ämnen ska fasas ur kretsloppet genom information, samarbete och tillsyn. Nästa stycke på 
temat ”Avfallet ska återvinnas” beskriver hur återvinning och avfallssortering ska vara enkelt och lättåtkomligt för 
invånarna. Under rubriken ”Hållbar konsumtion och livsstil” blir sedan bilden av livsstilen mer detaljerad: 
 
 Det ska vara lätt för Malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Medvetna val ska uppmuntras 
 och vara lätta att göra och genom information ska brukarna i Masthusen få större kunskap om 
 deras egen påverkan på omgivningen (Diligentia 2012:26). (författarens kursiveringar). 
 

Figur 7. Masthusen.  

Figur 8. Masthusen.  
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Den sista rubriken behandlar ”Utveckling av medborgarsamverkan” och syftar till att människor ska låtas påverka 
utveckling och utformning av stadsdelen genom forum, vilket kommer ge dem en ökad känsla av delaktighet och 
anknytning till området. Det kommer även göra stadsdelen till en plats där människor vill vara och där verksamheter 
etableras.  
 
Kravområden 
I programmet finns totalt sju stycken kravområden med rubrikerna; Hänsynsfull produktion; Närproducerad mat; 
Gemensamma anläggningar; Avfallshantering; Energimätare; Informationspaket; samt Jobb och verksamheter. Första 
kravområdet, ”Hänsynsfull produktion”, behandlar minskad miljöpåverkan från byggskedet och inkluderar inga åtgärder 
som kan tolkas som livsstilsrelaterade. Kravområdet ”Närproducerad mat” innehåller krav på att lämpliga tak- eller 
markytor ska tillhandhållas inom stadsdelen för odling av mat. Eftersom formulering finns om att entreprenör ska ansvara 
för överlämning till brukaren är det underförstått att odlingsplatserna är avsedda för de boende. Vidare kan en under 
kravområdet ”Gemensamma anläggningar” läsa: 
 
 Samtliga gemensamma anläggningar (exempelvis energisystem,  dräneringssystem, gemensamma  
 lokaler etc.) ska underhållas under byggnationsskedet av projektutvecklaren/entreprenören för att senare 
 lämnas över till en gemenskapsledd organisation/samfällighet när den är färdig (Diligentia 2012:27). 
 (författarens kursiveringar). 
 
Kravområdet ”Avfallshantering” säkerställer plats för källsortering i anslutning till livsmedelshandel och hänvisar vidare 
till stödjande dokument för avfallshantering samt att en plan ska tas fram. Under kravområdet ”Energimätare” regleras att 
Energi- och mediamätare ska installeras för övervakning av energi för individuell mätning i bostäder och lokaler.  
 
Under kravområdet ”Informationspaket” beskrivs hur ett populärvetenskapligt informationspaket ska distribueras till varje 
hyresgäst. Paketet ska beskriva energieffektivitet, vattenanvändning, miljöteknologi, lokala transportmöjligheter 
(kollektivtrafik, bilpool, cykelmöjligheter, promenadstråk, p-platser), serviceleverantörer, lokala tjänster (bankomat, 
brevlåda, mataffär, lekpark), avfallshantering, återvinningsstationer samt lokala organisationer, verksamheter, religiösa 
grupper och lokala myndigheter.  
 
Under sista kravområdet ”Jobb och verksamheter” finns det dels beskrivet att Diligenta ska ta fram en strategi för att 
skapa ett ekonomiskt hållbart näringsliv i Masthusen. Hänvisning till ett stödjande dokument på temat görs även. Vidare 
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ska en workshop hållas där områdesintressenter ska delta, vilken ska visa vilka anläggningar och tjänster som behövs för 
att stödja interaktion för olika målgrupper, såsom ungdomar, barn, pensionärer eller personer med funktionsnedsättning.  
 

Visualisering&och&kategorisering&av&den&hållbara&livsstilen&i&Masthusen&

Det sammanlagda antalet nyckelbegrepp som tagits fram i Hållbarhetsprogrammet för Masthusen illustreras genom ett 
ordmoln som visas i Figur 9. På samma sätt som i ordmolnet som presenterades för nyckelbegrepp i Norra 
Djurgårdsstaden så ges de ord som förekommer flera gånger större utrymme. En total sammanställning över de 
nyckelbegrepp som tagits fram finns även redovisade i listform i Bilaga 2. Nyckelbegreppen har även kategoriserats i 
ordmoln under rubrikerna Vad, Var samt Hur i syfte att förtydliga analysen. Nyckelbegrepp som förekommer mer än en 
gång ges även här större utrymme än de som förekommer mer sällan.  
 
Kategorin VAD som återges genom Figur 10 ger en inblick i hur den hållbara livsstilen ser ut och vilka kännetecken den 
tillskrivs. Den hållbara livsstilen i Masthusen är till stor del fokuserad på att människor ska göra olika typer av val. Valen 
ska vara främst hållbara, men även medvetna och giftfria. Det finns också en formulering om att boende ska kunna 
påverka utveckling och utformning av stadsdelen.  Ordet lokalt är även centralt och syftar på inkludering av lokala 
organisationer och myndigheter. 
 
Kategorin VAR, som illustreras i Figur 11 belyser den hållbara livsstilens rumsliga dimension. Här är nyckelbegreppen 
relativt få – det enda ord som är återkommande är det gemensamma, som i gemensamma lokaler och gemensamma 
anläggningar. Den hållbara livsstilen ska med andra ord främst levas på semioffentliga/semiprivata platser i staden.  
 
 &
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Figur 9. Ordmoln för samlade nyckelbegrepp i Hållbarhetsprogram för Masthusen 
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Kategorin HUR som illustreras genom Figur 12 syftar till att samla åtgärderna som ska göra livsstilen möjlig, det handlar 
alltså om hur den hållbara livsstilen ska genomföras. Kategorin är den största för Masthusen och föreslagna åtgärder är 
spridda. De nyckelbegrepp som återkommer handlar främst om att åtgärder för den hållbara livsstilen i stadsdelen ska vara 
enkla och lätta – ett synsätt som ju även har fått ge namn åt hela kapitlet (”Lätt att göra rätt”). Information som åtgärd är 
även återkommande, större kunskap och informationspaket finns även med som begrepp vilket kan sägas tillhöra samma 
kategori. En åtgärd som även den ska verka för den hållbara livsstilen är upprättande av stödjande dokument (2ggr), ihop 
med plan, strategi och workshops. Den hållbara livsstilen ska med andra ord bli realitet med hjälp av planeringsinsatser 
såsom strategier och plandokument. Tjänster och då särskilt lokala tjänster samt verksamheter finns också med som 
betydande för den hållbara livsstilen. Mätning (energi och individuell) är en annan återkommande nyckelbegrepp. 
Avfallshantering förekommer två gånger och sortering och återvinning är också framträdande begrepp.  
 
  

Figur 11. Ordmoln för nyckelbegrepp 
inom kategorin VAR. 

Figur 10. Ordmoln för nyckelbegrepp 
inom kategorin VAD. 

Figur 12. Ordmoln för nyckelbegrepp inom 
kategorin HUR. 
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Vilken sammantagen bild växer då fram av människan som lever den hållbara livsstilen i Masthusen? Den boende i 
Masthusen är välinformerad och gör därmed bra val och kan påverka. Hen tar del av lokala tjänster och verksamheter och 
uppehåller sig i gemsamma lokaler och anläggningar. Den hållbara livsstilen i Masthusen har särskilt stort fokus på att 
människor som lever i stadsdelen ska göra rätt val. De val som görs ska vara medvetna, hållbara och giftfria. Det finns 
även en formulering om att människor ska låtas påverka utvecklingen och utformningen. Det kan tolkas som ett utryck för 
att de boende i stadsdelen ska uppleva att de inkluderas i planering och utveckling. Hållbarhetsprogrammet för Masthusen 
kan vidare tolkas som åtgärdsinriktat, då kategorin HUR tar störst plats, samtidigt som nyckelbegrepp i kategorin VAD är 
relativ få. Främsta fokus ligger helt enkelt inte på problemformulering och utvecklingen av bilden av livet i stadsdelen, 
utan snarare på åtgärder.  
 
 

Sammanfattning 
I både miljö- och hållbarhetsprogrammen för Masthusen och Norra Djurgårdsstaden finns begreppet hållbara livsstilar 
med som ett av flera övergripande mål. Detta kapitel har sökt utreda hur den hållbara livsstilen definieras och användas, 
genom att undersöka vilken mening begreppet fylls med i form av nyckelbegrepp.  
 
De nyckelbegrepp i båda programmen som är samma eller liknar varandra är främst: lokaler eller anläggningar (i olika 
sammansättningar), gemensamma, lokala (som i ex lokala varor, verksamheter), information, verksamheter, smarta, enkelt 
och lätt. En kan tolka de mest förekommande nyckelbegreppen som att den hållbara livsstilen ska uppnås genom att 
människor är informerade, de ska interagera med varandra på mötesplatser såsom publika lokaler och de ska utföra 
aktiviteter som bidrar till hälsa och rekreation. En av de viktigaste aspekterna är att åtgärder för den hållbara livsstilen ska 
vara enkla. Den fysiska och i viss mån även den sociala strukturen måste också finnas på plats och i färdigt skick, för att 
den hållbara livsstilen ska kunna utvecklas. Människor ska även konsumera begagnade kapitalvaror från hållbara 
verksamheter. 
 
Dock syns även en del skillnader programmen emellan som är intressanta att uppmärksamma. Vad skillnaderna mellan 
programmen beror på faller inte inom ramen för denna uppsats att undersöka, men en tänkbar förklaring är att de olika 
programmen i grunden härstammar från olika planeringstraditioner. Hållbarhetsprogrammet för Masthusen kan ses som en 
förlängning av det brittiska certifieringssystemet BREEAM Communities medans miljö- och hållbarhetsprogrammet för 
Norra Djurgårdsstaden är utvecklat med erfarenheter från Hammarby Sjöstad, vilket kan ha inneburit skilda 
förutsättningar. I Masthusen finns bland annat ett utmärkande fokus på att människor ska göra rätt val. Valen ska vara 
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medvetna, hållbara och giftfria. Ett annat särdrag för programmet är även att lokala anknytningar såsom lokala 
verksamheter eller tjänster lyfts fram. (Lokala) tjänster är ett sådant nyckelbegrepp som är typiskt för Masthusen. Några 
av de mest förekommande nyckelbegreppen i Masthusen är: val, lokala, tjänster, dokument, hållbara, avfallshantering, 
lokaler, stödjande information, enkelt, gemensamma, anläggningar. I Norra Djurgårdsstaden däremot är fokus på tilltron 
på mötet mellan människor, på det sociala och på livlighet och kultur. Mötesplatser och att människor ägnar sig åt 
aktiviteter är även utmärkande för programmet. Några av de mest återkommande begreppen är mötesplatser, aktiviteter, 
socialt, teknik, rekreation, motion, samlingslokaler, smarta, göra, liv, möten, kultur.  
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 !

”Every day individuals and households 
make important decisions and take part 
in routine activities that have 
consequences for the sustainable 
development of our societies. 
Therefore, developing tools to 
assess the sustainable nature of our 
daily life decisions is crucial”  
(Devuyst & Van Volsem 2001:393). 
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5. BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING AV HÅLLBARA LIVSSTILAR 
 
Hur kan beslutsfattare och planerare bedöma vad som egentligen är en hållbar utveckling och livsstil? Vilka metoder finns 
för att utvärdera om de åtgärder som sätts upp i hållbarhetsprogram och andra policy-dokument bidrar till en hållbar 
livsstil? Vilka möjligheter och begränsningar har brukarprogram, indikatorsystem och andra systematiska metoder för 
bedömning av hållbara livsstilar? 
 
En stor andel vetenskapligt arbete de senaste åren inom hållbar stadsutveckling har fokuserat på att tillhandahålla verktyg i 
form av hållbarhetsbedömningar (Ness et. al 2007). Till skillnad från verktyg för miljöbedömning, som endast mäter 
miljöprestanda och identifierar förbättringspotential ur miljösynpunkt (Huijbregts et. al 2008), syftar 
hållbarhetsbedömningar även till att kontrollera om nya planer, policys eller andra initiativ ligger i linje med principer för 
hållbar utveckling (Devuyst 2001). Vanliga verktyg som kan nämnas är exempelvis EIA (Environmnetal Impact 
Assesment), SEA (Strategic Environmnetal Assesment), SIA (Social Impact Assesment) and HIA (Health Impact 
assesment) (Devuyst 2001). En grupp av verktyg som blivit allt vanligare fokuserar även på direkt och indirekt 
resursanvändning och/eller utsläpp från ”vaggan till graven”, med syfte att ta hänsyn till all miljöpåverkan under 
exempelvis en produkts hela livscykel, inklusive råvaruutvinning, demontering och avfallshantering samt alla transporter 
och energiåtgång i mellanleden. Dessa går vanligtvis under benämningen livscykelanalyser eller LCA (life cycle 
assesment) (Huijbregts et. al 2008). Men trots att det finns en rad etablerade verktyg för hållbarhetsbedömning såväl som 
för miljöbedömning idag (se exempelvis Finnveden & Moberg 2005, Devuyst 2001, Ness et. al 2007) så saknas 
fortfarande etablerade verktyg för tvärvetenskaplig bedömning av hållbarhetsfrågor. En studie av Ness et al. (2007) visar 
exempelvis att det endast är ett fåtal befintliga verktyg för hållbarhetsbedömning som tar hänsyn till socio-ekologiska 
system, att befintliga verktyg fortfarande främst fokuserar på miljö-parametrar samt att med undantag från LCC (life cycle 
cost) så bortser de flesta verktyg helt från sociala och/eller ekonomiska aspekter (Ness et. al 2007).  
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5.1 Livsstilsbedömningar  
Trots att det finns en uppsjö av litteratur kring hållbarhetsbedömningar finns få saker skrivna om bedömningar för 
specifikt livsstilsfrågor. Devuyst och Van Volsem (2001) menar att det finns ett behov av att utveckla ett verktyg för att 
bedöma om de beslut vi tar i vårt dagliga liv verkligen resulterar i mer hållbara livsstilar. De förespråkar därför införandet 
av vad de kallar för SLA, vilket står för Sustainable lifestyle assessment eller på svenska ”utvärdering för hållbara 
livsstilar” som ett verktyg, som kan erbjuda både en ”självbedömningsansats” (self-assesment approach) eller en 
forskningsansats (research-approach). Författarna anser att en SLA ska tillämpas innan ett beslut är taget och resultera i 
information som behövs inför avgörande beslut. Självbedömningen i SLA syftar till att uppmuntra enskilda personer eller 
hushåll att utvärdera hållbarheten i de beslut de tar i sina egna liv, genom problemlösande praktiker och analytiska 
metoder. Forskningsansatsen däremot syftar till att pröva och jämföra olika livsstilar. Informationen från detta kan sedan i 
sin tur användas av individer eller beslutsfattare för att uppmuntra och belöna en livsstil med mindre miljöpåverkan 
(Devuyst & Van Volsem 2001:393).  
 
En tydlig svaghet med den SLA som Devuyst & Van Volsem föreslår är dock att den främst bygger på befintliga metoder 
utan att egentligen hantera de svårigheter som metoderna redan är förknippade med. Författarna ger exempelvis förslag på 
metoder som kan hjälpa medborgare att själva utvärdera sina egna liv, såsom frågeformulär och tester på temat ”hur 
miljövänlig är du?” liksom diverse metoder för processutveckling och bedömning, exempelvis brainstorming, critical path 
analysis, decision trees och SWOT-analyser (Devuyst & Van Volsem 2001:404). Dock framgår det inte hur människor 
ska lära sig de olika metoderna eller hur de ska uppmuntras att använda dem för att utvärdera sina liv. När det gäller 
forskningsansatsen av SLA hänvisar författarna till en kombination av väletablerade metoder, såsom LCA, Household 
Metabolism Approach och mätning av ekologiska fotavtryck, vilket visserligen kan ge relevant information om 
resursanvändning och klimatpåverkan och som kombinerat kan antas bidra till en mer fullskalig bild – men som 
fortfarande inte kan ses som någon nyhet för specifik livsstilsbedömning.  
 

Brukarprogram&

Hållbarhets- och miljöbedömning med brukarfokus, som att exempelvis engagera boende i en stadsdel eller enskilt hus i 
olika typer av program och workshops, framstår som en ofta använd metod för att både påverka och få mer kunskap om 
människors livsstilar. Fenomenet med brukarprogram är dock inte nytt – ett av de mer kända är ”The EcoTeam Program”, 
initierat av organisationen Global Action Plan under sent 1980-tal, som med amerikansk utgångspunkt framgångsrikt har 
implementerats i elva länder (Harland & Staats 2001). Programmet verkar för beständiga beteendeförändringar genom att 
kortfattat uppmuntra människor att gå ihop i grupper och tillsammans utvärdera hur de kan förändra sina miljörelaterade 

”&(…)&SLA&can&
help&individuals,&

institutions,&and&

authorities&to&

evaluate&

whether&

changes&in&

lifestyle&also&

lead&to&a&more&

sustainable&

lifestyle” 
(Devuyst & Van Volsem 
2001:397). 
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beteenden i hushållen. Programmets fokus är alltså teamwork, information och feedback (Harland & Staats 2001). 
Lawrence och McManus (2008) menar dock att även om brukarprogram- och workshops för implementering av hållbara 
livsstilar har blivit ett ofta använt verktyg, så saknas grundlig forskning kring dess effekter. Befintlig forskning bygger i 
allmänhet på information från deltagarna om hur deras beteende förändrats under deltagande, oftast via frågeformulär. 
Informationen används sedan i sin tur för att uppskatta hur mycket resurser som sparats. Lawrence och McManus ser dock 
en brist på faktiska uppgifter om förbrukning och en brist på kontrollgrupper.   
 

Hållbarhetsindikatorer&

Återkommande i litteratur kring hållbar utveckling beskrivs indikatorer som ett effektivt hjälpmedel för att 
operationalisera, implementera, följa upp och utvärdera mål och visioner (Larsson 2004). En indikator kan definieras som 
”… en omständighet som tyder på något” (Nationalencyklopedin 2013). Den viktigaste funktionen som en indikator fyller 
är kommunikation och att möjliggöra information om den fråga indikatorn adresserar (Smeets & Weterings 2009). 
Användandet av indikatorer är väl utvecklat och ett etablerat verktyg när det kommer till miljöbedömningar (Bell & 
Morse 1999). Miljöindikatorer ger information om företeelser som anses typiska för eller är avgörande för miljökvalitet 
(Smeets & Weterings 2009), men indikatorer finns i en mängd olika varianter beroende på vad som avses analyseras. 
Hållbarhetsindikatorer har varit en del av debatten kring hållbar utveckling i mer än 20 år och forskning kring mätning och 
kontroll av hållbar utveckling har växt explosionsartat (Holman 2009), vilket, med tanke på den historiska användningen 
av indikatorer kanske inte är så förvånande: 
 

Given that indicators have been widely employed by biologists for many years to gauge ecosystem health, it 
is not surprising that indicators (and indices, which are amalgams of indicators) have been seen by many as 
the core element in operationalizing sustainability (Bell & Morse 1999:27).  

 
Då indikatorer har används under lång tid för utvärdering och mätning av ekosystem, är det alltså inte förvånande att 
verktyget ses som en viktig del även för hållbarhetsbedömningar. Samtidigt blir det allt mer komplext för beslutsfattare 
och andra användare att ta till sig hela bilden och förstå tillämplighet och betydelse av olika indikatorer, då antalet och 
mångfalden av befintliga indikatorer som används idag är så stort (Smeets & Weterings 2009). De flesta system med 
indikatorer som används idag bygger på ett ramverk av eller varianter på den internationellt vedertagna DPSIR-modellen 
(Smeets & Weterings 2009). Bland annat användes indikatorer enligt DPSIR-modellen för att följa upp de svenska 
miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket & Boverket 2000). I DPSIR-modellen står D står för Driving forces (Drivkrafter), 
P för Pressure (Miljöpåverkan), S för State (Miljötillstånd), I för Impact (Konsekvenser) och R står för Response 
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(Vidtagna åtgärder) (OECD 2000). DPSIR härstammar från den så kallade PSR-modellen som utvecklades av OECD i 
början av 1990-talet i syfte att redogöra för aktuellt miljötillstånd, genom att lyfta fram orsakssamband mellan 
miljöpåverkan, miljötillstånd och åtgärder. Modellen vidareutvecklades sedan inom Europeiska Unionen till att även 
innefatta drivkrafter och konsekvenser (Larsson 2004). I DPSIR beskriver förenklat D problemet, P problemets orsak, S 
nuvarande tillstånd, I konsekvenser och R vidtagna åtgärder: 
 

Drivkrafterna beskriver den aktivitet (ex transporter) som orsakar ett miljöproblem. Påverkan anger vad som 
ligger bakom problemet (ex utsläpp av växthusgaser). Status visar tillståndet i miljön (ex. koncentration av 
växthusgaser i atmosfären) medan Inverkan beskriver konsekvenser för hälsa, kulturmiljö, biologisk 
mångfald, ekonomi och rekreation. Responsen anger de åtgärder som vidtagits för att minska eller lösa 
problemet (ex. lagstiftning, ekonomiska styrmedel och information) (Larsson 2004:12). 

 
Idag används DPSIR-modellen eller varianter av den i flertalet nationer och internationella organ (Smeets & Weterings 
2009). Användandet av DPSIR-modellen innebär att beslutsfattare och myndigheter måste samla in och använda både 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer, som behandlar skilda aspekter såsom miljötillstånd, användning av resurser, 
utsläpp, produktion och konsumtion av varor och tjänster, i både organisationer och i samhället i stort. Dessutom 
inkluderas människors attityder, kulturella normer, värderingar, lagar, beslutsfattande processer samt organisation och 
ledning (Burström von Malmborg & Lindqvist, 2002). Larsson (2004) menar att det är dess mångfacetterade angreppssätt 
som gör modellen attraktiv. Genom användning av DPSIR-modellen ”… hoppas man kunna göra sambanden mellan 
orsak- och verkan tydliga” (Larsson 2004:12). DPSIR-modellen kan med andra ord tolkas som att den innehåller 
förutsättningar att utveckla indikatorer för livsstilsfrågor genom dess inbyggda egenskap att inkludera såväl kvantitativa 
som kvalitativa, värdeladdade frågor. Samtidigt är det svårt att finna åtgärdsprogram eller policy-dokument för hållbara 
livsstilar där indikatorer överhuvudtaget framgångsrikt används, oavsett hur de har arbetats fram. EU-kommissionens 
forskningsprojekt SPREAD, som beskrivs i Kapitel 3, nöjer sig exempelvis med att konstatera att en diskussion om 
alternativa metoder för att mäta välstånd utöver BNP pågår. Denna syftar till att hitta mätbara indikatorer för att utvärdera 
övergången från ett konsumtionsbaserat samhälle till ett värdebaserat (Backhaus et. al 2011). I rapporten framgår dock 
inte hur sådana indikatorer skulle kunna se ut, vad exakt de skulle mäta och vad den pågående diskussionen som hänvisas 
till har kommit fram till i övrigt.  
 
Ett konkret förslag på hur indikatorer för hållbara livsstilar skulle kunna se ut presenteras dock av CfSD (Westminster 
Centre for Sustainable Development), där indikatorer struktureras under ett antal teman som identifieras som de mest 
centrala för livsstilars miljöpåverkan, vilka ryms inom de övergripande områdena transport, energianvändning och mat 
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(Bedford et. al 2004). Indikatorerna är kategoriserade efter Driving forces, State och Response (DSR), eftersom dessa 
kategorier enligt forskarna är lämpliga för att analysera orsak och verkan samt relaterade politiska åtgärder för sociala och 
miljömässiga fenomen (Bedford et. al 2004:13). DSR-utförandet kan med andra ord ses som en enkel modell över orsak-
verkan, där D genererar S vilket i sin tur bäddar för R – det vill säga att något görs åt saken (Bell and Morse 1999:29). 
CfSD:s indikatorförslag bygger vidare på en analys av tillgången till data samt relevans för varje indikator. För en del 
indikatorer finns tillgänglig bakgrundsdata och dessa är utmärkta som kvantifierbara, medan andra indikatorer saknar data 
men kan ändå användas för mätning på individ- eller hushållsnivå. I CfSD-förslaget finns förutom indikatorer som mäter 
energi- och vattenanvändning, hushållskonsumtion och avfall även tre indikatorer som mäter ”Livskvalitet”, se Figur 13. 
 
 
State Driving force Response 
*Average life expectancy Average fitness of the population 

*Proportion of people living in 
sub-standard housing 
 

Proportion of the population 
taking active physical exercise per 
week !. Proportion of the population 
who smoke 
 

Percentage of population feeling 
their neighbourhood to be unsafe 
 

Reported crime rates (assaults, 
burglaries) 

Proportion of streets with high 
quality street lighting !. Number of 
CCTV cameras per 1000 
population 
 

*Percentage who feel capable of 
influencing decisions relating to 
their local area 
 

*Average voter turnout for local 
elections 

Number of people involved in local 
community/ voluntary activities 
 

 
 
 

 
Dock påpekas det i rapporten att i praktiken är svårt att skilja indikatorkategorierna åt eftersom de ofta överlappar 
varandra. Exempelvis kan det vara svårt att veta om en indikator ska representera State eller Driving force eftersom den 
ofta kan tolkas som tillhörande båda kategorierna. Systemets fördelar, såsom möjligenheten att peka ut möjliga vägar 
framåt och analysera om åtgärder verkligen reducerar den faktiska miljöpåverkan, anses dock väga upp för svårigheterna 
(Bedford et. al 2004).  

Figur 13. Indikatorer som mäter livskvalitet. Asterisken (*) markerar att indikatorn har en datakälla och är kvantifierbar. 
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&Svårigheter&med&mätbarhet&

I CfSD-förslaget betyder god tillgång på data en kvantifierbar livsstilsindikator. Där data är bristfällig eller helt saknas 
väljer CfSD att istället använda en kvalitativ indikator och föreslå mer framtida forskning och nationella undersökningar 
för att kunna utveckla indikatorn och råda bot på informationsbristen. Kvantifierbarhet som följer av god tillgång till data 
framstår därmed som väldigt betydande för hållbarhetsindikatorerna. Men vad händer då när god data saknas? Om det inte 
går att mäta och följa upp det som indikatorn ska förmedla information om, är den då alls användbar? Ett vanligt synsätt är 
att indikatorer inte nödvändigtvis behöver mäta absoluta nivåer av hållbarhet, utan snarare kan användas som ett 
hjälpmedel för att se om utvecklingen är på väg åt rätt håll: 
 
 While sustainability indicators rarely measure absolute levels of sustainability, they are becoming 
 increasingly common tools for assessing whether or not various phenomena are moving along the path 
 towards (or away from) sustainability (Bedford et. al 2004:11) 
 
Hållbarhetsindikatorer blir alltså allt vanligare som verktyg för att bedöma om olika åtgärder för oss i en mer eller mindre 
hållbar riktning.  Samtidigt finns en intressant kritik mot den ständiga strävan mot det mätbara och möjligheten att 
kvantifiera mål. Cortner (2000) ser det som problematiskt att kvantitativ metodologi inom naturvetenskaplig kontext även 
blivit en strävan för samhällsvetenskapligt arbete, eftersom det medför att forskning på sociala frågor riskerar att endast 
involvera ämnen som går att räkna på. Miljömässiga utvärderingar och åtgärder grundade på kvantitativa indikatorer 
riskerar att bli verklighetsfrånvända och skilda från politisk kontext såväl som målens inneboende komplexitet, vilket gör 
att dess användbarhet blir förminskad (Cortner 2000). Det finns en annan grundläggande kritik mot användandet av 
indikatorer, som också utgår från en inneboende motsägelse i dess förmedling av komplex information:  
 
 The value of indicators lies in their ability to convey complex information in an  easily understood form. 
 However in this simplicity also lies a major criticism: some see indicators as an overly  reductionist 
 measure of complex phenomena (Bell and Morse, 1999:13).  
 
Användandet av indikatorer brukar alltså ofta lyftas fram med argumentet att de kan förmedla komplex information på ett 
lättförståeligt sätt, samtidigt som kritiken ligger i att indikatoranvändning i sig själv reducerar komplexa fenomen (Bell & 
Morse 1999). Larsson (2004) påpekar även ett dilemma på samma tema då hon konstaterar att högkvalitativa 
undersökningar kräver en stor mängd indikatorer, samtidigt som det blir svårare att analysera såväl som kommunicera 
uppföljning ju fler indikatorer som används. Hon drar slutsatsen att indikatorer, indikatoruppsättningar och 
informationsverktyg aldrig kan visa mer än en avgränsad del av den verklighet de är avsedda att spegla. Det är därför 
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viktigt att fortsatt fördjupa diskussionen kring problematiken och begränsningarna med indikatoranvändandet bland 
utvecklare och användare (Ibid).  
 

Sammanfattning 
Inom ramen för litteratursökningen i denna uppsats kan en dra slutsatsen att det fortfarande inte finns mycket forskning 
kring bedömning och utvärdering av begreppet hållbara livsstilar. Vetenskaplig litteratur som har gått att tillstå inom 
ämnet är inte heller skrivet de senaste åren och det är tveksamt om den därför kan benämnas som aktuell, vilket hade varit 
mer eftersträvansvärt. Vad som kan konstateras är att det både saknas kunskap samt att kvaliteten på befintlig forskning i 
ämnet är ojämn, vilket i sig är en faktor som försvårar målet att verka för en hållbar livsstil (Bedford et. al 2004).  
 
Att engagera boende i brukarprogram har framstått som en av de mest förekommande metoderna i litteraturen, trots att 
den är behäftad med osäkerhet då resultat är svåra att verifiera samt att lite forskning finns inom ämnet. Användandet av 
indikatorer framstår som förekommande men outvecklat. Indikatoranvändning för livsstilsfrågor är omdiskuterat och det 
är tillgången på data och möjligheten att kvantifiera indikatorer som framstår som de stora svårigheterna. Just brist på data 
är en vanlig motivering till varför fler indikatorer för hållbara livsstilar inte utvecklas. Användandet av indikatorer lyfts 
fram med argumentet att det är ett enkelt sätt att förmedla komplex information, samtidigt som kritiken ligger i att 
indikatoranvändning i sig själv reducerar komplexa fenomen och att många indikatorer snarare försvårar än förenklar 
tillämpningen.   
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”When problems are technically 
defined, decision choices are 
narrowed to options that can be 
technically measured rather than 
those that require open 
discussion of preferences” 
(Cortner 2000:24). 
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6. SLUTSATSER 
 
 
Syftet med denna uppsats har varit att generera perspektiv på begreppet hållbara livsstilar och undersöka hur begreppet 
används i arbetet för hållbar stadsutveckling. Som en del i att förstå hur begreppet konstrueras och används var syftet även 
att generera perspektiv på mätning och utvärdering av den hållbara livsstilen. För att besvara forskningsfrågorna har 
litteratur och forskning studerats och användning av begreppet hållbara livsstilar i två hållbarhetsprogram för stadsdelar 
har undersökts genom ett diskursinspirerat arbetssätt. Detta kapitel syftar till att sammanfatta uppsatsens slutsatser och 
diskutera de tillsammans.  
 

Den hållbara livsstilen 
Denna uppsats har visat att den hållbara livsstilen som begrepp har initierats och producerats genom samma överstatliga 
processer som begreppet hållbar utveckling och att FN:s arbete genom Brundtland-kommissionen fortfarande är 
dominerande för begreppets betydelse. Idag finns inte någon entydig vetenskaplig definition av begreppet hållbara 
livsstilar (Backhaus et. al 2011), men en av dem mest citerade definitionen av hållbara livsstilar kommer från CfSD, 
Westminster Centre for Sustainable Development. Definitionen säger att den hållbara livsstilen består av konsumtions- 
och handlingsmönster som används av människor för att ansluta sig till eller särskilja sig från andra och som samtidigt 
tillgodoser grundläggande behov, ökar livskvaliteten samt minimerar resursanvändning, utsläpp och avfall ur ett 
livscykelperspektiv utan att riskera framtida generationers behov (Bedford m.fl. 2004. II).  
 
Litteraturöversikten visar även att livsstilsval idag kan ses både som en social kommunikationsform (Backhaus et. al 
2011) och som en identitetsskapare genom bland annat möjlighet att ansluta eller särskilja sig från andra och 
kommunicera sin position i samhället. Livsstilsval både producerar och kommunicerar identitet. Personliga preferenser, 
livsåskådning och tillhörighet skapas och visas upp genom livsstilsvalen (UNEP 2010). Människors livsstilar utgörs vidare 
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av dagliga praktiker, vilka inte alltid går att påverka, då de är beroende av både sociala och fysiska strukturer som kan 
ligga utanför individens påverkansfält (Backhaus et. al 2011).  
 
I de miljö-och hållbarhetsprogram som denna uppsats undersökt finns inte några tydligt utskrivna definitioner på 
begreppet hållbara livsstilar, men begreppet tillskrivs flera värden och betydelser. Genomgången av programmen visar 
sammantaget att begreppet hållbara livsstilar används inte bara för att beskriva ett miljövänligt leverne, utan även för att 
teckna en bild av människan som ska leva i stadsdelen.  
 
Den diskursinspirerade analysen av hållbarhetsprogrammen visar tillsammans att en person som innehar en hållbar livsstil 
är en social person som träffar många människor, engagerar sig i nätverk och ägnar sig åt aktiviteter i olika typer av 
semioffentliga lokaler och på andra mötesplatser i staden såsom uterum, parker och andra fysiska platser som är designade 
för att människor ska kunna möta varandra där. Den hållbara livsstilen innebär även att vara hälsosam, idrotta och vara 
intresserad av kultur. Snart efter inflyttning i stadsdelen är invånaren med hållbar livsstil välförstådd i dess utbud och 
finesser och använder olika typer av lokala uthyrningssystem. Resor sköts genom färdmedel som används av fler personer 
än den boende själv. Människan med hållbar livsstil är också kunnig och gör rätt val ur miljösynpunkt, exempelvis är hen 
medveten om vad som konsumeras och att de varor som inhandlas är giftfria. Fokus när det gäller konsumtion är att 
handla begagnade och miljömärkta varor från lokala verksamheter.  
 
Den diskursinspirerade analysen visar även att invånaren med hållbar livsstil upplever att det går att påverka utveckling 
och utformning av sin egen stadsdel genom att delta i workshop och forum som lokala beslutsfattare håller i. Dock finns 
en del skillnader mellan de två undersökta programmen. I hållbarhetsprogrammet för Masthusen finns exempelvis ett mer 
uttalat fokus på människors individuella val av produkter och tjänster. Det finns också ett starkt fokus på lokala aspekter – 
den lokala verksamheten, samlingslokalen och tjänsten framstår här som av stor betydelse för den hållbara livsstilen. 
Miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden utmärker sig däremot genom sitt tydliga fokus på möten, 
sociala interaktioner och aktiviteter. 
 

Finns det metoder för att mäta och utvärdera hållbara livsstilar? 
Idag saknas det kunskap om mätning och utvärdering av den hållbara livsstilen och kvaliteten på befintlig forskning är låg. 
Trots olika ansatser med bl.a. förslag på införande av ett livsstilsutvärderingsverktyg i form av en SLA (Sustainable 
lifestyle assessment) finns idag ingen etablerad metod för att bedöma och utvärdera livsstilsfrågor. Dock framstår 
hållbarhets- och miljöbedömning med brukarfokus som en använd metod för att både påverka och få mer kunskap om 
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människors livsstilar och därmed kunna utvärdera dem. Det handlar alltså om att engagera brukare i olika typer av 
program och eller/workshops, där de dels kan få kunskap om hållbar livsstil och dels dokumentera exempelvis 
energiförbrukning och konsumtion. Detta kan delvis kopplas till de undersökta hållbarhetsprogrammen, där information, 
kunskapsutbyte och workshops bland annat nämns som metoder för att verka för den hållbara livsstilen. En kritik som 
framförts mot brukarprogrammen är att resultat från dessa är svåra att verifiera och det finns lite forskning om långvariga 
effekter.  
 
Vidare beskrivs hållbarhetsindikatorer i litteraturen som ett vanligt verktyg för att bedöma om olika åtgärder verkar i en 
mer eller mindre hållbar riktning. DPSIR-modellen anses innehålla förutsättningar för att utveckla indikatorer för 
livsstilsfrågor genom dess inbyggda benägenhet att inkludera såväl kvantitativa som kvalitativa, värdeladdade frågor. 
Samtidigt finns det endast ett fåtal exempel på att indikatorer för hållbara livsstilar framgångsrikt använts. Det som ofta 
framstår som problematiskt för att utveckla lämpliga indikatorer är brist på tillgänglig data – antingen är det helt enkelt 
inte möjligt att få tag i bra data, eller så gör bredden att det blir alltför kostsamt att ta fram den. Ett vanligt argument för att 
använda indikatorer i mätning av hållbarhetsåtgärder är dess möjlighet att förmedla komplex information på ett 
lättförståeligt sätt. Samtidigt ligger kritiken i att indikatoranvändning i sig själv reducerar komplexa problem, vilket 
minskar användbarheten. Larsson (2004) menar dessutom att högkvalitativa undersökningar kräver en stor mängd 
indikatorer, samtidigt som det blir svårare att analysera såväl som kommunicera uppföljning ju fler indikatorer som 
används. Samtidigt finns en uppfattning om att indikatorer visserligen sällan mäter absoluta nivåer av hållbarhet, men att 
de ändå kan utgöra ett bra hjälpmedel för att värdera om utvecklingen på det stora hela är på väg åt rätt håll.  
 
 

Skillnader och likheter mellan litteratur och program 
I litteratur och forskning syns ett fokus på att beskriva vad den hållbara livsstilen består av, när undersökningen av 
hållbarhetsprogrammen snarare visar ett fokus på hur den hållbara livsstilen ska uppnås. Detta är dock inte förvånande, 
med tanke på att hållbarhetsprogram kan antas syfta till att motivera en mer praktisk tillämpning än vad forskning och 
littereratur syftar till, vilket kan vara anledningen till att hållbarhetsprogrammen upplevs som generellt mer 
åtgärdsinriktade. Om en jämför resultaten från undersökningen av litteratur och forskning med vad som framkommit i 
undersökningen av hållbarhetsprogrammen blir dock en del andra intressanta iakttagelser synliga. Vilka åtgärder 
förespråkas exempelvis för att den hållbara livsstilen ska förverkligas?  
 



 48 

I litteratur och forskning framstår det som att för den hållbara livsstilen ska bli praktik behöver det större sammanhanget 
beaktas, eftersom individens handlingsmönster är kopplat till sociala och fysiska institutioner, sociala sammanhang och 
kontexter. Beslutsfattare och andra som ska få människor att leva en hållbar livsstil måste även påverka människors 
individuella konsumtion, då den är kopplad till samhällets resurstillgångar. Den hållbara livsstilen ska också minimera 
resursanvändning, utsläpp och avfall ur ett livscykelperspektiv, utan att riskera framtida generationers behov. Den hållbara 
livsstilen ska samtidigt öka människors livskvalitet och tillgodose grundläggande behov, dels för att motivera och belöna 
människor, men också för att säkerställa en lägstanivå. I miljö- och hållbarhetsprogrammen framstår det snarare som att 
den hållbara livsstilen bäst uppnås genom att informera människor. Tesen som drivs är att informerade, kunniga 
människor gör hållbara val och lever en hållbar livsstil. Stort fokus ligger även på att det ska vara lätt och enkelt att anta 
den hållbara livsstilen. Informationen och enkelheten tillsammans med att åtgärder för att få människor att interagera med 
varandra på mötesplatser samt utföra aktiviteter som bidrar till hälsa och rekreation, framstår som mest framträdande. Att 
minska resursanvändning ur ett livscykelperspektiv förekommer som en del av den hållbara livsstilen, men till skillnad 
från beskrivningen i litteratur och forskning är detta inte framträdande.  
 

Livskvalitet&och&den&hållbara&konsumtionen&

Den här studien har konstaterat att livskvalitet och konsumtion är centrala komponenter för den hållbara livsstilen så som 
den beskrivs i litteratur och forskning. Livskvalitet beskrivs exempelvis i samband med hälsa, välbefinnande, förväntad 
livslängd, upplevd trygghet och möjlighet att påverka beslut om närmiljö. Exempelvis innehöll det enda förekommande 
konkreta exemplet på indikatorer för att mäta och utvärdera hållbara livsstilar från CdSD just faktorerna förväntad 
livslängd, andel boende i en stadsdel som upplever otrygghet samt andel som upplever att de kan påverka beslut om sitt 
närområde. Men i begreppet livskvalitet finns även en inneboende dualism - livskvalitet är inte bara motivationshöjaren 
för att få människor att anta en hållbar livsstil, utan också faktorn som ska försäkra att en låg konsumtion av resurser inte 
beror på fattigdom eller att basala behov inte är uppfyllda.  
 
I de undersökta miljö- och hållbarhetsprogrammen beskrivs begreppet livskvalitet i samband med hälsa, motion och 
välbefinnande, vilka är aktiviteter som även kopplas till sociala värden och möjligheten att upprätthålla och/eller utveckla 
relationer. Detta är i stort sett samma definition som återges i litteratur och forskning. I hållbarhetsprogrammen framstår 
livskvalitet främst som en motivationsfaktor för att anta en hållbar livsstil. I miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra 
Djurgårdsstaden uttrycks det exempelvis att för att hållbara livsstilar ska upplevas som attraktiva, behöver de leda till en 
hög livskvalitet. I litteraturen framgår på likande sätt att människor kommer motsätta sig livsstilsförändringar om de 
upplever att de medför en försämrad livskvalitet. Det som skiljer sig mellan de nåda undersökningarna är att i 
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hållbarhetsprogrammen kan beskrivningen av livskvalitet även tolkas som en förteckning på vad det är som utgör ett gott 
liv, med tydlig beskrivning av vilka aktiviteter och relationer som bör ingå. Resonemanget om livskvalitet som lägsta-
nivå, vilket framstår som betydande i undersökningen av litteratur och forskning, är inte heller tydligt förekommande i de 
undersökta hållbarhetsprogrammen. 
 
När det gäller konsumtion är begreppet viktigt för den hållbara livsstilen då konsumtion utvecklats till en så betydande del 
av människors identitetsskapande. Då livsstilsval idag är intimt förknippat med konsumtion, blir livsstilen också kopplad 
till hållbarhet. Enligt Soneryd & Ugglas (2011) perspektiv är konsumtionens koppling till den hållbara livsstilen ett utryck 
för en alltmer individualiserad syn på miljöproblem, med fokus på individens ansvar snarare än helhetslösningar på 
strukturella problem. I dagens politiska klimat är det med andra ord inte längre fabriker som släpper ut bolmande rök som 
är problemet, utan det är vad varje enskild människa gör i sitt eget hushåll och i sin egen stadsdel som ses som det 
problematiska. Att den hållbara livsstilen riktas mot konsumtion säger med andra ord någonting om vår nutid - kampen 
om vad begreppet hållbara livsstilar ska bestå av är även en kamp om hur vi ska se på vårt personliga ansvar för det 
globala miljöhotet.  
 
Samtidigt som konsumtion spelar en central roll för den hållbara livsstilen i litteraturen, är den förvånande nog inte 
särskilt framträdande i hållbarhetsprogrammen. I den diskursinspirerade analysen finns exempelvis inte ordet ”konsumtion” 
med som ett nyckelbegrepp. Däremot återfinns andra nyckelbegrepp som kan kopplas till konsumtion, såsom begagnat, 
miljömärkt, giftfritt, hållbara val och lokal handel. Vad skillnaden beror på är inte tydligt, men en gissning är att det är 
programförfattarnas begränsade möjlighet att påverka människors individuella köpbeteenden som influerar vilket roll de 
boendes konsumtion har i hållbarhetsprogrammen. En annan tolkning utgår från antagandet att utgångspunkten vid 
upprättandet av programmen har varit att den hållbara livsstilen endast ska tillföra de boende något positivt. 
Undersökningen av programmen kan nämligen konstatera att i programmen beskrivs den hållbara livsstilen inte som 
begränsande på något sätt. Ur det avseendet blir det mer aktuellt att verka för att människor ska konsumera ”mer hållbart” 
snarare än att de ska minska sin konsumtion. Exempelvis uppmuntras människor att välja gemensamma färdmedel istället 
för att inte resa alls eller handla begagnat eller miljömärkt snarare än att avstå konsumtion.  
 

Möten&och&rådighet&&

I hållbarhetsprogrammen finns till skillnad från i forskning och litteratur ett utmärkande fokus på möten och boendes 
sociala interaktion med varandra som är intressant att lyfta. Möten mellan människor ska i programmen bidra till ökad 
livskvalitet och socialt umgänge. Syftet med dessa möten framstår även som att de ska bidra till att uppmuntra människor 
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till att fortsätta lära sig mer om hållbara livsstilar under boendetiden, genom interaktion och utbyte med varandra. Det är 
både spontanmöten i stadsdelen och möten genom föreningsliv som eftersträvas. Till hjälpmedel för att få till dessa möten 
används stadsutformning - fysiska och sociala strukturer samspelar med varandra i programmen i verkan för den hållbara 
livsstilen. Genom att upplåta, styra och utforma utrymmen och platser i stadsdelen skapas exempelvis de fysiska 
förutsättningarna för att människor ska kunna socialisera med varandra.  
 
Men vilka är då dessa utrymmen och platser som pekas ut som så betydelsefulla för att möten mellan människor ska 
komma till stånd? Om en tittar närmre på specifikt kategorin VAR för både Masthusen och Norra Djurgårdsstaden genom 
ordmolnen i Figur 3 och 11, Kapitel 3, så visar de mest förekommande nyckelbegreppen att möten ska ske och den 
hållbara livsstilen främst ska levas i lokaler, i parker och i gemensamma rum. Dessa platser kan alla ses som offentliga 
eller semioffentliga. Intressant är att privata utrymmen, såsom den privata bostaden eller arbetsplatsen, är här märkbart 
frånvarande. I Masthusen finns nyckelbegreppen ”bostäder” respektive ”takytor” med, men i Norra Djurgårdsstaden är 
nyckelbegreppet ”bostadsgårdar” det närmsta en kan komma invånarens privata boende. Offentliga eller semioffentliga 
platser och miljöer är med andra ord i fokus medans boendemiljöer och privata platser och rum är sällan förekommande 
eller saknas helt. En slutsats utifrån detta är att eftersom hållbarhetsprogrammen inte har möjlighet att verka för att 
människor möts, gör aktiviteter eller har ett socialt liv på platser där inte staden har någon möjlighet att utforma det 
fysiska rummet, förekommer inte heller dessa platser i programmen. Stadens möjlighet till påverkan i form av rådighet är 
således en viktig faktor för hur den hållbara livsstilen konstrueras och definieras i hållbarhetsprogrammen.  
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”The scope of sustainable 
lifestyles research is therefore 
extremely wide, incorporating 
everything that a person does in their 
life with all the social, economic and 
environmental impacts of their 
actions and consumption practices” 
 
(Bedford et. al 2004:4) 
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7. Fortsatt användning av begreppet hållbara 
livsstilar och vidare forskning  
 
Förhoppningen var att denna uppsats skulle generera perspektiv på begreppet hållbara livsstilar och begreppets 
komplexitet, genom att visa på både hur forskning och litteratur definierar begreppet och på hur det praktiskt fylls med 
mening i några svenska hållbarhetsprogram för stadsdelar. Litteraturen pekar på att människors livsstilar och möjligheten 
att påverka sitt liv i en mer hållbar inriktning är avhängigt av omgivningen. Livsstilsförändringar som en möjlig lösning på 
miljöproblem måste därför fortsatt diskuteras tillsammans med människors möjligheter att utforma sina liv och agera i 
riktning mot ökad hållbarhet.  
 
Denna uppsats ser samtidigt att de undersökta hållbarhetsprogrammens innehåll styrs av programmakarnas rådighet och 
möjligheten att praktiskt påverka de områden för vilka mål sätts upp. Programmen fokuserar på att försäkra en god 
tillgång till offentliga miljöer i stadsdelarna där människor kan mötas och aktivera sig, eftersom den fysiska utformningen 
av utemiljön är en av få saker som hållbarhetsprogrammen faktiskt har rådighet över och kan påverka. Matlagning och 
långväga semesterresor är annars exempel på privata aktiviteter som kan ge olika miljöpåverkan beroende på vilken 
livsstil en människa antar, men dessa frågor liksom den privata boendemiljön är helt frånvarande i hållbarhetsprogrammen. 
Om förverkligandet av den hållbara livsstilen verkligen ska leda till en hållbar utveckling, måste diskussionen om rådighet 
och måluppfyllelse fördjupas. Mål som är kostsamma eller svåra att bedöma, mäta och utvärdera bör inte heller strykas för 
att de blir problematiska, utan snarare lyftas. Vid fortsatt användning av begreppet hållbara livsstilar bör även det 
individuella ansvaret som åläggs människor för att allmänna miljö- och hållbarhetsmål ska uppnås problematiseras.  
 
Den forskningsöversikt som ligger till grund för stor del av resonemanget i den här uppsatsen bygger huvudsakligen på en 
litteraturstudie, det vill säga en undersökning och sammanfattning av tidigare forskning. Då god forskning till och från 
varit svår att finna eller bedömts vara oaktuell inom ramen för den här uppsatsen, särskilt gällande utvärdering och 
mätning av begreppet hållbara livsstilar, blir det naturligt att avsluta med att peka ut önskemål för fortsatt forskning. 
Diskussionen om användandet av brukarprogram och indikatorer bör fördjupas och kompletteras med empiriska 
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undersökningar. Särskilt intressant vore det att sammanställa befintliga praktiska exempel där dessa verktyg använts och 
analysera utfallet av dessa, då forskning på området idag ter sig bristfällig. Samtidigt bör begreppet hållbara livsstilar 
inom fältet för hållbar stadsutveckling synas i sömmarna. Om begreppet ska fortsätta vara ett översiktligt mål i miljö- och 
hållbarhetsprogram för stadsdelar bör det tydligt definieras i programmen, eftersom begreppet annars riskeras fyllas med 
mening som kanske inte överensstämmer med andra uppsatta mål och intentioner för hållbar utveckling.    
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Bilaga 1.  
 
Sorterade sammanställda nyckelbegrepp för Norra Djurgårdsstaden.  
 
VAD? VAR? HUR? 
 
rikt socialt liv (3ggr) 
livskvalitet (2ggr) 
ett gott liv 
 
smart beteende 
hållbara alternativ 
 
bidrar till hållbar 
utveckling 
minskning av ekologiska 
fotavtryck 
 
sociala möten (2ggr) 
sociala aktiviteter (2ggr) 
föreningsliv 
sociala nätverk 
boendenätverk  
komma samman 
forum 
 
kultur (2ggr) 
motion (2ggr) 
spontanidrott 
rekreation 
 
 

 
aktiviteter (9ggr)  
(fritidsaktiviteter, 
motions-, 
tränings-,  
idrotts-) 
vattenaktiviteter 
aktiviteter (2ggr) 
hälsoaktiviteter 
(2ggr) ) 
 
säkra  
trygga  
tillgängligt 
 
rekreation 
friluftsliv 
båtliv  
aktiva 
folkhälsa 

 
mötesplatser (3ggr) 
virtuella mötesplatser 
 
(lokaler 5ggr) 
samlingslokaler (2ggr) 
gemensamma lokaler 
föreningslokaler 
möteslokaler  
 
parker (3grr) 
bostadsgårdar  
grönområden  
vattenområden 
 
rum  
uterum  
skola 
smarta arbetscenter/noder 
 
 
 

 
lätt att göra rätt (2ggr) 
hållbar teknik (2ggr) 
 
individuell mätning 
 
Information (2ggr) 
planeringsdokument 
boskola 
introduktionsprogram 
IKT-tjänster  
realtidsinformation 
personliga resplaner  
smarta resealternativ 
 
Inbjudan 
gemenskapshetsfunktioner 
sociala funktioner 
 
system för uthyrning (2ggr) 
lokal handel 
miljömärkta varor 
kapitalvaror 
 
 
 

 
bilpool (2ggr) 
cykelpool (2ggr) 
 
första kontakt 
inflyttning 
Färdigställd 
 
kollektivtrafik  
cykelparkeringar 
gång- och cykelvägar  
fordon 
båtar  
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Bilaga 2.  
!
Sorterade sammanställda nyckelbegrepp för Masthusen.  
 
 
VAD? VAR? HUR? 
 
hållbarhet 
hållbara val (2ggr) 
medvetna val  
giftfria val 
 
egen påverkan 
låtas påverka 
utveckling, utformning 
 
 
interaktion  
delaktighet  
anknytning 
vill vara  
 
odling av mat 
 
gemenskapsledd 
organisation 
lokala organisationer  
samarbete  
organisation/samfällig
het 
forum 
 
 

verksamheter  
ekonomiskt hållbart 
näringsliv 
 
religiösa grupper  
olika målgrupper 
lokala myndigheter 
hyresgäst 
områdesintressenter 

 
tak- eller markytor 
gemensamma lokaler 
gemensamma anläggningar 
 
livsmedelshandel 
bostäder och lokaler 
återvinningsstationer  
anläggningar  
 

 
Enkelt (2ggr) 
lättåtkomligt 
lätt 
lätta att göra 
 
framtida resursanvändningen 
långsiktighet 
 
stödjande dokument (2ggr) 
plan 
strategi 
workshop 
tillsyn 
 
fasas ur 
tillhandhållas 
Uppmuntras 
etableras 
 
lämnas över 
överlämning till brukaren 
 
Information (2ggr) 
populärvetenskapligt 
informationspaket 
större kunskap 
 
  

 
energieffektivitet 
övervakning av energi 
energi- och mediamätare 
individuell mätning 
 
miljöteknologi 
vattenanvändning 
 
resor  
lokala transportmöjligheter  
(kollektivtrafik, 
 bilpool,  
cykelmöjligheter,  
promenadstråk, 
 p-platser) 
 
avfallshantering (2ggr) 
källsortering 
avfallssortering 
återvinning 
 
tjänster (2ggr) 
lokala tjänster  
serviceleverantörer 
(bankomat, brevlåda, 
mataffär, lekpark), 
verksamheter 

 


