
Abstract	  
 
 
Syftet	   i	   denna	   uppsats	   är	   att	   genomföra	   en	   diskursanalys	   av	   tidskriften	  Vi	   i	  villa,	  detta	   för	   att	   kunna	  

besvara	   hur	   diskursen	   uttrycker	   relationen	  mellan	   boendeformen	   hus,	   religion	   och	   ett	   framväxande	  

modernt	   samhälle.	   Utgångspunkten	   i	   arbetet	   är	   att	   religion	   uppstår	   ur	   sociala	   processer,	   samt	   att	  

individens	   föreställningar	   om	   det	   ideala	   livet	   har	   en	   normativ	   funktion.	   Diskursanalysen	   resultat	  

analyseras	   utifrån	   det	  moderna,	   eller	   postmoderna	   samhällets	   framväxande,	   teori	   om	   sekularisering,	  

individualisering	  och	   nyandlighet	  presenteras	   i	   litteraturstudien.	   De	   första	   uttrycken	   för	   nyandlighet	  

framkommer	  i	  materialet	  1991,	  och	  2010	  framställs	  boendeformen	  hus	  alltmer	  som	  en	  individualiserad	  

föreställning	  om	  ett	  idealt	  liv,	  samhällets	  förändring	  de	  sista	  fyrtio	  åren	  har	  tydligt	  påverkat	  sambanden	  

mellan	  religion	  och	  hus.	  
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1. Inledning	  
 
Innan ämnet för denna uppsats formulerades läste jag ett ypperligt verk av Johan Asplund, Om undran 

inför samhället (2004). Asplund ifrågasätter naturvetenskapens existensvillkor och ställer frågan om inte 

förutsättningen för forskning och empiriska studier härom ofta är ett uttryck för aspektblindhet. Med 

denne term, frågar sig Asplund om det kan finnas människor (och forskning) som saknar förmågan att se 

någonting som någonting1. Motsatsen till aspektblindhet är att efterlysa betydelse till detta någonting, i 

denna uppsats undrar jag hypotetiskt vilka outtalade samband boendeformen hus har med religion i ett 

modernt samhälle, jag upplevde hypotetiskt att värderingar rörande hem och bostad radikalt har förändrats 

sedan sjuttiotalet i Sverige. 

 

Denna undersökning, Bostaden och religionen – en diskursanalys av tidskriften Vi i villa 1971-2010 

undersöker samband mellan boendeformen hus och religion i Sveriges största tidskrift Vi i villa. Fulla 

årsproduktioner ifrån 1971,1991 samt 2010 har valts ut för att förstå skillnader och likheter de senaste 

fyrtio åren. Tiden ifrån sjuttiotalet fram till idag behandlas i uppsatsen som modern eller postmodern tid, 

Sveriges tidiga bostadshistoria kan enligt mig snarare beskrivas som förmodern, baserat på en större 

korrelation mellan stat och hem; ett förhållande som fick sitt uttryck i begreppet folkhemmet. I modern tid 

uttrycks de värden som huset representerar i stor omfattning massmedialt, utbudet av inrednings och 

ombyggnadsprogram i television, till magasin och tidskrifter som behandlar hem och boende är onekligen 

stort i dag. Vi i villa är i detta utbud den största tidskriften. 

 

Men innehåller Vi i villa religiösa värden? Vilka samband finns mellan religion-hus och ett framväxande 

modernt samhälle? Dessa frågor kommer uppsatsen behandla utifrån utvalt material, analyserat 

förhoppningsvis utifrån ett aspektseende. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Johan Asplund är professor emeritus vid Lunds universitet. Asplund (2004;44) 
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2. Syfte	  och	  problemställning	  
 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en diskursanalys av tidskriften Vi i villa. Utifrån detta syfte har jag 

skapat följande problemställningar; 

 

− Finns det i materialet religiösa eller nyandliga värden? 

− I vilken relation står boendeformen hus och religion till ett framväxande modernt samhälle? 
 

3. Uppsatsens	  disposition	  
 
På första sidan i inledningen av teori/litteraturkapitlet presenterar jag empiri som förklarar hur samhälle, 

kultur och religion korrelerar med varandra. Peter Berger och Thomas Luckmann, två kända sociologer 

som samarbetat i utvecklandet av kunskapssociologi försöker förklara dessa samband. 

Kunskapssociologins utgångspunkt är att människan skapar samhället och att människan socialiseras in i 

detta samhälle. En process som placerar kultur och religion som en mänsklig betydelsefull skapelse. För 

att förstå hur denna process har förändrats kommer teori ifrån ett flertal forskare inom olika områden 

presenteras – bland annat Zugmunt Bauman, Ronald Inglehart, Robert N Bellah och Ursula Nuber. Få har 

beskrivit hur det moderna samhället förändrats i vår tid till ett sen, eller postmodernt samhälle som 

Bauman. Hans teori om människans situation i ett postmodernt samhälle ligger som ett yttre ramverk i 

uppsatsen, en kritisk röst som utgör en kontrast till de föreställningar om det ideala livet som materialet i 

ett senare skede presenterar.  

 
Efter presentationer om bland annat sekularisering och nyandlighet presentar jag material och metod, min 

metod bygger på arbeten av Michel Foucault, som jag anser vara relevant för denna diskursanalys. 

Analyserna av Vi i villa är uppdelade i olika kapitel enligt års utgivningar. Samtliga rubriker ifrån kapitel 

7-9 är sammanfattningar av diskursivt innehåll, utvalda med hjälp av Foucaults diskursanalytiska metod. 

Metoden kommer inte presenteras implicit i urvalet, metodiskt försöker jag istället undersöka diskursens 

struktur utifrån frågeställningens syfte.  

 

I kapitel 10 presenteras resultatet av diskursanalysen, följt av en analys av detta resultat i förhållande till 

teori och litteraturstudie.  
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4. Teori/Litteraturstudie	  
 

4.1. Kunskapssociologi	  
 

Boken The Sacred Canopy (1990) skriven av Peter L Berger, en känd amerikansk sociolog, är ett 

kunskapssociologiskt verk ursprungligt utgiven 1967. Berger driver tesen att samhället är producerat av 

människan, varje mänskligt samhälle är ett företagande i världs byggande. Ett samhälle existerar innan en 

individ är född och kommer att finnas efter individen dör. Samhället står alltså i dialektiskt förhållande; 

människan skapar samhället – samhället skapar människan. Denna dialektala process skapas genom tre 

steg enligt Berger; externalisering, objektifiering och internalisering.2 Dessa tre steg skapar den sociala 

ordningen och en sammanhängande mänsklig upplevelsevärld. 3  I denna värld är individens 

socialiseringsprocess aldrig helt total, något som kan leda till starka känslor av alienering. Denna 

alienering har religionen i historien varit det effektivaste brytmedlet mot enligt Berger4.. Den kristna 

traditionen har i många västerländska länder agerat som en helig himmelssängs tak (sacred canopy), som 

symboliskt sammanlänkar kosmologin med vår skapade verklighet. Om man ställde sig utanför religionen 

under medeltiden, så hamnade man utanför samhället. Idag menar Berger att samhällets kosmologiska 

struktur börjar spricka då kristendomen inte längre existerar som objektiv verklighet. Ur detta resonemang 

kan man se att Bergers kunskapssociologi hänvisar till interaktion (genom socialisering) mellan människor 

som är det som skapar ett samhälle och vice versa. Att människor i det moderna samhället känner sig 

alienerade, till det som de själva skapat, beror enligt Berger delvis på sekulariseringens konsekvenser. 

Zygmunt Bauman, en polsk-judisk sociolog, kan utveckla resonemanget. Bauman är relevant om man vill 

förstå det moderna samhället - vi lever enligt Bauman i ett postmodernt samhälle.  

4.2. Det	  postmoderna	  livet	  och	  konsumtion	  
 

Bauman menar att vi vantrivs i ett post-modernt samhälle. Skillnaden mellan ett modernt och post-

modernt samhälle ligger enligt Bauman delvis i ett motsatsförhållande mellan frihet och trygghet; 

”Vantrivseln i moderniteten härrörde från ett slags trygghet som tolererade alltför lite frihet i strävan efter 

individuell lycka. Vantrivseln i postmoderniteten härrör från ett slags frihet i jakten på njutning som 

tolererar alltför liten individuell trygghet.”5. Baumans postmoderna samhälle baseras på människans 

klassificeringssystem. Inspirerad av Mary-Douglas, en känd brittisk antropolog, konstaterar Bauman 

följande; ”Att sopa golvet och brännmärka förrädare eller bannlysa främlingar tycks härstamma från 

samma motiv av att hålla ordning, av att göra och bevara miljön begriplig och mottaglig för förnuftig 

                                                
2 Berger (1990;1-4) 
3 Geels/Wikström (2006;59) 
4    Berger (1990;87ff) 
5 Bauman (1998;10) 
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handling.”6 Detta behov av ordning, av att hålla rent leder enligt Bauman till att även människor kan 

behandlas som smuts; främlingen, den Andre kan bli det som definierar själva begreppet smuts7. Bauman 

menar att renhetsprinciper i vårt postmoderna samhälle är baserade på konsumism. De som är otillräckliga 

konsumenter, de som är ”oförmögna att reagera på konsumtionsmarknadens lockelser” är de nya 

främlingarna, de orena. Hit hör de nya arbetslösa som istället för att få hjälp stämplas som odugliga och 

lata.8 De Individer som kan konsumera i ett postmodernt konsumtionsinriktat samhälle formas enligt 

Bauman till njutningssökare eller sensationssamlare. Människan når aldrig det som är ”tillräckligt” eller 

”normalt”, snarare finns det alltid ”självtvivel” och ”otillräcklighetskänsla”9 kvar, trots alla de val som 

görs utifrån löften om alltmer stimulerande upplevelser. Iselin Theien, en forskare ifrån Oslo universitet 

undersöker konsumismens framväxande efter andra världskriget i Sverige och Norge. Hon menar att 

framväxandet av masskonsumtion i Sverige är intimt förknippat med visionen om folkhemmet, som är ett 

uttryck för staten. På detta vis blev konsumtionen en offentlig angelägenhet.10 Patrik Åker har i sin 

publicerade forskaravhandling analyserat tidskriften Vår bostad, med fokus på relationer mellan 

samhällsutveckling, hemmet och journalistiken.11 Åker menar att metaforen ”folkhemmet” inte kan ses 

som att hemmet och samhället (staten) är fullständigt förknippat med varandra. Åker menar att de problem 

som uppstod i och med hemmets symboliska roll som integrerat i samhället var tvunget att få sin lösning 

inom samtalsgemenskap: ”Dessa lösningar utgörs av de beteenden som upprätthåller det rätta hemmet”12. 

Vad Åker påpekar är att runt sekelskiftet i Sverige framkom en tydlig struktur av gränser, där en viktig 

gräns var att inte behandla hemmet som isolerat ifrån samhället – det fanns enligt Åker en tydlig 

polarisering mellan ensamhet och gemenskap13. Fast redan under femtiotalet ses tecken på att metaforen 

folkhemmet börjar försvinna, Åker menar att under femtiotalet används snarare uttrycket ”den svenska 

modellen”. 14  Vad det gäller sjuttiotalet är saker och ting mer oklara, ofta beskrivs det moderna 

samhällskomplexet som differentierat15 och individualiserat. Men vad innebär egentligen individualisering 

av ett samhälle? 

4.3. Individualisering	  och	  egoism	  
 

För Bauman är individualiseringen av samhället kanske det som definierar ett post-modernt samhälle. 

Bauman skriver att den moderna staten i sin nya moderna strävan ”misskrediterade, desarmerade och 

                                                
6 Bauman (1998;17) 
7 Auschwitz och det moderna samhället [1989] är ett centralt verk av Bauman som ytterligare utvecklar denna tes.  
8 Bauman (1998; 12ff, 53ff) 
9 Bauman (1998;243) 
10 Theien (2006;137) 
11 Åker (1998;12) 
12 Åker (1998;57) 
13 Åker (1998;56-57) 
14 Åker (1998;144) 
15 Exempelvis av Mary Douglas i Purity and Danger [1966]. 
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utrotade gemenskaper och traditioner”, genom detta skulle individerna ”lösgöras”16. Den moderna staten 

ändrade enligt Bauman individers ”tillskrivning” av identitet till en ”prestation”; modernt 

identitetsskapande är enligt Bauman en ”individuell uppgift och ett individuellt ansvar.”17 Denna identitet 

hade enligt Bauman inte kunna skapats utan att det fanns en oåterkallelig koppling mellan den sociala 

ordningen som projekt och det individuella livet som projekt18; Individualiseringen av samhället är alltså 

sammantaget en kollektiv strävan enligt Bauman19. Robert N Bellah, en amerikansk sociolog ofta verksam 

inom religionsvetenskap, genomförde med kollegor en undersökning: Habits of the heart – Individualism 

and Commitment In American Life (2008). Få undersökningar har gjorts som konstaterar individualismens 

villkor som i detta verk, Bellah menar att Amerikas ”... primary emphasis on self-reliance has led to the 

notion of pure, undetermined choice, free of tradition, obligation, or commitment, as the essence of the 

self”20. I kort är alltså var man för sig själv, hela essensen av självet i ett individualiserat samhälle21 är 

möjligheten att göra icke-deterministiska val, befriade från traditioner och åtaganden. Naturligtvis finns 

även ”commitment” i Bellahs analys, men ren individualisering som begrepp är något av ett egoistiskt 

livsprojekt. Ursula Nuber, en tysk psykolog menar att vi i Västerlandet inte länge ”kan blunda för att 

individualismen, det triumferande ”jag är jag”, har tagit herraväldet i vårt samhälle och att 

självförverkligandet står på första plats i den moderna människans värdehierarki22”. Konsekvenserna av 

vår tids egoism är enligt Nuber att alltfler människor lever ensamma, men också att människor söker sig 

ifrån denna ensamhet genom tro. Men Nuber konstaterar att sökandet efter mening genom religion inte 

vänder sig till traditioner som kristendomen, ”vi väljer bekväma vägar”23. Egoistiskt konsumerar vi även 

andlighet; ”På samma sätt som vi i överflöd konsumerar njutningsmedel kastar vi oss över de många 

riktningar som erbjuder svar på frågan om livets mening. Vi letar bland religionerna och i 

nyandlighetsboklådor... hela tiden på jakt efter oss själva.”24 Nuber är inte religionsvetare och driver en 

aggressiv polemik, egoism och efterföljande ensamhet i västerländsk livsstil är kanske ett viktigt 

psykologiskt problem, men för att komma vidare måste man fråga sig om förutsättningen för nyandlighet 

är baserad på samhällets sekularisering. 

4.4. Sekularisering	  	  
 

Problemet med alla studier av sekularisering är det finns få undersökningar de sista fyrtio åren som kan 

bekräfta eller förneka den moderna människans flykt ifrån traditionell religion, eller om den ersatts av 
                                                
16   Hänvisar till begrepp av Anthony Giddens. 
17 Bauman (1998;33) 
18 Livsprojekt är en hänvisning till Martin Heideggers existentialism. 
19 Bauman menar att utvecklingen till ett postmodernt samhälle uppstod i en kollektiv process, alltså inget som enskilda 

individer genomdrev i opposition mot en kollektiv ”social ordning”. Bauman (1998;33) 
20 Bellah (2008;152) 
21   Undersökningen berör Amerika, detta till trots är begreppet individualisering intressant i denna uppsats, det finns självklart 

kulturella och sociala skillnader länder emellan. 
22 Nuber (1998;67) 
23 Nuber (1998;50-52) 
24 Nuber (1998;53) 
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andra religionsformer som civilreligion och nyandlighet. Ronald Inglehart, en professor i politisk 

vetenskap presenterar en av få undersökningar. Han var länge ordförande för The World Values Survey, ett 

globalt nätverk som genom nationella undersökningar har analyserat en stor del av världens befolkningar. 

Analysen bekräftar att rika industrinationer i den publika sfären är sekulariserade, Inglehart menar att 

officiella kyrkoregister pekar på att den traditionella kyrkan är övergiven25. Ifrån 1981-2001 besökte 1,17-

1,61 procent av den svenska befolkningen regelbundet kyrkan utanför högtider som jul, eller 

övergångsriter som bröllop och begravningar.26 Inglehart menar dock att världen i sin helhet snarare 

påvisar motsatsen, traditionell religion är på uppgång; ”A massive body of empirical evidence points to a 

very different conclusion... the world as a whole now has more people with traditional religious views 

than ever before...”27. Men även om sekularisering i Sverige i den publika faktorn är ett faktum så kanske 

det finns andra, nya religiösa rörelser som utvecklas. Om vi återgår till Baumans postmoderna samhälle 

konstaterar Bauman att religion mest verkar vara en definitionsfråga för sociologer. Bauman menar att 

människan inte på något vis är en religiös varelse; ”... den religiösa driftens <medföddhet>, <dess 

naturliga> närvaro i människan universella belägenhet, i hennes artbundna sätt att <vara i världen>, inte 

har bevisats.28” Dessutom är den moderna människan ”avsiktligt eller genom underlåtenhet” ensam kvar 

att ta hand om mänskliga tingen; ”det enda som därför betyder något för människor är de ting som 

människorna kan ta hand om.”29 Vad det gäller traditionell religion tar Bauman ett existentialistiskt 

perspektiv30; kristendomens lindring av dödens realitet är för Bauman i ett postmodernt samhälle 

motarbetat, det moderna sättet att reagera på död är genom att tämja och stöta bort hela frågan om död; 

”Döden, som en gång i tiden utnyttjades av religionen som ett slags extraordinär händelse… har själv 

blivit en vanlig händelse... den sista episoden i en rad av episoder.”31 Men det finns religion som är ett 

attraktivt alternativ till den postmoderna människans svåra valmöjligheter, fundamentalism. Bauman 

menar att fundamentalism är ett postmodernt fenomen, som ”är ett radikalt botemedel mot det 

postmoderna/marknadsstyrda konsumtionssamhällets förbannelse; den riskkontaminerade friheten...”32 

Vidare anser Bauman att fundamentalismen är ett tydligt tecken som pekar på det som inte fungerar i 

samhället - om detta är jag är benägen att hålla med. 

 

Inglehart håller inte helt med det sekulariseringsperspektiv som exempelvis Berger ställde upp i The 

Sacred Canopy [1967]. Inglehart menar istället att det moderna samhället är under ett kulturskifte ifrån ett 

materiellt samhälle till ett postmateriellt, de data han analyserat ifrån 1970-1988 anför Inglehart som 

                                                
25 Inglehart (2008;5) 
26 Inglehart (2008;86) 
27 Inglehart (2008;240) 
28 Bauman (1998;231) 
29  Bauman (1998;232) 
30  Ångest inför döden är ett existentialistiskt problem för Bauman eftersom han utgår ifrån att människan ”står ensam med 

tingen”.  Bauman följer ofta Heideggers existentialism. Bauman (1998) 
31  Bauman (1998;239) 
32  Bauman (1998;248, 250) 
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empiri för tesen 33 . Inglehart menar att ett kulturskifte har ägt rum under dessa år mellan olika 

generationer34. Tre orsaker ges till att en traditionell världsbild förfaller i ett postmateriellt samhälle; 

 

− Om konditionen av relativ säkerhet upplevs som hög, behövs inte de rigida regler som religiösa 

sanktioner erhöll. 

− Många sociala och religiösa normer som exempelvis ”du skall inte döda” har spelat ut sin roll. 

Själva funktionaliteten i religiositeten har blivit mindre viktig än tidigare, vilket eroderar relaterade 

normer. 

− Individers kognitiva världsbild försöker ofta vara konsistent med dagliga upplevelser, något som 

blir allt svårare i takt med att livsupplevelsen är så olik den som skapade den judiskt-kristna 

traditionen.35 

 

Ingleharts analys baseras på att en ung generation har upplevt relativt höga och jämna nivåer av 

ekonomiskt och fysisk säkerhet genom deras formativa liv 36 . Men Inglehart poängterar att 

postmaterialister potentiellt har ett större intresse i religiösa frågor än tidigare generationer, de är 

signifikant mer intresserade av livsfrågor som berör mening och syfte med livet37.  
 

4.5. Nyandlighet,	  eller	  new	  age	  
 
Lars Ahlin är en svensk religionssociolog ofta verksam inom forskning av new age, Ahlin har genomfört 

en undersökning av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten, eller med andra ord i ett postmodernt 

samhälle. Men innan hans verk vidare kommenteras bör new age förklaras. Liselotte Frisk, lektor i 

religionshistoria vid Umeå universitet menar att new age är en samlingsbeteckning för en mängd olika 

strömningar och företeelser, ett smörgåsbord där ”En del av dem innefattar klart religiösa dimensioner, 

men inom new age ryms även företeelser i gränstrakterna mellan religion och psykologi, medicin och 

naturvetenskap.”38  Mångfalden inom new age gör att rörelsen ofta beskrivs utifrån andra termer som 

nyandlighet och spiritualitet. Att beskriva vad new age är ligger utanför ramarna i denna uppsats, men man 

kan konstatera att individualism kanske är grundläggande - Paul Heelas, en auktoritet inom forskning av 

new age menar att ett gemensamt drag i ”rörelsen” är ”självets förheligande”, man är som individ sin egen 

auktoritet39. Ahlin menar att new age är ”ett evigt sökande”, ett sökande med individuella förtecken där 

”resan är det primära – inte resmålet.”40Ahlin menar att dagens samhälle präglas av en individuell religiös 

                                                
33  Verket som behandlar denna undersökning heter Culture Shift In Advanced Industrial Society. Inglehart (1990)  
34  Inglehart (1990;66) 
35  Inglehart (1990;177-179) 
36 Inglehart (1990;185) 
37 Inglehart (1990;211) 
38   Frisk (1998;163) 
39   Heelas ur Geels/Wikström (2006;393) 
40   Ahlin (2005;37) 
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rörlighet i förhållande till traditionell kristendom,  

 
Min utgångspunkt är att denna typ av synsätt, den nya individualismen, har blivit allmänt spridda i samhället 

under efterkrigstiden, som en följd av en generell kulturell utveckling. Vidare betraktar jag new age både som 

en del av denna generella utveckling och som en radikalisering och spiritualisering av densamma.41 

 

Tidigare ställdes frågan om sekularisering och nyandlighet är förknippande med varandra, jag anser i 

samstämmighet med Ahlin betona att så är fallet. Kanske är new age en spiritualisering av den 

postmoderne individen, men viktigt att notera är att Ahlin delar upp new age i två olika grundhållningar, 

folktrotänkande samt den nya individualismen. Vilken nivå av new age som skapar en grundhållning är 

enligt Ahlin baserat på förändringar i samhället och efterföljande sociala erfarenheter. Folktro är baserad 

på att människan är ett passivt objekt emedan den nya individualismen betonar individen som aktivt 

subjekt ”vars handlingsfrihet inte begränsas av någon grupps, något kollektivs, krav eller förväntningar.”42 

Folktro innebär en tro på yttre opåverkbara krafter som den enskilde individen är ett passivt objekt för, 

exempelvis spådom, paranormala fenomen, astrologi, spöken med flera. 

I stort menar Ahlin att new age är en icke-traditionell trosföreställning, som tillsammans med traditionell 

tro i senmoderniteten kan betraktas ur två perspektiv; det första är att individen med hjälp av ett bestämt 

religiöst förhållningssätt skapar en självidentitet, en vald livsstil utifrån en egenkonstruerad biografi, den 

andre att de som befinner sig i periferin i det senmoderna samhället, inte väljer förhållningssätt till 

religiositet – ”de flyr undan en negativt definierad, och utifrån påtvingad, identitet.”43 New age kan om 

man har råd konsumeras, Ahlin följer Baumans beskrivningar av ett postmodernt samhälle och den 

individualisering och konsumism som är dess ledsagare44. Frågan är vilket förhållningssätt husägare 

representerar, i den mån new age framkommer.  
 

4.6. Sammanfattning	  	  
 

Jag anser mig ha klargjort att traditionell religion är i nedgång sedan sjuttiotalet i Sverige. Att samhället i 

Sverige har genomgått någon förändring emot en större individualisering och ett 

masskonsumtionsbeteende kan nog argumenteras för. Kanske hade Bauman rätt när han konstaterade att 

”det enda som därför betyder något för människor är de ting som människorna kan ta hand om.”45 Men det 

förklarar inte nyandlighet som Ursula Nuber menar vals utifrån den moderna västerländska människans 

egoism och besatthet av självförverkligande. Inglehart menar att den postmaterialistiska människan är mer 
                                                
41   Ahlin (2002:106) 
42   Ahlins analys bygger på tidigare arbeten och undersökningar ifrån 2000, samt en group/grid analysmodell. Ahlin (2005;89-
90) 

43   Ahlin (2005;231-232) 
44   Bokens inledande titel Pilgrim, turist eller flykting syftar till en fri användning av Baumans begrepp, exempelvis är turist en 

omskrivning för individer vars val enligt Bauman måste göras utifrån alltmer ”rätt” möjligheter. Ahlin (2005) 
45 Bauman (1998;232) 
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öppen för religion än tidigare, särskilt om den handlar om mening och livsfrågor. I konstaterandet av 

sekularisering finns spår av new age som Ahlin menar tar olika uttryck beroende på sociala faktorer. I 

sökandet efter religion ställs alltfler teorier emot varandra. Härnäst följer några utvalda verk som är 

användbara i arbetet. 
 

4.7. Utvald	  teori	  om	  sekularisering	  och	  religion	  
 

Thomas Luckmann är en sociolog som haft ett nära samarbete med Peter Berger i utvecklandet av 

kunskapssociologin som jag behandlat tidigare i uppsatsen. I hans verk, The Invisible Religion [1967] 

använder Luckmann kunskapssociologin för att göra en ny religionsdefinition. Luckmann menar är att 

religion är en meningsfull mänsklig skapelse, de processer som skapar religion är en sammanlänkning; en 

transcenderande universell process som förenar den biologiska människan med ett religiöst samhälle. 

Problemet i Luckmanns tes är att religionsdefinitionen blir bred när det sakrala (kultur/religion) uppstår ur 

det sekulära (det sociala)46- är detta en religiös meningsprocess så är i princip hela samhällets skapande av 

kultur en religiös process enligt Luckmann, alla individer blir till universella religiösa varelser; 

”Tilsvarande kan vi nå definere personlig identitet som en universell form for individuell religiØsitet”47. 

Den franske sociologen Danièle Hervieu-Léger betraktar religion ur helt annat perspektiv än 

Berger/Luckmann, hon menar att det moderna samhället visserligen är ”en avförtrollad värld”48; att en 

rationaliseringsprocess ägt rum i det moderna samhället som fokuserar på individen. Samtidigt har 

moderniteten dekonstruerat traditionell tro, och särskilt religiösa institutioner. Hervieu-Lèger menar dock 

att rationalitet och individualisering snarare har åstadkommit att traditionell och sekulär religion blivit 

alltmer sammanblandade, en metamorfos där religion sociologiskt måste betraktas som ett sätt att tro.49 

Symboler och det transcendentala är befriade ifrån institutioner, det skänker en fluiditet som den moderna 

sociologen inte har tagit hänsyn till enligt Hervieu-Lèger. Hela det kollektiva minnet som burit upp 

religion, som en kedja av länkar, har brustit. Religion har övergått till religio: till ett sätt att tro - i Hervieu-

Lègers perspektiv bör sociologin behandla modern religion i dess stadie av metamorfos.50 Andrew M 

Mckinnon undersöker i en artikel religionsdefinitioner, han menar att begreppet religio, som ursprunglig 

latinsk term, hade en annan betydelse i tidiga Europa än idag. Religio hade ett samband med specifika 

kultiska riter och hänsyftade till begrepp som ”fromhet” och ”dyrkan”51, Mckinnon har en poäng i att 

”själva idén av religion som ett system av idéer och tro framkom under upplysningen”52 Vidare försöker 

han med hjälp av filosofen Wittgenstein undersöka religionsdefinitioner utifrån ett Foucauldianskt 

                                                
46   En teoretisk modell som går tillbaka till en av sociologins skapare, Émile Durkheim. 
47 Luckmann (2004;87) 
48 Lånat begrepp ifrån Max Weber. 
49 Hervieu-Lèger (2000;74-75)  
50 Sekulär religion beskrivs främst S 53-63, Hervieu-Lèger (2000;53-63) 
51   Översatta ord av ”piety” och ”worship”. Mckinnon (2002;68) 
52   Mckinnon (2002;68) 
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kunskapsperspektiv; diskursen om ”religion” är enligt Mckinnon en del av ett gemensamt språkspel som 

vi delar, där religion är en term uppkommen för västerländskt akademiskt bruk, men författaren menar 

även att själva konceptet ”religion” har sociala konsekvenser.53 Lösningen i en definition av religion är 

enligt Mckinnon inte att försöka särskilja religion ifrån icke-religion, utan att utforska en uppsättning av 

familjaritet mellan saker vi kallar religion. Jag tror att Mckinnon skulle bedöma Luckmans ”osynliga 

religion” till att endast vara ett tecken på en alltför substantiell: alltför vid religionsdefinition. Mckinnons 

tes är valid, begreppet religion är ett skapat västerländskt koncept som inte har en motpart i flera kulturer. 

Bauman hade kanske rätt när han menade att religion endast är en definitionsfråga för sociologer. 
 

4.8. Hus,	  världsbild	  och	  religion	  
 

I sökandet av religion kan Luckmanns religionsdefinition vara för vid, men kunskapssociologins arbetssätt 

som utgår ifrån att religion skapas av människor är fortfarande en bra utgångspunkt. Hervieu-Lègers verk 

är komplicerat och erbjuder egentligen ingen metodik, snarare en kritik och en önskan att behandla 

religionsdefinitioner utifrån ett modernt samhällskomplex, ett komplex som Ahlin menar skapar även 

religiös identitet utifrån konsumentens val eller flykt. Men även huset som objekt kan återspegla 

samhällets världsbild. Roman R. Williams har genomfört en undersökning om hur religion och spiritualitet 

interagerar med domäner inom hem, arbete och fritid. Williams menar utifrån denna undersökning att 

människor fortfarande gör ”plats för Gud” i hemmet, dels genom att attribuera sakral mening i ofta 

sekulära sfärer inom hemmet, men även genom att vissa föremål agerar som ”feeling regulators”, som 

strategiskt placeras för att skapa en känsla, hantera tankar eller motivera ett beteende.54 Brian J Walsh 

undersöker relationen mellan världsbild-boende-hem. Han menar att boende inte nödvändigtvis är ett hem, 

huset är snarare ett verktyg för att åstadkomma upplevelsen av ett hem.55 Detta hem präglas i enighet med 

människors världsbild enligt Walsh. Denna världsbild är en vision av det ideala livet som har en normativ 

funktion, den ”omfamnar” människan så att särskilda vanor och boende går hand i hand.56 Walsh artikel 

baseras i vissa delar på ett verk av Amos Rapoport, en professor som bland annat skapade forskarfältet 

EBS; Environment-Behavior Studies. Rapoport behandlar till stora delar husform och kultur, delar av hans 

analyser är användbara i detta arbete. 

4.9. Husform	  och	  kultur	  
 

Rapororts arbete House form and Culture (1969) är ett utmärkt kulturgeografiskt verk. Rapoport verk 

försöker göra upp med en fysiskt deterministisk syn på hus och byggnader. Rapoport menar istället att 

husform är en konsekvens av ett flertal socio-kulturella krafter, som kan analyseras. Rapoport menar att 
                                                
53   Mckinnon (2002;71-81) 
54 Williams (2010;257-258, 273) 
55 Walsh (2006;243) 
56 Walsh (2006;244) 
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”... what finally decides the form of a dwelling, and moulds the spaces and their relationsships, is the 

vision that people have of the ideal life”57. Rapoport menar att olika socio-kulturella krafterna visserligen 

påverkar det fysiska utseendet av hus beroende på vilka material, vilken miljö ett hus eller byggnad är 

uppförd i – men också att husform är ett uttryck för generella och accepterade mål samt livsvärden inom 

kulturen. Rapoport menar att det underlättar att betrakta hus och byggnader som ett fysiskt 

förkroppsligande av en ideal miljö.58 Att betrakta huset som den vision människor har om det ideala livet 

är enligt mig en ypperlig hypotes för att analysera tidskriften Vi i villa, för slutligen är hus ett ”mänskligt 

faktum” och oavsett de fysiska och materiella förutsättningarna alltid ett kulturuttryck som reflekterar 

olika socio-kulturella krafter, en av dessa kan vara religion. Rapoport menar bland annat att religion kan 

påverka form, planlösning, rumsarrangemang och orienteringen av hus, men endast i sällsynta fall ha en 

ensidig påverkan59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
57 Rapoport (1969;47) 
58 Rapoport (1967;48) 
59 Rapoport (1967;41) 
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5. Diskursanalys	  material	  
 

Vi i Villa är idag 2011 Sveriges största tidning med en upplaga på 2 080 598 exemplar. Tidningen 

utkommer tio gånger per år till samtliga villahushåll i Sverige, den är alltså en tidning som uteslutande är 

riktad till själva boendeformen småhus. Vart nummer har cirka 2,3 miljoner läsare. Vi i Villa vänder sig till 

dem som behöver information om underhåll och skötsel men även inspirerande råd om heminredning och 

trädgård. Tidningen är gratis för landets alla villahushåll60. Av Vi i villa har jag fulla årsproduktioner ifrån 

årtalen 1971, 1991 samt 2010.  

6. Diskursanalys	  metod	  
 

6.1. Vad	  är	  diskurs,	  olika	  metoder	  
 
Det finns flera olika inriktningar av diskursanalyser. Jörgensen/Philips, två danska forskare menar att 

diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”61 Samtidigt finns det inget bestämt sätt att 

analysera detta sätt att tala om och förstå världen, utan ett flertal olika metoder och angreppssätt. 

Jörgensen/Philips presenterar tre olika metoder; Diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. 

Gemensamt för dem alla är att alla, är att de baseras på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkteori62, men även att utövandet av en diskurs; en diskursiv praktik även är en social praktik som 

formar den sociala världen.63 Att text och talutsagor formar den sociala världen (verkligheten) kallas ofta 

för socialkonstruktivism, en diskurs behandlas inom socialkonstruktivismen som socialt konstruerade 

betydelsesystem som kunde varit annorlunda. Sammantaget innebär alltså detta att de utsagor (tal-akt, 

skrift) som utgör diskurserna inte enbart kan analyseras utifrån dess språkliga innehåll, man tar på olika 

sätt hänsyn till olika sociala praktiker64 (handlingar som kanske inte har en diskursiv grund) och hur de 

hör samman, eller inte med det som uttalas i en diskurs.  
 

6.2. Foucaults	  diskursmetod	  i	  förhållande	  till	  andra	  metoder	  
 

Michel Foucault var en fransk intellektuell som var verksam 1926-1984 och skrev ett flertal verk av 

filosofisk/idéhistorisk karaktär. Foucaults tidiga verk under sextio och sjuttiotalet leder till en 

diskursmetodologi, som Foucault kallar arkeologi. Foucaults metod skiljer sig nämnvärt ifrån de andra 

                                                
60   Viivilla.se, 2011-11-09, 12.12 
61 Jörgensen/Philips (2000;7) 
62 Jörgensen/Philips (2000;9) 
63 Jörgensen/Philips (2000;14) 
64  Vad en social praktik är skiljer sig teoretiskt åt. En ofta använd teori är Pierre Bourdieus fältteori, där praktiska handlingar 

påverkas av kroppsliga dispositioner (habitus) som är i dialektiskt förhållande till en struktur (exempelvis hem). Habitus 
påverkar både tankar och aktion, alltså är den praktik som utförs omedvetet påverkad av kroppen och den struktur som 
individer via tankar, och sina kroppar socialiseras i och återskapar. Bourdieu (1999) 
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metoder att analysera diskurs som jag kortfattat nämnt. Foucault metod analyserar inte språk, tal eller 

skriften per se i olika utsagor, istället vill Foucault undersöka vad som är tillåtet att utsäga, av vem i en 

diskursiv formation. Detta gör man inte genom en hermeneutisk eller lingvistisk tolkning. Man ska alltså 

inte tolka text, propositioner eller tal i utsagor för att förstå dem – man ska istället jämföra deras existens 

utifrån det område och förhållande som möjliggör själva möjligheten att göra en utsaga.  

6.3. Utsagor	  
 

Utsagor har en central roll för Foucault; en utsaga (tal-akt, propositioner och text) är en diskursiv händelse 

som är ett uttryck för ett vetande. En diskursiv händelses område är den begränsade mängd av lingvistiska 

sekvenser som formulerats, vilken kan vara enorm. Frågan man bör ställa dessa sekvenser är; ”Hur 

kommer det sig att just denna utsaga har uppträtt och inte någon annan i dess ställe?”65 Det är endast i 

samexistens med andra utsagor, i relationen mellan utsagor som en utsaga utgör en händelse som varken 

språk eller innebörd uttömmande kan redogöra för. Alla texter, tal-akter och propositioner är inte heller 

utsagor. En utsaga existerar endast om den ingår i en diskursiv formation. 

6.4. Diskursiv	  formation	  och	  de	  bildningsregler	  som	  definierar	  dem	  
 

Den diskursiva formationen består av utsagor som lyder under vissa regler. Foucault verkar genom sina 

tidigare verk ha funnit de regler som han anser definierar diskurs; 
 

...Bildningsregler är det namn vi ämnar begagna för de villkor som beståndsdelarna i en dylik fördelning 

(objekt, utsägelsemodaliteter, begrepp, tematiska val) är underkastade. Bildningsreglerna är existensvillkoren 

(men också villkoren för samexistens, fortbestånd, förändring och försvinnande) inom en given diskursiv 

fördelning”66 
 

En diskursiv formation består alltså av flera utsagor, dessa lyder vissa regler. Bildningsreglerna reglerar 

vilka utsagor som får uttryckas och av vem, exempelvis kan endast en läkare uttala sig om en patients 

symptom. Diskursformationen skulle kunna vara fältet medicin utifrån vilken läkaren uttalar utsagor. 

6.5. Bildningsregler	  för	  objektens	  bildning	  
 

Foucault menar att varje diskurs formar sina egna objekt, diskursiva händelser är praktiska handlingar som 

systematiskt bildar de objekt de talar. Dessa objekt undersöks inom tre olika områden;67 

 

− Emergensytor; Var de olika objekten först utpekas och analyseras, något som skiljer sig under olika 

                                                
65 Foucault (2002;42) 
66 Foucault (2002;54-55) 
67 Foucault (2002;58-60) 
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epoker – om vi tar inredningsarkitekt som exempel skulle dess diskursiva uppkomst kanske vara 

inom hemmet, det religiösa samfundet, omgivande sociala grupper, arbetsmiljö osv. 

 

− Avgränsande instanser; Skulle med designer som exempel kunna akademiska miljöer, kyrkor, hem 

osv.  

 

− Specificeringsramar; De system som särskiljer olika sorters objekt som bildats, klassificerar och 

ställer objekt mot varandra. 

6.6. Bildningsregler	  för	  utsägelsemodaliteter	  
 

Utsägelsemodaliteter undersöks i tre nivåer;68 
 

− Man ställer ett flertal frågor, Vem är det som talar? Vem har rätt att tala den sortens språk? 

− Ifrån vilken plats utövas diskursen?  

− I vilken position befinner sig subjektet som uttalar diskursen? 

 

Genom att undersöka utsägelsemodaliteten förstår man vem som får tala, var diskursen förs och vilka 

positioner som är möjliga inom diskursen. Själva uttalandet är inte något ett subjekt (människa) har 

kontroll över för Foucault, det man analyserar är snarare vad som krävs för att ett subjekt ska kunna uttala 

sig överhuvudtaget.  
 

6.7. Övriga	  begrepp	  
 

− Diskursiv praktik; ”En mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som 

under en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har 

definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas.”69 

 

− Utsägelsefunktion; är det särskilda sätt att finnas till som gäller för de utsagor som existerar. Så 

som utsagan äger rum, under vilka omständigheter den framträder i, de regler den lyder och det 

utsägelsefält diskursen utspelas på.70.  

 

Diskursiv praktik kan man enligt mig förstås som den tankeprocess som omedvetet har påverkat en 

människa till handlingar som är påverkade av diskursiv kunskap. En stor del av det som sägs, skrivs 

                                                
68 Foucault (2002;68-73) 
69 Foucault (2002;145) 
70 Foucault (2002;159) 
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(utsagor) påverkar människans handlingar till att utföras efter en bestämd kunskap, efter ett ”förbestämt” 

vetande. Ett exempel skulle vara att endast en läkare får ge råd till patient, på detta vis är kunskap intimt 

förknippat med makt, men det är främst i senare verk som Foucault utvecklar denna relation mellan 

kunskap-makt till fullo71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
71  Ett exempel på detta är boken Övervakning och straff (1987) där Foucault utvecklar en genealogi påverkad av Nietzsche. 

Arkeologin analyser till större delar hur en diskurs är ordnad, den är enligt mig inte en metodologi som analyserar makt – 
snarare ett nödvändigt grundarbete för genealogi.  
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7. Diskursanalys	  av	  Vi	  i	  villa	  1971	  
 
Vi i villas årsproduktion 1971 utges per nummer i 1 125 000 exemplar. Utgåvan ökar till 6 nummer detta 

år, med 1 utskick mars, två i april, ett i maj och två på hösten – i september och oktober. Samtliga nummer 

utges av ab Grupp-Reklam i Solna. Även om jag kommer att gå igenom redaktionellt material utan reklam 

i denna uppsats, så kan man konstatera att vid denna tidpunkt i Vi i villas utgivning betraktas husägarna 

mer som konsumenter än intresserade läsare. Tills vidare får jag nöja mig med att erkänna själva 

kvantiteten snarare än reklamens diskursiva värde, jag kommer inte behandla reklamtext eller dess 

bildspråk som enskilda diskursiva utsagor, om jag inte kan påvisa deras relation med andra utsagor i 

boendeformen småhus diskursiva formation. 

7.1. Problem?	  Gör-‐det-‐själv	  
 

Ett tema som är vanligt förekommande under 1971 är utsagor om problem; “Får ni tillräckligt varmt inne? 

Värmeproblem i äldre villor kan man idag komma till rätta med på många sätt”72. Denna artikel är skriven 

av arkitekten och fackredaktören för Vi i villa, Carl-Henrik Kreuger. Artikeln förklarar att det idealistiska 

värmesystemet som passar alla och samtidigt är billigt inte finns; ”Villaägarnas personliga egenskaper och 

önskemål är också ofta mera utslagsgivande än de olika systemens (eller villans) egenskaper och 

kostnader... Många villaägare sätter sin och familjens bekvämlighet i första rummet... det finns också 

villaägare som tänker på risken för krig och avspärrningar, ransoneringar, importstopp etc...”Ta offerter!”. 

I denna artikel har ”Sakuppgifter och synpunkter” lämnats av direktör Lars Pehrzon ifrån Svenska 

Petroleum Institutet, samt av direktör Rolf Gradin ifrån FERA, Föreningen för elektricitetens rationella 

användning73. Denna artikel måste behandlas som en tidsspecifik utsaga; här möts institut och föreningar, 

status och positioner som är ovanliga i en bostadsdiskurs i modernare tider. Arkitektens subjektiva 

position kan under dessa förhållanden uppenbarligen förflyttas till en position som möjliggör utsagor som 

berör även människans psykologiska disposition, deras beteendemönster och farhågor om krig. Utsagan 

om värmesystem befäster direktörernas rationalitet och utsagans komplexitet; Problemet löses genom en 

omfattande tabell där man går ifrån ”Tänkbar situation – Lösningsalternativ – Fördelar – Nackdelar – 

Kostnad mellan Anläggning – Drift”74. 

 

Ett annat problem; ”Binda samman hus och trädgård viktigaste problemet - Här är ett vanligt bekymmer: 

högt hus, dålig markkontakt - Här är dom som löste det: teamet Molin, Gröna Gården”75 (Nr 2 1971;4). 

Detta team insåg att problemet att binda samman hus och trädgård kunde lösas genom en renovering och 

                                                
72   Vi i Villa, Nr 1 (1971;8) 
73   Vi i villa, Nr 1 (1971;4) 
74 Vi i villa, Nr 1 (1971;8) 
75 Vi i villa, Nr 2 (1971;4) 
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ombyggnation av vad som senare blev Vi i villas egen utställningsvilla i Arlöv. De moderniserade det som 

var gammalt och behöll det som var nödvändigt, ”arkitekt-teamet... som drömt upp den färdiga miljön – 

efter alla kompromisser som det måste bli mellan det idealistiska och det ekonomiskt möjliga”76. Denna 

modernisering är alltså inte en renovering där gamla miljöer återställs, snarare tvärtom. Det är ett faktum 

att ingenstans i hela 1971 årsproduktion finns beskrivningar, hänvisningar till äldre seder och bruk 

gällande hus. Utför man en renovering som i fallet med Vi i villas utställningsvilla i Arlöv så försöker man 

inte återskapa husets ursprungsskick. Husen behandlas helt utifrån vad som är modernt under sjuttiotalet, 

epokens trender och ideal - snarare en modernisering än renovering. 

 

Huset behandlas alltså inte bara som en möjlighet, en dröm, ett ideal. Först måste problem övervinnas, och 

detta görs genomgående genom att hänvisa till kunskap - ofta under devisen gör-det-själv. Nämnda 

beskrivning av ”arkitektteamet Molin/Gröna Gården” kan vara något missvisande. Gör-det-själv i Vi i 

villa påvisar individens eller husägarens kunskaper och definierar ofta den personliga kunskap som krävs 

av husägare för att renovera, måla om, snickra, sköta trädgården, fixa avlopp etc. Samma sorts kunskap 

gäller även för att kunna orientera sig som konsument, en artikel som berör detta är en artikel som heter 

”Kyla i kök”77, skriven av en ingenjör, Syliva Norlin. Artikeln handlar om vilken sval/kyl/frys du som 

husägare bör välja. Liknande artikeln om värmesystem, så mynnar artikeln ut i en mycket komplicerad 

tabell med hela nio fotnoter. Det är alltså hittills arkitekter, direktörer och ingenjörer som gör utsägelser i 

samma diskursiva formation, Vem som talar, vilken status som tillerkänns subjektets talan, utifrån vilken 

position man uttalar sig i Vi i villa, börjar klargöras. 
 

7.2. Fritid	  
 

Jag har funnit att utsagor som berör husets skrymslen och vrår ofta hänvisar till samma begreppsbildning. 

Men skrymslen och vrår är kanske en missledande term, extrautrymmen är mer lämpligt. Garage, källare, 

vind, förvaringsutrymmen, trånga platser som under trappor är några av dessa. Ingen yta är under 

sjuttiotalet för liten för att användas och då menar jag inte funktionellt, utan för användning i 

fritidsaktiviteter. Huset har en fritid i sig, då man inte aktivt arbetar med huset – utan snarare använder det 

i olika aktiviteter, som inte kan definieras som arbete som huset kräver, behöver, eller saknar. Dessa 

aktiviteter vill jag utifrån empirin definiera som användandet av husets fulla potential. Kreuger igen; ”Är 

det inte onödigt att slösa dyrbart villautrymme på bilen? … Garaget kan man använda för andra ändamål. 

Här är några förslag. Bastuanläggning...  Hobby... Motionsutrymme... Lekrum... TV – och musikrum... 

Gillestuga...”78. För att påvisa hur viktigt fritidsbegreppet är empiriskt sett, måste jag göra en liten 

bildanalys och dessutom bryta mot min intention att inte behandla reklam. Att göra-det-själv har fyllt sin 
                                                
76 Vi i villa, Nr 2 (1971;31) 
77   Vi i villa, Nr 1 (1971; 11, 14-15) 
78 Vi i villa, Nr 4 (1971;3) 
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funktion – exempelvis inredande av ett hobbyrum i källaren leder till barn som spelar bordtennis i 

källaren, emedan mamman sorterar kläder i samma källare79. Två män sitter och röker och dricker öl 

utanför en bastu80. Mamma, pappa och två barn motionerar med olika redskap i vad som ser ut som en 

källare81. Den överlägset mest framställda bilden (i reklam) av fritidssverige måste nog ändå vara bastun i 

Vi i villa. Jag vill påstå att bastun är en viktig del som påvisar vikten av att använda husets fulla potential i 

en aktiv fritid. En annan är trädgården som jag går igenom senare i arbetet. 

7.3. Kökets	  betydelse	  
 

Inte heller i fritidsaktiviteterna inomhus, i takkonstruktioner och arbete, kylskåp och värmesystem har jag 

funnit diskurs eller diskursiv praktik som är eller har religiösa och spirituella inslag, men jag är inte orolig 

– det finns fler områden, som exempelvis köket.  
 
Först i nummer 3 detta år förekommer en artikel om kök, artikeln heter ”Här är den nya köksstandarden” 

82. Återigen är det ingenjör Sylvia Norlin som skriver akademiskt och informativt om de nya mått och 

regler som den nya standarden innefattar. Det är fabrikanterna som har enats om denna standard och 

artikeln förklarar dessa regler. Nästföljande artikel om kök har nämnde ingenjör skrivit tillsammans med 

Ingegerd Jäjvert, redaktören för Vi i villa. Artikeln presenterar mycket nytt, men sammanfattar även vad 

Norlin tidigare har skrivit om; vilka kyl/sval/frysskåp konsumenten bör köpa och vilka problem-lösningar 

den nya köksstandarden skapar. Diskursens utsagor uppmanar, bestämmer, rekommenderar. Till alla frågor 

finns svar utifrån ”experters” kunskaper. Utvalda rubriker ser ut så här; ”Skaffa information, Det här 

underlättar arbetet, Det här bör ni undvika, Belysningen är viktig, Hur bär man sig åt?”83. 

 

Redaktören Jäjvert skriver i samma nummer av Vi i villa en annan artikel, denna gång ensam. På 

framsidan presenteras artikeln som ”Så här har vi gjort om ett tråkigt kök!”, artikeln är ett exempel på 

förbättringar i en nyinköpt villa, man ville skapa ett snyggt och lättarbetat kök. Problemet med 

förbättringarna var att ”Plötsligt blev köket fel... en mycket stor och mycket dominerande vit kylskåpssida 

var det första man möttes av när man klev in i köket! … Tänk att behöva reta sig på en sån detalj dag ut 

och dag in i åratal.”. Problemen avlöstes inte genom en gör-det-själv praktik, familjens kunskaper passade 

endast för målning; ”... ingen i familjen är särskilt händig... Man hade turen att känna till en bra snickare 

och med honom kom man överens om ett timpris”84.  

 

Något som ständigt förbryllar och förvånar, som övervinner alla desperata försök till framtidsutsägelser är 

                                                
79 Vi i villa, Nr 4 (1971;5) 
80 Vi i villa, Nr 4 (1971;24) 
81 Vi i villa, Nr 2 (1971;29), Vi i villa Nr 6 (1971;30) 
82 Vi i villa, Nr 3 (1971;2) 
83 Vi i villa, Nr 5 (1971;2,11,23) 
84 Vi i villa, Nr 3 (1971;8-9) 
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naturen med dess växlingar och årstider. Trädgårdens möjligheter och begränsningar kan i jämförelse med 

kök inte helt förutses och moderniseras, här finns även grannens blick, det individuella och kollektiva som 

vi härnäst kan börja förstå utifrån vårens ankomst. 

7.4. Vårens	  ankomst	  
 

Nästan alla artiklar i Vi i villa 1971 rörande trädgård är skrivna av en hortonom85 som heter Folke 

Wandås. ”Vår i trädgården” heter en artikel av Wandås, detta är en mycket svårförstådd artikel i både teori 

och önskvärd diskursiv praktik, exempel; ”Beskärningsstället ska läggas någon millimeter över en 

grenvinkel eller knopp... Spindelträd (små fristående träd) – byggs upp med en genomgående stam där 

man tar fram vågrätt växande sidogrenar i spiralform med 20-25 cm i mellanrum...”86. Utsagan följer den 

diskurs som tidigare benämnts som bland annat rationell, akademisk, vetenskaplig. Wandås uttrycker efter 

en genomgång av vårens blomster och träd att ”Men vår i trädgården är också arbete med beskärning, 

gödsling, sådd och plantering”87. Det är uppenbarligen detta ”också” som prioriteras i diskursen hittills. 

Arbetet är ett ideal som man svårligen under 1971 kan bortse ifrån, i Wandås diskurs sår man, utan att 

njuta av frukterna av arbetet. Wandås skriver vidare i nummer 4 1971 och utsäger att trädgården ibland 

försummas under sommarmånaderna och att många bekymrar sig över arbetet med trädgård;  

 
Känner man det så kan det ha olika orsaker. Det kan bero på en felaktigt planerad trädgård som kräver 

mycket arbete. Det kan bero på att man sköter trädgården fel och det kan naturligtvis också ha sin grund i att 

man inte är intresserad. Men mycket av detta går att avhjälpa genom att man lär sig vad som behöver göras – 

och när och hur det ska göras. Först när man kan sin trädgård blir skötseln till riktig glädje och avkoppling. 

Jag tror det är viktigt för hela familjen att lära sig trivas i trädgården också under sommaren. Detta inte minst 

för barnens skull. De vill ofta hellre stanna hemma och vara tillsammans med sina kamrater än att göra 

utflykter av olika slag.88  

 

Liknande arkitekt utsagor, har subjektets akademiska position medfört att utsägelsefältet har ändrats, en 

trädgårdsmästare kan i diskursen bedöma inte enbart trädgårdens struktur, utan även vad som är glädje och 

avkoppling, vad som passar barn och framförallt vad kunskap är. Denna utsaga kan inte vara en annan, för 

att i enlighet med den kunskap en hortonom besitter, är en felaktig trädgårdsskötsel tecken på händelser 

som är icke-diskursiva. Foucault menade att en utsaga är händelser, bestående av strategiska och 

polemiska fakta89 , inom trädgårdens område görs 1971 strategiska utsagor som är rationella och 

akademiska, där avgränsande instanser kan beröra områden som barnuppfostran och arbetsideal. 
 

                                                
85 Akademisk yrkestitel för trädgårdsmästare. 
86 Vi i villa, Nr 1 (1971;17) 
87 Vi i villa, Nr 1 (1971;17) 
88 Vi i villa, Nr 4 (1971;19) 
89 Foucault (2002) 
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7.5. Individ,	  egendom,	  grannar	  
 

Hemmets diskurs handlar ofta om planlösningar och att modernisera, man bygger fram ”mysighet” som 

tidigare inte har existerat. Teamet Molin/Gröna gården som moderniserade en visningsvilla i Arlöv, 

försöker ta bort trångheten i denna villa; ”Nästan en fjärdedel av villans första plan upptogs av trappa-

kapprum-hall och (från detta avskärmad!) trång hall mellan kök och köksingång.” 90 . Genom 

”friläggningar... skapades... trevliga arkitektoniska effekter... Där blev det idealiskt att ordna med mysiga 

vrår... Av köket har det blivit ett trivsamt krypin...”91. Problemet i denna artikel är vem som egentligen är 

ägare till detta hus. En ny artikel som heter; ”Min Villa, sa byggmästaren” presenteras om samma hus; 

”Vems är villan? Den är din... Den är Vi i villas... Den är våra annonsörers... Den är i högsta grad arkitekt-

teamet Molins... Men visst är det byggmästarens villa... Här är ju så stora värden, säger Egon”92. 

Artikelförfattarna menar att det är ”Intresset, omsorgen, noggrannheten” som avgör resultatet vid en 

villarenovering. ”Om man köper arbetet, bör man veta att byggaren har rätta intresset för finish – det är av 

olika skäl inte så självklart idag.”93. Egon Nilsson, byggmästaren, hade enligt utsagan den kunskap som 

behövdes för att göra rättmätiga krav på ägarintresset; intresse, omsorg, noggrannhet. 

 

Nästa artikel om samma hus i Arlöv heter ”En 10 meter hög villa. Hur bäddar man då in huset i 

trädgården?” Denna innehåller det heligaste uttrycket som jag hittat i diskursen, ett uttryck för 

förhållandet mellan individ-natur-hem; ”Går man istället upp på trädäcket eller in i allrummet/köket, så 

har man trädkronorna rakt utanför. Vackert alla årstider (blomningen, grönskan, frukten, grenverket!) och 

bra för att hålla privatlivet privat.”...”De personliga idéerna hör den egna, inre trädgården till. Men längs 

gatan medverkar man till ett villaområde genom att ha samma slags häck, staket e.d som grannarna”94. Det 

viktigaste presenteras; 

 
 Men det viktigaste... som vi slutar med här, och som vi började med på tal om villans planering, det är att binda 

samman hus och trädgård... För lediga, lata eftermiddagar eller hela veckoslut ligger det stora uterummet 

välkomnande och omfamnande nära... Vackra väggar, sköna och intressanta golv i trä eller hårdbränt gult tegel. 

Tak som regnskyddar, eller bara solskyddar, eller bara himlen som tak.95.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
90 Vi i villa, Nr 2 (1971;5) 
91 Vi i villa, Nr 2 (1971;18) 
92 Vi i villa, Nr 2 (1971;31) 
93 Vi i villa, Nr 2 (1971;31) 
94 Vi i villa, Nr 2 (1971;37) 
95 Vi i villa, Nr 2 (1971;39) 
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8. Diskursanalys	  av	  Vi	  i	  villa	  1991	  
 

Vi i villa utges detta år av Vi i villa-gruppen/Vi i villa AB och består av 5 nummer med ett betydligt större 

omfång. Upplagan är nu 1, 8 miljoner exemplar och redaktionen har växt och nu hänvisas till betydligt 

mer redaktionella funktioner, som till exempel; Marknadschef, försäljningschef, teknisk produktion och 

ateljé, sekretariat och data, kamrer och artikelförfattare. Sidantalet är detta år mellan 87-122 sidor och 

artiklarna har i förhållanden till reklamen mångfaldigats96. Nummer 1 detta år innehåller 27 artiklar med 

olikt redaktionellt innehåll och vilka annonsörerna är, redovisas nu i varje nummers inledning. Namnen på 

samtliga artikelförfattare redovisas. Under 1991 är ingen av redaktörerna skribent i tidningen, en 

chefredaktör har utsetts, Hans Björholm. Dessutom då utgivningen nu görs av Vi i villa AB har en VD och 

ansvarig utgivare utsetts, Bo Ericsson. Ur det allt större redaktionella innehållet tillkommer mycket nytt, 

en del fasta spalter skapas – bland annat inredningsskolan och fråga om ekonomi. Ekonomi i hus-frågor, 

exempelvis försäljning, värdeminskning, planering, skattereformer, fastighetsskatt är nya frågor i 

jämförelse med Vi i villa 1971. Även olika miljöfrågor framkommer detta år, artiklar som berör 

miljöfrågor heter bland annat ”Jättelokan – ett svårlöst miljöproblem”...”Gammal trävilla får ny 

miljövänlig färg”...”Renare luft med växter”…”Kan man anpassa hus ekologiskt?”…”Låt soporna bli en 

tillgång”97 

8.1. Inredningsskolan	  
 

Denna återkommande artikelserie är skriven av en inredningsarkitekt, Ingald Andersson.  I nummer 1 

konstateras att ”Att lyckas med inredningen är mycket en fråga om hur man klarar av att skapa en helhet, 

där funktioner och planlösningar bildar ramen, och basen är väggar, golv och tak. Det betyder att det 

senare har stor praktisk och estetisk betydelse”98. Ett nummer behandlar badavdelningen som en oerhört 

viktig yta; ”Detta är ett rum för kroppen, hjärtat och själen, som gör det möjligt att hitta det lugn, som vi 

alla behöver. Ett sätt att umgås, som ger nya dimensioner i tillvaron. Och detta är ingen lyx, det är en 

investering i att må bra.”99. Ett nummer fokuserar på barnens egna rum; ”Det är skönt att ha ett eget rum, 

antingen man är stor eller liten... Med åren växte drömmen allt starkare, tänk att få gå in i ett eget rum och 

vara sig själv, ha sina saker i fred, själv få bestämma färger, mönster och möbler. Det var drömmen, som 

nu ska bli verklighet.”100. Det sista exemplet ifrån kolumnen inredningsskolan är artikeln; ”Personligt 

uppåt väggarna”, Här föreslår Ingald Andersson att man inte ska fylla väggarna med tavlor ”Bättre är det 

då att välja ut ett eller två motiv som man riktigt tycker om, och som även kan påverka rummets 

utformning. Eller varför inte välja något mer personligt att dekorera... Man ställer helt enkelt ut sina 

                                                
96 Vi i villa, Nr 2 (1991;2) 
97   Vi i villa, Nr 2,3,5 (1991) 
98 Vi villa, Nr 1 (1991;28) 
99 Vi i villa, Nr 5 (1991;24) 
100 Vi i villa, Nr 4 (1991;10) 
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intressen, hobbies eller minnen... Konst behöver inte vara konstigare än så...”101. Diskursen har i det här 

fallet verkligen utvidgats och för första gången kan man se ett nästan religiöst språkbruk av denna Ingald 

Andersson. Är det hennes position som inredningsarkitekt som möjliggör utsagor om vad som är konst, 

till utsagor om människans själ?  

 

Det börjar bli alltmer komplicerat att analysera värde i Vi i villa 1991. Under 1971 är upplagan stor, med 

lite redaktionellt material, mer skrivet utifrån annonsörernas intressen och akademisk kunskap. Under 

1991 behålls fortfarande en del av denna utveckling, mycket av resonemang kring problem och gör-det-

själv kvarstår. Nytt i diskursen är en större fokusering på problem kring ekonomi, vad kan du göra själv? 

Exempel är artikeln ”Upphandling och finansiering” skriven av Vi villa själva som metaforiskt konstaterar 

att; ”Alla vet hur det går till att köpa en ny kostym, men man tänker inte på de delmoment som ingår i 

köpet:”...”Så här borde det gå till:”102. Genom husesyn och goda rådgivare avhjälps kunskapsproblemet. 

Man kan även som konsument skriva in till Vi i villa och få hjälp av Richard Gylling ifrån juristfirman 

Flemström & Gylling, ett exempel är en insändare ifrån en anonym läsare; ”Fusk i mitt drömhus?”103. Så 

till vissa delar finns det fortfarande kunskap som fortfarande i stor omfattning diskursivt besvaras utifrån 

experters mer akademiska kunskap. Ytterligare ett exempel skulle vara nämnda Pia Nilsson, 

familjeekonomen ifrån Nordbanken som beskriver husägarens bristande kunskaper i artikeln ”Vet du vad 

som händer om...”104, artikeln i sin helhet handlar om vad husägaren behöver veta om vad som händer 

med ekonomin i en barnfamilj om någon i familjen dör. Problemen i diskursen har blivit allvarligare, de 

berör nu även dödsfall, statsekonomi, juridiska och politiska frågor. Även brott uppmärksammas detta år. 

8.2. Inbrott	  och	  stöld	  
 

I början av året publicerar Vi i villa en efterlysning; ”Har du blivit utsatt för INBROTT?… Vi söker dig 

som vill berätta vad som hände... Ev. Publicerade bidrag honoreras. Hjälp oss att förebygga den här typen 

av brott, det behövs!”105 I nummer tre publiceras en insändare som varit med om inbrott, konsekvenserna 

för familjen är till stora delar psykologisk, åtminstone hos mamman i familjen som skrivit insändaren;  

 
Jag mår fortfarande psykiskt ganska dåligt efter inbrottet. Jag vill inte bo kvar i vårt hus, som vi nyligen 

renoverat och byggt om... Jag kunde inte sova om nätterna... Jag var så rädd att jag inte visste vad jag skulle ta 

mig till, samtidigt som jag ju inte fick visa barnen hur rädd jag var. Jag ville inte att de skulle må lika dåligt som 

jag... Det är inte många som förstår hur illa man kan må efter en sån här upplevelse. Jag kunde det inte själv 

före. Mitt liv är nu uppdelat i före inbrottet och efter... Vi letar i alla fall efter ett annat hus att flytta till106.  

                                                
101 Vi i villa. Nr 2 (1991;18) 
102 Vi i villa, Nr 5 (1991;48) 
103 Vi i villa, Nr 4 (1991;18) 
104 Vi i villa, Nr 5 (1991;32) 
105  Vi i villa, Nr 1 (1991;7) 
106  Vi i villa, Nr 3 (1991;14) 
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Vem har valt ut denna insändare och varför kunde det inte vara en annan? Självklart kan olika personer 

reagera olika på ett inbrott, men insändaren framställer stöld som ett övergrepp på något heligt; ”Hur 

skulle jag kunna ta i alla saker som dessa äckliga typer rotat i. Varför vårt hus och våra saker??? Vi hade ju 

bara varit borta över kvällen. Grannens hus hade varit tomt i flera veckor, varför inte deras? (Elakt tänkt, 

men sant.)”107 Hur hemsk den här händelsen än har varit för denne insändaren, så är denne inte 

godtyckligt utvald – utan sorgligt nog också representativ för de värden som huset besitter, och således 

måste skyddas. 

8.3. Sverige,	  det	  antika	  Grekland	  till	  fjärran	  östern	  
 

Men det finns annorlunda diskurs, som i anknytning till sjuttiotalets fritidsbegrepp och köksrenoveringar 

skapar nya händelser.  

 
Förnya ditt badrum! ... Sedan 60- och 70-talen har en våg av köksrenovering gått fram i svenska villor och 

radhus, och nu har turen kommit till badrummen... Bad och dusch är idag inte bara hygien, utan också ett sätt att 

njuta och koppla av. Ökad fysisk aktivitet, jogging och jympa, har också ökat vårt behov av dusch och bad...108.  

 

Artikelförfattaren Stig Lodén var ordförande för byggkeramikrådet som bildades 1989, Lodéns status 

möjliggör flera paralleller till antik tid; ”... redan 1400 år f Kr hade man badkar i palatset i Knossos på 

Kreta... I Rom utvecklades badkulturen till nästan omåttlig lyx och förlustelse... På 500-talet e Kr 

belägrades Rom, och både akvedukter och badanläggningar förstördes.”109. Lodén konstaterar slutligen att 

”En väl genomförd badrumsrenovering ökar fastighetens värde.... Keramiken är tidlös. Av många en gång 

blomstrande kulturer, som för länge sedan gått uner, återstår idag endast skärvor – av keramik.”110. 

Menade Lodén verkligen att ombyggnationen av svenska badrum utförs i anslutning till antik och arkaisk 

tids kulturvärden och ideal? har jag missat andra utsagor som har en samexistens med antik kultur? Det 

finns faktiskt några artiklar till som berör antik kultur, Hans Björkman beskriver i artikeln ”Alla tiders 

plattor” kaklets historia under två och ett halvt tusen år.  Problemet för Sverige var att ”i våra bad- och 

duschrum provades det nya sättet att bygga, och i alltför många fall ”glömde” man att göra ett ordentligt 

tätskikt mellan väggen och det material som sattes utanpå”111. I en artikel om tapeter rör vi oss ifrån ”de 

gamla grekerna” till ”grottmålningar bl a i Lascaux... Mesopotamien, Persien, Syrien och i det romerska 

riket”. Christer Sjöqvist är skribenten bakom denna utsaga som inleds så här; 

 
Den långa ”vita perioden” då vi konsumenter föredragit en vit vägg... är över. Istället söker vi romantiken i 

                                                
107 Vi i villa, Nr 3 (1991;4) 
108 Vi i villa, Nr 5 (1991;19) 
109 Vi i villa, Nr 5 (1991;19) 
110 Vi i villa, Nr 5 (1991;50). Stavfel i tryckt tidskrift. 
111 Vi i villa, Nr 1 (1991;20) 
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färg och mönster på väggar. Trendbrotten är mycket tydliga och har kommit snabbt, kanske som en följd av 

den utslitna klichén ”cocooning”, ombonat boende, som blivit populär nu när folk stannar hemma istället för 

att roa sig på krogen112. 

 

 Ehuru antikens mönstertapeter har ett samband med krogbesök och ”ombonat boende” förblir outsagt, 

artikeln avslutas istället med några intressanta samexistenser;  

 
Jag satt häromveckan och studerade ett gräsandspar och tänkte för mig själv, att naturen är fantastisk, vilka 

färgkombinationer den gett oss, vilken harmoni. Och det är just det det handlar om, att skapa harmoni i hemmet, 

att titta på en vägg och känna glädje... Det är bara att ta för sig! ... Nu sätter endast din egen fantasi gränser för 

vad som är möjligt113. 

 

 Här framställs inte bara människor som fantasifullt kreativa - utan samtidigt som egoistiska konsumenter 

där naturen är vår inspirationskälla till just konsumtion. Begreppet ”cocooning”114 finns annorstädes inte 

nämnd i Vi i villa 1971 eller 1991, men begreppet uppstår i förhållande till en alltmer utvidgad diskursiv 

formation. 
 
 

8.4. Villor,	  äktenskap	  och	  bostadsrätter	  
 

Richard Gylling ifrån advokatfirman Lundin & Andersson skriver vidare; ”Villaköpet – livets största 

ekonomiska händelse” ingår i spalten Juridik-frågan. Men nämnda artikel behandlar inte uteslutande 

ekonomiska villkor, snarare har villan ”nog en långt framskjuten plats även känslomässigt. Eller, som en 

god vän till mig beskrev det, Köpet av villan är det bästa som har hänt i våra liv efter vigseln”. Gylling 

berättar härefter en sedelärande historia om en klient, herr X – som ville ha advokathjälp i samband med 

svårigheter i försäljningen av sitt hus efter en skilsmässa och bodelning. Gylling stöter efter sin klients 

försäljning på honom i centrala Stockholm; ”...Bostadsrätt är nog bra, men balkonglådorna är inte mycket 

att ”påta” med. - Funderar Du på att köpa villa? Frågade jag. Herr X fick något drömmande i blicken och 

sa: - Jag vill först se vad våren och sommaren ger, vi hörs.”115. Advokaten Gylling verkar vilja framställa 

att villan är lika mycket värd som äktenskapet, det är svårt att inte ironisera över denna utsaga, Foucault 

menade allvarligt att banalitet inte var något hinder i en diskursanalys, snarare tvärtom.116  

 

                                                
112 Vi i villa, Nr 4 (1991;12) 
113 Vi i villa, Nr 4 (1991;17) 
114  Wikipedia hänvisar begreppet till Faith Popcorn, en trendanalytiker och marknadsförare som såg ”cocooning” som en 

kommersiellt gångbar trend som kunde leda till elektronisk shopping ifrån hemmiljö. Om detta verkligen är begreppets 
ursprung får vara outtalat, källan är allt annat än trovärdig, men begreppet är diskursivt använt – alltså användbart. 
Wikipedia.com 2011-12-26 19.40. 

115 Vi i villa, Nr 3 (1991;22) 
116  Foucault (2002) 
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8.5. Första	  ”hemma	  hos”	  
 

I artikeln ”Från hyreslägenhet till villa” presenteras ett reportage som runt 2010-2011 är mycket vanligt, 

ett ”hemma hos” reportage. Familjen Ekenhjälm och Öhlund har flyttat ifrån Rinkeby till Bålsta, ifrån 

lägenhet till villa; ”De hade precis fått dottern Linn, och det började kännas trångt och instängt”. Efter en 

lång presentation om ”hjälpsamma mäklare” och ”kalkyler som stämde” så sitter han där, en icke-

namngiven journalist och uttalar sig för alla; ”En skön sommarkväll... sittandes vid ett kaffebord på 

altanen, är det inte så konstigt om man känner sig nöjd och belåten med sitt första husköp. Vem vill sitta 

på fjärde våningen i ett höghusområde, när den svenska sommarkvällen är som bäst?”117. Jag är nog 

benägen att hålla med, vem vill det? Frågan är varför utsagan framställer familjens situation som ett val 

man gör; lägenhet i Rinkeby eller hus i Bålsta? Som om ingen socio-ekonomisk bakgrund finns i var 

människor bor. Men diskursen går ibland åt andra håll, insändaren Astrid Qvarforth uttalar sig om 

bristande brunnskydd och diskursivt om en ideal världsbild i artikeln ”Brunnar – en fara i idyllen”; 

 
Att bo är en viktig del av livet. Hur man bor och var man bor kan vara avgörande för hur man mår. En dålig 

bostad i ett otrivsamt område kan ha rent nedbrytande effekter på hälsan. Att bo i villa är bra, tycker många. 

Man rår sig själv, och kan utforma boendemiljön efter egen smak. För hälsans och trivselns skull väljer man 

inredning och material med stor omsorg. Inte minst tänker man i barnfamiljer på att boendet skall vara bra för 

barnen. Spisskydd, klämskydd, trappgrindar... skyddsdetaljer... staket och grindar...118 
 

Utanför hemmets trygga sfär kan föräldrar inte skydda sina barn; ”Om det nu bara kom sig an på 

föräldrarnas omsorg om barnen, så skulle de flesta faror som lurar vara förebyggda och undanröjda, men 

så väl är det dessvärre inte.”119. Qvarforth har i sin ”idyll, en villaförort norr om Stockholm” hittat flera 

otäckta brunnar och detta problem har ingen gör-det-själv lösning. Utsagan i förhållande till andra utsagor 

ifrån 1971, lägger fokus på barn som alltmer centralt för en god livskvalité. Så även det trångbodda barnet 

i Rinkeby enligt ovan, det samma gäller drömmen om ett eget rum som Ingald Andersson beskrev i sin 

krönika (enligt ovan). Arbete och aktiv fritid är inte helt borta ur diskursen, men det har försvagats - nu 

kan idealet vara annorlunda; “ - En trädgård ska vara så lättskött som möjligt så att vi får tid över för att 

njuta av den.”120. Diskursens utsägelsemodalitet har förlorat delar av sin akademiska prägel; ”Till 

midsommar blommar där en högröd orientalisk vallmo. Papaver orientale på latin. Nåja, det är bäst att 

erkänna att det är den enda växt jag kan det latinska namnet på.”121. Inte heller arkitekten som subjekt är 

oantastlig; ”Jag har länge velat bli hembjuden till en arkitekt, en sån där som ritar våra bostadshus... Men 

nix. Inte blev vi bjudna tillbaka. Kanske är vi inte fina nog. Man vet aldrig var svensk jämlikhet börjar och 

                                                
117 Vi i villa, Nr 5 (1991;84) 
118 Vi i villa, Nr 4 (1991;28) 
119 Vi i villa, Nr 4 (1991;28) 
120 Vi i villa, Nr 4 (1991;112) 
121 Vi i villa, Nr 1 (1991;74) 
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slutar.” Det är insändaren Per M som uttalar sin besvikelse över arkitekter; ”De sitter där i sina 

elfenbenstorn, modell lyxvilla, och ägnar sig åt inavel, för de tycks mest bara umgås med varann och 

snacka om att bryta folks isolering och riva sociala barriärer...”122. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
122 Vi i villa, Nr 2 (1991;59) 
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9. Diskursanalys	  av	  Vi	  i	  villa	  2010	  
 

Vi i villa 2010 har nu växt till tio nummer per år. En ny chefredaktör och ansvarig utgivare, Stina Abenius 

tillsätts detta år. Antalet läsare är nu 2,3 miljoner och Vi i villa är Sveriges största tidning. Mycket nytt 

presenteras både i förhållande till 1991, men även i förhållande till föregående år. Chefredaktören har en 

egen spalt i inledningen till varje nummer och i nummer 4 presenterar Abenius förändringar i Vi i villa. 

Trädgårdsbevakningen blir mer praktisk och fler nyheter införs, Vi i villa skriver mer om människan 

bakom huset. En annan nyhet är att kändisar presenteras i varje nummer från och med nummer 5, till 

nummer 10 detta år, spalten heter ”Jag & huset” och presenterar relationen mellan olika kändisar och 

deras hus; Anna, Lindmarker, Martina Haag, Adam Alsing, Jonas Jonasson, Malin Baryard-Johnsson, 

Martin Stenmarck. Under rubriken ”Experthjälpen” presenteras Vi i villas fält av expertis; Skribent och 

föreläsare, Snickare, Tekn lic. SVEP, Svenska värmepumpsföreningen, Målaremästare, Skribent och 

föreläsare, Byggskadespecialist Länsförsäkringar, Jurist, Kundombudsman Mäklarsamfundet123.  Även en 

ny krönikör presenteras, Annika Marklund. Annika är dottern till den kände författaren Lisa Marklund. 

Annika Marklund skriver i en egen krönika som heter ”Ny i villa” i nummer 5 till 10. Alltfler reportage, 

som jag tidigare kallat ”hemma hos reportage” presenteras med annat material under krönikan Entré. 

Slutligen, i sista numret presenteras ny teknik; ”I det här numret av Vi i villa tittar vi närmare på den nya 

tekniken inom hemunderhållning. Den är fantastisk.”124  

9.1. Entré!	  
 

Genom olika frågor får vi möta olika familjer och deras villor. Skribenten Markus Wilhelmson intervjuar 

familjer och i inga andra artiklar än i ”Entré” framställs relationen mellan man-hustru och villa som i den 

här spalten. Så här namngav Wilhelmson artiklarna efter intervjun med familjerna; ”Allt stämde med 

huset!”…”Vi fick tomten av chefen”…”Vi har gjort om allt!”…”Roligt med knak med i golven”…”Vi vill 

bo in oss först!”…”Vi har renoverat med hjärtat!”125. Artiklarna är talande för hur omöjligt det är 

sammanfatta tidskriften Vi i villa, som tar sig så olika riktningar, ideal inom olika områden. Men problem 

kvarstår och nya framkommer, smak har blivit liktydigt med tiden. Experter uttalar sig oftare utifrån deras 

individuella smak; vad som är mysigt, funktionellt, bra, fult ock så vidare. Innan jag går igenom ”Entré” 

och husen och människorna som presenteras där, vill jag presentera empiri om hur smak alltmer 

dominerar diskursen. 

 

Redaktionschefen för Vi i villa 2010, Camilla Von Otter, gör en standardiserad framställning om 

konsumentval; ”24 BÄSTA UTEMÖBLERNA” ”Här är sköna utemöbler att möblera trädgården med från 

                                                
123 Vi i villa, Nr 5 (2010;26-27) 
124 Vi i villa, Nr 10 (2010;3) 
125 Vi i villa, Nr 5,6,7,8,9,10 (2010) 
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99 kronor – 51 500”126. En annan; ”NYTT KÖK MED SMÅ MEDEL” presenterar nu inte endast 

praktiska tips, renovering och produktval tillfaller alltmer skribentens smak; ”Det här är ett standardkök 

från Ikea... Inte speciellt på något vis... Ändå är detta verkligen ett kök med stil och personlig prägel 

”Artikelförfattaren Elisabet Broomé menar att loppisfynd är god smak i ett kök, ”- Många vill ha Extra 

allt, säger Karin. När man ska renovera tänker många; vi ska ha det finaste kaklet och den allra bästa 

köksinredningen. Det ska vara det bästa av Allt. Men jag tänkte inte så”127 Det finns hur många exempel 

som helst på hur individualiserad diskursen är; ditt val, dina möjligheter, dina drömmar, dina produkter. 

Camilla Von Otter igen; ”Våga vägra vitt! ... Nu ska vi kräma på med färg i husets mest njutningsfulla 

rum...Blått är flott.”128. Peter Englander är av en annan åsikt, han anser dels att ”... köket är huset 

viktigaste rum. Med detta i tankarna skapade de ett personligt kök.” Man bör även ”Mixa dyrt och billigt” 

i köket129. I vissa fall är smaken definierad utifrån personliga livsfilosofier. Skribenten Sussane Cederberg 

verkar acceptera Anna-Lena Wiboms livsfilosofi, ”Att skapa olika och lite speciella rum är något 

trädgårdsentusiasten Anna-Lena Wibom har lyckats med...”Trädgården har växt fram i mån av tid och 

pengar. Man kan inte ha bråttom, naturen bestämmer ändå. Det enda man kan göra är att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för att en växt ska trivas, säger Anna-Lena.”130.  

9.2. Miljö	  och	  hus	  
 

Även i miljöfrågor uttalas alltmer rekommendationer till husägare, reella val konsumenterna kan göra i 

förhållande till miljön. Johan Tell är miljöskribent för Vi i Villa och skriver om miljöfrågor i kåseriform, 

detta innebär inte att man inte kan kritisera konsumism och materialism; ”Grundproblemet är däremot det 

gamla vanliga: energin är för billig. Vi tycker oss ha råd att slösa med energi. Detta trots att vi vet att 

jordklotet inte mår bra av denna överkonsumtion... Därför borde jag isolera vårt hus för 100 000 kronor. 

För jordens skull.”131...”… Att inte vilja slänga saker som fungerar, är någon slags kombination av snålhet 

och ovilja mot att slänga, säger Johan Tell. Men det är också en miljösmart livsstil.”132. Tell tar strid mot 

en finansministers uttalande att människor för ekonomins skull bör handla mer och spara mindre; ”Hög 

konsumtion må vara bra för den ekonomiska utvecklingen, men samtidigt är den sällan bra för miljön. Det 

är inte hållbart att vi ska bygga en ekonomi på att vi ska handla saker vi sällan behöver, handla skräp som 

inte håller... Har man inte råd att köpa dyr kvalitet kan man köpa begagnad kvalitet. Det finns till och med 

ett namn på stilen att blanda nytt och gammalt, <shabby chic> heter den.”133. Det finns andra tendenser till 

att bevara olika epokers värde, exempelvis under avdelningen ”Byggnadsvård” där en artikel förklarar att 

                                                
126 Vi i villa, Nr 4 (2010;52-54) 
127 Vi i villa, Nr 1 (2010;24-25) 
128 Artikeln berör badrum. Vi i villa Nr 2 (2010;14) 
129 Vi i villa, Nr 3 (2010;48-49) 
130 Vi i villa, Nr 4 (2010;10) 
131 Vi i villa, Nr 4 (2010;32) 
132 Vi i villa, Nr 7 (2010;24) 
133 Vi i villa, Nr 2 (2010;28) 
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”För de flesta leder ordet ”byggnadsvård” tankarna till gamla trähus från seklets början, men även 

modernare hus har sin speciella karaktär värd att bevara!”134. Artikeln uppmanar läsaren att hitta husets 

tidstypiska stil och att bevara dess ursprungskick.  

 

En allt större komplexitet förekommer alltså i de val konsumenterna kan göra. Experter återinförs alltmer, 

även om det inte är på samma nivå som 1971. Renoveringar utförs återigen utifrån olika experts 

kunskaper135, att sammanställa kompletta tabeller om vilken kyl/frys/sval du bör välja, som 1971 är nästan 

omöjligt, med tanke på det överflöd som produktmarknaden besitter. Skribenten kan inte bara skriva ner 

de kunskapsorienterade val som den intresserade läsaren måste göra, snarare utifrån smakens positioner 

och status utvälja, rekommendera, vara idéspruta, konsumentupplysa. Skribentens utsägelsefält blir, 

medvetet eller omedvetet personligt och individuellt. Kunskapsnivåer höjs ytterligare inom flera områden 

som köks och badrumsrenoveringar. Det är inte lätt att vara nybörjare i hussvängen. 

9.3. Nybörjare	  
 

Husets värld har blivit så komplex att diskursens värderingar på något sätt måste läras ut till alla nya inom 

husvärldens formation. Den nya krönikören Annika Marklund får gestalta de fällor, den fara och kunskap 

som inte är förbehållen nya husägare. Krönikans första ord är ”Det är första gången hon bor i hus. Första 

gången i vuxen ålder som hon har ett riktigt hem, ett eget. Det ska hon från och med nu skriva om i Vi i 

villa”136. Marklund beskriver hur överväldigande en husvisning var; ”Vi visste ingenting om att titta på 

hus. Bara att man ska gå på känsla, att det ska kännas rätt... Så möttes vi av trånga rum med de 

klaustrofobiskt låga, bruna innertaken, det mörka köket med sina spygröna luckor... Den besvikelsen. Den 

gjorde mig illamående.” Men ingen saga utan slut, tillsammans med sin sambo köptes huset; ”Det är bara 

vi två kvar. Åtta mil ifrån vårt gamla liv, det hade lika gärna kunnat vara åttahundra. Vi bor här nu. Det 

känns jätteläskigt och vansinnigt. Och alldeles rätt.”137. Den nya krönikören skriver vidare i nästa 

nummer;  

 
Att bo här är en ständig påminnelse om att tiden går. Människorna i huset byts ut, deras föreställningar om det 

perfekta hemmet målas över, byggs ut och slipas bort... Men nu är det vi som bor här, det är vår tur, vår tid. Och 

våra planer på att bygga om badrummet på ovanvåningen eller vinterbona glasverandan framstår plötsligt som 

någonting större än ett dyrt och omständligt renoveringsobjekt.138.  

 

Skulle denna utsaga kunna varit annorlunda? Redaktören verkar satsa på denna nya krönika för att 

                                                
134 Vi i villa, Nr 10 (2010;14) 
135 Från och med nummer 5 av Vi i villa 2010 återinförs ett större expertinflytande enligt chefredaktören Stina Abenius. Se 

diskursanalys av Vi i villa 2010. 
136 Vi i villa, Nr 5 (2010;33) 
137 Vi i villa, Nr 5 (2010;33) 
138 Vi i villa, Nr 6 (2010;45) 
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beskriva människan bakom huset, innehållet är enligt mig ofta egocentriskt, nästan narcissistiskt. Vad 

består detta ”större” av?  

9.4. Att	  älska	  sitt	  hus,	  och	  sin	  maka	  
 

Nu får vi gå tillbaka till inledningen, till krönikan ”Entré”. 5 olika familjer, husägare presenteras i 

intervjuform. Krönikan är en del i ett redaktionellt förändringsarbete som påverkar vissa delar av de sex 

sista utgåvorna 2010. Markus Wilhelmsson har skrivit och tagit foto i artiklarna och han är inte blygsam. 

Vissa av frågorna är av särskilt intresse, även om alla fem familjer inte svarar på alla frågor. - ”Var det 

kärlek direkt?” spörjs Henrik och Anette Bornäs ifrån Sundbyberg. Frågan ställs inte till några andra par, 

frågan inte bara bekräftar att man kan förälska sig i hus, svaren både bekräftar och förnekar möjligheten. 

Dessutom framkommer intressanta genusperspektiv;  

 

”A (Anette) Jag är inte så känslostyrd att det skulle hända mig när jag kommer in i ett hus.” 

”H (Henrik) Jag hade gått förbi det här huset på sommaren och fascinerats av hur vackert det var med alla 

fruktträd.”139  

 

En annan intressant fråga som ställs av Wilhelmson är; ”Vad bråkar ni om i ert hus?” Denna fråga ställs i 

alla nummer ifrån spaltens införande i nummer 5, med ett undantag för nummer 7. Så vad bråkar dessa 

olika par om? Familjen Bornäs enligt ovan bråkade om en ommålning av fasaden140. Lars och Margareth 

Stevenson bråkar om idéer om förändring141. Martina och Emil bråkar om prioriteringar, fast ”Men bråkar 

gör vi nog inte. Vi diskuterar lite.”142. Niklas och Caroline Engberg bråkar för att den ene har fel, Niklas 

uttrycker att; ”Jag skulle inte vilja säga att vi bråkar. Det är mer att jag berättar för Caroline att hon har 

gjort fel.”143. Kjell och Lena järn Tannevik bråkar inte; ”Ingenting. Jag tror inte att vi har bråkat en enda 

gång... Vi har ganska lika smak. Det hade aldrig funkat om bara en av oss hade varit så intresserad av detta 

med tanke på hur mycket tid vi lägger ned på vårt hus”144. Krönikan påvisar hur olika ideal och smak 

oftast inte är gemensamma, inte ens inom en familj eller par. Att vara husägare har genom 40 år framställts 

som allt viktigare, men det vore naiv tro, att se denna tillvaro som den möjlighet, dröm och ideal som 

diskursen ofta presenterar. All den kunskap-makt som presenteras leder inte endast till ”det ombonade”145 

hemmet, utan även till stora konflikter och mycket arbete. 

                                                
139 Vi i villa, Nr 5 (2010;12) 
140 Vi i villa, Nr 5 (2010;12) 
141 Vi i villa, Nr 6 (2010;8) 
142 Vi i villa, Nr 8 (2010;12) 
143 Vi i villa, Nr 9 (2010;12) 
144 Vi i villa, Nr 10 (2010;10) 
145 ”Cocooning”. Övrig anmärkning. 



 31 

9.5. Stress,	  estetik	  och	  grannar	  
 

Huset kan vara stressande, det är inte lätt för någon att upprätthålla det som måste upprätthållas – 

Chefredaktören Abenius; ”När skapande blir stress... Jag har svårt att sätta gränser för mina husprojekt... 

Varje år flyttar jag runt alla mina blommor i rabatterna eftersom jag inte är riktigt nöjd med var de står. 

Väldigt ofta är det kul och givande men nästan lika ofta tycker jag det är stressande... Varför ska det som 

är så fullt av skaparkraft så lätt falla över i pliktkänsla?”146.  Denna stress existerar inom alla områden i Vi 

i Villa, att följa estetiska individuella trender är nästintill omöjligt. Ett exempel av flera är tre experter som 

uttalar sig i artikeln; ”Hur ska våra innerväggar se ut i höst?” - ”Årets kulör är blå konstaterar Per Nimér, 

designchef på Nordsjö.” ...”...Även när det gäller tapet står det personliga i fokus, mycket färg, men även 

vitt och silver. Metalltrenden håller med andra ord i sig.”... ”Maria Midby-Arén tittar längre in i framtiden 

och spår att de dova, mörka färgerna är på ingång...”147. 

Till och med att vara en granne blir till en idealiserad omöjlighet i diskursen. Vi i villa utsåg Irene 

Hedlund till Sveriges bästa granne 2010; ”Irenes 4 bästa tips hur du blir Sveriges bästa granne 2010:  

”Var dig själv!”  ”Hjälp till om du kan”. ”Våga be om hjälp om du behöver det.” Öppna ditt hem – hos 

oss är alla välkomna!”148. Jag kanske har fel, men dessa utsagor kan inte betraktas som tips, de är så 

svåruppnåeliga att paralleller till en barmhärtig samarit, till och med till antik grekisk filosofi uppstår – 

känn dig själv. Samtidigt är de estetiska idealens vetande så komplicerade och trendorienterade att 

experternas kunskaper framstår som mer konfliktskapande än hjälpsamma. Vem kan vara sig själv om det 

krävs experter för att välja färg på innerväggar? Den status och position som blir central inom estetiken 

har sedan nittiotalet alltmer blivit dominerad av inredningsexperter, formgivare, designers. Varför ska det 

som är så fullt av skaparkraft så lätt falla över i pliktkänsla? En mycket bra fråga som nog endast 

diskursen i sin helhet kan besvara. 

9.6. Sveriges	  vackraste	  villa	  
 

Som sammanfattning av Vi i villa 2010 kan vi undersöka Sveriges vackraste villa. Utav 770 personers 

medverkan i en tävling 2009 vann Hans och Beatrice Victors villa tävlingen 2010. Projektledare var 

husägaren Hans och villan uppfördes i Östersund. Villan ”är vårt första egna hus och vi väljer att bygga ett 

runt hus utan nästan en rät vinkel. Ett galet projekt...”. Huset är alltså runt, 350 kvadratmeter stort och 

består både interiört och exteriört av stora stenpartier, av 40 000 skifferbitar. Den runda formen ställer till 

med problem, ”Vi har fått platsbygga en del möbler. Matbordet har fått en svängd form för att följa 

rummet och sänggaveln är också byggd i bågform.”. Slutligen så står det runda huset klart; ”byggd på 

Östersunds och Frösöns högst belägna villatomt och från huvudvåningen har man en panoramautsikt i 180 

                                                
146 Vi i villa, Nr 4 (2010;6) 
147 Vi i villa, Nr 7 (2010;65). Fetstil i tidskrift. 
148  Vi i villa, Nr 5 (2010;64). Fetstil i tidskrift. 
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grader där man en klar dag kan se ända bort till Norge.”149 Visst finns det likheter med konstruktionen av 

en svensk kyrka, den centrala placeringen av villan, dess svåra runda konstruktion. Men familjens Victors 

villa tycks mig vara konstruerad utifrån individers ideal och önskemål, till och med byggmästaren var 

husägaren. Man kan föreställa sig att Hans Victors kunskaper bestod av intresse, omsorg och noggrannhet 

– men då är vi tillbaka till Vi i villas utställningsvilla ifrån 1971. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
149  Vi i villa, Nr 1 (2010;42) 
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10. Resultat	  av	  diskursanalys	  
 

För att inledningsvis få en uppfattning om diskursen i Vi i villa 1971 fick jag leta på fel ställen, i värme-

kyla, i skrymslen och vrår, i kök och trädgårdar. Men det allra heligaste är inte religiöst, och kan inte sökas 

inom husets struktur, snarare i friställda ytor och deras förening till naturen som trädgården representerar. 

Endast genom kunskapsdefinierat arbete kunde fritidens alla möjligheter användas – husets fulla potential 

kan endast nyttjas om först trångboddheten byggts bort genom modernisering. Diskursen höll en 

akademisk, vetenskaplig och rationell nivå, endast utifrån denna kan kunskap uttryckas. Inga utsagor 

presenterade individens ideal som eftersträvansvärda, kunskapen är kollektivt riktad till konsumenter av 

”experter” som sällan uttryckligen kommenterar smak och klass – diskursen berörde mer kunskaper till 

konsumenter av varor och tjänster, av exempelvis arkitekter, redaktionschefer och ingenjörer vars expertis 

definieras utifrån olika utsägelsefält. Ett sekulärt område som ofta moderniserades är köket, men med en 

ideal hus-struktur följer förvånansvärt alltid en problemställning, följaktligen presenteras under sjuttiotalet 

deduktiva resonemang; Problem-lösning, tänkbar situation– lösningsalternativ, fördelar – nackdelar.  

 

Under nittiotalet förändras diskursen, huset behandlas alltmer som en investering, detta ideal var inte så 

uttalat i diskursen under 1971. Huset behöver skyddas mot värdeminskning – ett hem får inte tappa sitt 

värde. Man moderniserar inte i samma utsträckning som på sjuttiotalet, istället finns en tendens att bevara, 

och bibehålla de allt högre individuella värden och valen i husen. Inte bara det ekonomiska värdet har 

stigit, i takt och otakt med individualisering av samhället blir husens värden allt svårare att upprätthålla, 

metaforiskt måste man tapetsera väggarna med sin egen identitet. En del genomgångna utsagor går 

tillbaka till ett flertal arkaiska och antika högkulturer, för att beskriva badrumsrenovering och tapetval. 

Valmöjlighet och alltmer komplicerade och dyra ombyggnationer, särskilt av badrum är i tiden. Husets 

diskurs i Vi i villa 1991 framställs som en svensk högkulturell modell för livet, med vissa problem; 

miljöproblem och det allt högre pris, världsligt och själsligt som man måste vara beredd att betala för att 

åstadkomma sin eget ombonade boende. Olika faror, och risker framkommer även i diskursen – livet är 

inte längre enbart problem som ska lösas, det ideala livet är utan risk och fara. 
 
I Vi i villa 2010 återinförs experter, något som var signifikant för diskursen 1971 och även förekom i Vi i 

villa 1991. Miljödiskursen kan vara oerhört kritisk inom skilda områden, trots den materialism som 

diskursen i stort representerar. Att blanda gammalt med nytt150 är ett ideal som är objektsbildande och 

förekommande även i miljöutsagor. Kunskapsnivån har förändrats, diskursen blir alltmer beroende av 

individuell smak, så svårhanterlig att experter återinförs i större skala för att utifrån smakens positioner 

och status kunna särskilja, utvälja och rekommendera vad som är idealt, eller inte. Husets värde är större 

än vad som framställts i diskursen ifrån sjuttio och nittiotal, hus framställs i en utsaga ifrån 1991 som 

                                                
150 Presenteras som ”shabby chic”. Vi i villa (2010) 
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likvärdig ett äktenskap. 2010 är hus det subjekt som realiserar drömmar, vem kan manifestera drömmar 

bättre än de kändisar som beskriver sin relation till sitt hus?151 Problem-lösning utsagor som så definierade 

världsbilden i 1971 års utgåvor är inte helt borta, de förekommer ofta i utsagor om renovering, men 

världsbilden har verkligen blivit än mer individualiserad än någon tidigare års utgivning i denna analys. 

Att beskriva hur det allra heligaste framställs i diskursen 2010 är svårt, eftersom huset kan behandlas som 

ett individuellt subjekt - man älskar sitt hus, och sin maka. De problem som framkommer 2010 uppenbarar 

sig även som diskursiv praktik, korrekt smak och träget arbete skapar konflikter. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
151 Se Sidan 28 för kändisar som presenteras i Vi i villa 2010. 
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11. Analys	  av	  resultat	  utifrån	  teori	  och	  litteraturstudie	  
 
Den världsbild som huset representerar, som Rapoport menade var baserad på människans föreställningar 

om det ideala livet skiljer sig åt från år till år. Vi i villas världsbild 1971 är rationaliserad och akademiskt 

vetenskaplig, det ideala livets diskurs var mer riktat till ett kollektiv av konsumenter – något reklamens 

omfattning och prioritet är talande för. Det kriterium som Bauman ställde upp för skillnader mellan ett 

modernt och ett postmodernt samhälle är realistiskt, utifrån empirin är sjuttiotalets diskursresultat 

verifieringsbart utifrån Baumans resonemang om ett modernt samhälle baserad på konsumistiska 

klassificeringssystem; trygghet prioriteras snarare än frihet och individuella valmöjligheter. Samtliga 

årgångar håller en sekulariserad152 diskurs, men 1991 och 2010 i Vi i villa är människans postmoderna 

föreställningar om det ideala livet alltmer diversifierade. Ingleharts analys av kulturskifte är intressant då 

den kanske kunde förklarat skillnader mellan sjuttio och nittiotal, men de orsaker han anger till att en 

traditionell världsbild förfallit förblir en teori, eftersom jag inte funnit någon religiös aspekt i Vi i villa 

1971, endast sekularisering. 1991 uttrycks helt annorlunda värden, ideala föreställningar kan ta sitt uttryck 

i religiositet153 ofta i förening med ideal, drömmar och estetik. Rationalitet och akademisk vetenskaplighet 

består, men de besvarar allt allvarligare problem. Bauman har en poäng i att individers tillskrivning av 

identitet i ett postmodernt samhälle har ändrats till en prestation, till en individuell uppgift och ansvar, 

men om individualisering och egoism går hand i hand kan uppsatsens empiri ej ensidigt besvara. Nu får vi 

se över resultaten ifrån 2010 och försöka ge ett slutgiltigt svar på om diskursen innehåller religion i någon 

form, samt presentera samband mellan samhälle, religion och hus. 

 

Williams menade utifrån sin undersökning att föremål kan agera som feeling regulators, de skapar känslor, 

hanterar tankar och motiverar beteenden. Tapeter verkar vara ett ypperligt exempel på detta, de skapar 

harmoni och glädje, kakel kan om kunskapsnivån är rätt hänvisa till antika kulturers värde154. Jag anser att 

dessa uttryck, med flera, kan vara uttryck för nyandlighet eller religio, som med Bergers ord 

externaliserats, objektifierats och internaliserats ur konsumism vilket även var Vi i villas existensvillkor 

1971155. Med Ahlins ord är dessa uttryck inte uppkomna ur en folkreligion, utan ur en ny form av 

individualism som växt fram i generationerna efter andra världskriget, en tes som även talar för Ingleharts 

teori om kulturskifte - även om Vi i villa empiriskt inte validerar denna.  

 

De religionsdefinitioner som Hervieu-Lèger, Luckman och Mckinnon presenterar är båda medvetet 

utvalda för att de är vida och således passar för denna analys, där religiositet inte på förhand existerar som 

                                                
152  Återigen betyder inte sekularisering att människorna inte kan vara religiösa eller spirituella, sekularisering hänvisar till 

traditionell kristendoms nedgång och till den Svenska statskyrkans minskade inflytande. 
153  Se vidare 9.1 samt 9.3, utsagor om kropp och själ, till harmoni.  
154  Se 9.3.  För övrigt är antika ideal och religion intimt förknippade med varandra. 
155  Alltså en annonstidskrift för villaägare. 
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i andra miljöer - trots detta menar jag att termen postmodernitet, som definierad av Bauman, till vissa 

delar förklarar mycket av materialet: individualiseringen av samhället upplevs som en kollektiv process i 

materialet156. Men Hervieu-Lègers teori om metamorfos motsäger att fundamentalism skulle vara en 

ensam postmodern religionsform. Under 2010 behandlas huset alltmer som ett ideal i metamorfos i 

jämförelse med exempelvis sjuttiotalets rationalitet och nittiotalets klassificering av fara, som i sig kan 

förstås i bakgrund till alltmer konsumistiska klassificeringssystem.157 Vi i villa 1971 till 2010, uttrycker i 

eskalerande skala allt fler individuella mänskliga föreställningar om det ideala livet. Ett nytt postmodernt 

liv skapas, det är vår tid nu, vår tur158. Villan har kanske slutligen blivit ett sätt att tro, en föreställning av 

ett idealt liv präglat av en symbolik och transcendens som Hervieu-Lèger menar frigjorts ifrån religiösa 

institutioner. Empirin kan dock inte bevisa att så är fallet, även om Sveriges vackraste villa, utsedd av Vi i 

villa symboliskt liknar en kyrka är ett tydligt exempel. Luckman menade att religion är en meningsfull 

mänsklig skapelse, uppkommen ur sociala omständigheter. Berger som betraktar religion annorlunda 

menade att människan och samhället står i ett dialektiskt förhållande: människan skapar samhället – 

samhället skapar människan. Respektfullt menar jag att 2010 skapar människan huset – huset skapar 

människan. Obesvarbart är om denna process är meningsfull, frågan är från och med 1991 högst 

individuell. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
156  Jag menar att det inte finns några kritiska röster i materialet som beskriver människans ideal som icke-önskvärda, ett 
undantag skulle vara miljökrönikan under 2010, men den kritik som framförs är ofta en kritik mot konsumism – en 
problematik vars lösning framställs som hanteringsbar endast inom de ideal som orsakar just de problemen. Se 10.2 Miljö 
och hus. 

157  Klassificeringssystem Se Bauman S 5. 
158  Se 10.3. Nybörjare. 



 37 

12. Referenser	  
 
Ahlin,	  Lars	  (2005).	  Pilgrim,	  turist	  eller	  flykting?	  En	  studie	  av	  individuell	  religiös	  rörlighet	  i	  senmoderniteten.	  
Brutus	  Östlings	  Bokförlag	  Symposium.	  Stockholm.	  
	  
Asplund,	  Johan	  (2004).	  Om	  undran	  inför	  samhället.	  Argos	  Förlag	  AB.	  Lund.	  
	  
Bauman,	  Zygmunt	  (1998).	  Vi	  vantrivs	  i	  det	  postmoderna.	  Bokförlaget	  Daidalos	  AB.	  Uddevalla.	  
	  
Bellah	  N	  Robert,	  Madsen	  Richard,	  Sullivan	  M	  William,	  Swidler	  Ann,	  Tipton	  M	  Steven	  (2008).	  Habits	  of	  the	  
Heart	  Individualism	  and	  Commitment	  in	  American	  Life.	  University	  of	  California	  Press.	  London.	  England.	  
	  
Berger,	  Peter	  L	  (1967).	  The	  Sacred	  Canopy.	  Published	  within	  Random	  House	  Inc.	  USA.	  
	  
Bourdieu,	  Pierre	  (1999).	  Outline	  of	  a	  theory	  of	  praxis.	  Cambridge	  University	  Press.	  UK.	  
	  
Chatriot,	  Alain.	  Chessel,	  Marie-‐Emmanuelle.	  Hilton,	  Matthew	  (2006).	  The	  Expert	  Consumer	  Associations	  and	  
Professionals	  in	  Consumer	  Society.	  Ashgate	  Publishing	  Limited.	  England.	  
	  
Foucault,	  Michel	  (2002).	  Vetandets	  arkeologi.	  Arkiv	  förlag.	  Lund.	  
	  
Frisk,	  Liselotte	  (1998).	  Nyreligiositet	  i	  Sverige	  Ett	  religionsvetenskapligt	  perspektiv.	  Bokförlaget	  Nya	  Doxa.	  
Nora.	  
	  
Furseth,	  Inger.	  Pål,	  Repstad	  2010.	  Religionssociologi	  –	  en	  introduktion.	  Liber	  AB.	  Malmö	  
	  
Geels,	  Anton.	  Wikström,	  Owe	  (2006).	  Den	  religiösa	  människan	  En	  introduktion	  till	  religionspsykologin.	  
Bokförlaget	  Natur	  &	  Kultur.	  Stockholm.	  
	  
http://en.wikipedia.org/wiki/Faith_Popcorn	  
	  
http://www.viivilla.se/Press	  
	  
Hervieu-‐Léger,	  Danièle	  (2000).	  Religion	  as	  a	  chain	  of	  memory.	  Blackwell	  Publishers	  Ltd.	  UK.	  
	  
Inglehart,	  Ronald	  (1990).	  Culture	  Shift	  In	  Advanced	  Industrial	  Society.	  Princeton	  University	  Press.	  England.	  
	  
Inglehart,	  Ronald	  (2009).	  Sacred	  and	  Secular	  Religion	  and	  Politics	  Worldwide.	  Cambridge	  University	  Press.	  
USA.	  
	  
Luckmann,	  Thomas	  (2004).	  Den	  usynlige	  religionen.	  Tapir	  Akademisk	  Forlag.	  Trondheim.	  
	  
Nuber,	  Ursula	  (1998).	  Vår	  tids	  egoism	  Varför	  självförverkligande	  ofta	  leder	  till	  ensamhet.	  Bokförlaget	  Natur	  och	  
Kultur.	  Stockholm.	  
	  
McKinnon,	  Andrew	  M	  (2002).	  Sociological	  Definitions,	  Language	  Games	  and	  the	  ”Essence”	  of	  Religion.	  Method	  
&	  Theory	  in	  the	  Study	  of	  Religion	  14,	  61-‐83	  
	  
	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  1	  (1971).	  Årgång	  15.	  ab	  Grupp-‐Reklam.	  Solna	  8.	  S	  1-‐24.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  2	  (1971).	  Årgång	  15.	  ab	  Grupp-‐Reklam.	  Solna	  8.	  S	  1-‐40	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  3	  (1971).	  Årgång	  15.	  ab	  Grupp-‐Reklam.	  Solna	  8.	  S	  1-‐40	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  4	  (1971).	  Årgång	  15.	  ab	  Grupp-‐Reklam.	  Solna	  8.	  S	  1-‐32	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  5	  (1971).	  Årgång	  15.	  ab	  Grupp-‐Reklam.	  Solna	  8.	  S	  1-‐24	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  6	  (1971).	  Årgång	  15.	  ab	  Grupp-‐Reklam.	  Solna	  8.	  S	  1-‐32	  
	  



 38 

Vi	  i	  villa.	  Nummer	  1	  (1991).	  Årgång	  35.	  Vi	  i	  Villa-‐gruppen/Vi	  i	  Villa	  AB.	  S	  1-‐88.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  2	  (1991).	  Årgång	  35.	  Vi	  i	  Villa-‐gruppen/Vi	  i	  Villa	  AB.	  S	  1-‐108	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  3	  (1991).	  Årgång	  35.	  Vi	  i	  Villa-‐gruppen/Vi	  i	  Villa	  AB.	  S	  1-‐100.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  4	  (1991).	  Årgång	  35.	  Vi	  i	  Villa-‐gruppen/Vi	  i	  Villa	  AB.	  S	  1-‐124	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  5	  (1991).	  Årgång	  35.	  Vi	  i	  Villa-‐gruppen/Vi	  i	  Villa	  AB.	  S	  1-‐104	  
	  
	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  1	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐60.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  2	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐68	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  3	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐76.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  4	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐76.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  5	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐76.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  6	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐60.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  7	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐84.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  8	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐76.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  9	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐84.	  
Vi	  i	  villa.	  Nummer	  10	  (2010).	  Bonnier	  publications.	  S	  1-‐68.	  
	  
	  
Walsh,	  Brian	  J	  (2006).	  From	  Housing	  to	  Homemaking:	  Worldviews	  and	  the	  Shaping	  of	  Home.	  Christian	  
Scholar´s	  Review.	  Winter	  2006:	  237-‐257.	  
	  
Williams,	  Roman	  R	  (2010)	  Space	  for	  God:	  Lived	  Religion	  at	  Work,	  Home,	  and	  Play.	  Sociology	  of	  Religion.	  2010,	  
71:3	  257-‐279.	  	  
	  
Åker,	  Patrik	  (1998).	  Vår	  bostad	  i	  folkhemmet	  Bilden	  av	  hemmet	  i	  en	  organisationstidskrift.	  Nya	  Doxa.	  Lund.	  
 

 

 
 
 
 
 
 


