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1. bostadsmarknaden och hemnet
Vägen till ett permanent boende i säg Stockholm är komplicerad, och
det går inte att hitta många vägar som leder runt behovet av personligt
grundkapital. Härigenom kapitaliseras staden och de boende förvandlas
till spekulanter. En stadsbo är idag i princip per definition en spekulant
på marknaden. Livet som stadsbo med bostadsrätt innebär då att man
ofta tvingas internalisera en viss typ av marknadsekonomiskt tänk à la
Schumpeter: man måste hela tiden vara på väg och fundera över nästa
steg på marknaden. Den som nöjer sig med det den har och därmed slår
sig till ro kommer att stagnera och gå under på marknaden. Kapitalismen 
och entreprenören, detta poängteras i Schumpeters teori, måste hela ti-
den överskrida sig själv för att överleva (Schumpeter 2008). En vinnare på 
bostadsrättsmarknaden är i tanken hela tiden på väg någon annanstans
och förbereder nästa schackdrag på marknaden.

Detta har också som effekt att bostäderna gestaltas utifrån en gemen-
sam måttstock på marknaden och därmed tenderar att se mer och mer 
lika ut. Lägenheternas utformning, inredning och gestaltning tenderar 
att homogeniseras eftersom man som bostadsrättsägare redan med ena 
ögat sneglar på nästa försäljning och köp och då måste tänka i termer av 
vad en potentiell köpare vill ha och hur lägenheten kan stylas så att det 
går att få ut som mycket som möjligt av den. Någon annan måste vara 
beredd att betala mer för lägenheten än man själv gjorde. Att göra sig 
hemmastadd i sin lägenhet i enlighet med personliga idéer som inte har 
tröskats igenom av marknadens blick verkar höra till en svunnen tid. Det 
ska vara ljust och fräscht och glöm inte mäklarbasilikan, men ställ inte 
fram lime, den kan lukta mögel. 

Hemnet.se är en central förmedlande aktör på denna marknad. Om 
du ska köpa eller sälja en bostadsrätt kommer du inte runt att agera på 
denna sida. På hemnet.se, en sida som beskriver sig själv som ”Sveriges 
populär aste sajt för bostadsök”, kan du titta på bildgallerier av olika lä-
genheter som ska säljas till högstbjudande och man får därmed en bra 
insyn i hur lägenheter idag bör se ut för att bli dyra. Homogeniseringen 
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vad gäller inredning och styling är uppenbar. Men det som intresserar 
mig mest vad gäller Hemnet är att denna sida förmedlar vad jag vill förstå 
som en disciplinerande blick på människors hem och boenden. Genom 
Hemnet tvingar människor varandra och sig själva att bo och leva på ett 
visst sätt. Om man inte motsvarar det som marknaden kräver kommer 
du att bli en förlorare på bostadsmarknaden. Marknadsföringen blir en 
del av livet. Hemnet möjliggör därigenom också en övervakande blick på 
männi skors boenden, men därigenom kommer också varje enskild män-
niska att tänka på sitt eget boende utifrån den potentiella blicken från 
en annan Hemnet-användare. Det spelar då ingen roll om ens lägen het 
verkligen är upplagd till försäljning på sidan, utan man kommer att ut-
forma sitt boende utifrån den internaliserade blicken från andra genom 
Hemnet. 

För att utveckla denna tolkning av bostadsrättsmarknaden och Hem-
net vill jag vända mig till Foucaults teori om övervakning och fängelse-
modellen Panopticon. En väsentlig dimension av denna moderna form 
av övervakning är just den konstanta insynsmöjligheten i fångens cell 
varvid det för den övervakade inte är möjligt att se övervakaren, varför 
den övervakade själv även axlar den övervakande rollen eftersom fången 
hela tiden skulle kunna vara övervakad. För att göra denna koppling ska 
jag först kortfattat gå igenom avgörande aspekter av Foucaults övervak-
ningsteori. 

2. foucault och panopticon
I sin bok Övervakning och straff från 1974 beskriver Foucault hur ”straff-
väsendet inträder i en ny tidsålder” (Foucault 1993, s. 14) genom en läng-
re förändringsprocess under 1700- och 1800-talen. Avgörande är avskaf-
fandet av de kvalfulla kroppsstraffen och införandet av en annan typ av 
disciplinerande straff som i stället för att åsamka smärta syftar till för-
bättra och produktivisera brottslingen. Individen placeras i ett välstruk-
turerat mönster och schema av regler och påbud som formar individens 
tänkande, beteenden och handlingar. Det politiska styrandet av befolk-
ningen syftar inte längre till att på ett negativt sätt hålla den i schack 
och förtrycka den, utan i stället genom disciplinering på ett positivt sätt 
göra den starkare, men då genom att få den att verka i statens önskade 
mönster. Men kanske, konstaterar Foucault inledningsvis, ”framställ-
des” denna förändring ”litet lättvindigt och litet för emfatiskt som en 
följd av en ’humanisering’ som befriade en från besväret att verkligen 
analysera den” (s. 14). Det är enligt Foucault en förenkling att se denna 
övergång från kroppsstraff till disciplinerande straff enbart som en hu-
maniseringsprocess och genom denna förenkling riskerar en ingående 
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förståelse av betydelsen av denna förändring att förhindras. Frågan är 
om inte denna förändring snarare är inledningen av en ännu starkare och 
svårurskiljbar makt? Det som framstår som en humanisering av straff-
väsendet i och med de nya formerna av straff resulterar kanske snarare i 
att människan ser sig som fri och produktiv medan hon genom politisk 
och samhällelig styrning fortfarande är förtryckt. Ett osynligt förtryck 
riskerar därmed att vara värre trots undslippandet av kroppsstraff. 

Avgörande för denna process är att ”[k]roppen, som var den rättsliga 
bestraffningens främsta måltavla, har försvunnit” (s. 15). Kroppen är vis-
serligen fortfarande viktig för statens biopolitik, men ”[s]kall rättvisan 
gå ut över de dömdas kroppar och hantera dem så sker detta på avstånd, 
snyggt och propert, efter stränga regler som avser ett mycket mera ’upp-
höjt’ mål” (s. 18). Man kan säga att staten inser att den på annat sätt måste 
förfina och mobilisera folkkroppen för sina syften, det är helt ineffektivt 
och oproduktivt att slå ner på den genom fysiska straff. I stället gäller det 
att stärka den så att den kan verka i statens syften på olika plan, kanske i 
slutändan som insats i krig. Nu kartläggs och disciplineras därför i stället 
människors själar och därmed medvetandet bakom själva handlingarna. 
Politiken inleder en annan metod för att fogliggöra individernas krop-
par och beteenden, nämligen genom att kartlägga människors tänkande, 
behov och böjelser. Syftet med detta är både att preventivt förhindra 
statsfientliga handlingar och att disciplinera in individerna i ett för sta-
tens intressen produktivt beteende. Politiken syftar till ”att döma” själen 
”samtidigt med brottet och för att ta sig an den i bestraffningen” (s. 26). 
Det är inte bara själva brottet som döms längre, utan nu börjar man 
intressera sig för brottslingen bakom brottet, man värderar honom och 
”förhållandet mellan honom själv, hans förflutna och brottet” liksom vad 
”man kan vänta sig av honom i framtiden” (s. 26). 

Med dessa nya former av straff, disciplinering och kartläggning av 
individerna sammanfaller också en ny form av övervakning. Kontrollen 
av människor sker nu med en noggrann indelning och organisering av 
individerna. Individernas rumsliga placering bestäms utifrån en tyd-
lig inrutningsprincip. Foucault skriver: ”För varje individ finns det en 
plats, för varje plats en individ. Det gäller att undvika alla utplaceringar 
i grupper, att upplösa de kollektiva besittningstagandena, att analysera 
de obestämda, massiva eller undflyende mängderna” (s. 168). Individua-
liseringen står därmed för en utpräglad söndra och härska-teknik ge-
nom vilken kollektiv kommunikation och sammanslutning undergrävs. 
Struktureringen av individerna sker på samma sätt som hanteringen av 
smittohärdar, eller utvecklingen av inrutningsprincipen sammanfaller 
med utvecklingen av tekniker för smittohantering. För att förhindra 
smittospridning börjar man att hålla isär individer från varandra i ett 
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välövervakat stadsrum genom registrering och disciplinering (s. 228ff.). 
Denna övervakning kom därmed att prägla både institutioners arki-
tektur (jag kommer till fängelset nedan) liksom stadsplanering. Ett 
exempel som Foucault framhäver är militärlägrets konstruktion som 
är konstruerad så att dess makt ”är verksam tack vare att allting göres 
synligt” (s. 201). Idealet för sådana funktioner är enligt Foucault att de 
är utformade så ”att det var möjligt att med en enda blick ständigt se 
allt. Det skulle finnas en central punkt, som på en gång vore en ljuskälla 
som upplyste allt och en konvergenspunkt dit allt det man behövde veta 
strömmade samman: ett fulländat öga för vilket ingenting skulle vara 
fördolt och mot vilket alla blickar skulle vara riktade” (s. 203). 

I kapitlet om ”Panoptismen” behandlar Foucault den arkitektoniska 
fängelsemodellen Panopticon, vilken utilitaristen Jeremy Bentham ut-
vecklade, liksom den övervakningsprincip som denna innehöll. Foucault 
skriver: 

Principen är bekant: en cirkelrund byggnad bildar en ring i vars mitt reser sig 
ett torn; detta är försett med stora fönster som vetter mot ringens insida; den 
ringformade byggnaden är uppdelad i celler som går tvärs igenom den; varje cell 
är försedd med två fönster, ett inåt, som svarar mot fönstren i tornet; ett utåt 
som släpper in ljuset som tränger igenom cellen från den ena sidan till den andra. 
[…] Övervakaren i tornet kan urskilja alla de små instängda silhuetterna som 
avtecknar sig i motljus i den omgivande byggnadens celler. Varje bur är en liten 
teater för en enda skådespelare, fullkomligt individualiserad och ständigt synlig. 
Den panoptiska anordningen upprättar rumsliga enheter som gör det möjligt 
att oavbrutet iaktta och omedelbart känna igen. Man vänder alltså upp och ner 
på fängelsehålans princip; eller, rättare sagt, dess tre principer – låsa in, beröva 
ljuset och dölja – man bevarar bara den första och slopar de båda andra. Fullt 
ljus och övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörkret, 
som när allt kom omkring utgjorde ett skydd. Synligheten är en fälla. (s. 233–34) 

Denna fängelse- och övervakningsmodell använder ljus och synlighet 
som sina huvudsakliga verktyg. Cellerna genomströmmas av ljus från 
två håll och alla dess hörn är öppna för insyn. Individerna är uppdelade 
och skilda från varandra i varsin cell och individerna lever ständigt med 
blicken från övervakningstornet vilande på sig, oavsett om någon befin-
ner sig i tornet och verkligen övervakar individen eller inte. Upplysning-
en och ljuset får här sin oskuld nersvärtad. Ljuset är i denna mening inte 
bara en positiv kraft, utan blir till det medium med hjälp av vilket den 
moderna övervakningen sker. Mörkret och de gruvlika fängelsehålorna 
är gammaldags, dels eftersom de omöjliggör en detaljerad översyn av 
fångarna och dels för att de försätter fångarna i en passiv och ineffektiv 
situation. Övervakning och straff ska i den nya tiden inte bara följa nega-
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tiva principer och ha negativa följder, utan nu ska de ha positiva och nyt-
tiga effekter för samhället. Individernas själar och kroppar ingår därmed 
i ”ett politiskt kraftfält” och i politikens projekt överhuvudtaget, inte 
bara som en fara som avvärjs, utan som ett verktyg att stärka sig och sin 
makt igenom. Foucault skriver därför betecknande att ”[k]roppen [inte] 
blir […] någon användbar kraft förrän när den är på en gång produktiv 
och beroende” (s. 35). Kroppen är på samma gång kuvad och beroende å 
ena sidan och produktiv och nyttig å andra sidan. 

Den fängslade individen i Panopticon är nu alltså utsatt för konstant po-
tentiell övervakning. Han ser inte in i tornet, men kan i varje ögonblick 
övervakas. Detta leder enligt Foucault – och detta menar han samtidigt 
är panoptismens huvudsakliga verkan – till att makten fungerar auto-
matiskt: ”Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i 
sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte 
behöver utövas” (s. 235). Eftersom fången hela tiden kan vara övervakad, 
men aldrig vet exakt när han är det, så övertar fången själv övervakandet 
över sig själv. Detta innebär också att övervakningen inte längre behöver 
utövas, fången gör själv jobbet. Foucault skriver: ”Den som ingår i ett 
synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det spon-
tant gå ut över sig själv; han upptar i sig en maktrelation, inom vilken 
han åtar sig båda rollerna; han blir principen för sitt eget underkuvan-
de” (s. 237). Fången internaliserar därmed den övervakande funktionen 
över sig själv och upprätthåller denna blick som han själv fogar sig inom. 
Detta kommer alltså ur själva vetskapen om att hela tiden kunna vara 
över vakad. Övervakningstornet kan i princip alltid vara obemannat och 
fången blir därmed sitt eget övervakningstorn. Detta reglerar och disci-
plinerar fångens beteende. Foucault gör här inga utvecklade kopplingar 
mellan denna panoptistiska princip och stadsplanering, men ger antyd-
ningar om att städer konstrueras på liknande sätt för att skapa översikt 
och synlighet. 

Frågan är nu hur denna övervakningsprincip och synlighetsprincip 
kan användas för att förstå och problematisera hur Hemnets plattform 
fungerar inom bostadsmarknaden och för hur människor kan tänkas ut-
forma sitt hem med Hemnets lägenhetsinsyn i åtanke. 

3. hemnet och självövervakningen
Vad kan man se för kopplingar mellan hur Hemnet fungerar och används 
och Foucaults teori om de moderna formerna av övervakning, vilka byg-
ger på att de övervakade själva övertar övervakningsrollen genom att de 
kan sägas internalisera en blick från utifrån? 

Min tanke är att Hemnet fungerar som en plattform för denna typ av 
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självövervakning hos individerna och blir till en förmedling av indivi-
dernas blickar på varandra och sig själva. Bilderna på andra lägenheter 
på Hemnet tenderar att bli internaliserad i människors medvetande och 
en avgörande dimension i deras gestaltning av sitt hem och liv. Det egna 
hemmet måste bestå i Hemnets ögon och uppfylla dess krav. Bilderna på 
andras lägenheter är hela tiden en potentiell bild av den egna lägenheten, 
vilket gör att man gestaltar sitt hem efter dessa kriterier. Man kan alltid 
synas på Hemnet, och bara känslan av att inte motsvara dess krav skapar 
obehag och en känsla av förlust. Man måste gestalta sin lägenhet så att 
den potentiellt fungerar på Hemnet och motsvarar de lägenheters estetik 
som presenteras där. Annars kommer man stå där som förlorare, eller så 
blir det en dyr affär att först inreda hemmet som man vill ha det själv 
(om det nu går att upprätthålla en estetik som går emot den rådande) för 
att sedan bygga om, måla om och renovera lägenheten så att den passar 
Hemnets blick. Man lever därmed genom ett perspektiv utifrån som har 
blivit den egna blicken: man gör den externa blicken till sin egen själv-
bild. Att gestalta sitt liv på detta sätt gör alienationen till regel – det är 
det främmande som är hemmets kriterium. 

Det finns ju givetvis ingen som övervakar oss i direkt mening, det 
finns inget övervakande subjekt med illvilja. Tornet är verkligen tomt, 
men det spelar ingen roll. Vi förmedlas via Hemnet och tycks därmed 
övervaka varandra, men atomiseras på samma gång och övervakar egent-
ligen snarast främst oss själva. Men därigenom att övervakningen blir 
individualiserad och atomiserad – precis i enlighet med den inrutning 
av det individuella som Foucault beskriver – blir denna fråga inte en 
individfråga, utan tvärtom en strukturell fråga om samhällets övervak-
ningsfunktioner. Hemnet blir åskådliggörandet av och kanalen för över-
vakandet, men det är inte Hemnet som övervakar. Kanske utgör spän-
ningen som ryms i möjligheten att smygkolla på andras lägenheter en 
huvudsaklig drivkraft i dessa skeenden, men resultatet blir tragiskt nog 
att smygtittaren bara övervakar sig själv. Smygtittandet är en sadism som 
egentligen blir till en sadomasochism. Smygtittaren fastnar i det nät av 
hem som Hemnet fångar in. Det privata blir fullständigt offentligt och 
denna tendens sker helt frivilligt. Människor inreder helt frivilligt sina 
celler utifrån Hemnets panoptiska blick. Man gör sig hemmastadd i cel-
len som alla potentiellt kan se in i och bejakar denna insyn. Övervakning 
är en mänsklig rättighet, särskilt om man har ”rent mjöl i påsen”. 

En kort exkurs om diskussionen om övervakningens problem: ofta 
framställs problemet med övervakning i dagens samhälle som ett pro-
blem av integritet, men en sådan problemformulering accepterar redan 
alltför mycket av övervakningens grundoperation om man ser till Fou-
caults modell. Att argumentera mot övervakning i integritetens namn är 
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att acceptera den separation och uppdelning av individerna som övervak-
ningen enligt Foucault använder för att etablera övervakningen. Över-
vakningen vill förhindra kommunikation mellan individerna som inte 
går via övervakningens centrum och i detta hjälper integritetsargumen-
tet till. Hemnet fungerar på samma sätt genom att bara låta individerna 
kommunicera genom sajtens förmedling, det finns ingen kommunika-
tion som kringgår detta centrum. 

Ljusets roll är central för både Foucaults tolkning av övervakningen 
och de estetiska imperativ som förmedlas via Hemnet. Att lägenheter 
idag i princip är att tvingade att gestaltas ”ljust och fräscht” (även om 
det nu finns andra trender med mer mörk färgläggning) framstår inte 
bara som en fråga om estetik. Det kan utifrån Foucault tolkas som ett 
internaliserande och accepterande hos individerna av det ljus som lyser 
upp deras boning/cell. Det finns inte längre någon impuls att försöka 
hålla något hemligt, utan man bejakar genomlysningen av lägenheten: 
allt ska synas! Detta sammanfaller dessutom med att lägenheterna vid 
fotografering i princip måste tömmas på saker. Lägenheterna framstår 
då som lika spartanskt tomma som genomlysta. Det som inte längre 
finns övervakas och erbjuds publiken. Lägenheterna stoltserar med sin 
tomhet. Via Hemnet öppnar man upp sig själv och visar upp allt det man 
inte längre har. 

Foucaults övervakningsteori tycks ge många perspektiv på Hemnets 
roll inom och funktion för hur människor på ett likformigt sätt gestaltar 
sina hem och liv. Genomlysningen bejakas liksom generellt insynen i det 
egna boendet. Men den starkaste kopplingen utgör idén hos Foucault att 
övervakningen övertas av den övervakade. Förmedlat via Hemnet kan 
individen sägas utveckla en blick på sig själv och sitt boende som den har 
svårt att undkomma. 
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