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Sammanfattning  
Stureplan lyfts ofta fram i medierna i sammanhang som rör en konsumtionskultur där ytlighet, 

materialism och lyxkonsumtion är några av ingredienserna. Andra sammanhang rör det vilda 

nattlivet, �bratsen� och champagnekrigen. Butikerna och dess luxuösa varor, nattklubbarna 

och restaurangerna men även finansföretagen och bankerna är några av komponenterna som 

inverkar på platsens karaktär och på människorna. I ett försök att klargöra Stureplankulturens 

varande eller icke-varande syftar denna uppsats till att undersöka uppfattningen om en 

specifik kultur kring Stureplan samt hur denna uppfattning ter sig i människors 

föreställningsvärld. Uppsatsen baseras på, i huvudsak, kvalitativa metoder där 

datainsamlingen har skett genom två fokusgrupper. Den ena har bestått av, vad vi definierat 

som, medlemmar av kulturen medan den andra fokusgruppen istället har bestått av personer 

som inte i lika hög grad tar del av vad Stureplan har att erbjuda. Därmed har den senare 

fungerat som en jämförelsegrupp för att tydliggöra vilka likheter och skillnader som finns i 

uppfattningarna om denna kultur.  Den huvudsakliga uppgiften i fokusgrupperna var att 

personifiera Stureplan genom att konstruera ett kollage. Undersökningen har emellertid även 

kvantitativa inslag, då vi valt att mäta respondenternas uppfattningar med hjälp av en likert 

skala. Utöver det har vi använt oss av en semantisk differential för att ta reda på hur platsens 

atmosfär upplevs. Således används kvalitativa och kvantitativa ansatser parallellt.   

 

Uppfattningen om Stureplan förefaller vara den samma, oberoende av betraktarens perspektiv, 

vare sig som aktör eller observatör. Yta, materialism, lyx och jakten efter statussymboler är 

vad som kännetecknar den allmänna föreställningen. Skillnader påträffas i den uppfattade 

innebörden och betydelsen av kulturens symboler och koder. Vidare olikheter gäller hur 

kulturen organiserar platsen. Medlemmarna förstår platsen som en enhet inom kulturens 

gränser, medan andra upplever platsen som fragmenterad, så till vida att tydliga olikheter 

urskiljs mellan rummets platser och människor. Det empiriska materialet visar hur kulturens 

aktörer påverkas och formas efter de värderingar och förhållningssätt som råder på den 

Stureplanska arenan. Resultatet blir en likartad identitet och kommunikation mellan 

medlemmarna. Mot bakgrund av detta drar vi slutsatsen att det finns ett särpräglat kulturellt 

uttryck som präglar området och dess aktörer, med andra ord är Stureplanskulturen en 

verklighet. Därmed går det att tala om en typisk Stureplans identitet som tillsammans med 

den mediala fokuseringen på Stureplan och det extravaganta utbudet konstituerar och formar 

platsen. 



 3

Innehållsförteckning 
 
Inledning ...............................................................................................................................4 

En historisk tillbakablick ....................................................................................................6 
Dagens Stureplan................................................................................................................9 

Uppsatsens åtaganden ........................................................................................................10 
Problematisering...............................................................................................................10 

Yrkesverksamhet ..........................................................................................................11 
Lyxkonsumtion.............................................................................................................12 
Nöjesetablissemanget....................................................................................................13 

Det visuella Stureplan.......................................................................................................14 
Avrundning av problemdiskussionen ................................................................................15 
Syfte.................................................................................................................................15 
Frågeställning ...................................................................................................................16 
Definitioner ......................................................................................................................17 
Avgränsningar ..................................................................................................................18 

Metod ..................................................................................................................................19 
Urval ................................................................................................................................20 
Tillvägagångssätt..............................................................................................................21 

Del I: Semantisk differential .........................................................................................22 
Del II & III: Gruppuppgifter för fokusgrupp .................................................................23 
Del IV: Individuella ställningstaganden ........................................................................24 

Tolkningslära och fenomenologi.......................................................................................24 
Analysmetod ....................................................................................................................25 
Kritik till valt tillvägagångssätt .........................................................................................27 

Teori ....................................................................................................................................29 
Skapandet av plats i relation till pengar, tid och rum .........................................................29 
Platsens betydelse för konsumtion ....................................................................................30 
Den offentliga klassen ......................................................................................................31 
Kultur �det godtagbara beteendet......................................................................................32 
Social identitet..................................................................................................................33 
Varuhusens inverkan på konsumtionen .............................................................................34 
Kläder och mode som kultur .............................................................................................36 
Vår önskan att önska.........................................................................................................37 
Föremål, företeelser och dess betydelser i kulturer ............................................................39 

Samhällets myter ..........................................................................................................39 
Tecknens semiotik ........................................................................................................40 

Empiri och analys ...............................................................................................................42 
Del I: Individuell uppfattning om Stureplans atmosfär ......................................................42 
Del II: Gruppdiskussion kring karta ..................................................................................44 
Del III: Kollaget ...............................................................................................................50 
Del IV: Individuella ställningstaganden ............................................................................58 
Kulturanalys .....................................................................................................................63 

Slutsats ................................................................................................................................67 
Avslutande diskussion ........................................................................................................69 
Källförteckning...................................................................................................................70 
Bilagor.................................................................................................................................72 

Bilaga 1: Frågeformulär ....................................................................................................72 
Bilaga 2: Sammanställning fokusgrupp 1 och 2.................................................................76 



 4

Inledning 
� Jag ser igenom er, tjejer. Ni går oftast på någon av gymnasieskolarna EG, 

Östra Real eller VRG. Då ni shoppar i Sturegallerian tittar ni snett på alla i er 

ålder som sticker ut för mycket. Er största svenska klädförebild är lillsessan. 

Tighta designerjeans instoppade i de höga bootsen med långt, enfärgat linne till. 

Långt halsband och fejk-designerväska. Oftast likadan hårfrisyr (långt, blonderat, 

snedbena, ingen lugg). Fejk-solbrända och noggrant sminkade. 

     Javisst, ni är mycket fräscha. Men innerst inne darrar ni av skräck för att vara 

först med någonting som sedan skulle visa sig vara fett ute. Initiativtagande är 

inte er grej. Ni iakttar andra bratkids noga �och granskar andra kritiskt. Ni är 

obarmhärtiga. För ni lever här och nu; på Kharma med helrör om kvällarna, på 

Café crème med espresso eller latte på dagarna. Topplistemusik i i-poden, Saint 

Tropez och Ebba von Sydow, paroditidningen Stureplan, vimmelsajter och 

Djurgårdspromenader. Det är ni. Fräscha som aldrig förr och mer klonade än 

någonsin. 

     Ni är så satans unga. Ni lever för att smälta in och för att känna en 

grupptillhörighet, precis som de flesta andra. Ni syns �och det vet ni. Ni söta och 

osäkra. Ni obarmhärtiga Stureplansbrudar.� 

 

Ovanstående citat är hämtat ur magasinet Bon nummer 28, 2005, och är insänt av signaturen 

Kritisk medborgare. Författaren till inlägget har ett tydligt kritiskt förhållningssätt till den 

livsstil och den stereotyp som denne förknippar med Stureplan. Givetvis avspeglar citatet 

insändarens personliga uppfattning men vi har en föreställning om att vissa delar av citatet 

även återfinns i en mer generell uppfattning om platsen, människorna och livsstilen kring 

Stureplan. Platsen och människorna är vanligt förekommande i media men även i den 

akademiska världen finns ett intresse som givit upphov till ett antal undersökningar och 

publikationer. Vare sig det fascinerar eller upprör är Stureplan ett fenomen som engagerar 

och de flesta har sin personliga uppfattning och åsikt om området. Stureplan anses av 

somliga vara det fashionabla Stockholms medelpunkt, den nya ekonomins Mecka. Andra 

anser att det folkliga, myllret av befolkningens mångfald, är borta. Kvar finns istället en 

känsla av stel elegans och en opersonlighet bland människor som främst värdesätter yta och 

materiella statussymboler. Oavsett vilken ståndpunkt den enskilde individen har i frågan 
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råder det där en stämning som med svårighet finner motsvarighet någon annanstans i 

Stockholm. Kanske finner denna atmosfär inte motstycke någon annanstans i landet.  

 

Den här uppsatsen berör den kultur som skapats kring Stureplan och vilka uttrycksformer 

denna har tagit sig. Genom att studera hur Stockholm utvecklats skapas en förståelse för hur 

Stureplan formats till vad det är i dag. Vilka faktorer skapade platsen och hur kommer det sig 

att det är just där vi hittar stadens mest förnäma utbud av varor och tjänster? För att få en bild 

av detta vänder vi oss för en stund till historieböckerna. En plats är en produkt av det förflutna 

och det är i det förflutna vi finner ledtrådar till hjälp för vår förståelse av Stureplan, både som 

plats och fenomen. Att skapa en plats är följaktligen en historisk produkt.  
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En historisk tillbakablick 

År 1857 nådde Stockholm det magiska befolkningstalet 100 000. Samtidigt väcktes en motion 

med förslag om upprättande av en projektplan för stadens blivande utseende. Mycket tydde 

på att Stockholm var på väg in i en ny era då Europas storstäder växte med rekordfart. 

Göteborg, beläget närmare de ekonomiska händelsernas centrum befann sig redan i en 

snabb expansion. Ökad frihandel och starkt stigande efterfrågan på svenska produkter 

bidrog till kraftiga ekonomiska tillväxtimpulser till Stockholms handels- och finansvärld. 

(Gullberg, 2001) 

 

Planerna för ombyggnationen av staden fick emellertid inga stående ovationer bland de 

styrande i staden. De dåliga gatorna, de usla sanitära förhållandena, den skrämmande höga 

dödligheten och eländet med den fruktade befolkningsexplosionen var nog så svåra att 

bemästra. Med kraftigt växande antal invånare i den illa skötta staden hotade de problem 

som myndigheterna skulle tvingas ta itu med att anta övermäktiga proportioner. Således 

väckte förslagen om Stockholms upprustning inget omedelbart gensvar, tvärtom var stadens 

ledande kommunalmän öppet fientliga. Det var först efter ett initiativ, av den 1862 års 

nytillträdde överståthållare Gillis Bildt, som idén om en stor plan togs på allvar. En plan 

med hygieniska ambitioner lades fram. Ett stort system med trädplanterade esplanader, 

avenyer, boulevarder och parker skulle sträcka sig över hela staden. Syftet var att motsvara 

behovet av �utrymme och bekvämlighet samt att skapa pulsådror för luften och ljuset till 

fromma för stadsinnevånarnas såväl kroppsliga som själsliga hälsa� (Gullberg, 2001, s. 39). 

 

Omkring 1870 startade omvandlingen av det lantliga Ladugårdslandet till det förnäma 

Östermalm. Ladugårdslandet var före 1800-talets mitt inte förnämare än Södermalm eller 

Kungsholmen. Under 1860-talet bodde istället den nobla världen i trakterna kring 

Kungsträdgården och Berzeliipark. Strandvägen blev Stockholms första esplanad och var 

redan från början tänkt att genom sitt läge, sin bredd och sina alléer bli en gata vars like 

knappast skulle finnas i Europa. Den nya strandgatan beskrevs före dess tillkomst som en 

gata �med ståtliga moderna byggnader och de skuggiga alléerna i sin mitt, ledande till 

Stockholms mest besökta och mest omväxlande förlustelseort� (Högberg, 1981, s. 156). Det 

var en träffande beskrivning av den blivande Strandvägen vilken också mer än andra av 

Stockholms gator kommit att framstå som den högsta borgarklassens gata. 
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Efter en upprustning av Humlegården omkring år 1870 sågs möjligheten att bygga hus med 

förnämligt läge och karaktär invid parken. Längs Sturegatan byggdes nu stora och prydliga 

byggnader med eleganta fasader mot Humlegården. Efter Sturegatans förlängning ner till 

Stureplan på 1880-talet blev Sturegatan mellan Karlavägen och Stureplan tidens 

�snobbränna�. Platsen, uppkallad efter den adliga ätten Sture, var mötesplatsen framför 

andra, en träffpunkt för olika sociala skikt i staden. (Högberg, 1981) 

 

Stockholms administrativa och ekonomiska centrum var vid denna tid helt koncentrerat till 

Gamla stan. Längs Västerlånggatan löpte stadens främsta butiksstråk. Nationens och stadens 

politiska och administrativa ledning utövades från den norra delen av Stadsholmen och 

Riddarholmen. Nedre Norrmalm etablerade sig som annex till butikscity i Gamla stan och 

under slutet av 1800-talet låg den allt större delen av det växande city på Nedre Norrmalm. 

Avgörande faktorer för denna utveckling var bristen på expansionsutrymme i Gamla stan 

men kanske främst de snabbt växande systemen för personaltransporter. Nedre Norrmalm 

blev det förnäma Stockholms mest eftertraktade boplats trots att stadsdelen berördes av 

långtgående renoveringsförslag. Samtidigt trängdes nöjesetablissemanget till viss del undan 

av den växande finanssektorns etableringar. I början av det nya århundradet kom Birger 

Jarlsgatan tillsammans med anslutande gator att bli ett nytt detaljhandelsstråk. Tidens 

nöjescentrum sträckte sig från Operan i sydväst och utvidgades i och med uppförandet av 

Dramaten, som var fullbordat 1908. Noblessen valde emellertid att fly den allt intensivare 

pulsen på Nedre Norrmalm och skapade nya fashionabla adresser vid lugnare stråk på 

Östermalm. (Högberg, 1981) 

 

Även om stadens främsta butiksstråk löpte längs Västerlånggatan låg stadens mest förnäma 

butiker invid Drottninggatan och Regeringsgatan. Dessa uppfyllde emellertid inte det 

fashionabla folkets önskemål. De eftersökte istället varuhus som vid sekelskiftet fanns på 

kontinenten. I Stockholm var det främst två företag som hade sådana koncept och vände sig 

till en förhållandevis exklusiv publik, - Joseph Lejas Pariser-bazar och KM Lundbergs. Det 

senare öppnades år 1898 på adressen Stureplan 3, i det nuvarande Johnsonhuset. Det var ett 

magnifikt varuhus som då togs i bruk och beskrevs förförande av medierna: 
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�I stora skyltfönster visades säsongens modenyheter. De rikt 

skulpterade mahognyportarna ledde in till en hall vars tak bars upp av 

fyrtio pelare. Mitt i hallen fanns en vinterträdgård med en porlande 

springbrunn. En dubbeltrappa ledde upp till andra våningen med dess 

vitlackerade järnbalustrad. Längs väggarna fanns välfyllda hyllor och 

spegelblanka mahognydiskar, och bak dessa rörde sig behändigt 

affärens intelligenta, artiga och tillmötesgående biträden, damerna i 

uniform av klädsamma mohärklänningar�. (Högberg, 1981, s. 308) 

 

Under 1902 gick de båda kedjorna samman under namnet Nordiska kompaniet, NK, som 

blev Skandinaviens största varuhus. När Josef Sachs tio år senare ensam tog över ledningen 

för företaget dröjde det bara något år innan rörelsen flyttade till Hamngatan. Klockan 10 

den 22 september 1915 öppnade NK för allmänheten på sin nya adress. NK-varuhuset var 

den stora nyheten och Stockholm hade fått sitt första riktiga, kompletta varuhus i 

internationell klass (Glück, Neuman & Stare, 1998). Stureplan och Hamngatan låg redan då 

i ett cityområde. Under vardagarna fylldes de banker, kontor och ämbetsverk som fanns i 

området av invånarna på Östermalm och från villaförorterna. Det gav området en stor och 

köpstark kundkrets som inte fann motstycke i andra delar av staden (Högberg, 1981).  

 

Sedan århundraden delas Stockholm av Brunkebergsåsen i en östlig och en västlig del. 

Förbindelserna mellan de båda stadsdelarna, Kungsgatan och Hamngatan är av tämligen 

sent datum, den förra öppnades under 1911 och den senare följde efterkrigstidens 

cityreglering (Franzén i Fronesis nr 18, 2005). Som vi förstår av historien var den östra 

sidan av staden, redan på 1800-talets slut, även den finare. Här låg Berns salonger, de stora 

bankpalatsen längs Kungsträdgårdens östra sida, försäkringsbolagen längs den då nya 

Birger Jarlgatan och Stureplan, det fina varuhuset NK och den förnäma Biblioteksgatans 

delikatessbutiker. Således skapades Stockholms borgerliga del, den östra, och därmed 

Stockholms folkliga del, den västra och redan på den tiden var skillnaden mellan den östra 

och den västra cityhalvan av social innebörd. 
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Dagens Stureplan 

Stureplan gestaltades under decennierna före sekelskiftet 1900 och dekorativa stenfasader i 

skilda historiska stilar vittnar om stadens borgerlighet. Den tidigare historien har givit 

förutsättningar för vad platsen är idag. Brunkebergsåsens delning av Stockholm, med 

resultatet av en borgerlig och en folklig del, tillsammans med de sena förbindelserna dem 

emellan har fått stora konsekvenser i ett ekonomiskt/historiskt intresse.(Franzén i Fronesis nr 

18, 2005)  

 

Under 1960- och 1970-talet var emellertid Stureplan en relativt anonym plats och först under 

1980- och 1990-talets ekonomiska boom konstituerades Stureplan som den plats den idag är. 

Viktiga händelser som skedde under 1980-talet var avregleringen av kreditmarknaden och den 

finansiella expansionen fram till 1990-talets slut. Aktie- och optionsbörsen låg mindre än ett 

kvarter från Stureplan, vilket accentuerade den finansiella kulturen. Innan IT-bubblan sprack 

låg branschens mest framgångsrika företag i eller i närheten av området. Det unga 

finansfolket levde en extravagant livsstil och påminde mycket om den unga generationen som 

sextio år tidigare exponerade sin framgång på de barer och nattklubbar som då plötsligt växte 

fram. (Franzén i Fronesis nr 18, 2005) 

 

När Sturegallerian invigdes 1989 fräschades även torget upp och trafiken lades om. Resultatet 

blev ett torg för människor att vistas på och �galleriabygget verkar ha fungerat som en 

spjutspets för den entreprenörsurbanism som vid den här tiden började uppgradera hela 

butiks- och restaurangmiljön i den gyllene triangeln� (Franzén i Fronesis nr 18, 2005, s. 142). 

Begreppet entreprenörsurbanism kan här tolkas utefter att det främst var privata aktörer som 

var ute efter att skapa en ny plats genom att designa rummet med hjälp av lyxiga butiker och 

nattklubbar. I november 2005 återinvigdes Sturegallerian efter ännu en ansiktslyftning och 

detta kan ses som ännu ett exempel på vad Franzén kallar entreprenörsurbanism. 
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Uppsatsens åtaganden 

Problematisering 

Frågor som �Vems är staden?� och �Vem har rätt till staden?� avser det politiska i staden, det 

vill säga att den inte självklart tillhör alla (Franzén, Fronesis nr 18, 2005). Även om den inte 

är förbehållen vissa grupper har den trots det formats för somliga gruppers användning mer än 

för andras. Ur ovanstående inledning kan vi utläsa att Stureplan har en lång historia som en 

adelns och borgerlighetens plats. Platsen och dess historia, tid och rum, inverkar på det som 

sker idag. Mycket av det som förefaller alldagligt i vardagen är egentligen historiskt bestämt 

(Barthes, 1973). Genom att studera beteenden och artefakter i samhället skapas en möjlighet 

att genomskåda dess betydelse och innebörd (Fiske, 2001).  

 

Offentliga platser i samhället tillhör allmänheten, även om allmänheten ofta förblir anonym i 

förhållande till platsen. Vad gäller de organiserade verksamheterna som huserar på platsen, 

eller invid den, är det annorlunda. Det sätt som de organiserar sin verksamhet återverkar på 

platsens karaktär. Exempelvis utvecklas ett intresse i hur platsen fungerar, vilket ofta medför 

en strävan efter att aktivt försöka påverka den. Det är emellertid inte alltid detta märks. Det 

kan ske genom att vissa verksamheter väljer att etablera sig på platser med den �rätta� 

atmosfären, även om det är en fråga om resurser. Stora investeringar är ett annat sätt att göra 

dessa strävanden synliga. Ett aktivt förnyande av platsen eller ett aktivt marknadsförande av 

den vittnar om de privata drivande krafterna och dess intresse i att påverka den till fördel för 

det egna intresset. (Franzén i Fronesis nr 18, 2005) 

 

Stureplans omvandling var ett resultat av områdets fastighetsägares avsiktliga strävanden, 

vilket manifesterades tydligt genom byggandet av Sturegallerian. Här fanns en uppenbar vilja 

till förändring och resultatet blev möjligtvis kraftigare än vad de inblandade aktörerna kunnat 

föreställa sig (Franzén i Fronesis nr 18, 2005). I konstitueringen av platsen sammanföll det 

nya arbetslivet eller den nya ekonomin, representerat av finansmarknadens aktörer, det nya 

nöjeslivet och lyxkonsumtionen och det ter sig som om �ingen annan aktör än platsen själv 

verkar ha koordinerat detta, eller mindre kryptiskt: Stureplan hade förutsättningarna att 

samtidigt härbärgera dessa tre utvecklingar� (Franzén i Fronesis nr 18, 2005, s. 151). 
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Resonemanget ovan ligger till grund för vad vi valt att betrakta som grundpelare i 

organiserandet av en eventuellt förkommande kultur kring Stureplan. Vi tänker oss att de tre 

dimensionerna; yrkesverksamhet, nöjesliv och lyxkonsumtion, sammanlänkas i en pyramid.  I 

toppen placerar vi yrkesverksamheten och de arbetstillfällen den genererar. De övriga två 

placeras i pyramidens nedre del.  

 
 

Yrkesverksamhet 

  
        Lyxkonsumtion                                       Nöjesetablissemang 

 

Figur 1. Kulturtriaden 

 

Vi väljer att kalla denna konstellation kulturtriaden då det är dessa tre faktorer vi bedömer 

vara de främsta aktörerna i det �visuella� Stureplan, en term som får sin förklaring senare, 

men först låt oss förklara vad som ingår i respektive dimension.  

 

Yrkesverksamhet 
Under denna första kategori inbegripes finansföretag, banker, mediedistributörer, 

reklambyråer och så vidare. Vad som emellertid inte ingår i denna kategori är de som arbetar i 

området inom butik- och restaurangverksamhet då dessa indirekt innefattas av de två övriga 

kategorierna. Det är troligt att Stureplans yrkesverksamheter med bank- och 

finansmarknadsaktörerna i spetsen styr över platsen och rummet, i och med dess inflytande 

över stora mängder kapital. Genom att fokusera på relationen mellan pengar, tid och rum 

kommer vi närmare den fullständiga bilden och förståelsen av hur staden utvecklas och vilka 

de bakomliggande krafterna till förändringen är (Harvey i Fronesis, nr 18, 2005). Pengars 
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förmåga att lagras på en plats innebär att rummet uppnår gränslösa mängder makt och 

koncentrationer av makt kan användas för att skapa stora förändringar i den lokala miljön 

(Harvey i Fronesis, nr 18 2005).  

 

Även de mediedistributörer som finns representerade i området har stor inverkan på 

samhällets och rummets utformning. Samhällets invånare utsätts kumulativt för 

medieexponering och mediekonsumtion är i urbana samhällen den största aktivitetskategorin 

efter arbete, medierna är ett uttryck för vår kultur och vår kultur influeras av det material som 

medierna tillhandahåller (Castells, 2000). Därmed torde media fungera som ett maktmedel 

kring Stureplan och tillsammans med koncentrationen av pengar inverka på människornas 

levnadsmönster.   

 

Lyxkonsumtion  

I alla kulturella samanhang finns medvetet eller omedvetet konstruerade koder som är fulla av 

mening och innebörd (Fiske, 2001). Koderna kan ses överallt och det har blivit allt tydligare 

att tillhörighet signaleras genom val av varor och tjänster (Bond, 2002). Genom kläderna har 

individen ständigt tillgång till det medium som sänder sitt budskap till omgivningen. Då 

klädseln är någonting vi ständigt bär med oss innebär det att den har en mycket betydande roll 

som kommunikationsmedel. Versace, Louis Vuitton, Gucci, Armani, Mulberry och Hugo 

Boss är några av de internationellt erkända modehus som huserar kring Stureplan med egna 

butiker. Det finns emellertid långt många fler butiker som saluför kläder, inredning, smycken, 

klockor med mera från det högre marknadssegmentet. Yves Saint Laurent, Dior, Cartier, 

Rolex och Burberry är några av de lyxvarumärken vars produkter finns representerade i 

butikerna. Om området kring Stureplan håller detta utbud för dem som vistas där torde det var 

möjligt att se det som ett utbud av rådande koder för rummet Stureplan. Som individer nöjer 

vi oss inte med att bli tillskrivna en identitet utan lägger ner vissa ansträngningar på att skapa 

oss en personlighet och få andra att uppfatta denna (Hurd, Olsson & Öberg, 2005). 

 

Människors önskningar, ambitioner och behov präglas och utvecklas utifrån det geografiska 

område de befinner sig i. Vart vi växer upp och bor har stor inverkan på vad vi konsumerar 

och på vår livsstil. Det finns olika utbud av varor och tjänster i olika områden och därmed 

utvecklas olikheter i människors livsstilar. Konsumtionsmönster varierar mellan länder och 

städer men även mellan olika stadsdelar. På vilken sida av en gata individer bor och rör sig 

kan också påverka vad de spenderar sina pengar på. (Malhotra & Birks, 2005) 
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Triviala företeelser i vardagen, så som den mat vi äter, hur vi inreder våra hem, hur vi klär 

oss, vilken bil vi kör och så vidare, framhäver för individen och omvärlden både identitet och 

gemenskap. Hur vi beter oss och hur vi gestaltar vår kropp är ett sätt att låta omgivningen 

förstå vilka vi är. Vår kropp kan ses som ett expressivt redskap genom vilket vi förmedlar 

egenskaper. Detta redskap blir ett kommunikationsmedel, en duk på vilken ledtrådar om 

status, klass, kön, politiska värderingar med mera porträtteras. Den fysiska kroppen, av kött 

och blod, upphör att synas och ersätts istället av ett system av symboler, vår kropp kan således 

anses ge ifrån sig intryck och förnimmelser, inte dofter (Corrigan, 2004). Ofta är det genom 

kläder och andra fysiska attribut som kulturen tydliggörs. I dagens samhälle är det näst intill 

en självklarhet att kroppen är avläsbar och att kläder kommunicerar (Nilsson, 2005). Mot 

bakgrund av Castells teori om flödesrummet, där flöden av kapital, bilder, ljud och symboler 

med mera ger rummet mening i förhållande till samhället (Castells, 2005), tillsammans med 

Barthes resonemang kring att varje objekt, handling eller företeelse har en betydelse och att 

ingenting är utan mening (Barthes, 1973) torde lyxkonsumtionen ha en betydande roll i 

kulturen. Den täta förekomsten av lyxvaror kring Stureplan vittnar om de rådande koderna i 

kulturen, vilka i sin tur ger uttryck för de värderingar som finns i området.   

 

Nöjesetablissemanget  
En tydlig markör som inflytelserikt har bidragit till att forma Stureplan till vad det är idag är 

nattlivet. Nöjesetablissemanget är ingen ny företeelse i området kring Stureplan utan har i alla 

tider under den Stureplanska historien präglat området. Emellertid är det ur de senaste 20 till 

25 åren Stureplans rådande position och anseende härrör, även om det var den tidigare 

historien som givit förutsättningarna för detta (Franzén i Fronesis, nr 18, 2005).  

 

I likhet med det arbetsliv och den konsumtion som ger platsen dess rytm under dagen har det 

skapats ett exklusivt nöjesliv som anvisar rytmen och tempot under dygnets småtimmar. 

Köket, Sturekompaniet, Spy Bar och Kharma (nuvarande Plaza) är några av de krogar där 

exklusiviteten verifieras rituellt genom de instiftade kösystemen och där det inte medför att du 

släpps in, trots att du är den som köat längst. Inte heller är kön ett tecken på att det är fullsatt. 

Istället tillåts de exklusiva krogarna välja sin publik, vilken släpps in utan att behöva köa. 

Nattlivet anses av somliga ha bidragit, mer än någonting annat, till att skänka Stureplan 

glamour (Franzén i Fronesis, nr 18, 2005). Platsen är numera känd mycket tackvare sina 

kändistäta restauranger och nattklubbar, dess exklusiva affärer och shoppingstråk samt den 

finansiella kulturens attraktionskraft på media. 
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Det visuella Stureplan 

Faktorerna i kulturtriaden bedömer vi vara de främsta aktörerna i det �visuella� Stureplan. 

Respektive dimension bidrar till det visuella på ett för varje dimension särpräglat sätt. Vad 

gäller dimensionen yrkesverksamhet bidrar den till att företagen ständigt förekommer i media 

och följaktligen figurera även platsen, om än indirekt, i diverse medier.  

 

De iögonfallande butikerna och affärsstråken ger uttryck för vad som benämns �conspicuous 

consumption�. Drivkraften anses då vara att konsumera för konsumerandets skull samt att 

konsumtionen fungerar som ett medel för differentiering mellan olika typer av konsumenter. 

Detta sker genom att konsumenterna stoltserar och exponerar den egna förmögenheten och 

statusen. (Veblen, 1899)  

 

Vad gäller nöjesetablissemanget är det även här en fråga om en iögonfallande konsumtion. 

Det visuella understryks av de många webbsidor som varje vecka publicerar nytagna bilder av 

de festande människorna. Webbsidorna specialiserar sig på att dokumentera, beskriva och 

notera evenemang och besökare. Vem som var där, vilka de var där med, vad de hade på sig 

och vilken dryck som konsumerades. Bilderna kan ses som en form av dokumentation av 

livsstil och konsumtionsvanor (Östberg & Borgerson, 2004). Tidningar som Hänt Extra, Se 

och Hör, Svensk Damtidning med flera publicerar även dem i varje nummer ett antal bilder 

från tillställningar som ägt rum på platser kring Stureplan. Exklusiviteten verifieras således 

ideligen av de i tidningar och på nätet publicerade evenemang- och partybilderna samt de 

instiftade kösystemen på Stureplans teaterscen. 

 

Vi är dock medvetna om att det i området kring Stureplan även finns nöjesliv, butiker och 

yrken av mindre exklusivitet. Exempelvis kan nämnas butiker som säljer husgeråd eller kläder 

till grossistpriser, diverse korv- och tobaksförsäljare samt �mindre glamourösa� restauranger 

och uteställen. Anledningen till att vi här väljer att fokusera på det mer förnäma utbudet av 

yrken, varor och tjänster är att det är dessa som huvudsakligen förekommer i media och som 

kontrasterar mot övriga Stockholm. Enligt vår tro, är det därför detta som kopplas samman 

med området.  
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Avrundning av problemdiskussionen  

Platsbegreppet handlar således om mening, om föreställningar eller representationer som kan 

knytas och som knyts till en bestämd geografisk plats (Franzén i Fronesis nr 18, 2005), även 

om det är det historiska som konstituerat den plats vi uppfattar idag. När platser inte kan 

förstås som avgränsade rum eller endast genom en studie av platsens förhållanden är det 

relevant att undersöka de tre dimensionerna i kulturtriaden för att skapa en förståelse för 

huruvida det konstituerats ett subkulturellt avtryck på området och på människorna kring 

Stureplan. Det är vår tro att det är i det vardagliga förutsättningarna för att finna 

informationen om en eventuell kultur återfinns.  

 

Vi har i den historiska tillbakablicken sett hur Östermalm och Stureplan formades från en 

överbefolkad och nedsmutsad stadsdel med stora hygieniska problem, till en modern del av 

staden med boulevarder och avenyer, varuhus och förnäma bostadsområden. För att sedan 

vidareutvecklas till den visuella plats den är idag. För den som spenderar några timmar på 

platsen är det inte en omöjlighet att tänka sig området som en visuell teater med tjusig 

rekvisita och förnäma skådespelare. Stureplan har i mångas ögon kommit att bli ikonen för 

Stockholms glamourscen.  

 

Vi kommer i denna uppsats sondera, vad vi tror vara, ett smalt subkulturellt uttryck som sätter 

sitt avtryck på området. Vi ämnar utforska förekomsten av en kultur som sätter sin prägel på 

de människor som vistas där och studera de uttrycksformer denna har tagit sig. Vi benämner 

detta, något uppseendeväckande, fenomen �Stureplanskulturen�.   

 

Syfte 

Genom att undersöka uppfattningen om en särpräglad kultur kopplad till rummet Stureplan, 

syftar denna uppsats till att undersöka Stureplanskulturens varande eller icke-varande. Vi 

avser vidare utforska hur denna kultur ter sig i människors föreställningsvärld, det vill säga 

hur kulturen uppfattas.  
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Frågeställning 

Människors konsumtionsmönster och livsstil präglas till stor del av det område de lever, bor 

och rör sig i. Därmed torde vad Stureplan har att erbjuda i termer av utbud, upplevelser, 

atmosfär och så vidare få effekter på exempelvis sociala upplevelser, status, auktoritet, 

självförverkligande och dragningskraft till likasinnade. Vi har utifrån ovanstående 

resonemang kommit fram till följande frågeställningar: 

 

• Vad kännetecknar uppfattningen om platsen Stureplan och dess 

aktörer?  

 

• Vilka likheter och skillnader finns i uppfattningen gällande 

platsen Stureplan och dess aktörer, beroende på betraktarens roll 

som aktör eller observatör?  

 

• Har den eventuella Stureplanskulturen effekter på identitet, 

gemenskap och kommunikation? 

 

• Går det att urskilja en typisk Stureplansidentitet och hur ger 

denna i så fall form åt platsen Stureplan?   
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Definitioner 

Kulturbegreppet: Det har successivt skapats ett allt mer differentierat sätt att använda 

begreppet kultur och det har blivit svårare att definiera vad kultur egentligen är. Både i 

samhällslivet och inom forskningen finns olika uppfattningar om vilket kulturbegrepp som 

bör användas. Kultur kan sägas vara ett kollektivt medvetande, vilket innebär att många 

människor har delade synsätt och värderingar, vilka kan vara mer eller mindre medvetna 

(Bringéus, 2001). När vi talar om kultur avser vi därför intresset för de koder, föreställningar 

och värden som människor delar, kommunicerar och bearbetar i socialt handlande (Ehn & 

Löfgren, 2001). 

 

Aktörer och observatörer: I frågeställningen används begreppen aktörer och observatörer, 

vilka även kommer att användas under uppsatsens gång. Benämningen aktörer innefattar 

personer som är en del av kulturtriaden och därmed torde ta en större del av 

Stureplanskulturen. Vad gäller beteckningen observatörer ska den i detta sammanhang inte 

uppfattas som personer vilka aktivt intresserar sig för att studera platsen och människorna 

kring Stureplan. Istället bör termen förstås som personer vilka inte innefattas av kulturtriaden, 

det vill säga varken arbetar, shoppar eller roar sig i någon större utsträckning kring Stureplan. 

Därmed fungerar observatörerna som en jämförelsegrupp till aktörerna. 

 

Stureplan: Platser kan inte förstås som avgränsade rum, gränser är ofta diffusa och porösa 

och det går inte att begränsa Stureplan enligt dessa kriterier (Franzén i Fronesis nr 18, 2005). 

Även om adressen Stureplan är entydigt avgränsad, liksom själva torget, inverkar många 

verksamheter i de direkt anslutande kvarteren på vad som bestämmer platsen. 

Finansmarknadsaktörer, nattklubbar samt förnäma butiker är några av dessa viktiga element 

(Franzén i Fronesis nr 18, 2005). Denna uppsats kräver att klarhet ges till hur det geografiska 

området ser ut. Eftersom det inte är adressen Stureplan som avgör rummet är det väsentligt att 

visa vilka kvarter som vi räknar till Stureplan. Platsen är således mer än adressen och torget. 

Nedan visas, vad vi avser vara, området Stureplan inom det rödmarkerade fältet.  
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Bild 1. Karta över platsen Stureplan 
 

Avgränsningar  

Då denna uppsats skrivs under den företagsekonomiska institutionen berörs främst intressen 

som är centrala inom denna ram. Därmed behandlas inte de moraliska och etiska aspekterna i 

någon större utsträckning utan det är konsekvenserna för platsen och människorna, i termer av 

konsumtion och identitetsskapande, som är uppsatsen huvudintresse. Det är emellertid 

ofrånkomligt att uteslutande undvika att beröra ämnen som exempelvis att Stureplan kan ha 

formats för somliga gruppers användning mer än för andras, då det påverkar konstituerandet 

av platsen och därmed inverkar på människorna.        
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Metod 
En observation av rummet och platsen, det vill i vårt fall säga Stureplan, har legat till grund 

för uppslaget av denna uppsats. Vi har som två icke-stockholmare, inflyttade från två mindre 

städer i Sverige, fått känslan av att det kring Stureplan finns en karaktär och atmosfär vilken 

ingen av oss tidigare upplevt. Den största kontrasten, vilken vi båda känner igen, berör 

omständigheten att distinktionen mellan olika klasser i samhället här är mer påtaglig. 

Människor tillåts i större utsträckning framhäva sin status. Vår erfarenhet är att detta inte ges 

samma möjlighet på andra platser där istället den svenska jantelagen sätter gränserna. 

Givetvis finns det även på andra orter personer med resurser att göra och köpa vad de önskar, 

skillnaden ligger istället i att statusen inte gestaltas visuellt i samma omfattning som kring 

Stureplan. Dessa observationer har väckt intresset att undersöka existensen av 

Stureplanskulturen och hur uppfattningarna om denna ter sig. 

 
Vi har erfarit att detta ämne till viss del är känsligt för personer att tala om och att ta ställning 

till. Detta berör främst respondenternas ovilja att tala om sin relation till den livsstil som 

förknippas med Stureplan samt den bild som medierna ofta gestaltar. Vi har samtalat med 

personer, som för visso enligt oss, fallit under kategorin Stureplansaktörer men som inte vill 

kännas vid ett deltagande i vad som eventuellt skulle kunna vara en Stureplanskultur. Detta 

har givit anledning till att vi valt ett angreppssätt som indirekt får respondenterna att tala om 

fenomenet utifrån ett allmänt ställningstagande, istället för att tala om det ur ett jagperspektiv. 

Vi har därför valt att i huvudsak genomföra en kvalitativ undersökning, där datainsamlingen 

har skett genom två fokusgrupper. Till skillnad mot en kvantitativ undersökning, som utgår 

från att det typiska eller det särskiljaktiga finns i mängden av en viss kvalitet, söker en 

kvalitativ metod efter den sorts kvalitet som är typiskt för en företeelse eller efter vad som 

skiljer en företeelse från en annan (Eneroth, 1994). Den kvalitativa metoden utgår från en 

verklig företeelse och underförstår att varje företeelse är kvalitativt unik (Eneroth, 1994).  

 

Undersökningen innehåller emellertid även kvantitativa inslag då vi valt att mäta 

respondenternas uppfattningar med hjälp av en likert skala. Utöver det har vi tagit hjälp av 

metoden semantisk differential för att beräkna ett genomsnitt av resultaten, i ett försök att 

finna likheter och skillnader i uppfattningarna om platsens atmosfär. Därmed används 

kvalitativa och kvantitativa ansatser parallellt under uppsatsens analysarbete. Detta gör att 

kvalitativ data kan belysa de siffermässiga resultaten och att talen kan säga något om fyndens 
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utbredning i undersökningens kvalitativa delar (Johannesson & Tufte, 2003).  Genom att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa ansatser har vi använt oss av vad som kallas 

metodtriangulering. Triangulering innebär att se på ett fenomen från flera perspektiv, det vill 

säga att använda olika tekniker för att samla in och analysera data (Johannesson & Tufte, 

2003). Vi har därmed använt resultatet från de olika ansatserna för att stärka den genomförda 

undersökningen.      

 

Verkligheten kan ses utifrån flera olika synsätt, bland vilka vi har valt att studera verkligheten 

som en symbolisk diskurs. Ur detta perspektiv ses den sociala verkligheten som ett utbyte och 

en fråga om förhandlingar mellan subjektiva individuella tolkningar av de �etiketter� som 

sätts på människor, saker och situationer, vilket resulterar i delade sociala regler. Vi har valt 

att se verkligheten utifrån detta synsätt, då det är användbart för att studera de mönster av 

symboliska relationer och betydelser som framkommer genom mänskliga handlingar och 

interaktioner. I skapandet av denna form av verklighet använder medlemmarna språk, 

etiketter, rutiner och kultur för att tolka, modifiera och ibland även överge de �manuskript� 

som de spelar eller agerar efter. (Bjerke, 1989)  

 

Målet är att genom fokusgrupperna samla in och ordna observerat data till något begripligt för 

att få svar på frågan vad det egentligen är vi ser. Syftet med fokusgrupperna är att skapa ett 

forum där respondenterna känner sig tillräckligt bekväma för att kunna reflektera och skildra 

sina känslor och beteenden. Metoden medför ofta synergieffekter genom att en respondents 

kommentar kan leda till kedjereaktioner från de övriga i gruppen och oväntad information kan 

erhållas (Malhotra & Birks, 2005).  

 

Urval 

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen och respondenter bjöds in till att delta i en 

fokusgrupp. Olika personer deltog vid de olika tillfällena. Vi önskade se om uppfattningarna 

om en eventuell Stureplanskultur skiljde sig åt beroende på om respondenterna var vad vi valt 

att kalla aktörer eller observatörer. Som vi tidigare beskrivit avser vi med aktörer personer 

som agerar inom kulturtriaden, det vill säga de som är yrkesverksamma kring Stureplan, samt 

de som tar del av lyxkonsumtionen eller nöjesetablissemanget. Observatörer definierar vi som 

personer vilka tar en mindre del av kulturtriadens dimensioner. För att kunna täcka så många 

aspekter som möjligt av det studerade krävs att urvalet maximerar antal relevanta kvaliteter 
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(Eneroth, 1994). Vi har därmed strävat efter att respondenterna inom grupperna bör vara lika i 

termer av demografi och socioekonomiska faktorer, men även olika vad gäller ålder, 

civilstånd, utbildning och yrke. Detta för att vi skall kunna erhålla skilda uppfattningar och 

erfarenheter.  

 

Urvalet syftade således till att innehålla så många olika slags kvaliteter som möjligt och 

gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Genom att fråga personer i vår närhet om de 

känner någon som passar in på våra kriterier har vi valt ut undersökningens respondenter.  

Urvalsmetoden var i vårt fall mer relevant än till exempel ett slupmässigt urval, där risken 

finns att de vanligaste kvaliteterna dominerar undersökningen medan de mindre vanliga inte 

alls kommer med (Trost, 2001). Personerna är därför strategiskt utvalda utifrån ovanstående 

resonemang och vi har medvetet valt vilka som ska medverka i undersökningen. Vad vi 

senare benämner som fokusgrupp 1 är personer som går under beteckningen aktörer. För att 

kunna jämföra denna grupps uppfattning med observatörernas uppfattning om 

Stureplanskulturen har vi även tagit fram en jämförelsegrupp, fokusgrupp 2. De båda 

fokusgrupperna bestod utav sju personer vardera. 

 

Tillvägagångssätt 

För respektive fokusgrupp valde vi ut platser där vi trodde att respondenterna skulle känna sig 

tillräckligt bekväma och avslappnade för att kunna svara på frågor och diskutera ämnet så 

ärligt och ohämmat som möjligt. Vid varje session erbjöds respondenterna mat och dryck 

samt tillfälle att först bekanta sig med varandra. Därefter följde en kort presentation av de 

kommande uppgifterna. Den information som respondenterna fick angående syftet med 

undersökningen var sparsam då vi inte vill styra dem för mycket. Vi valde att i ett initialt 

skede säga att undersökningen rörde livsstil och levnadsmönster hos boende i Stockholm, 

därmed var motivet för undersökningen delvis förtäckt. Informationen syftade till att ge 

respondenterna tillräckligt med upplysning för att kunna utföra uppgifterna tillfredställande 

men samtidigt minimera risken för att vi som moderatorer allt för mycket skulle styra in dem 

på önskat ämne.  

 

Undersökningen inom varje fokusgrupp bestod av fyra delar, varav två var individuella 

uppgifter och två var gruppuppgifter. Dessa sammanfattas nedan. 
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Figur 2. Översikt av undersökningens tillvägagångssätt 

 

Del I: Semantisk differential 
För att ge respondenterna en referensram inledde vi med en individuell uppgift där de ombads 

reflektera över ett antal motsatsbegrepp, gällande atmosfären kring Stureplan, Hamngatan, 

Drottninggatan och Kungsgatan. Motsatsbegreppen var framtagna för att erbjuda en 

heltäckande bild av den tänkbara atmosfären, utan att vara för nyanserande. Metod benämns 

semantisk differential, vilket är en vanlig metod för att studera betydelser eller konnotationer 

och utvecklades, år 1967, av Charles Osgood (Fiske, 2001). Vi fokuserade här på 

respondenternas uppfattningar och konnotationer angående de valda miljöernas atmosfär. 

Begreppet konnotation får sin förklaring senare i uppsatsen, men kort avses det samspel som 

sker när ett tecken möter en användares uppfattningar eller känslor samt de värderingar som 

gäller i en kultur (Fiske, 2001).  

 

Utöver att ge respondenterna en referensram samt få dem i rätt sinnesstämning var syftet att 

upptäcka om det gick att urskilja någon speciell uppfattning angående området kring 

Stureplan. Anledningen till att vi valde de fyra miljöerna var att undersöka skillnader och 

likheter i uppfattningen mellan miljöer som rent geografiskt ligger mycket nära varandra. I 

uppsatsens empiridel presenteras en genomsnittsberäkning av resultaten för att tydliggöra 

I. Individuellt genomförd semantisk differential gällande 
atmosfären kring Stureplan, Hamngatan, Drottninggatan 
och Kungsgatan 

 
Inspirerande     __        __        __        __        __        __    Deprimerande 
Vänlig              __        __        __        __        __        __    Ovänlig 
Avkopplande   __        __        __        __        __        __    Stressig 
 
II. I grupp studera karta över Stockholms innerstad och 

diskutera vad respondenterna samstämmigt anser vara 
utmärkande områden. Vad kännetecknar dem? 

 
III. I grupp utforma kollage med hjälp av ett antal tidningar 

och magasin där Stureplan personifieras. 
 

IV. Individuellt ta ställning till påståenden om Stureplan 
utifrån egna erfarenheter. 

 
Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan på grund av mitt yrke.  
Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan för att gå i butiker. 
Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan för att ta del av nöjeslivet. 
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eventuella likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Metoden lämpar sig väl för 

studiet av människors uppfattningar, attityder eller känslor beträffande vissa fenomen (Fiske, 

2001). Om vi antar att ovanstående till största delen har sitt ursprung i individens 

sociokulturella erfarenhet kan metoden användas som ett sätt att mäta just betydelser, eller 

konnotationer (Fiske, 2001).    

 

Del II & III: Gruppuppgifter för fokusgrupp 
Näst steg i undersökningen var att respondenterna gemensamt skulle studera en karta över 

Stockholms innerstad för att sedan diskutera vad de ansåg vara utmärkande områden. Vi bad 

dem beskriva dessa områden och ta fram kännetecken för respektive område. Hur upplevs en 

vistelse i området, vilka känslor framkallas? Upplevs något av de framtagna områdena ha en 

starkare karaktär? Vår uppgift som moderatorer var här att leda in diskussionen på platsen 

Stureplan.  

 

Därefter följde ännu en gruppuppgift där deltagarna överlämnades ett antal dagstidningar och 

magasin. Uppgiften var att skapa ett kollage som skulle personifiera Stureplan. Som 

hjälpmedel erbjöds vissa hållpunkter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Hållpunkter för personifiering av Stureplan 
 

 

Ålder Civilstånd 
 

Fritidsintresse  
                                 Bakgrund 
 
Umgängeskrets    Bil    
 

Utseende   
  

 
Semester/Resmål 
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Användning av kollage är en projektiv teknik, det vill säga en indirekt form där 

respondenterna ombeds projicera underliggande motiv, uppfattningar, attityder och känslor 

rörande ämnet (Gustavsson, 2004). Med hjälp av en projektiv teknik tolkar respondenterna 

andras beteenden men indirekt projiceras den egna uppfattningen. Ju mindre konkreta 

uppgifter desto större förutsättningar skapas för att respondenterna ska tvingas använda sin 

egen erfarenhet och de egna känslorna för att tolka situationen (Malhotra & Birks, 2005). Den 

främsta anledningen till att vi valde att arbeta med kollage var att det lämpar sig bra i fall där 

det finns anledning att tro att respondenterna inte vill, eller kan, svara meningsfullt vid direkt 

utfrågning (Gustavsson, 2004). Det kan finnas en ovilja till att delge uppriktig och känslig 

information då respondenten kan känna besvär och obehag. Svaren kan uppfattas hotande för 

respondentens självbild alternativt anses inkräktande på den privata sfären (Malhotra & Birks, 

2005).       

 

Del IV: Individuella ställningstaganden 
I det sista momentet ombads respondenterna ta ställning till ett antal påståenden om Stureplan 

utifrån egna erfarenheter. Påståendena tog vi fram för att få en uppfattning om 

respondenternas deltagandegrad i Stureplanskulturen. En sexgradig likert skala, från 

�Samtycker helt� till �Samtycker inte alls�, användes för att respondenterna skulle kunna ta 

ställning till påståendena (Malhotra & Birks, 2005). Valet av en sexgradig skala berodde på 

att vi ville undvika ett neutralt svarsalternativ. Således tvingades respondenterna ta ställning 

och vi kunde därmed mer tydligt se en tendens till åt vilket håll uppfattningarna lutade. 

Slutligen bad vi respondenterna beskriva sin egen relation till Stureplan med hjälp av termer 

som exempelvis �ytlig bekant� och �kär gammal vän�.     

 

Tolkningslära och fenomenologi 

Uppsatsen antar främst ett hermeneutiskt perspektiv, där tolkningsläran är av central 

betydelse. Eftersom vi inte kan förstå människors inre liv eller den mening som förbinder liv 

och existens, blir det viktigt att försöka att förstå och tolka en annan persons handlingar och 

språk samt den dialog som uppstår mellan människor. Denna förståelse utgör den viktigaste 

vägen till kunskap inom den här typen av forskning (Eriksson & Wiederheim, 1997). 

Tolkningen berör här handlingar och upplevelser och avser tolkning av innebörder.  
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Genom att beskriva människors upplevelser av fenomen samt deras uppfattningar om sin 

omvärld finns det fördelar i att utgå från synsättet fenomenologi (Larsson, 1986). Vi vill 

genom detta försöka fånga fenomenet Stureplanskulturen genom att undersöka och beskriva 

människors uppfattningar. Detta innebär således att vi är ute efter innebörder snarare än 

förklaringar, samband eller frekvenser, vilket vidare innebär att vi beskriver hur fenomenet 

uppfattas av respondenterna.  

 

Analysmetod 

Den process för dataanalys som vi valt berör en metod där vi granskat dels våra anteckningar, 

gjorda under tillfällena för de båda fokusgrupperna och som bygger på kommentarer från 

respondenterna, dels våra reflektioner till de båda sessionerna. Kollagen är väsentliga delar av 

empirin och är därmed betydande för analysen. Vi studerade kollagen och kategoriserade 

därefter bilderna efter ett antal grupperingar som vi ansåg vara framträdande. Till vår hjälp 

använde vi fokusgruppernas kommentarer och motiveringar till bilderna. Som exempel på 

några av grupperingarna kan nämnas yrke, levnadsvanor, hjältar/ideal samt kroppen. Detta 

gjorde för att organisera och strukturera materialet, något som även har gjorts på underlaget 

från del II, det vill diskussionerna kring kartan.      

 

Ovanstående kan sägas vara ett sätt att selektera relevant data samt reducera materialet, 

genom en process som brukligt benämns datareduktion. Detta gjordes för att identifiera vad vi 

ansåg vara meningsfullt. Att reducera materialet och kategorisera underlaget fungerade som 

ett steg i kodningen för att sedan kunna öppna upp kategorierna. Ändamålet var att dra 

slutsatser och tolka innebörden av kategorierna i ett vidare avseende. För att göra detta tog vi 

hjälp av en teori som beskrivs i boken Kulturanalyser (Ehn & Löfgren, 2004). Vi har 

emellertid valt att använda denna teori som ett analysverktyg. Analysmetoden förklaras senare 

men först vill vi poängtera att materialet gestaltas och sammanställs löpande i tabeller och 

diagram men även i form av citat från respondenterna. Det teoretiska ramverket ligger till 

grund för tolkningar och sökandet av innebörder i materialet. 
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Vi sammanfattar analysprocessen i följande figur (Malhotra & Birks, 2005, s. 207): 
 
 

 
 
 

Figur 4. Analysprocessen 
 

Det viktiga i studiet av kulturer är inte att skapa klassifikationer av symboler och metaforer 

utan att kartlägga dominerande tankefigurer (Ehn & Löfgren, 2004). �I kulturanalysen kan 

man gå vidare med att söka centrala teman i en viss föreställningsvärld för att se hur den är 

organiserad i bestämda kategorier och tankebanor, grundläggande värderingar och 

förhållningssätt� (Ehn & Löfgren, 2004, s. 28). Vi har tagit hjälp av en söklista från vilken vi 

använt några presenterade teman, dessa redogörs för nedan (Ehn & Löfgren, 2004, s. 28 f): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainsamling

Dataverifiering

Datadisplay 

Datareducering

Den mänskliga naturen 

Hur definieras en människa? Vart går

gränsen mellan det mänskliga och det

omänskliga? Vilka uppfattningar finns

det om kropp, själ och hälsa? 

 

Rum    

Hur organiseras rum, ytor och avstånd i

kulturella termer? Hur används

positionsbestämningar som nära/avlägset,

upp/ner, inne/ute och centrum/periferi? 

 

Samhället och det sociala landskapet 

Genom vilka bilder, metaforer och

kategorier beskrivs samhället? Vilka

gränser dras mellan �vi� och �dem

andra�? 

 

Makt och hierarki 

Vad är makt och vad ger makt? Hur

förklaras och legitimeras makt? Efter

vilka principer tilldelas auktoritet,

inflytande och rang? Hur organiseras och

understryks över- och underordning? 
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En söklista är i sig en kulturell produkt och en kulturanalytisk utmaning är att reflektera över 

att tillsynes neutrala begrepp laddas med kulturella värden i en bestämd föreställningsvärld 

(Ehn & Löfgren, 2004). Därmed är också den svåraste uppgiften i analysen att minimera 

risken för att vi som undersökare låter den egna uppfattningen påverkas av våra sociala och 

kulturella erfarenheter (Malhotra & Birks, 2005). 

 

Kritik till valt tillvägagångssätt 

Då uppsatsen till största del baseras på en kvalitativ undersökning är det viktigt att vara 

medveten om vissa problem associerade med metoden och dess användning. Ett centralt 

problem berör forskarens förmåga och möjlighet att se verkligheten genom andras ögon och 

tolka det som sker utifrån deras perspektiv. Det blir här viktigt att försöka hålla sig empatisk 

och se världen genom aktörernas ögon. (Bryman, 1997) 

 

Kvalitativa undersökningar härrör ofta från studier av en enda miljö, något som bidrar med 

ytterligare ett problem för metodens relevans. Vi talar här om problemet med generalisering, 

vilket oftast innebär att endast ett undersökningsfall gör det svårt att dra generella slutsatser 

(Bryman, 1997). I denna studie, liksom i andra kvalitativa undersökningar, är inte 

Kön 

Hur definieras kön i biologiska och

kulturella termer? Vilka egenskaper och

förutsättningar tillskrivs könen? Hur

associeras kön med sexuallitet? 

Moral 

Vad anses vara rätt och fel, gott och ont,

dygd och omoral? 

 

Prestige  

Vad är eftersträvansvärt, önskvärt och 

prestigefyllt? Hur skiftar prestige-

symboler mellan olika sociala miljöer? 

 

Arbete 

Vad räknas som arbete? Vilken är synen

på arbetets värde och fördelning? Hur

laddas arbete med föreställningar om

tvång och frihet, plikt och nöje? 
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generaliseringar det väsentliga utan avsikten är att bidra med överförbarhet av kunskap. 

Överförbarhet innebär att tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som utvecklas 

inom ett forskningsprojekt kan vara till nytta även för andra undersökningar. (Johannessen & 

Tufte, 2003) 

 

Det finns alltid en risk att respondenter inte lämnar ärliga svar i en undersökning, oavsett 

tillvägagångssätt. Vår förhoppning är att de flesta av respondenterna lämnat riktig och 

relevant information, trots ämnets känsliga karaktär, och att situationen inte upplevdes 

hotande för självbilden. Alla individer är olika och reagerar därför olika i 

gruppkonstellationer. Vi kan inte bortse från att några av respondenterna hämmades av övriga 

deltagare, av situationen eller av ämnet. För dessa personer vore eventuellt längre, 

individuella intervjuer mer lämpade. Möjligen hade den datainsamlingsmetoden frambringat 

djupare och mer nyanserad information.  
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Teori 
Vi har valt att bygga upp teoriavsnittet i likhet med det resonemang vi för i 

problematiseringen. Därmed börjar vi med en vidare förklaring av hur en plats skapas i 

relation till pengar, tid och rum samt hur olika platser inverkar på människors livsstil, behov 

och konsumtionsmönster. Därefter snävar vi av vårt perspektiv och för ett resonemang kring 

vad en kultur är, hur den skapas och hur den påverkar den sociala identiteten. Då kläder och 

andra fysiska attribut är starka bärare av en kulturs koder blir det sedan naturligt att föra ett 

resonemang kring konsumtionssamhällets framväxt och inverkan på människornas identitet, 

gemenskap och kommunikation. Slutligen för vi ett resonemang kring samhällets myter, 

koder och tecken samt hur de tolkas i relation till den kultur de gestaltas i och den kultur dess 

interpreter är en del av. Detta gör vi för att försöka skapa en bild av hur symboler och tecken 

ger en förståelse för en kultur och dess aktörer.     

 

Skapandet av plats i relation till pengar, tid och rum 

Artikeln Pengar, tid, rum och staden (Harvey i Fronesis nr 18, 2005) är ett försök att ge en 

historisk tillbakablick på hur det kapitalistiska systemet, genom användandet av pengar som 

ett universellt bytesmedel, har upprättat en universell förståelse för tid och rum. Texten 

handlar om hur staden har fungerat både som förutsättning och katalysator i den utvecklingen. 

Pengar, tid och rum ska förstås som konkreta abstraktioner, vilka formar samhället utan att vi 

egentligen är medvetna om det, trots att de inverkar konkret och personligt på människors 

vardag. Abstraktionerna bedöms, var och en för sig, ha mer makt över oss än vad vi har över 

dem. (Harvey i Fronesis nr 18, 2005) 

 

En gemensam förståelse av tid och rum som mätbara och jämförbara enheter, tillsammans 

med pengar, ligger till grund för den kapitalistiska staden. I skärningspunkten mellan dessa tre 

skapas makt i det kapitalistiska systemet och makt innebär att ha kontroll över tiden. Makt 

innebär även att inneha kontroll över de delar av rummet som fyller en central funktion. Då 

pengar tillåts lagras i obegränsade mängder på en och samma plats medför det att obegränsad 

rikedom och makt samlas i ett fåtal händer. De enorma koncentrationer av makt som pengar 

erbjuder kan användas för att skapa stora förändringar av den lokala naturen, konstruera 

byggda miljöer och liknande. (Harvey i Fronesis nr 18, 2005) 
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Pengar är, trots dess demokratiska kraft att göra allting möjligt för alla oavsett kön, 

klasstillhörighet och hudfärg, en källa till makt. För även om pengar bryter ner de traditionella 

klassgränserna och privilegierna, skapas andra barriärer som skiljer individer och klasser åt, ty 

pengar, eller bristen på pengar, skapar ett mått på avstånd (Harvey i Fronesis nr 18, 2005). I 

artikeln refereras till ett resonemang om staden som en plats där klasser inte längre möts utan 

en plats där rummets struktur skiljer dem åt, där tydligt markerade avstånd och zoner fungerar 

som skiljelinjer mellan olika klasser och ekonomiska grupperingar. Vart vi växer upp och bor 

får därför stor inverkan på vår livsstil och således på vår konsumtion. 

  

Platsens betydelse för konsumtion 

Beroende på var människor lever och rör sig finns olika möjligheter att köpa vissa varor och 

tjänster och därmed utvecklas olikheter i individernas livsstilar. Människors förhoppningar 

och ängslan, deras önskningar, ambitioner och behov utvecklas till stor del utifrån det 

geografiska område de befinner sig i. Människor inom ett visst område tenderar att likna 

varandra i väsentliga avseenden, samtidigt som de mer eller mindre skiljer sig från de 

människor som bor och lever i andra områden. (Malhotra & Birks, 2005) 

 

Det är tydligt att det finns stora variationer mellan hur olika konsumenter spenderar sina 

pengar. Konsumtionsmönster skiljer sig åt mellan länder och inom länder men det existerar 

även skillnader mellan städer och inom städer. Olikheterna i konsumenternas 

konsumtionsmönster kan även variera beroende på vilken sida av en gata folk rör sig på. 

Dessa skillnader bottnar i flertalet faktorer. Klimatet inverkar i stor utsträckning på 

konsumtionen liksom infrastrukturen och platsens ekonomiska historia samt utbudet av 

arbetstillfällen. Även vilken typ av utbud, byggnader, ägandeform och kostnader som är 

knutna till platsen påverkar konsumtionen. Faktorerna genererar olika behov, prioriteringar 

och förutsättningar, vilket inverkar på konsumenternas vanor och förhållningssätt till 

konsumtion. (Malhotra & Birks, 2005)  

 

Ett centralt begrepp inom de senaste decenniernas urbanforskning är gentrifiering vilket avser 

en statusmässig uppgradering av äldre, centralt belägna arbetarstadsdelar. Som regel syftar det 

till en dubbel process i uppgraderingen av såväl befolkning som bebyggelse. Bostädernas 

anseende stiger med mer eller mindre stilfulla renoveringar och ändringar av 

upplåtelseformen från hyresrätt till olika former av privat ägande och bostadsrätter. 
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Befolkningens status höjs när arbetarhushållen får ge vika för mer köpstarka personer, 

framförallt ur den högre medelklassen. Inte sällan resulterar gentrifiering i att de grupper som 

förr bodde på platsen tvingas flytta. De människor som flyttar in till städerna ställer andra 

krav, i termer av service och tillgång på varor och tjänster, än de som tidigare bodde på 

platsen. De har helt andra förväntningar på sitt boende och har en annan livsstil. 

Förflyttningsrörelserna medför ofta kulturinriktad produktion då mode, medier och musik får 

ökat fäste på platsen och trendiga kaféer, restauranger och butiker tillsammans med andra 

verksamheter följer med i gentrifieringens fortskridande (Franzén, 1992). De personer som 

inte har möjligheten eller intresset av att bo, leva och vistas i området ersätts av de personer 

som uppskattar det visuella och som har finansiella medel och därmed förutsättningen att vara 

en del av denna kultur och livsstil (Corrigan, 2004). 

 

Efter kontakt med Mats Franzén (2005-10-27) framkom att det inte är direkt brukligt att tala 

om gentrifiering vad gäller Östermalm och Stureplan, då områdena under en mycket lång 

period varit förknippat med det övre samhällsskiktet. Vi väljer ändå att ta upp begreppet då 

liknande tendenser märks runt om Östermalm. Butiker och restauranger som erbjuder sina 

kunder dyrare och mer exklusiva varor och tjänster öppnar varje vecka på Östermalm. Det är 

ingen slump att det är kring Stureplan vi hittar konceptbutiker som Gucci och Louis Vuitton 

tillsammans med andra extravaganta dam- och herrbutiker. Gentrifiering av innerstaden för 

tillbaka rikedom, display och konsumtion till berörda områden och därmed bidrar 

gentrifieringen indirekt till en nutida klasskillnad i samhället (Corrigan, 2004).  

 

Den offentliga klassen  

Den offentliga kulturen och den offentliga människan utgör dagens klasskillnad i global skala 

och liknar den klasskillnad som rådde under 1800-talet. Där var gatan och krogen den 

offentliga miljön men den var långtifrån öppen för alla utan hade sina regler för vad som var 

tillåtet och förbjudet, vilka som välkomnades eller nekades. Den offentliga klassen beskrivs 

idag som de snygga med snygga saker som lever i snygga hus där det finns alla möjliga 

mötesplatser, torg, caféer, krogar, restauranger och teatrar. (Raattamaa i Fronesis nr 18, 2005) 

 

Endast ett ytterst fåtal platser tillåts kallas det offentliga rummet och det är idag endast 

tillgängligt för några få människor (Raattamaa i Fronesis nr 18, 2005). Trenden �new 
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urbanism� beskrivs som ett mönster där de stora städerna blir producenter av kontroll och där 

produktionen av denna kontroll är produktionen av det offentliga rummet: 

 

�För att nå framgång måste man bo där de framgångsrika bor�centrering 

istället för spridning�Vi vill bo där de rika och berömda bor. Det finns inte olika 

valmöjligheter utan en hierarki av rätt och fel, sällan eller aldrig uttalat men 

alltid underförstått i en mentalitet, ett allmänt medvetande, ett sunt förnuft�� 

(Raattamaa i Fronesis, 2005, s. 118) 

 

Efter ovanstående resonemang kring plats, tid och rum och dess inverkan på människors 

vanor följer nu en diskussion gällande hur kulturen skapar ett godtagbart beteende. 

 

Kultur �det godtagbara beteendet 

Kultur är ett begrepp som berör oss alla och som vi på ett medvetet eller omedvetet plan tar 

del av. En kultur kan ses som en unik karaktäristika som identifierar accepterade 

handlingsmönster och sociala relationer i samhället. Kulturen förkroppsligar de normer, 

värderingar, artefakter och beteenden som delas av medlemmarna och som skapar mening. 

Koder och konventioner utgör den gemensamma kärnan i varje kulturs erfarenheter. De gör 

det möjligt för oss att förstå vår sociala tillvaro och orientera oss i vår kultur. Medlemskap i 

en kultur kan enbart uttryckas och upplevas genom gemensamma koder och genom att 

använda dessa koder blir människor delaktiga i kulturen, som följd upprätthålls kulturens 

vitalitet och existens. (Fiske, 2001)   

 

Vidare kan kulturen anses definiera gällande regler och förser individer med en identitet och 

en inriktning mot vad som uppfattas som ett godtagbart beteende (Fill, 1999). Vissa delar av 

en kultur kan verka på ett omedvetet plan men är egentligen historisk bestämt (Barthes, 1973), 

vilket följande citat illustrerar:  

 
�Var och en av oss verkar vara så omedveten om sin egen kulturpåverkan att 

vi självklart förutsätter att andra människors behov, önskemål och 

grundläggande föreställningar sammanfaller med våra egna.�  

(Holm-Löfgren, 1995, s.11)  
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�Kulturen är osynlig tills någon i gruppen bryter mot dess normer.� 

(Holm-Löfgren, 1995, s.16) 

 

Kulturer skapas genom inlärning och därmed kan vi finna många olika kulturer i vårt 

samhälle. Kulturer är skilda från varandra och inom varje kultur kan vi förvänta oss finna 

liknande beteendemönster och livsstilar. När olika folkgrupper blir mer eller mindre isolerade 

från varandra, uppstår förgreningar av kulturen med olika utveckling på olika håll, vilket kan 

ske både geografiskt och socialt. I det senare fallet talar man om subkulturer. En subkultur är 

detsamma som en smal kultur, ett kulturellt uttryck som inte delas av särskilt många. 

Medlemmarna håller sig för sig själva, och nya subkulturer föds och dör ständigt. Vanliga 

företeelser inom subkulturer är ett nästan sjukligt intresse för detaljer i till exempel kunskap, 

klädsel eller kulturens egen historia. En subkultur utmärker sig i stora drag genom yttre 

attribut, såsom kläder, frisyrer, smycken, med mera. Genom dessa attribut vill medlemmarna 

förmedla en viss image. (Fill, 1999) 

 

Människors livsstil påverkas i hög grad av grupptillhörighet och subkulturer har ofta en 

mycket stark påverkan gällande konsumenters beteenden. En känsla av samhörighet skapas 

och bidrar till att olika grupper liknar varandra medan andra skiljer sig åt och gör att 

medlemmarna känner sig annorlunda och unika gentemot andra grupper. Kulturen inverkar på 

det sätt vi skapar vår identitet, på vår fakticitet och vår självbild, men även på hur vi önskar 

bli sedda och uppfattade. (Solomon et al., 1999) 

 

Social identitet  

En grupp kan anses var en kulturellt betingad social konstruktion, där begreppet kultur kan 

komma att spela en dubbel roll. För det första tjänar tilldelningen av sociala identiteter delvis 

samma syfte som kulturen i stort, det vill säga att genom kategorisering skapa ordning i 

tänkandet. En följd blir skapandet av en struktur i kognitionen. Samtidigt främjas uppkomsten 

av stereotyper, något som i sin tur leder till att likheter och olikheter mellan olika grupper 

förstärks. För det andra sker indelningen i grupper utifrån föreställningar om likheter och 

olikheter i värderingar och beteendemönster. Grupper kan alltså komma att identifieras utifrån 

kulturer. Alla normer som en grupp delar skapar igenkännande och trygghet och blir därmed 

en nödvändig förutsättning för att det sociala samspelet människor emellan ska fungera. 
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Normerna skapar en delad känsla av vad som är �normalt� och bidrar starkt till att andra 

människor som inte är som �vi� betraktas och behandlas som främlingar. (Wellros, 1998) 

 

Klasstillhörighet är en beteckning som kan användas för att illustrera begreppet social 

identitet. Många gånger är det något som tillskrivs tidigt i livet och som sedan består livet ut. 

Klassidentitet innebär bland annat en upplevd känsla av likhet med dem som är socialiserade 

under liknande förhållanden. Individerna lär sig att känna igen varandra, de talar samma 

språk, de uppför sig likartat i liknande situationer och brukar ha samma preferenser gällande 

stil och smak i valet av till exempel heminredning, kläder, musik och film. Många gånger 

uppstår en distinktion mellan �vi� och �dem�, som grundar sig i olika livsstilar och 

umgängeskretsar. (Wellros, 1998) 

 
Att som individ kunna påverka sin sociala identitet och status är ett relativt nytt fenomen. 

Tidigare var adel, adel och borgare, borgare liksom att bönder förblev bönder. Denna ordning 

ifrågasattes inte förrän under romantiken då konst och litterära texter förmedlade bilden av det 

ljuva livet. Därav var romantiken central i skapandet av konsumtion som ett uttrycksmedel 

(Corrigan, 2004). Romantiken var en djupgående omvälvning av det mänskliga tänkandet 

som inleddes i slutet av 1700-talet och kulminerade under 1800-talet. Samtidigt satte 

industrialismen i Europa fart på allvar och innebar en övergång från hantverk till storskalighet 

och maskinell tillverkning. Romantiken ändrade således det mänskliga förhållningssättet till 

konsumtion som uttrycksmedel, medan industrialismen skapade förutsättningarna.         

 

Varuhusens inverkan på konsumtionen 

Industrialiseringen och massproduktionen medförde att mängder av varor kunde produceras 

och i stort sett vad som helst kunde köpas. Med kapitalismen utvecklades städerna, tillgången 

på utrymme minskade och markhyrorna höjdes. Nu krävdes ett mer ekonomiskt nyttjande av 

marken. Att bygga på höjden var den mest ekonomiska lösningen och dessutom krävdes stora 

utrymmen för att kunna ställa ut alla de mängder av varor som producerades. Varuhusen 

uppfördes med en arkitektur, som likt monument, hade syftet att imponera. Den anslående 

storleken gav å ena sidan besökarna intrycket av att allt de önskade fanns att köpa under ett 

och samma tak. Å andra sidan påvisade storleken närvaron av lyx och flärd och denna luxuösa 

anda var tillgänglig för vem som än önskade den. Alla samhällets klasser var välkomna att 

förföras av den drömlika miljön. Utvecklandet av varuhusen är en av de viktigaste 
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händelserna för utvecklingen av konsumtionskulturen. Att shoppa kom att bli en mycket 

annorlunda upplevelse; en njutning, ett tidsfördriv och en tillfredställelse. (Corrigan, 2004) 

 

Varuhusens inträde på marknaden innebar något nytt i stadslivet, liksom i konsumismens 

historia. I Stockholm fanns det vid sekelskiftet främst två företag som eftersökte ett liknande 

koncept som varuhusen på kontinenten. Dessa var Joseph Lejas Pariser-bazar och KM 

Lundbergs, vilka senare gick samman under namnet Nordiska Kompaniet, NK.  När varuhuset 

1915 flyttade in sina nya lokaler på Hamngatan talade pressen om �ett storstadens paradis 

som lockade nyfikna i massor�. Historien är en händelserik saga med internationella och 

flärdfulla förtecken. Djupt rotad i väggarna, ännu med synliga och högst konkreta spår, inte 

minst i arkitekturen bidrar historien till att göra NK till vad det är idag. Ett ord som ofta 

nämns i samband med NK är kultur, i bemärkelsen gestaltning av mänsklig verksamhet, 

förädling och utveckling. NK var då, liksom idag, tätt förknippat med trendkänslighet, flärd, 

lyx, mode och makt. (Helgesson mfl., 2002)  

  

Den nya tidens varuhus fylldes av praktfulla ornament, äkta mattor och sofistikerade 

utrymmen, vilka inkarnerade idén om det luxuösa, fashionabla och goda livet. Samhällets 

övre skikt bekoms inte i någon större bemärkelse av varuhusen utan fortsatte att leva det 

flärdfulla liv de alltid gjort, men för den nya medelklassen skapades möjligheten att ta del av 

det extravaganta utbudet (Laermans i Corrigan, 2004). För kvinnorna, som tidigare varit 

förpassade till hemmet, blev varuhusen en mycket viktig publik sfär som till stor del kom att 

tillhöra dem (Corrigan, 2004). Varuhusen föddes i en tid då den urbana medelklassen snabbt 

växte i antal. Den nya medelklassen skapades till viss del av den tidens nya institutioner och 

med detta följde en osäkerhet om vilka de var och var de hörde hemma (Laermans i Corrigan, 

2004). Varuhusen spelade en mycket viktig roll genom att ge löfte om den egna kulturella 

identiteten. Tack vare konsumtion kunde status köpas från hyllorna. Perioden har benämnts 

�tiden då lyxen demokratiserades� och för första gången formades en samhällsklass som i det 

närmaste totalt kunde definieras genom konsumtion (Corrigan, 2004).  

 

Industrialismen skapade förutsättningen att konsumera för att tydliggöra sin status och 

identitet men även den plats i samhället som individen ville göra anspråk på. Västvärldens 

samhälle beskrivs enligt termen postmodernism, där betydelsen av varor har gått från en 

utilitär funktion till en symbolisk (Corrigan, 2004). Tidigare var en speciell vara en direkt 

indikator på social tillhörighet, idag skapas emellertid identiteten och den sociala 
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tillhörigheten i relation till den livsstil individen kommunicerar (Corrigan, 2004). Inom en 

viss kultur blir således varorna viktiga bärare av budskap om den levda livsstilen, istället för 

att konsumera själva varorna konsumeras numera betydelsen av en vara, så som den 

konstrueras genom marknadsföring och display (Ehn & Löfgren, 2001). Genom positionering 

av märkesvaror skapas en associationsvärld i relation till den kommunicerande bilden. Med 

hjälp av marknadsföring skapas betydelse och mening vilket vittnar om en viss livsstil. 

Identiteter byggs ofta upp i enlighet med marknadsföringens budskap (Östberg & Borgerson, 

2004) och genom att köpa en viss vara erhålls en del av den aspirerade livsstilen (Corrigan, 

2004). I sammanhanget speglas våra förmodade identiteter i vårt yttre och även något så 

påtagligt och privat som kläder bär budskap avsett att tolkas långt utanför den privata sfären 

(Nilsson, 2005). Att den enskilda individens identitet avspeglar sig i klädsel är dock inte helt 

oproblematiskt eftersom den är kulturbunden.    

 

Kläder och mode som kultur 

Kläder spelar en betydelsefull roll för oss, vare sig vi tänker på det eller ej. Det är ofta kläder 

och andra fysiska attribut som organiserar en kultur, mycket tack vare att modeindustrin 

producerar de instrument och verktyg som krävs för att kunna vara medlem i en viss kultur 

(Bond, 2002). Influerade av media och reklam har människan blivit alltmer konsumistisk. De 

koder vi, utifrån våra val av varor och tjänster, använder för att signalera tillhörighet har blivit 

allt tydligare (Bond, 2002). Dessa koder, medvetet eller omedvetet skapade, kan ses överallt; i 

den mat vi äter, den musik vi lyssnar på, hur vi klär oss, vart vi reser på semester, vilken bil vi 

kör och så vidare. Klädmodet kan inte uteslutande ses som en form av kapitalistisk 

konsumtion utan även som en uttrycksmöjlighet och ett sätt att visa sin personlighet och sina 

åsikter �eller som ett sätt att dölja dem (Olsson, 1994). Modet är ett sätt att innesluta; ett sätt 

att bilda en enhet och en grupp och därigenom känner medlemmarna igen varandra (Nilsson, 

2005). Det är emellertid även ett sätt att stänga ute dem som inte behärskar koderna, att inte 

klara av �spelet� med symbolerna är detsamma som att vara dömd på förhand (Olsson, 1994). 

 

Modet existerar bortom det rationella, det har att göra med människans djupt liggande behov 

av att förändra och föreställa sig samt att förvandla sig till någon annan. Det är ett socialt 

fenomen och studiet av ett samhälles modeuttryck skapar en uppfattning om samhället och 

dess invånare. Vi har lärt oss att bedöma andra vid första anblicken genom att avläsa den 

klädda ytan. (Bond, 2002) 
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Inga föremål, så som kläder, har förmågan att kommunicera graden av förmögenhet till 

omvärlden (Veblen i Corrigan, 2004). Främlingar kan vid första anblicken tyda hur välbärgad 

någon är. En persons anseende kan betraktas som förhöjt om dennes kläder indikerar att han 

eller hon inte på något sätt kan operera ett mödosamt arbete. Vad kläderna då egentligen 

indikerar är att personen ifråga konsumerar utan att producera (Corrigan, 2004). Antydningar 

om klass är i ständig förvandling och när ett mode sprider sig till andra samhällsklasser och 

blir alldagligt förloras magin. Lösningen blir att söka sig till nya trender som ännu är uttryck 

för social status och monetärt överflöd. Att personer i ett högre socialt skikt ändrar sin klädsel 

så snart de lägre klasserna tagit efter de högre benämns �trickel-down theory� (Simmel, 

1957). Samma innebörd har termen �chase and flight� som i högre grad indikerar att det är en 

dynamik som rör sig uppåt, då lägre klasser förföljer de högre, och inte en nedåtgående 

förflyttning (McCracken i Corrigan, 2004). 

  

Sedan romantiken har den moderna människan ifrågasatt sin position i samhället och börjat 

sträva efter en bättre tillvaro, istället för att ta sin samhälleliga plats för given. Detta har 

föranlett individen att söka tillfredsställelse och självförverkligande genom sin konsumtion 

och ständigt sträva efter mer. Låt oss nu ta en titt på vad detta beteende kan anses bottna i. 

 

Vår önskan att önska 

Forskning på konsumtionsbeteende har länge fokuserat främst på nyttoaspekter gällande 

shoppingupplevelsen. Utifrån detta perspektiv har konsumenterna i stor utsträckning ofta setts 

som rationella och uppgiftsorienterade. Emellertid kan de traditionella synsätten inte till fullo 

förklara och ge en komplett helhetsbild av konsumtionsupplevelsen. Detta har motiverat ett 

förnyat intresse i större utsträckning inriktat på konsumtionens hedonistiska aspekter. Med 

hjälp av det hedonistiska perspektivet har forskarna funnit en betydande inverkan på 

konsumtionsupplevelsen i termer av känslor och underhållning. Hedonistisk konsumtion 

behandlar det som berör vårt sinne, vår fantasi och våra känslor. (Hirschman & Holbrook, 

1992)  

 

I enlighet med detta synsätt drivs konsumtionen av de känslor vi upplever under nyttjandet av 

en vara, tjänst eller upplevelse. Drivkraften bakom hedonistisk konsumtion påminner om 

nyttomotivet i traditionell forskning men uppgiften blir här att skapa njutning, vad denna 

njutning än må vara (Corrigan, 2004). Det torde inte vara svårt att tänka sig att det ofta är 
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själva förnimmelsen av att sinnet, fantasin eller våra känslor influeras som är det som 

eftersöks.   

 

�It is not so much that we desire very particular things, although of 

course we might sometimes, it is rather that we want to want, we 

desire to desire, and we want new and different things in an endless 

pattern of discontent.� (Campbell i Corrigan, 2004, s. 10)     

 

Vad citatet hänsyftar är att den moderna konsumentens primära roll är en ständig önskan att 

önska, the desire to desire. Resultatet blir ett evigt sökande efter den oåtkomliga 

tillfredställelsen, där plikten blir att ständigt vilja ha mer. Drivkraften bottnar inte i ett 

mänskligt beteende utan härrör ur den industriella civilisationen. Industrisamhället har 

medfört att nya varor ständigt produceras, vilket bidragit till den oändliga önskan efter mer. 

Individen söker tillfredsställelse, välbehag och självförverkligande genom att ständigt 

konsumera. När vi använder konsumtion som ett uttrycksmedel är det till stor del känslor som 

kontrolleras. Varor eller tjänster får fungera som symboler som förmedlar mening till vår 

sociala omvärld, vilket stärker och förverkligar vår självbild. Att konsumera på ett sådant sätt 

att vårt sinne, vår fantasi och våra känslor berörs när ändamålet, om än undermedvetet, är att 

skapa njutning talar vi om hedonistisk konsumtion. (Corrigan, 2004)  

 

Vår önskan att önska och det faktum att vi aldrig når total tillfredsställelse beror på vår 

upplevda skillnad mellan verkligheten och en form av idealvärld. Dessa ideal och vår 

föreställning om den fulländade och perfekta tillvaron är drivkrafterna bakom detta beteende. 

Individen uppfattar att den egna lycka endast kan uppnås genom att köpa en viss vara som 

kommit att stå för individens idealvärld och den eftersökta livsstilen. Ett alternativt synsätt är 

att se en vara som en del av denna idealvärd och som en imaginär bro till individens ideal. Det 

går dock endast att delvis nå idealvärlden genom konsumtion, eftersom lycka inte kan köpas 

för pengar. Även om det skulle vara möjligt för individen att köpa allt vad den önskar är 

denna idealvärld ouppnåelig, då det ständigt uppkommer nya objekt eller företeelser att 

eftersträva. Det kommer således ständigt att finnas något att placera sina önskningar, 

meningar och betydelser på. (McCracken i Corrigan, 2004) 
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Föremål, företeelser och dess betydelser i kulturer 

Nedan följer ett resonemang kring samhällets myter, koder och tecken. I förståelsen av hur 

kulturer verkar blir det relevant att förstå hur symbolerna verkar och påverkar kulturens 

aktörer. Samhällets artefakter vittnar om en djupare betydelse som står för mer än summan av 

delarna och i studiet av tecknen skapas en förståelse för bakomliggande betydelser (Fiske, 

2001).       

 

Samhällets myter 
En myt är kulturens sätt att tänka om någonting, ett sätt att begreppsliggöra eller att förstå. 

Den representerar en kedja av relaterade begrepp och är en berättelse med vilken en kultur 

förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen (Fiske, 2001).  

 

Genom att föra kulturens tecken till ytan genomskådas dess syfte. I studiet av det vardagliga 

visas att dessa banala företeelser är fulla av mening och innebörd. Myter omger oss ständigt i 

det vardagliga livet och finns i alla kulturella sammanhang. Även om objekt, handlingar eller 

företeelser har en viss utilitär funktion är de inte resistenta mot supplementära betydelser, 

eller konnotationer för att använda Barthes egen benämning. (Barthes, 1973)  

 

Konnotationer beskriver det samspel som sker när ett tecken möter en användares 

uppfattningar eller känslor samt de värderingar som gäller i en kultur. Ofta finner man att 

konnotationer är godtyckliga och specifika för enskilda kulturer. Eftersom de arbetar på en 

subjektiv nivå är vi ofta inte medvetna om dem. Ytterliggare en term i sammanhanget är 

denotation, vilket avser ett teckens uppenbara betydelse. För att tydliggöra relationen mellan 

begreppen konnotation och denotation tar vi hjälp av Fiske (2001): Ett fotografi av en gata 

denoterar just den gatan: ordet �gata� denoterar en väg i en stad som kantas av byggnader. En 

gata kan emellertid fotograferas på många olika sätt, till exempel med färg- eller svartvit film, 

i solsken eller i regn. Deras denotativa betydelse skulle vara densamma, skillnaden skulle 

istället ligga i deras konnotation. Denotation är således den ordagranna betydelsen av det 

första tecknet medan konnotation är den �kannibaliserande� betydelsen av det andra tecknet, 

det vill säga myten. (Fiske, 2001)  

 

 



 40

Vi bör upphöra att ta företeelser för givna och istället fundera över hur de opererar som tecken 

(Barthes, 1973). Genom att studera det självklara och ta en närmre titt på vad som är taget för 

givet, gör vi explicit av vad som är implicit och uppfattar en underförstådd betydelse. 

Exempelvis sänder en persons klädsel och frisyr ut ett flertal signaler och utgör därför ett 

�fashion statement� som är rikt på konnotationer. Det är uppenbart att något så påtagligt som 

kläder och kropp bär budskap avsedda att tolkas långt utanför den privata sfären. Varje objekt, 

handling eller företeelse faller offer för betydelser och ingenting är resistent mot denna 

process (Barthes, 1973). 

 

Tecknens semiotik  
Studiet av tecknen och deras sätt att fungera brukar benämnas semiotik. Språkforskaren 

Ferdinand de Saussure anses vara semiotikens upphovsman och i huvudsak studerar läran tre 

huvudområden (Fiske, 2001):  

 

1. Själva tecknet: Här studeras olika varianter av tecken, deras olika 

sätt att förmedla betydelse samt hur de står i relation till de personer 

som använder dem. Tecken konstrueras av människor och kan 

därför endast förstås i termer av hur människor använder dem. 

 

2. De koder eller system i vilket tecken organiseras: Här studeras de 

sätt på vilka en mängd koder har utvecklats för att möta ett 

samhälles eller en kulturs krav. 

 

3. Den kultur inom vilken dessa koder och tecken arbetar: Denna 

är i sin tur beroende av användningen av dessa tecken och koder för 

sin egen existens och form. 

 

För Saussure var tecknet främst ett fysiskt föremål med en betydelse, eller med hans egna 

termer, ett tecken bestående av något betecknande och något betecknat. Det betecknande är 

tecknets utseende såsom vi uppfattar det, till exempel markeringar på ett papper eller ljud i 

luften, medan det betecknade är den mentala förställning till vilken det hänvisar (Fiske, 2001). 

Den mentala föreställningen uppfattas i stort sätt lika av samtliga medlemmar av en kultur, 

förutsatt att de använder samma språk. Kombinationen av det betecknande och det betecknade 

skapar en oskiljaktig enhet, ungefär som två sidor av samma papper. Barthes tog Saussures 
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teori ett steg längre och menade att summan av det betecknande och det betecknade i sin tur 

skapar en andra nivåns betecknande för ett nytt tecken, det vill säga en djupare betydelse som 

står för mer än summan av delarna. Idén om det primära tecknet och skapandet av den 

sekundära betydelsen är grundläggande för Barthes teori om myter. Slutsatsen är således att 

föremål och händelser alltid betecknar mer än dem själva och är under alla omständigheter 

delar av system som bidrar med ökad mening. (Fiske, 2001) 

 

 

 
              

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 5. Barthes två ordningar av beteckning (Fiske, 2001, s.120)  
 

Barthes använder termen konnotation för att beskriva ett av de sätt på vilka tecknen fungerar i 

beteckningen av den andra ordningen (Fiske, 2001).  

Denotation 
Det betecknande 
Det betecknade 

Konnotation 

Myt 

       Första graden 
Verklighet                      Tecken

                Andra graden  
                 Kultur



 42

Empiri och analys 
I följande avsnitt kombineras resultatredovisning och analys, det vill säga kommentarer, 

tolkningar och resonemang ges i direkt anslutning till resultaten i den ordning de redovisas. 

Sedan följs detta upp med en mer övergripande och integrerande kulturanalys, där generella 

drag lyfts fram på bekostnad av detaljerna.  

 

Del I: Individuell uppfattning om Stureplans atmosfär 

Som en första uppgift gavs respondenterna angivelsen att reflektera över den egna 

uppfattningen om ett antal närbelägna platser i Stockholm. Uppgiftens syfte var att undersöka 

huruvida Stureplans atmosfär skiljer sig från andra platser och i så fall på vilket sätt. Vi har 

nedan valt att presentera de största skillnaderna respektive likheterna som framkom mellan 

Stureplan och Drottninggatan. Anledningen var att dessa områden mest frekvent diskuterades. 

För att även kunna se eventuella skillnader och likheter mellan fokusgrupperna har vi 

sammanställt de bådas resultat på samma skala nedan.   

 

De största skillnaderna i atmosfär, Stureplan respektive Drottninggatan, 

 i fokusgrupp 1       och 2    

 

Avkopplande ____________________   Stressig        Stureplan 

 

Avkopplande _________________  Stressig      Drottninggatan 

 
 
Vardaglig     __________________ Festlig         Stureplan      

   

Vardaglig     __________________ Festlig         Drottninggatan      

  
 
Påkostad     __________________ Enkel         Stureplan    
 

Påkostad      __________________ Enkel         Drottninggatan     
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Välbehaglig  __________________ Obehaglig     Stureplan     

 

Välbehaglig  __________________ Obehaglig     Drottninggatan     

 
 
Inspirerande __________________ Deprimerande   Stureplan    

 

Inspirerande __________________ Deprimerande   Drottninggatan      

 

I skalorna ovan framkommer att de största upplevda skillnaderna mellan Stureplans och 

Drottninggatans atmosfär var att Stureplan ansågs vara mer avkopplande, festlig, påkostad, 

välbehaglig och inspirerande. När det gäller de båda fokusgruppernas uppfattningar om 

respektive motsatsbegrepp förefaller de hamna relativt nära varandra och inga väsentliga 

skillnader mellan fokusgrupperna går därmed att utläsa.  

 

De största likheterna i atmosfär, Stureplan respektive Drottninggatan, 

 i fokusgrupp 1       och 2    

 

Kontinental ____________________   Traditionell/�Svensk�    Stureplan 

 

Kontinental _________________  Traditionell/�Svensk�   Drottninggatan 

 
 
Statisk         __________________ Dynamisk                    Stureplan      

   

Statisk        __________________ Dynamisk                      Drottninggatan      

  
 
Livlig         __________________ Tråkig                         Stureplan    

 

Livlig           __________________ Tråkig                         Drottninggatan     

 
 
Vänlig        __________________ Ovänlig                         Stureplan     

 

Vänlig        __________________ Ovänlig                         Drottninggatan     
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De båda fokusgruppernas respondenter upplevde störts likheter mellan Stureplan och 

Drottninggatan när det gällde faktorerna; kontinental, dynamisk, livlig och vänlig. Likt 

ovanstående skillnader finns här inte heller några väsentliga olikheter mellan respondenternas 

uppfattningar.  

 

Del II: Gruppdiskussion kring karta 

Vid första gruppdiskussionen tilldelades samtliga medlemmar i fokusgrupperna en karta över 

centrala Stockholm och ombads därefter diskutera kartan utifrån de områden som ansågs 

utmärka sig genom särskilda karaktäristiska egenskaper. Vi har valt att presentera 

diskussionerna kring Drottninggatan och Stureplan, då dessa områden togs upp mest frekvent 

i de båda fokusgrupperna. Följande undersökningsdata återges i form av ett referat av 

respondenternas åsikter. Referaten har vi försökt hålla fria från tolkningar. Först refereras 

diskussionen om Drottninggatan i de båda fokusgrupperna, vilken sammanfattas och gestaltas 

i kommande figurer. Därefter följer ett liknande referat och sammanfattande figurer för 

Stureplan.   

 

Respondenterna i fokusgrupp 1 upplevde att de inte kände sig bekväma i området kring 

Sergels torg och Drottninggatan på grund av flera obehagliga element. Exempelvis nämndes 

trängseln som upplevdes skapa en stressig miljö. Vidare ansågs utbudet av butiker och 

restauranger i området vara oinspirerande och otrevligt. Respondenterna refererade till 

Drottninggatan som en gågata med �krims krams�-prägel vilket bedömdes locka till sig 

turister. Emellertid var den främsta orsaken till att miljön uppfattades som obehaglig och 

osäker det uppenbara antalet människor i området som enligt respondenterna �luktar hasch 

och är allmänt sunkiga�.  Som en allmän uppfattning av platsen får följande citat tala: �Dit går 

man endast om man måste, det känns mer som en transportsträcka och ligger långt bort.� 

 

Byggnaderna i området ansågs starkt påverka atmosfären. Den modernistiska arkitekturen 

bedömdes endast syfta till företagande och kommunikation. Området uppfattades vara tråkigt, 

opersonligt och på inget vis levande. Atmosfären uppfattandes inte vara till för människor att 

vistas i utan endast till för företagande. Ett jämförande gjordes med Stureplan som betraktades 

ha en helt annan karaktär, mycket tackvare sin äldre prägel.  
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Figur 6. Sammanställning av karaktäristiska egenskaper av Drottninggatan, fokusgrupp 1 

 

Respondenterna i fokusgrupp 2 beskrev Drottninggatan som otrevlig och sunkig och som ett 

område som inte gärna besöktes. Speciellt illa tyckte de om att komma dit med tunnelbanan 

och därmed valdes hellre en annan station att gå av på. �Jag drar mig för att gå dit, det känns 

otrevligt�, uttryckte sig en av respondenterna. Det upplevdes vara en stor blandning på folk i 

området och inte bara vad de kallade �knarkare�. Överlag ansågs människorna i området vara 

�skumma�. Drottninggatan kopplades samman med turister och otvivelaktiga försäljare, därav 

karaktäriserades området i termer som �billigt� och �fattigt�. 

 

Arkitekturen kring Sergels torg och Drottninggatan upplevdes påverka området negativt. De 

fula byggnaderna ansågs skapa en dålig stämning och någon påpekade att det var en �extremt 

ful stadskärna�. 
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Figur 7. Sammanställning av karaktäriska egenskaper av Drottninggatan, fokusgrupp 2 

 

Vid en jämförelse mellan fokusgrupperna ser vi likheter i form av människorna på platsen, 

arkitekturen samt utbudet av butiker. Platsen och människorna beskrevs ungefär på samma 

sätt och grupperna använde negativa uttryckssätt och formuleringar, även om respondenterna i 

fokusgrupp 1 var mer kritiska och uttryckte ett större obehag. Vad gällde utbudet var 

uppfattningen mellan grupperna samstämmig och det upplevdes oinspirerande, turistigt och 

otvivelaktigt. Den stora skillnaden mellan fokusgrupperna avser den första gruppens 

inställning till Drottninggatan och Sergels torg som avlägsna platser, något som inte alls 

uppmärksammades i den andra gruppen.   

 

I kontrast till Drottninggatan och Sergels torg nämndes, i fokusgrupp 1, Stureplan för att 

tydliggöra kontrasterna mellan platsernas atmosfär. Mycket sades om Stureplan i termer som 

avsåg platsens karaktär och stämning. Till skillnad från diskussionen om Drottninggatan, som 

rörde de faktiska element som orsakade en obehaglig atmosfär, var diskussionen här mer 

inriktad på hur Stureplans atmosfär upplevdes och inte på vad som skapade denna. Därför 

består följande figur av ett mindre antal faktorer som inverkade på uppfattningen om platsen.  
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Då respondenterna inte pekade ut direkta faktorer som bidrog till den upplevda stämningen 

har vi istället sammanställt den upplevda atmosfären, med respondenternas egna ord, i 

följande figur. Därefter följer en sammanfattning av gruppens tankegångar kring det upplevda 

Stureplan. 

 

 
 

Figur 9. Sammanställning av Stureplans atmosfär, fokusgrupp 1 (respondenternas egna ord) 
 

Fokusgrupp 1 fann platsen mer levande tack vare att det där finns både restauranger, butiker 

och företag. Av den avledningen uppfattades Stureplan passa för alla tillfällen, dag som natt 

och �man kan göra många olika saker där�. I samtalen framkom att atmosfären upplevdes 

som mer välmående men inte mysigare på grund av den strikta, eller som de uttryckte det 

�stiffa�, stämningen. Det upplevdes vidare vara mer välbehagligt att flanera kring Stureplan, 

till skillnad från Drottninggatan där respondenterna uppfattande att de istället marscherar. 

Tempot ansågs samtidigt vara lugnt och miljön behaglig och levande med mycket folk i 

rörelse. Restaurang Sturehof ansågs ha en trevlig miljö, utan bråk, samt en kontinental 
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Figur 8. Sammanställning av karaktäristiska egenskaper av Stureplan, fokusgrupp 1 
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stämning med blandade människor i olika åldrar. Efter en förfrågan om denna bild även var 

förenlig med hur Stureplan uppfattades gavs förklaringen att så var fallet. 

 

Mestadels beskrevs Stureplan i positiva ordalag. Emellertid fanns även beskrivningar av en 

annan karaktär, som bidrog till osäkerhet och obehag. Dessa rörde bråk, våldtäkter, droger 

och uteliggare. Stureplan upplevdes vara mindre bråkig än Drottninggatan trots att 

respondenterna hade bilden av att våldet i området rent statistiskt är högre. Ingen hade sett 

något bråk men trodde att en eventuell bråkig stämning kring Stureplan berodde på att folk 

nekas inträde på nattklubbarna. Någon hade även läst att Stureplan, Humlegården och 

Kungsträdgården var de områden i Stockholm där det på senare tid skett flest våldtäkter. 

Därav förknippades Humlegården med våld och bråk trots att det på dagarna ansågs idylliskt 

och vackert. Respondenterna refererade till Sergels torg som ett �knarkarhak� men droger 

ansågs även förekomma kring Stureplan. Det var då frågan om �finare� droger, samtidigt som 

det var mer �nattdroger� och därmed mindre synligt. Knarket präglade därför inte Stureplans 

atmosfär i samma utsträckning som kring Sergels torg och Drottninggatan. Vidare påpekades 

att uteliggarna i området påverkade känslan och atmosfären negativt, så till vida att de skapar 

osäkerhet och obehag.  

 

Respondenterna i fokusgrupp 1 liknade Stureplan vid en småstad då några av dem inte rörde 

sig utanför vad som beskrevs vara �stan�. Avslutningsvis var den allmänna uppfattningen att 

Stureplan har blivit ett begrepp i hela Sverige. Förklaringen ansågs vara den frekventa 

förekomsten i media. En av respondenterna menade att inflyttade från övriga landet väljer att 

flytta till området eftersom det är så exponerat och därmed också den plats folk bäst känner 

till.  

 

För respondenterna i fokusgrupp 2 var det inte lika naturligt att ta sig an diskussionen kring 

Stureplan, vilket medförde att vi som moderatorer mer aktivt fick leda in samtalet mot 

platsen. Ett exempel på frågor från vår sida var: �Hur upplevs en vistelse kring Stureplan i 

jämförelse med Drottninggatan och Sergels torg?� När väl diskussionen kring Stureplan 

inleddes framkom att respondenterna upplevde området som trevligare, mer tryggt och 

harmoniskt än Drottninggatan och Sergels torg. Stureplan uppfattades vara aktivt både dag 

och natt och �en plats som hela tiden lever�. Området ansågs vara inbjudande med 

förklaringen att satsningar på det yttre gjorts. Överlag uppfattade respondenterna Stureplan 

och övriga Östermalm vara den �renaste stadsdelen i en för övrigt skitig stad�. Ord som klass 
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och status användes för att beskriva platsen och en förklaring ansågs vara att mindre turister 

rör sig området, jämfört med Drottninggatan. 

 

I fokusgrupp 2 besöktes området mycket tack vare restaurangerna och nattklubbarna. Överlag 

upplevdes området bjuda på en bra variation, vilket gjorde att man kunde tillbringa en 

helkväll där. �Man hamnar alltid där, oavsett om man innan säger att man inte ska gå dit.� En 

av respondenterna underströk att �det är skönt att inte vara där och komma därifrån�. Det 

poängterades att atmosfären kring Stureplan skiljer sig åt beroende på vart i området man 

vistas. Exempelvis nämndes att folket på Grev Turegatan �lever sitt eget liv� medan det på 

Birger Jarlsgatan är en större blandning av folk. Den största skillnaden mot övriga områden i 

Stockholm var, enligt respondenterna, de människor som rör sig kring Stureplan. De 

uppfattades som �finare� och det ansågs inverka på stämningen.        

 
Diskussionerna i fokusgrupp 2 sammanfattas i följande figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figur 10. Sammanställning av karaktäristiska egenskaper av Stureplan, fokusgrupp 2 

 

När diskussionen gällande Stureplan, i fokusgrupp 2, väl tog fart pekade respondenterna ut ett 

större antal element, som bidrog till den upplevda atmosfären, än vad som gjordes i 

fokusgrupp 1. Exempelvis nämndes att området fungerar som ett finansiellt centrum under 

dagtid medan det nattetid är inriktat på fest. Således uppfattades det vara en ständigt aktiv 

plats. Vidare poängterades att området var en av Stockholms renaste stadsdelar, vilket inte 

belystes av den andra gruppen. Ytterliggare en skillnad mellan grupperna var att fokusgrupp 2 
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ansåg att karaktären inom Stureplan skiljde sig åt mellan olika områden. Inga liknande 

tendenser noterades i fokusgrupp 1. Därmed tolkar vi det som om fokusgrupp 1 upplever 

Stureplan mer som en enhet medan uppfattningen i fokusgrupp 2 är att området är 

fragmenterat.  

    

 
 

Figur 11. Sammanställning av Stureplans atmosfär, fokusgrupp 2 (respondenternas egna ord) 
 

De båda gruppernas upplevda atmosfär skiljer sig åt främst i ett avseende. Fokusgrupp 2 

beskrev platsen i endast positiva ordalag medan fokusgrupp 1 även inkluderade negativa ord 

som obehaglig och osäker. Vid en jämförelse mellan figur 8 och figur 10 ser vi att fokusgrupp 

1 hade svårare att finna faktorer som inverkade på Stureplans karaktäristiska egenskaper. Vad 

som framkom var endast att utbudet och människorna inverkade på stämningen medan 

fokusgrupp 2, utöver dessa faktorer, även nämnde att området var rent och rikt på aktiviteter.        

 

 Del III: Kollaget 

När vi uppfattade att diskussionen kring kartan var uttömd förde vi åter in samtalet på 

området kring Stureplan. Fokusgrupperna fick i uppgift att personifiera Stureplan med hjälp 

av de dagstidningar och magasin som fanns till deras förfogande. Först bläddrade alla i olika 

tidningar och valde ut de bilder som för dem var Stureplan, därefter motiverades valet av 

bilder för hela gruppen och man kom sedan gemensamt fram till vilka bilder som skulle vara 

med i kollaget. I anslutning till respektive kollage redogörs nedan för den diskussion som 

fördes i respektive fokusgrupp. Vi har valt att i texten inkludera vissa av respondenternas 

citat, därmed avser texten fungera som ett referat av den diskussion som ägde rum. Utöver det 

förbinds kollaget med texten genom att de valda rubrikerna är kursiverade. Först presenteras 

fokusgrupp 1, följt av resultatet för fokusgrupp 2. 
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Bild 2. Stureplan personifierat av fokusgrupp 1
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Överskriften -en symbol värd miljoner anspelar på respondenternas uppfattning om Stureplan 

som ett fenomen eller en symbol �som många kan tjäna pengar på�. Samtidigt kopplades detta 

till platsen Stureplan som ett finansiellt centrum där många jobbar på börsen eller aspirerar 

efter ett sådant yrke. Detta åskådliggörs även av urklipp som Dollarrally, KPMG, 

Kapitaljakten och det stora urklippet från Dagens Industris börssida. Stureplanspersonen skall 

vidare vara aktiv och framgångsrik men samtidigt �ha tid att ständigt hänga kring Stureplan 

och kunna festa hela nätterna men ändå se fräsch ut morgonen efter�� �man ska vara bra på 

att festa, se ut att ha trevligt och ha champagne och helrör på bordet�. Detta visualiseras med 

rubriken Är du bra på att festa samt av champagneflaskorna. Bilden på citronhalvan och 

hallonet gestaltar vikten av att vara aktiv och ständigt se fräsch ut. Rubriken Kunskap och 

erfarenhet är avsedd att tala för Stureplan som �förlåtande� så till vida att �man bör 

förknippas med kunskap och erfarenhet men är man vacker så räcker det�.  

 

I kollaget finns en bild på Prinsessan Madelene och uppe i vänstra hörnet finns en bild på 

Kung Carl XVI Gustaf. Dessa fick utgöra exempel på respondenternas bild av att många 

aspirerar efter ett samröre med kungafamiljen. Samtidigt poängterades att Kungen är iklädd 

jaktkläder och att det hade två betydelser, dels fanns ett ökande intresse för jakt i de finare 

kretsarna och �när Svensson börjat spela golf börjar man med jakt�, dels fick jaktkläderna 

fungera som symbol för �jakten kring Stureplan�. Det senare avsågs beröra jakten på 

framgång, pengar och sex. Kollaget inrymmer flera bilder på klockor, skor, märkeskosmetika 

och namn på modehus som Gucci och Louis Vuitton. Dessa tillsammans med andra urklipp 

anspelar på lyxmode och att Stureplanspersonen �älskar dyra kläder. Rubriken Detaljer 

åskådliggör respondenternas åsikt vad gäller att �grymma prylar med mycket detaljer och 

specialversioner är viktigt kring Stureplan�. Det ansågs finnas en �märkesfixering� och det 

var �viktigt att vad man köper har ett högt symbolvärde och att det signalerar rätt saker�.  

 

Som ett resultat av att det kulturella utbudet på platsen är stort ansågs folk kring Stureplan i 

allmänhet vara mer kulturella och �går på teater, opera och så vidare�. Därför finns även en 

annons om en nyårskonsert på Berwaldhallen med. Stureplanspersonen ansågs dessutom åka 

på semester flera gånger varje år, till �rätt� destinationer. Det är även väsentligt att resan 

bokas genom �rätt� kanaler och då gärna av Select Travel. Respondenterna upplevde att 

personer kring Stureplan minst skulle åka på en långsemester på våren och en på hösten. 

Däremellan skulle man dessutom åka på ett par kortare weekendresor. Som ett exempel på det 

senare finns New York representerat i kollaget som �en stad alla gillar och dit bör man åka så 
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ofta man kan�. Ännu en hänsyftning till New York finns med men då avser istället Stureplan 

vara Stockholms Upper East.  

 

Samtalet king kollaget kom in på närvaron av wannabies kring Stureplan, vilka uppfattades 

vara många till antalet. Wannabiesen uppfattades vilja känna mycket folk, �rätt folk som är en 

bild av den ideala och normerande Stureplanspersonen�. Wannabiesen sammanfattades med 

utläggningen om att �de är framgångsrika men inte nödvändigtvis rika, de är välmående och 

engagerade i att kopiera�. Därav underströks att det är skillnad på vad folk kring Stureplan 

gör sken av och på vad de faktiskt gör. 

 

Som avslutning diskuterades den bild media framställer som en stereotyp av Stureplan och av 

människorna som gärna vistas på platsen. En av respondenterna menade �att de som är 

medvetna om den stereotypa bilden spelar och ironiserar över den�. Samtidigt var den allmänt 

uttalade uppfattningen att den som inte vill förknippas med den stereotypa mediebilden väljer 

att gå ut antingen på Söder eller till exempel på restaurang Riche. Det �verkliga� 

Stureplansfolket ansågs till viss del dra sig undan från området då de inte önskar bli 

förknippade med den stereotypa bilden. Webbsidan stureplan.se tillsammans med magasinet, 

med samma namn som platsen, bedömdes förpacka de normer och konventioner som �bör� 

förknippas med Stureplan och ansågs vidare kommunicera och förkroppsliga den stereotypa 

bilden. Därmed uppfattades olika aktörer reproducera Stureplans miljö och atmosfär, vilket 

också ansågs göra det hela ännu mer Stureplanstypiskt.  

 

Vad gäller snobbismen som gestaltats i kollaget avsågs motsvarande även finnas i andra 

stadsdelar men då i ett annorlunda format och den ansågs eventuellt då vara �värre� än kring 

Stureplan.          

 

Vi har nu givits en idé till hur fokusgrupp 1 personifierar bilden av Stureplan och vänder oss 

istället till den andra fokusgruppen för att erhålla deras bild. Resultatet av det kollage som 

fokusgrupp 2 konstruerade visas i följande bild. 
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Bild 3. Stureplan personifierat av fokusgrupp 2 
 

Rubriken Kapitalstarka köpare fungerar talande för att personerna kring Stureplan antingen är 

eller vill vara kapitalstarka, då �butikerna i området kräver detta�. Dyra märken, som till 

exempel Gucci, symboliserar Stureplan. Det ansågs vara viktigt att bära dyra statusmärken 

och att detta även synliggörs för omvärlden. Ett annat tecken på denna synliga status var 

uppfattningen om det ökande antalet stora bilar, liknande Range Rovers, som ansågs vara 

vanligt förekommande i området. Överlag uppfattades statusbilar vara en viktig del av 

Stureplan och hos folket som rör sig där. Lyx tycktes dessutom vara en viktig och stor del av 

utbudet, vilket gestaltades av fokusgrupp 2 genom urklipp som mode, trendiga och pengar. 

�Allt handlar om pengar� och området förknippades starkt med pengar. I likhet med 

kommentarerna kring huruvida konsumenterna där är kapitalstarka, berörde även 

kommentarerna kring trendighet att folket i området antingen �är, tror att de är eller vill vara 

trendiga�.  
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Vidare bedömdes weekendresor vara typiskt för människorna kring Stureplan. �Svensson har 

inte råd att köpa svindyra flygbiljetter för att åka i väg två dagar och shoppa.� Denna 

uppfattning symboliseras med hjälp av rubriken Julshoppa i Shanghai. Det fanns en 

gemensam uppfattning om att �många bara glider runt eller sitter och gör ingenting på 

dagarna� vilket gestaltades med hjälp av rubriken Kafferep. Någon av respondenterna frågade 

sig �hur är det möjligt att göra ingenting, hela tiden�.  

 

Att lyxdimensionen uppfattades vara en stor faktor kring Stureplan fick återigen sin 

bekräftelse bland annat genom urklippet What ever we do � We want to drown you in luxury. 

Fler kommentarer och bilder anspelade på att Livet är en fest och champagne ansågs vara en 

viktig del på nattklubbarna: Älskade bubblor. Även knark och brottslighet togs upp under 

diskussionerna. �Tungt kriminella dras hit på grund av de här kan spendera stora pengar och 

�flasha� på Stureplan.�  

 

Rubriken Golddiggers åstadkom stor enighet bland respondenterna och fick symbolisera en 

tendens kring Stureplan. En koppling till detta var kommentaren �Om man är blond och har 

varit med i en dokusåpa passar man bra in på Stureplan� detta visualiseras även i kollaget med 

den framträdande bilden på en kvinnlig dokusåpakändis. Vidare ansågs området präglas 

mycket av en medial bild, �till stor del skapad av skvaller�, vilken bygger mycket på sex, 

tjejer, bröst och silikon. �Alla vill vara så fina, unga och fräscha som möjligt, varav det blir 

vanligt förekommande med plastikoperationer.� Att detta betraktades spela en stor roll kring 

Stureplan exemplifierades genom rubriken Plastikkirurgi.  

 

Det fanns en uppfattning om att det kring Stureplan finns en massa vackra människor och det 

kommenterades särskilt att killar i området har en klassisk stil och är mer modemedvetna än 

killar i allmänhet. Det gestaltades med den stora bilden i kollagets mitt av de unga, välklädda 

männen med stramt bakåtkammat hår. �På Söder finns en annan mer alternativ stil.� 

Respondenterna upplevde Stureplan vara mer �uppsnofsat� än andra områden. �Det finns mer 

folk där som bär päls än någon annanstans i Stockholm.� 

 

Politiskt kopplades området samman med högern. Det ansågs finnas en tydlig skillnad mot 

Södermalm, som politiskt uppfattades dra åt vänster. Detta symboliserades genom rubriken 

Borgerlig linje. Slutligen sammankopplades Stureplan med finansbranschen, som ansågs vara 

en stor del av området, gestaltat genom urklippet om räntor och valutor.  
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Även i fokusgrupp 2 diskuterades avslutningsvis den mediala framställningen av Stureplan. 

Det var lite blandade meningar bland respondenterna om huruvida kollaget motsvarade den 

mediala bilden eller inte. Någon tyckte att den finansiella aspekten borde ha fått en större del 

av kollaget, liksom knark och stress. Det fanns en uppfattning om att media framställer en 

stereotyp bild, med osympatiska människor. Detta ansågs leda till att Stureplan får en negativ 

stämpel. Vidare bedömdes Stureplan ha fått en negativ klang delvis på grund av ett ogillande 

till den tydliga lyxen i området då det, som en av respondenterna uttryckte det, �svider i 

ögonen�. Det fanns en föreställning om att platsen skapade många måsten och �många skaffar 

sig saker för att vara coola�. Det ansågs många gånger handla mer om status än om att ta 

människor för vad eller vem de egentligen är. Detta troddes vara mer vanligt runt Stureplan 

men ansågs givetvis förekomma även på andra platser. Skillnaden ansågs vara att det i andra 

stadsdelar istället handlar om andra saker eller andra kläder som �ska� bäras. 

  

En av respondenterna upplevde att det ibland kunde kännas obekvämt att vistas kring 

Stureplan och att alla inte passar in. �Man måste känna sig rätt för att vara där och inte känna 

sig som en lodis. Här kan jag inte komma och gå som jag vill.� Andra respondenter instämde: 

�Ibland kan man känna sig uttittad, det är inte samma känsla på Söder.� Emellertid menade 

någon annan att �När man lärt känna området känns det bekvämt� medan ytterliggare en 

annan av respondenterna upplevde att det var så mycket folk i området att alla mer eller 

mindre smälter in. 

  

Resultatet av de båda gruppernas kollage sammanfattas i nedanstående tabell. För att 

tydliggöra innehållet i kollagen har vi valt att kategorisera detta efter de ämnen som vi ansåg 

vara mest framträdande. Kolumn ett och två visar de urklipp som lämpar sig under vardera 

ämne, medan kolumn tre och fyra är referat ur fokusgruppernas kommentarer kring valt 

urklipp. 
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Ämne:  

 
Fokusgrupp 1 

Kollage 

 
Fokusgrupp 2 

Kollage 

 
Fokusgrupp 1 

Referat 

 
Fokusgrupp 2 

Referat 
 
 

Finans 

-Vinnare på aktier 
-KPMG 
-Kapitaljakten 
-Börssidan 
-Dollarkursen 

-Spelet om räntor och 
valutor 

- Många jobbar på 
börsen eller aspirerar 
efter ett sådant yrke. 
 

- Finansbranschen stor 
del av Stureplan. 
 

 
 
 
 

Prylar 

-Rolex 
-Hästens 
-Christian Dior 
-Gucci 
-Valentino 
-Gant 
-Louis Vuitton 
-Hund 
-Champagne 
(Tattinger)  

-Gucci 
-Range Rover 
-Statusbil 
-Klocka 
-Champagne (Moët, 
Krug)  
 
 

-Det är viktigt att de 
saker man köper har 
ett högt symbolvärde 
och att de signalerar 
rätt saker. 

-Märkesfixeringen stor i 
området. 
 

 
 
 
 

Levnadsvanor 

-Resor (sol-, skid-
weekendresor) 
-New York 
-Hälsa 
-Är du bra på att 
festa? 
-Lyxliv 
-Kulturintresse 
-Jakt 

-Frihet att njuta 
-Livet är en fest 
-Älskade bubblor 
-Trendiga 
-Kafferep 
-Borgerlig linje 
-Julshopping i 
Shanghai 
 

-New York gillar alla 
och dit bör man åka 
så ofta man kan. 
- När �Svensson� 
börjat spela golf 
börjar de med jakt.  
 
 

-�Svensson� har inte 
råd att köpa svindyra 
flygbiljetter för att åka i 
väg två dagar och 
shoppa. 
-Många som bara glider 
runt eller sitter och gör 
ingenting på dagarna. 
 

 
Hjältar/Ideal 

-Kung Carl XIV 
Gustav 
-Prinsessan 
Madelene 
-Vinnare på aktier 

 - Kungen är �top of 
the line inom adeln� 
och många aspirerar 
efter ett samröre med 
kungafamiljen. 

 

 
 

�Wannabies� 

-Dokusåpakändisar 
(Natacha Peyre) 

-Dokusåpakändisar 
(Linda Rosing) 
-Runar Sögaard 
-Golddiggers 
 

- Mycket wannabies 
kring Stureplan. 
Dessa vill känna 
mycket folk, �rätt� 
folk�  

- Om man är blond och 
har varit med i en 
dokusåpa passar man 
bra in på Stureplan. 

 
 

Kroppen 

-Frisk 
-Fräsch 
-Vacker 
-Jag älskar dyra 
kläder 
 

-Plastikkirurgi 
-Anti-
rynkbehandling... 
-My breasts have a 
career� 
-Världens vackraste 
kvinnor 
-Sex 
  

- Stureplanspersonen 
skall vara aktiv, 
framgångsrik men 
samtidigt ha tid att 
ständigt hänga kring 
Stureplan och kunna 
festa hela nätterna 
men ändå se fräsch ut 
morgonen efter. 

-Alla vill vara så fina, 
unga och fräscha som 
möjligt och det blir 
vanligt med 
plastikoperationer. 

 
Framgång 

-Kunskap och 
erfarenhet 
-Kapitaljakten 
- KPMG 
 

-Pengar - Man bör förknippas 
med kunskap och 
erfarenhet men är 
man vacker räcker 
det. 

-Allt handlar om 
pengar, området 
förknippas starkt med 
pengar. 
 

 
Bråk/Knark 

-Krogköer ska 
övervakas 

-Dotterns 
knarkmissbruk� 

 -Mycket knark och 
brottslighet i området.  

 
Tabell 1. Sammanställning av kollage, fokusgrupp 1 och 2 
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Del IV: Individuella ställningstaganden 

Nedan presenteras en sammanställning av de båda fokusgruppernas resultat på den sista 

individuella uppgiften där de ombads ta ställning till ett antal påståenden om sin relation till 

Stureplan. På den vertikala axeln anges antal respondenter och den horisontella axeln 

motsvarar de svarsalternativ som angavs, det vill säga från �Stämmer helt� till �Stämmer inte 

alls�. Diagrammen är till för att underlätta en jämförelse mellan fokusgrupperna och för att 

eventuella skillnader och likheter ska kunna urskiljas. För en komplett redogörelse se bilaga     

2.  

 

Diagram 1. Det är lätt att känna sig bekväm kring Stureplan 

 

Till detta påstående fanns en tydlig tendens till att fokusgrupp 1 var mer instämmande medan 

fokusgrupp 2 visar på en större spridning av svaren. Respondenterna i fokusgrupp 1 kan 

därmed anses vara mer bekväma kring Stureplan. En anledning till detta kan vara att de är 

aktörer inom kulturtriaden och till större del rör sig i området, än de så kallade observatörerna. 

Därmed har aktörerna lättare att slappna av på platsen och tillsammans med människorna.      
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Diagram 2. Det är lätt att känna gemenskap med människorna som rör sig kring Stureplan 

 

Precis som i ovanstående påstående finns här en tydligt instämmande tendens i fokusgrupp 1 

medan uppfattningen i fokusgrupp 2 istället är mer neutral. Eftersom respondenterna i 

fokusgrupp 1 är en del av kulturtriaden känns det inte främmande att de även har lättare att 

känna gemenskap med människorna kring Stureplan. Det faktum att endast en utav sju i grupp 

1 instämmer helt till påståendet kan dels bero på att det inte fullt ut är enkelt att känna en 

gemenskap med människorna där. Detta kan tolkas utifrån att man i fokusgrupp 1 ansåg 

platsen ha en �stiff� stämning och att den präglas av en attityd och motvilja till att släppa in 

någon på livet. Dels kan det bero på respondenternas ovilja till att kopplas samman med det 

stora antal wannabies som förknippades med platsen eller med den stereotypa 

Stureplanspersonen.  

 

Respondenterna i fokusgrupp 2 är, som vi skrev ovan, mer neutrala till påståendet. Det kan 

förstås i enlighet med att dessa personer inte i samma utsträckning tar del av området och 

därmed finner människorna mer främmande. En annan förklaring skulle kunna vara att 

observatörerna har andra intressen och inte aspirerar på Stureplanslivet och därför inte känner 

samma gemenskap som aktörerna,  �de är helt enkelt olika.            

 

0

1

2

3

4

5

6

Stämmer
helt

Stämmer
inte alls

Fokusgrupp 1
Fokusgrupp 2



 60

 

Diagram 3. Det går att känna igen sig i det levnadssätt som medierna gestaltar kring Stureplan 

 

I ovanstående figur syns ingen tydlig tendens i endera gruppen. Emellertid är respondenterna i 

fokusgrupp 1 något mer enade än de i fokusgrupp 2. Respondenterna kan ha olika 

uppfattningar om media bilden och därmed uppstår olika tendenser till huruvida de känner 

igen sig i det levnadssätt som medierna gestaltar kring Stureplan. Mediebilden är kanhända 

orealistisk och överdriven vilket medför att respondenterna inte kan eller vill känna igen sig i 

den mediala livsstilen. 

 

I nedanstående diagram ser vi återigen att respondenterna i fokusgrupp 1 är mer samtyckande 

till påståendet medan majoriteten i fokusgrupp 2 intar en neutral ställning, med undantaget av 

en respondent som instämmer helt till att det går att identifiera sig med shoppingutbudet kring 

Stureplan. Förklaringen kan även här ligga i att aktörerna och observatörerna är olika. Då 

konsumtion är ett uttrycksmedel för den egna identiteten kan resultatet tolkas som att utbudet 

kring Stureplan, generellt sett, inte är förenligt med observatörernas identitet. Diagrammet 

visar ett resultat som är relativt utspritt. Det kan tolkas i enlighet med att Stureplan förknippas 

med lyxkonsumtion, vilket framträdde i de båda gruppernas personifiering av Stureplan. Det 

är emellertid långt ifrån alla som har de ekonomiska förutsättningarna för denna typ av 

konsumtion och då är det inte heller möjligt att fullt ut identifiera sig med utbudet. Det kan 

givetvis även bero på att intresset inte finns.         
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Påståendet �Jag önskar att jag till större del kan vara delaktig i livsstilen kring Stureplan� 

resulterade i en högre enighet mellan de båda fokusgrupperna, i jämförelse med de tidigare 

påståendena. En stark tendens i de båda grupperna var att respondenterna inte önskade vara en 

större del av den Stureplanska livsstilen. Det kan bero på att Stureplan fått en negativ stämpel 

genom att platsen bland annat kopplas samman med wannabies, materialism, knark, våld, sex 

och ytlighet. Samtliga av dessa teman finns representerade i de båda kollagen. Resultatet kan 

även tolkas som att respondenterna är nöjda med den del av livsstilen som de tar idag, oavsett 

om denna del är stor eller liten. Det finns emellertid ingen regel utan undantag och detta 

undantag representeras här av en person från fokusgrupp 1 som önskar ta större del av 

livsstilen kring Stureplan.     

 

Diagram 5. Jag önskar att jag till större del kan vara delaktig i livsstilen kring Stureplan 
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Undersökningens del IV inkluderade även att respondenterna skulle ta ställning till sin 

relation till Stureplan. Respondenterna hade möjlighet att välja flera alternativ och resultatet 

sammanställs i följande tabell. 

 

 
 Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2 

Ytlig bekant  5 
Främling   
Kär gammal vän 4 1 
Vill lära känna bättre 1 1 
Irriterar mig  2 
Växt ifrån varandra 1  
Vill träffa hela tiden 2  
Inte vänner längre   
Hatkärlek 2 1 
Annat 1 2 

 
Tabell 2. Sammanställning av respondenternas relation till Stureplan, fokusgrupp 1 och 2 

 

De största skillnaderna mellan fokusgrupperna är att majoriteten av respondenterna i 

fokusgrupp 2 (det vill säga 5 utav 7) beskrev sin relation till Stureplan som �Ytlig bekant�, 

medan ingen i den andra gruppen noterade det alternativet. Istället angav fyra personer i 

fokusgrupp 1 alternativet �Kär gammal vän�, vilket endast uppgavs av en respondent i 

fokusgrupp 2. Återigen ser vi en skillnad mellan aktörer och observatörer, kopplat till 

respondenternas deltagande i kulturtriaden. Eftersom observatörerna tar en mindre del av vad 

Stureplan har att erbjuda har de inte en lika stark relation till området som aktörerna. Precis 

som till människor vilka man känner till men inte umgås med, har man en relation till dem, 

om än inte så nära. Respondenterna i fokusgrupp 1 talade om Stureplan som en småstad och 

refererade till området som �stan�. Plasten upplevdes vara mer gemytlig och trivsam vilket 

kan anses speglas i valet av uttrycket �Kär gammal vän�. Skillnaden ligger således i hur 

mycket tid som spenderas på platsen och därav ser vi en förklaring till att denna skillnad 

uppstår. 

 

Även mer negativa relationsbegrepp, så som �Irriterar mig� och �Hatkärlek�, förekom. I 

fokusgrupp 1 användes det senare begreppet vilket kan tydas som att det finns både positiva 

och negativa känslor till området. Vissa delar av fenomenet tar respondenterna till sig medan 

de motsätter sig andra delar. Likt relationer mellan människor finns det egenskaper hos vissa 

personer som inte är förenliga med de egna värderingarna men som ändå måste godtas för en 
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fortsatt vänskap. Respondenterna i fokusgrupp 2 använde istället begreppet �Irriterar mig� 

vilket delvis får sin förklaring i kommentaren �att den tydliga lyxen svider i ögonen� som 

framkom i diskussionen kring kollaget. Med detta avses inte nödvändigtvis avundsjuka eller 

missunnsamhet utan det kan beröra olikheter vad gäller värderingar. Vi ser i kollagen att 

individen får stort uppmärksamhet kring Stureplan, i och med egenintressets centrala roll, 

vilket möjligtvis väcker negativa känslor och irritation. En förklaring till att aktörerna väljer 

formuleringen �Hatkärlek� medan observatörerna istället använder alternativet �Irriterar mig� 

kan vara att det förra alternativet är mer rationellt utifrån aktörernas synvinkel. För aktörerna 

att referera till negativa aspekter av kulturen som ett irriterande moment skulle vara 

irrationell, då ett fortsatt deltagande ändå önskas. Därmed kan valet av termen �Hatkärlek� 

tolkas som ett förlåtande av de aspekter som ogillas.  

 

Som avslutning fick respondenterna ta ställning till följande fråga: �Upplever du att det finns 

en särpräglad kultur kring Stureplan?� Samtliga respondenter i de båda fokusgrupperna 

svarade �Ja� med undantag för en person i fokusgrupp 1 som svarade �Vet ej�. Utan att här ta 

ställning till Stureplanskulturens varande eller icke-varande tyder ändå resultatet på att det 

finns en gemensam uppfattning, både bland aktörer och observatörer, om vad som skulle 

kunna kallas en Stureplanskultur.   

 

Kulturanalys 

Vad som nu återstår är att skapa en högre förståelsenivå i studiet av Stureplan, för att se om vi 

kan finna stöd i empirin för Stureplanskulturens fakticitet och existens. För att göra detta 

öppnar vi upp tidigare presenterade kategorier, så som finans, levnadsvanor, kroppen och 

prylar (presenterade i tabell 1) med ändamålet att dra slutsatser och tolka innebörden av 

kategorierna i ett vidare avseende. Detta görs för att synliggöra Stureplanskulturen och se om 

och hur den är organiserad i bestämda kategorier, tankebanor, grundläggande värderingar och 

förhållningssätt (Ehn & Löfgren, 2004). Därmed penetrerar vi nu kulturens koder och 

symboler för att få en förståelse för vad de konnoterar i ett större sammanhang. Vi utgår ifrån 

den analysmetod som bygger på Ehn och Löfgrens teori om kulturanalyser, vilken 

presenterades i uppsatsens metodavsnitt. 
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Den mänskliga naturen 

Empirin visar på en Stureplansperson som är framgångsrik, aktiv, vacker och ungdomlig. 

Kommentarer som att �Stureplanspersonen skall vara aktiv och framgångsrik men samtidigt 

ha tid att ständigt hänga kring Stureplan och kunna festa hela nätterna men ändå se fräsch ut 

morgonen efter� och den som beskriver att �Alla vill vara så fina, unga och fräscha som 

möjligt� visar på en definition av Stureplanspersonen som gränsar till det övermänskliga. 

Realistiskt sett krävs mer eller mindre desperata medel för att kunna uppnå det Stureplanska 

idealet rörande dels utseende, dels vad som är normerande för hur mycket deltagarna bör 

jobba och festa. De mest desperata metoderna inbegriper plastikkirurgi och narkotika i jakten 

på att ständigt se ung, frisk och vacker ut och samtidigt arbeta och festa mer än vad dygnets 

timmar tillåter.  

 

Rum    

Stureplan anses vara kulturens centrum och geografiskt närbelägna platser, så som Sergels 

torg och Drottninggatan, anses vara avlägsna. Vidare är den rumsliga dimensionen, som vi 

tidigare nämnt, inte platsbestämd utan ett vidare begrepp. Med avseende på levnadsvanor och 

livsstil sträcker sig den Stureplanska kulturen utanför den geografiska platsen. Därmed 

organiseras rummet efter den livsstil som krävs och som uppvisas genom många resor och 

globala vanor: �New York gillar alla och dit bör man åka så ofta man kan.�  

 

Samhället och det sociala landskapet 

Kollagen vittnar om statussymboler, vad de än må vara; resor, prylar, kläder, karriär, skönhet 

och dyra vanor i allmänhet. Genom förfogandet över �det rätta� visas deltagandet i kulturen 

och därmed differentieras medlemmarna och gränsdragningen mellan �vi� och �dem� 

tydliggörs med hjälp av symboler. Personer utanför kulturtriaden är medvetna om kulturens 

fokusering på statussymboler och dess innebörd. Till följd därav finns en överenskommelse 

mellan kulturens �vi� och �dem� och en förståelse för hur relationen dem emellan bestäms.        

 

Makt och hierarki 

Genom framgång, kunskap, erfarenhet och stora ekonomiska tillgångar skapar sig 

medlemmarna i kulturen legitimitet och auktoritet. Inflytande och rang ordnas även efter 

individens sociala nätverk, där monarkin utgör kulturens högsta strävan. Återigen återkommer 

den finansiella aspekten. Pengar skapar förutsättningar att resa, festa och shoppa något som 

skapar relevant erfarenhet inom kulturen. Dessutom skapas förutsättningen att studera vid 
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högt ansedda universitet och skolor och därmed kan framgång, kunskap och erfarenhet köpas 

för pengar med följden av ökat inflytande och makt inom kulturen. 

 

Kön 

I kulturen definieras människan som framgångsrik, aktiv, vacker och ungdomlig. �Man bör 

förknippas med kunskap och erfarenhet men är man vacker räcker det.� Mannen tillskrivs 

egenskaper som berör framgång, kunskap, erfarenhet och rikedom. Kvinnan tillskrivs istället 

attribut som har sitt ursprung i utseende och skönhet. Därmed är det också det kvinnliga könet 

som i kulturen associeras med sexualitet. Det finns även kvaliteter som är obundna endera 

kön, exempelvis att ständig vara aktiv anses vara viktigt för både män och kvinnor inom 

kulturen.          

 

Moral 

Inom kulturen definieras rätt och fel i enlighet med faktorer som bottnar i materiella och 

finansiella aspekter. Det finns en ytlighet i kulturen, vilken den även starkt präglas av. Etik 

och moral är två relativt osynliga aspekter. I vårt empiriska material ter det sig därmed som 

om dygd och omoral inte är väsentligheter inom kulturen. Det finns en uppfattning bland 

aktörerna att kulturen är förlåtande. Allt som bidrar till kulturen värdesätts och mindre 

gynnsamma egenskaper förbises så länge behållningen av det positiva överstiger det negativa. 

Att vara rik, framgångsrik eller vacker anses vara främjande för kulturen och så länge en av 

egenskaperna innehas accepterar kulturen vad som i övrigt är mindre gynnande. I motsatts till 

detta riskerar det och dem som inte bidrar till kulturen att exkluderas.   

     

Arbete 

Som vi nämnde tidigare är aktivitetsaspekten en statussymbol inom kulturen, så till vida att 

ideligen vara upptagen, otillgänglig och aktiv. Arbete och fritid är två binära motpoler. Å ena 

sidan är det fördelaktigt att fylla sin tid med arbete.  Å andra sidan är det statusmässigt att 

jobba så pass lite att utrymme och frihet finns till att ständigt resa, umgås och roa sig. Utöver 

detta är synen på arbetets värde fokuserat på framgång, främst inom finansbranschen. �Många 

jobbar på börsen eller aspirerar efter ett sådant yrke� � �Finansbranschen är en stor del av 

Stureplan.� Yrken som däremot underbygger kulturens varande, så som restaurang- och 

butikstjänster, förbises och tas för givna. Ojämlikheten mellan att uppassa och bli uppassad 

gör att kulturens aktörer inte aspirerar efter dessa yrken, emellertid värdesätts de tack vare att 

de tillhandahåller produkter och tjänster som främjar kulturens värde.     
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Prestige  

I kulturen är det betydande att kommunicera sin status och prestige, vilket samtliga 

ovanstående teman anspelar på. �Det är viktigt att de saker man köper har ett högt 

symbolvärde och att de signalerar rätt saker.�  Det handlar i detta fall både om produkter och 

tjänster. Status- och prestigesymboler fungerar som kommunikations- och uttrycksmedel för 

den livsstil som kulturens medlemmar lever. Därmed är de även ett uttryck för de koder som 

råder inom kulturen. Alla behöver vi mat på bordet och kläder på kroppen men triviala 

företeelser så som dessa har sedan länge gått från att fylla fysiologiska behov till att bli 

betydelsebärande verktyg i skapandet av den egna identiteten och gemenskapen med andra.  

 

Identitetskonstruktionen inom kulturen bottnar till stor del i Stureplans tillhandahållande av 

materiella statussymboler, vilka ger möjligheter och löften om att köpa sig en ny identitet, 

livsstil eller ett nytt liv. Kulturens aktörer bär de kulturella koderna, vilka laddar kroppen med 

kulturell energi som alstrar mängder av tolkningar och berättelser. Därmed signaleras 

aktörernas gemenskap och polariseringen mellan �vi� och �dem� tydliggörs. 
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Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att studera Stureplanskulturens varande eller icke-varande. 

För att göra detta har vi undersökt hur kulturen ter sig i människors föreställningsvärld. Att vi 

har fokuserat på människors föreställningsvärld beror av att det är i uppfattningarna om 

kulturen vi kan söka svar på hur den är organiserad, det vill säga hur kulturen ter sig. Därmed 

har denna utgångspunkt använts för att slutligen bestämma frågan om Stureplanskulturens 

existens.   

 

Yta, materialism, lyx och jakten efter statussymboler kännetecknar den allmänna 

uppfattningen om Stureplan och det Stureplanska folket. Denna uppfattning förefaller vara 

den samma, oberoende av betraktarens perspektiv som aktör eller observatör. En av orsakerna 

till detta synes vara medias aktiva roll i skapandet av vad som resulterat i en stereotypisk 

Stureplansperson. En annan orsak är den täta förekomsten av lyxvaror som präglar områdets 

karaktär, därmed blir fokuseringen på yta och materialism synonymt med Stureplan. 

Olikheterna, mellan aktörer och observatörer, ligger i den uppfattade innebörden och 

betydelsen av de kulturbärande artefakterna. Bland kulturens åskådare finns en medvetenhet 

om väsentligheten i att bära �rätt� kläder, köra �rätt� bil och äta på de �rätta� restaurangerna. 

Däremot finns ingen förståelse för vad det �rätta� betecknar. För att känna till innebörden av 

dessa koder krävs ett aktivt deltagande i kulturen.  

 

Vidare olikheter gäller hur kulturens aktörer organiserar platsen jämfört med observatörerna. 

De senare upplever platsen som fragmenterad, så till vida att tydliga olikheter urskiljs mellan 

rummets platser och människor. Aktörerna förstår istället platsen som en enhet inom 

kulturens gränser. Orsaken går att finna i att de verkar inom kulturen, vilket medför att den 

upplevda enheten dels avskärmar och förtydligar men även förser medlemmarna med 

skygglappar och gör dem hemmablinda. En kulturs gränser baseras på skillnader mellan �vi� 

och �dem� men det existerar även olikheter inom kulturen. Vår undersökning visar på att 

dessa skillnader inte alltid uppmärksammas av aktörerna, med resultatet att kulturen uppfattas 

som enhetlig.              

 

Alla kulturer får effekter på dess medlemmar. Identiteten formas i enlighet med de 

grundläggande värderingar, förhållningssätt och tankebanor som råder inom kulturen. 

Gemenskapen mellan medlemmarna uttrycks genom de symboler och koder som inom 
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kulturen fungerar som redskap för att sortera känslor och idéer. Symbolerna blir ett sätt att 

tänka med och begripliggöra. De fungerar som ett kommunikationsbärande medel, dels för 

den enskilde medlemmens inre identitet, dels för den gemensamma identiteten men även i 

kommunikationen till omvärlden. Under uppsatsens gång har vi sett hur kulturtriadens 

aktörer påverkas och formas efter de värderingar och förhållningssätt som råder på den 

Stureplanska arenan. Resultatet blir en likartad identitet och kommunikation mellan 

medlemmarna. Mot bakgrund av detta drar vi slutsatsen att det finns ett särpräglat kulturellt 

uttryck som sätter sin prägel på området och dess aktörer, med andra ord är 

Stureplanskulturen realitet �en verklighet.           

 

Ur Stureplanskulturen har det skapats en typisk Stureplansidentitet. TV, tidningar och diverse 

övrig media har i sin tur bidragit till att det formats en stereotypisk bild av denna identitet, 

genom att ständigt uppmärksamma platsen och människorna som vistas där. Det upprepade 

utrymmet i media, anspelat på framgång, lyx och glamour, lockar till sig företag och butiker 

som dels vill ta del av fördelarna av denna uppmärksamhet, dels kan associera sig med den 

mediala bilden och budskapet. Företag vars produkter anses ha ett attraktionsvärde för den 

köpstarka, stereotypa konsumenten väljer att etablerar sig på platsen. Därmed formar 

företagen och media platsen Stureplan. Även de människor som är en del av 

Stureplanskulturen och de som aspirerar efter löftet om den livsstil som budskapen och 

företagen kommunicerar, bidrar till att forma platsen. Således är det kombinationen av det 

mediala utrymmet, det extravaganta utbudet och människorna i området som konstituerar och 

formar platsen Stureplan. Vi får emellertid inte glömma bort historiens roll i formandet av 

platsen och hur den givit förutsättningarna för vad vi ser idag. Historiska händelser har haft 

stor betydelse och därför får det inte heller tolkas som om skådespelet kring Stureplan är ett 

nytt fenomen. 

 

Vi har sett att den glamorösa livsstil, som medierna fokuserar på, tar överhand och platsens 

aktörer framställs som överdådigt konsumerande, slösaktiga och extravaganta. Genom 

kommunicerandet av dessa överdrivna aspekter producerar media även myten om Stureplan. 

Därmed  är Stureplanskulturens både myt och verklighet. 
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Avslutande diskussion 
Media bidrar, i sin strävan efter att skapa uppmärksamhet och rubriker, till att bilden av 

Stureplan blir överdriven, dramatiserad och i viss mån även förlöjligad. Den stora dokusåpa-

trenden och fokuseringen på skandaler och uppseendeväckande beteenden är en stor del i den 

mediala bilden av Stureplan. Sannolikheten är stor att så kallade �wannabies� inte har 

kunskap om kulturens koder och att deras beteende uppfattas som överdrivet och vulgärt. Det 

är tänkbart att det då skapas en motvilja till att kopplas samman med den livsstil som 

konstrueras och förmedlas. Således kan kopplingen mellan aktörerna och Stureplanskulturen 

ha kommit att bli en anomali. Livsstilen och platsens utbud är emellertid viktiga verktyg i 

kommunicerandet av den egna identiteten och statusen men samtidigt finns en motvilja till att 

förknippas med den stereotypa bilden av Stureplan. Vidare finns det en vilja bland kulturens 

medlemmar att vara unika och kommunicera sin status och prestige genom att bära kulturens 

koder och symboler. Emellertid kan det resultera i att konsumtionen kring Stureplan går från 

att vara iögonfallande till att bli icke-iögonfallande då kulturen, livsstilen och identiteten 

formar konsumtionen till ett stereotypisk ideal. 

 

I alla sammanhang som berör subkulturer finns det olika grader av snobbism. Vår tro är att 

den Stureplanska snobbismen, i högre utsträckning, utsätts för kritik då den visualiserar 

välfärd och pengars makt. Därmed visualiseras klyftorna i samhället och platsen fungerar 

provocerande och väcker upprördhet, då den livsstil som förknippas med platsen strider mot 

de svenska värderingarna om rättvisa. Samtidigt väcker det ohämmade glamourlivet 

säkerligen avundsjuka, vilket utsätter rummet för fördomar och förutfattade meningar. Som 

människa förväntar vi oss att behandlas rättvist, eller åtminstone på samma sätt som andra. 

När detta inte visar sig vara fallet blir frågor som �Vems är staden?� och �Vem har rätt till 

staden?� plötsligt relevanta. Platsen Stureplan uppfattas således vara förbehållen vissa 

grupper och därmed blir ojämlikheten påtaglig i det �klasslösa� Sverige.  

 

Som avslutning vill vi belysa möjligheten att denna uppsats endast är resultatet av en 

fokusering på Stureplan som under de senaste åren närmast kommit att likna en trend. Frågan 

är, i så fall, hur länge fenomenet Stureplan kommer att fortsätta engagera, fascinera och 

irritera?   
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär 

Del I: 

Reflektera över motsatsbegreppen nedan och markera med ett kryss på den rad som 

bäst motsvarar din uppfattning om respektive plats. Ju närmre respektive begrepp 

desto mer överensstämmer det med din uppfattning.   

 
 
Atmosfären kring Hamngatan upplever jag som: 

 

Inspirerande __        __        __        __        __        __     Deprimerande 

Vänlig __        __        __        __        __        __    Ovänlig 

Avkopplande __        __        __        __        __        __     Stressig 

Kontinental __        __        __        __        __        __    Traditionell/ �Svensk� 

Vardaglig __        __        __        __        __        __    Festlig 

Livlig __        __        __        __        __        __     Tråkig 

Påkostad __        __        __        __        __        __    Enkel 

Statisk __        __        __        __        __        __    Dynamisk 

Individuell __        __        __        __        __        __    Kollektiv 

Välbehaglig __        __        __        __        __        __    Obehaglig 

 

Atmosfären kring Drottninggatan upplever jag som: 

 

Inspirerande __        __        __        __        __        __     Deprimerande 

Vänlig __        __        __        __        __        __    Ovänlig 

Avkopplande __        __        __        __        __        __     Stressig 

Kontinental __        __        __        __        __        __    Traditionell/ �Svensk� 

Vardaglig __        __        __        __        __        __    Festlig 

Livlig __        __        __        __        __        __     Tråkig 

Påkostad __        __        __        __        __        __    Enkel 

Statisk __        __        __        __        __        __    Dynamisk 

Individuell __        __        __        __        __        __    Kollektiv 

Välbehaglig __        __        __        __        __        __    Obehaglig 
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Atmosfären kring Kungsgatan upplever jag som: 

 

Inspirerande __        __        __        __        __        __     Deprimerande 

Vänlig __        __        __        __        __        __    Ovänlig 

Avkopplande __        __        __        __        __        __     Stressig 

Kontinental __        __        __        __        __        __    Traditionell/ �Svensk� 

Vardaglig __        __        __        __        __        __    Festlig 

Livlig __        __        __        __        __        __     Tråkig 

Påkostad __        __        __        __        __        __    Enkel 

Statisk __        __        __        __        __        __    Dynamisk 

Individuell __        __        __        __        __        __    Kollektiv 

Välbehaglig __        __        __        __        __        __    Obehaglig 

 
Atmosfären kring Stureplan upplever jag som: 

 

Inspirerande __        __        __        __        __        __     Deprimerande 

Vänlig __        __        __        __        __        __    Ovänlig 

Avkopplande __        __        __        __        __        __     Stressig 

Kontinental __        __        __        __        __        __    Traditionell/ �Svensk� 

Vardaglig __        __        __        __        __        __    Festlig 

Livlig __        __        __        __        __        __     Tråkig 

Påkostad __        __        __        __        __        __    Enkel 

Statisk __        __        __        __        __        __    Dynamisk 

Individuell __        __        __        __        __        __    Kollektiv 

Välbehaglig __        __        __        __        __        __    Obehaglig 
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Del IV: 

Ta ställning till följande påståenden om Stureplan utifrån dina egna erfarenheter. 

 

Det är lätt att känna sig bekväm kring Stureplan. 

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls 

 

Det är lätt att känna gemenskap med människorna som rör sig kring Stureplan. 

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls 

 

Det går att  känna igen sig i det levnadssätt som medierna gestaltar kring Stureplan. 

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls 

 

Det går att identifiera sig med det shoppingutbud som finns kring Stureplan. 

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls 

 

 

 

 

 

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan på grund av mitt yrke.  

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls 

 

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan för att gå i butikerna. 

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls 

 

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan för att ta del av nöjeslivet. 

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls  

 

Jag önskar att jag till större del kan vara delaktig i livsstilen kring Stureplan. 

Stämmer helt   __        __        __        __        __        __    Stämmer inte alls 
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Hur skulle du beskriva din relation till Stureplan? Välj mellan nedanstående alternativ, 

flera val är möjliga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplever du att det finns en särpräglad kultur kring Stureplan? 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytlig bekant 
 
Främling 
 
Kär gammal vän 
 
Vill lära känna bättre 
 
Irriterar mig 
 
Växt ifrån varandra 
 
Vill träffa hela tiden 
 
Inte vänner längre 
 
Hatkärlek 
 
Annan (motivera):______________________________________________________
 
                             ______________________________________________________ 
 
                             ______________________________________________________   

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej 

Man  Kvinna

20 �24 år 25 � 34 år 35 � 45 år Över 45 år
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Bilaga 2: Sammanställning fokusgrupp 1 och 2 

Fokusgrupp 1. 
Sammanställning av resultat, del I:  
 
Atmosfären kring Hamngatan upplever jag som: 

 
Inspirerande  3 2 2   Deprimerande 
Vänlig   5  2  Ovänlig 
Avkopplande     6 1 Stressig 
Kontinental   3 2 2  Traditionell/�Svensk�
Vardaglig  2  4 1  Festlig 
Livlig 2 4   1  Tråkig 
Påkostad  3 2 2   Enkel 
Statisk  1 4  1 1 Dynamisk 
Individuell  1 1 3 2  Kollektiv 
Välbehaglig  2 4  1  Obehaglig 
 
 
Atmosfären kring Drottninggatan upplever jag som: 

 
Inspirerande   1 1 2 3 Deprimerande 
Vänlig   1 2 2 2 Ovänlig 
Avkopplande     4 3 Stressig 
Kontinental   4 2 1  Traditionell/�Svensk�
Vardaglig 1 2 3 1   Festlig 
Livlig 2 3 1 1   Tråkig 
Påkostad    4 3  Enkel 
Statisk  1  2 4  Dynamisk 
Individuell    2 5  Kollektiv 
Välbehaglig    3 1 3 Obehaglig 
 
 

Atmosfären kring Kungsgatan upplever jag som: 

 
Inspirerande  2 3 1  1 Deprimerande 
Vänlig  2 3 1  1 Ovänlig 
Avkopplande   3 1 2 1 Stressig 
Kontinental   4 1 2  Traditionell/�Svensk�
Vardaglig  2 2 3   Festlig 
Livlig  2 2 1 2  Tråkig 
Påkostad  2 2 3 1  Enkel 
Statisk  3 1 2 1  Dynamisk 
Individuell  2 1 4   Kollektiv 
Välbehaglig  3 2 1  1 Obehaglig 
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Atmosfären kring Stureplan upplever jag som: 

 
Inspirerande 1 4 2    Deprimerande 
Vänlig  3 3  1  Ovänlig 
Avkopplande  1 1 1 4  Stressig 
Kontinental  2 3  1 1 Traditionell/�Svensk�
Vardaglig   1 1 4 1 Festlig 
Livlig  6 1    Tråkig 
Påkostad 1 6     Enkel 
Statisk    2 4 1 Dynamisk 
Individuell 1 4 1 1   Kollektiv 
Välbehaglig  6 1    Obehaglig 
 
 
 
Sammanställning av resultat, del IV 
 
 
 Stämmer 

helt 
    Stämmer 

inte alls 
Det är lätt att känna sig bekväm kring 
Stureplan. 
 

3 4     

Det är lätt att känna gemenskap med 
människorna som rör sig kring 
Stureplan. 
 

1 6     

Det går att känna igen sig i det 
levnadssätt som medierna gestaltar 
kring Stureplan. 
 

 1 4 2   

Det går att identifiera sig med det 

shoppingutbud som finns kring 

Stureplan. 

 

2 2 3    

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan 

på grund av mitt yrke.  

 

 1 1 1 2 2 

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan 

för att gå i butikerna. 

 

1 1 2 1 2  

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan 
för att ta del av nöjeslivet. 
 

2 1 2 1 1  

Jag önskar att jag till större del kan 

vara delaktig i livsstilen kring 

Stureplan. 

 

 1  1 4 1 
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Hur skulle du beskriva din relation till Stureplan?  

 
Ytlig bekant  
Främling  
Kär gammal vän 4 
Vill lära känna bättre 1 
Irriterar mig  
Växt ifrån varandra 1 
Vill träffa hela tiden 2 
Inte vänner längre  
Hatkärlek 2 
Annat 1 
 

Kommentarer:  

Annat: Kär gammal vän som jag ibland kan bli lite trött och arg på. Men då tar jag bara en 
liten sväng till en ny annan vän: Söder. Är där på Söder ett tag � men längtar sen tillbaka till 
välbehagliga Stureplan (Kvinna, 20-24 år) 
Vill lära känna bättre: Har bott utanför Stockholm och längtar ibland till mitt �gamla liv� 
(Kvinna, 20-24 år) 
Växt ifrån varandra: Har fått distans från mycket av attityderna (Kvinna, 20-24 år) 
 
 
Upplever du att det finns en särpräglad kultur kring Stureplan? 
 
 Ja Nej Vet ej 
Upplever du att det 
finns en särpräglad 
kultur kring 
Stureplan? 
 

 
 
6 

  
 

1 

 
 
 
Man 4 
Kvinna 3 
 
 20-24 år 25-34 år 35-45 år Över 45 år 
Ålder 3 2 1 1 
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Fokusgrupp 2. 
Sammanställning av resultat, del I:  
 
Atmosfären kring Hamngatan upplever jag som: 
 

Inspirerande  2 4 1   Deprimerande 
Vänlig  2 3 2   Ovänlig 
Avkopplande    1 5 1 Stressig 
Kontinental  2 3 1 1  Traditionell/�Svensk�
Vardaglig 1 2 1 1 2  Festlig 
Livlig 1 4 1 1   Tråkig 
Påkostad  3 4    Enkel 
Statisk   1 5 1  Dynamisk 
Individuell   2 3 1 1 Kollektiv 
Välbehaglig  3 3 1   Obehaglig 
 
 
Atmosfären kring Drottninggatan upplever jag som: 

 
Inspirerande   2 1 3 1 Deprimerande 
Vänlig 1 1  2 3  Ovänlig 
Avkopplande     4 3 Stressig 
Kontinental  1 1 3 2  Traditionell/�Svensk�
Vardaglig 2 4 1    Festlig 
Livlig 3  3  1  Tråkig 
Påkostad    2 2 3 Enkel 
Statisk  2 2 3   Dynamisk 
Individuell   2  3 2 Kollektiv 
Välbehaglig  1  1 5  Obehaglig 
 
 

Atmosfären kring Kungsgatan upplever jag som: 

 
Inspirerande 1  3 2  1 Deprimerande 
Vänlig  2 3 2   Ovänlig 
Avkopplande   3 3 1  Stressig 
Kontinental   4 1 1 1 Traditionell/�Svensk�
Vardaglig  3 2 1 1  Festlig 
Livlig 1 3 2   1 Tråkig 
Påkostad   3 1 3  Enkel 
Statisk  2 2 2 1  Dynamisk 
Individuell  1 2 2 1 1 Kollektiv 
Välbehaglig  3 2 2   Obehaglig 
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Atmosfären kring Stureplan upplever jag som: 

 
Inspirerande  5 2    Deprimerande 
Vänlig  2 5    Ovänlig 
Avkopplande  1 3 1 2  Stressig 
Kontinental 1 2 3 1   Traditionell/�Svensk�
Vardaglig    1 5 1 Festlig 
Livlig 1 6     Tråkig 
Påkostad 2 3 2    Enkel 
Statisk 1  1  4 1 Dynamisk 
Individuell  3 4    Kollektiv 
Välbehaglig 2 2 3    Obehaglig 
 
 
 
Sammanställning av resultat, del IV: 

 
 Stämmer 

helt 
    Stämmer 

inte alls 
Det är lätt att känna sig bekväm kring 
Stureplan. 
 

1 3  2 1  

Det är lätt att känna gemenskap med 
människorna som rör sig kring 
Stureplan. 
 

 1 4 2   

Det går att känna igen sig i det 
levnadssätt som medierna gestaltar 
kring Stureplan. 
 

1 1 2 1 2  

Det går att identifiera sig med det 

shoppingutbud som finns kring 

Stureplan. 

 

1  5 1   

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan 

på grund av mitt yrke.  

 

 2 1  1 3 

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan 

för att gå i butikerna. 

 

 2 1 2 1 1 

Jag rör mig i huvudsak kring Stureplan 
för att ta del av nöjeslivet. 
 

2 2 2 1   

Jag önskar att jag till större del kan 

vara delaktig i livsstilen kring 

Stureplan. 

 

   2 3 2 
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Hur skulle du beskriva din relation till Stureplan?  

 
Ytlig bekant 5 
Främling  
Kär gammal vän 1 
Vill lära känna bättre 1 
Irriterar mig 2 
Växt ifrån varandra  
Vill träffa hela tiden  
Inte vänner längre  
Hatkärlek 1 
Annat 2 
 
 

Kommentarer:  

Annat: Festkompis. Ett inspirerande inslag i vardagen med stort utbud på allt 

 
 
 
Upplever du att det finns en särpräglad kultur kring Stureplan? 
 
 Ja Nej Vet ej 
Upplever du att det 
finns en särpräglad 
kultur kring 
Stureplan? 
 

 
 
7 

  
 

 

 
 
 
Man 3 
Kvinna 4 
 
 20-24 år 25-34 år 35-45 år Över 45 år 
Ålder 2 4 1  
 


