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Sammanfattning 

Sedan 00-talet har hipstern blivit synonymt med unga, trendkänsliga och urbana 

människor som anammar en särskild livsstil och bosätter sig i gamla 

arbetarklasskvarter. Syftet med denna studie är att studera hur hipstern skildras i media i 

relation till klass och plats, med fokus på den mediala bilden av hipstern i Stockholm. 

Studiens teoretiska urvalsram bygger på Bourdieus teorier om kulturellt kapital och 

klass samt hans analys av den nya medelklassen – the new petit bourgoisie. Genom att 

tillämpa sig av Bourdiues kulturella kapital kan man studera hipsterns livsstil och 

smakpreferenser.   

 

Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys av 19 tidningsartiklar som publicerats 

mellan 1 januari-13 och 30 april-14. Utifrån en abduktiv ansats undersöktes 

underliggande teman, diskurser i materialet. Studien visar att hipstern kan knytas till en 

kreativ och medveten medelklass som använder sig av sitt kulturella kapital för att 

uttrycka en unik livsstil och ockuperar kreativa yrken inom media och kultur. Vidare 

finns det en stark koppling mellan hipsters och Södermalm. Materialet visade även på 

att det finns en viss avsky gentemot hipstern. 

 

Vidare diskuteras huruvida hipstern ska ses som tillhörandens av en ny fraktion av 

medelklassen som utmanar rådande dominerande livsstilar med sin livsstil. Som förslag 

till vidare forskning diskuteras hur man kan studera hipstern i relation till nya former av 

kulturellt kapital samt bredda den sociologiska diskussionen kring hipsters. 

 

Nyckelord 
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Inledning  

I sin essä ”Storstaden och det andliga livet” från 1903 studerade Simmel hur storstäderna 

började växa fram och hur storstadsmänniskorna började försöka sticka ut ur massan genom 

originalitetssträvan och excentriska handlingar (1981[1903], 220). Möjligtvis observerade 

Simmel början på hipstern som på senare år fått en stor uppmärksamhet i media. Hipstern, 

som är känd för sin orginalitetssträvan och individualism, dök upp i början på 30–40-talet i 

media innan de hamnade i glömska men i slutet av 90-talet och början av 00-talet återvände 

hipstern återigen. Numera har hipstern blivit, i media, en bespottad figur från olika håll. Deras 

påstådda trendkänslighet och ständiga jakt på autenticitet är något som provocerar och 

fascinerar. Trots det mediala utrymmet förblir hipstern en obesvarad fråga, vem och vad är 

egentligen hipstern? I den satiriska boken The Hipster Handbook (2002) av Lanham ges tips 

och ledtrådar till läsaren om hur man identifierar och beter sig som en hipster. Lanham (2002) 

identifierar flera olika typer av hipsters, alla med sin egen stil och attityd. Vem och vad 

hipstern är kommer inte heller här att klargöras helt och hållet, istället kommer 

hipsterkulturen att studeras utifrån ett sociologiskt perspektiv i relation till klass och plats. 

 

Begreppet hipstern var från början en benämning som avsåg den växande afroamerikanske 

subkulturen som började växa fram i storstäderna runt om i USA. Hipstern var då starkt 

sammankopplad till jazzkulturen och en bohemisk livsstil med ett starkt fokus med att sticka 

ut genom en utvecklad coolhet – d.v.s. att man var bärare av en mystisk kunskap som inte var 

tillgänglig till alla (se Greif, 2010; Schiermer, 2013). Under 50-talet började vita ungdomar 

anamma den bohemiska livsstilen och jazzmusiken och därifrån har hipstern växt sig vidare. I 

början av 00-talet blev hipstern återigen aktuell i media och man började prata om en 

återkomst och hur hipstern hade tagit över Williamsburg i New York. Hipstern är idag ett 

globalt fenomen som återfinns i större städer runt om i världen, men vad som utmärker en 

hipster är dock inte lika klart. Desto enklare är det att peka på vad som innefattar en hipster, 

d.v.s. att baka surdegsbröd, att konsumera avantgardemode och handla i vintagebutiker, 

gentrifiering samt det ironiska förhållningssättet gentemot omvärlden. På grund av sin jakt att 

vara autentisk och sticka ut från massan så har hipstern fått en del kritik och ses idag som ett 

nervärderande skällsord, detta har gjort att det är ängsligt att bli sedd och bli kallad som en 

hipster.  
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Det har riktats en viss kritik mot sociologin för att det finns ett bristande intresse när det gäller 

studiet av hipsterkulturen (se Greif, 2010; Schiermer, 2013). Schiermer pratar om en ignorans 

från sociologin som kan bero på den enorma uppmärksamhet som tilldelas hipstern utanför 

akademin, exempelvis i media och bloggar (Schiermer, 2013, 2). Den mediala 

uppmärksamheten av hipstern verkar ha haft en negativ effekt på forskarsamhället. Även 

Greif kritiserar sociologin för att de lyst med sin frånvaro när det gäller studiet av 

hipsterkulturen (Greif, 2010, xiv–xv). Denna frånvaro eller ointresse för hipsterkulturen kan 

tyckas märklig då sociologin tidigare har intresserat sig för olika subkulturer, 

ungdomskulturer samt subkulturella tendenser i samhället (se Becker, 2005 [1984]; Bennett, 

1999; Fine & Kleinman, 1979; Hebdige, 1979). I boken Tricks of the Trade (1998) skriver 

bland annat Becker om vikten av att sociologin inte ska utelämna olika tendenser i studiet av 

samhället vilket han även visade i sin studie av jazzmusiker och marijuanarökare (Becker, 

2005 [1984]).  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att studera hur den samtida svenska hipstern porträtteras i medier i relation till klass 

och plats. Med klass avses Bourdieus (2010 [1979]) klassbegrepp, som är mer 

multidimensionellt jämfört med tidigare klassbegrepp som kopplar klass med platsen i 

produktionen till skillnad från Bourdieu som menar att klass är kopplat till konsumtionen och 

livsstilar. 

Syftets frågeställningar är: 

 

- Hur skildras hipstern i media i relation till klass? 

- Hur skildras hipstern i media i relation till plats? 

 

 

Studiens avgränsningar  

Studien intresserar sig enbart för hipstern inom Stockholm, eftersom tidigare forskning har 

uppmärksammat hipsterkulturen och dess framväxt i Stockholm och mera specifikt 

Södermalm (se Schiermer, 2013). Studien bygger på artiklar från Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, två seriösa morgontidningar som kan beskrivas som elitmedia. Samt även 

artiklar från tidningar som Expressen och Aftonbladet, Metro och andra City-tidningar, detta 
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görs dels för en mer nyanserad bild av hipsterkulturen samt att dessa tidningar även kan 

beskrivas som seriösa som når ut till många läsare. 

 

Nedan följer avsnittet kring teori och tidigare forskning där Bourdieus begrepp klass och 

kulturellt kapital, som kommer att användas i analysen, utvecklas. Sedan redogörs den 

tidigare forskningen kring hipstern. Därefter följer avsnittet som berör data och metod innan 

resultaten och analysen presenteras. Slutligen sammanfattas studien och förslag på vidare 

forskning diskuteras. 

 

Teori och tidigare forskning  

Hipstern 

Begreppet hipster härstämmar från 40-talet där begreppet avsåg ungdomar som anammade 

jazzens coola attityd. Enligt Greif (2010) så är Broyard en av de tidigare att anamma just ordet 

hipstern, vilket hon gör i sin essä från 1948, ”A Portrait of the Hipster”. Den tidiga hipstern 

åsyftade afroamerikanerna som utvecklade en egen subkulturell stil för att visa sitt missnöje 

mot rasism och den vita dominansen. För att särskilja sig från den vita kulturen så utvecklade 

den tidiga hipstern en egen stil och smak för att särskilja sig men samtidigt ställa sig över den 

vita kulturen. De ansåg sig vara bärare av en annan typ av kunskap som de vita inte besatt, 

och detta manifestarades bland annat genom jazzmusiken och främst be-bopen som inte hade 

anammats av den vita kulturen på samma sätt som swing-jazzen (Greif, 2010).  

 

Schiermer (2013) skriver att under 50-talet så övergick den afroamerikanska hipstern till att 

vara vit, hur denna förändring sker låter han dock vara osagt på grund av bristande forskning 

(2013, 3). I sin populärvetenskapliga studie What was the Hipster (2010) diskuterar Greif 

denna förvandling och menar att det mer rör sig om ett övertagande där den vita kulturen 

övertar den svarta kulturen och pekar på Norman Mailers artikel ”The White Negro” från 

1958 som ett exempel. Från att ha varit en afroamerikansk subkultur övergick det till att 

åsyfta vita människor som anammade den afroamerikanska kulturen och jazzmusiken, och tog 

till sig den ”coolhet” som utvecklats inom den afroamerikanska subkulturen (Greif, 2010, 7). 

Den moderna hipstern är idag, enligt Schiermer (2013) inte lika begränsad till jazzkulturen 

utan är mer bred och skiftande, däremot så har hipsterkulturen alltid omgärdats av en viss typ 

av snobberi, d.v.s. bärare av en annan kunskap, och en unik livsstil (Schiermer, 2013). Detta 
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har lett till att hipstern används som skällsord eller ses som något nervärderande (Greif, 2010; 

Schiermer, 2013).  

 

I slutet av 90-talet och början 00-talet började man återingen tala om hipsters som en 

subkultur som rörde sig i området Williamsburg i Brooklyn, New York (Greif, 2010). De 

kännetecknades av en ironisk livsstil och en förkärlek till den vita södern, som tog sig i 

uttryck såsom ”wife beatern” och ”trucker hat” (Greif, 2010; Schiermer, 2013).  

 

Hipstern är ett komplext begrepp som givit upphov till olika diskussioner huruvida man ska 

definiera eller beskriva termen hipster, därför är det viktigt att se hipstern mer som en idealtyp 

som försöker fånga och förklara olika typer av beteenden och yttringar. I boken What was the 

Hipster diskuterar Greif (2010, 9-10) olika definitioner av hipstern. Bland annat menar han att 

hipstern ibland åsyftar den person som i slutet av 90-talet som började anamma smakuttryck 

från den vita södern. Greif (2010, 12) menar dock att den bilden av hipstern som fått störst 

genomslag är bilden av den hippa konsumenten, det vill säga att en hipster konsumerar konst 

men som inte skapar konst. En hipster är en person, enligt Greif, som jobbar inom media och 

som vill lyfta fram grafisk formgivning som konstform (Greif, 2010). Greif (2010) menar att 

hipstern slutar att existera som en hipster i samma stund som hon skapar konst. Greif (2010) 

ser enbart hipster som en konsument och inte konstnär, en konsument som anammar en 

konstnärs livsstil. 

 

Tidigare forskning lyfter även fram bilden av hipstern som en hipp och cool konsument, som 

har en bohemisk livsstil och som motsätter sig all form av mainstream-kultur (Cronin, 

McCarthy & Collins, 2014; Schiermer, 2013). Man kan alltså konstatera att det finns ett 

samband mellan att vara hipp och bohemisk inom hipsterkulturen och att innebörden av att 

vara cool är att gå emot mainstream-kulturen. Vad som dock är mainstream är inte alltid en 

självklarhet, Cronin m.fl. (2014) menar att mainstream bland annat handlar om att konsumera 

hos större butikskedjor istället för på små oberoende butiker. Cronim m.fl. beskriver hipstern 

som en individ i 20-års ålder som tillhör avant-gardet och som jobbar hårt för att ha en 

alternativ stil (Cronin, McCarthy & Collins, 2014, 6). Detta innebär att hipstern utvecklar en 

form av snobberi, d.v.s. att man ser ner på mainstream-kulturen. När Cronin m.fl. (2014) 

studerar hur hipstern använder sig av mat för att producera och skydda sin identitet så skriver 

de hur hipstern sätter en slags stolthet i att inte köpa färdiglagad mat och hur de ser ner på 

människorna som följer strömmen. Schiermers (2013) beskrivning av hipstern är en ung och 
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vit individ tillhörandes i medelklassen som är mellan 20-35 år som ständigt söker efter det 

som är autentiskt men även det som är ironiskt (Schiermer, 2013, 4). Schiermers beskrivning 

av hipstern som en vit individ kan kritiseras, som Greif (2010) diskuterar så kan man tala om 

hipstern oavsett etnicitet. Varför hipstern är kopplad till en vit medelklass kan bygga på 

eventuella ekonomiska skillnader mellan svarta och vita i USA, man kan anta att den vita 

medelklassen har större förutsättningar att anamma hipsterns konsumtion och livsstil. 

 

En viktig aspekt hos hipstern är sökandet efter autenticitet och vad som är genuint (Michael, 

2013; Schiermer, 2013). Michael (2013, 5) beskriver autenticitet som något äkta och genuint i 

förhållande till det massproducerade. Michael (2013) skriver att begreppet autenticitet vidare 

kan ses som en balansgång mellan å ena sidan den romantiska aspekten samt den mer 

modernistiska aspekten där den förra lägger vikt vid saker från förr, såsom vintagekläder och 

äldre musik, medan den senare lägger vikt på nya innovationer. De olika aspekterna av 

autenticitet utesluter inte varandra men möjliggör även fler nyanser inom hipsterkulturen, där 

vissa romantiserar svunna tider och att andra strävar efter att vara före med nya innovationer 

och trender, det som Greif (2010) kallar för early adopters.  

 

När Schiermer (2013) definierar hipstern lyfter han fram ironin som ett viktigt begrepp inom 

hipsterkulturen, där han definierar ironin som en glädje av misslyckade ting vilket kan 

beskrivas som en kärlek till ting som av andra uppfattas som nervärderande (Schiermer, 2013, 

6). Schiermer (2013, 5) definierar även ironin som en slags försvarsmekanism när det är 

omöjligt att uttrycka sig på ett autentiskt sätt. På så sätt kan hipstern ändå lyckas distansera sig 

från det inte som är icke-autentiskt genom att man skämtar bort det eller förvandlar det till 

något skämtsamt. Schiermer lyfter fram den amerikanska ”white trash”-kulturen som ett 

exempel på hur hipstern använder ironin, i detta fall innebär det att hipstern tar till sig vissa 

aspekter av ”white trash”-kulturen såsom wife-beatern och trucker-kepsen (Schiermer, 2013). 

Andra studier betonar också vikten av ironin i hipsterkulturen (Michael, 2013; Cronin, 

McCarthy & Collins, 2014). Cronin m.fl.(2014) observerade att inom hipsterkulturen så fanns 

det en ironi i deras konsumtion av märken där man köpte produkter som ansågs ha lågt värde 

men var billiga, vilket man kan knyta till Schiermers (2013) definition av ironi som en typ av 

förkärlek till misslyckade ting. Cronin m.fl. (2014) fortsätter vidare och menar att ironin även 

är starkt knuten till det som beskrivs som ”brand hijacking”, det vill säga en kapning av vissa 

misslyckade ting. I detta fall beskrivs det hur hipstern kapar objekt som ofta är förknippad 

med låg status och arbetarklasskultur och romantiserar dem.  
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Schiermer (2013) skriver dock att man inte ska blanda ihop ironin med hipsterns fascination 

till det förgångna. I det förgångna hittar man ting som av hipsterkulturen uppfattas som 

genuint autentiska, dessa ting kan vara allt från möbler till kläder men kan även vara musik. 

Detta kan kopplas ihop med hipsterkulturens fascination för äldre stadsdelar och gamla 

arbetarklassområden. Schiermer (2013) skriver hur hipstern söker sig till gamla 

arbetarklassområden såsom Williamsburg i New York och Södermalm i Stockholm 

(Schiermer, 2013, 4). Det är intressant att koppla det till ”brand hijacking” där hipsterkulturen 

kapar platser som länge förknippats med arbetarklass och bohemisk kultur. Den här formen av 

kapning kan bero på hipsterkulturens fascination för äldre ting samt att dessa stadsdelar 

uppfattas som mer genuina och äkta. Det kan vara så att hipstern uppfattar äldre områden med 

stark arbetarklasskultur som mer äkta och autentiska och som ännu inte blivit mainstream. 

Schiermer (2013, 8) skriver att man dels ska betrakta hipstern som motpol mot den 

kommersiella mainstreamkulturen men även som en bevarande kultur på grund av sin 

fascination för äldre ting. Schiermers bild av hipstern ligger nära den diskussion Michael 

(2013) för angående autenticitet där hipstern dels har ett romantiskt inslag och ett inslag av 

avant-garde.  

 

Schiermer (2013) skriver att hipstern inte kan ses som en subkultur eftersom de saknar 

kriterierna för en subkultur, d.v.s. att de inte har en klar och tydlig gruppidentitet samt en 

uttalad agenda man agerar utifrån likt tidigare subkulturer (Schiermer, 2013, 5). På grund av 

hipsterns sökande efter genuin autenticitet så genomsyras också kulturen av en hög 

individualism, och på grund av denna individualism så saknar kulturen den homogena 

sammanhållningen som annars existerar i subkulturer. Schiermer (2013) nämner imitation och 

autenticitet där autenticitet är motsatsen till imitation och det mest eftersträvansvärda. Detta 

innebär i sin tur att om hipstern erkänner sig som hipster förlorar hon sin autenticitet och 

istället ses som en imitatör av en livsstil. Hipstern är då inte längre individuell utan en 

medlem i en större kollektiv rörelse. Den starka tilltron till individualism underbyggs av det 

faktum att hipsterkulturen inte har en gemensam värdegrund de agerar utifrån utan där fokus 

på konsumtion och trendkänslighet utgör den viktigaste essensen inom kulturen. 
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Bourdieu, klass och kulturellt kapital 

I sin bok Distinction (2010[1979]) studerar Bourdieu relationen mellan det kulturella kapitalet 

och det ekonomiska kapitalet, Bourdieu menar att det inte bara är det ekonomiska kapitalet 

som skiljer de olika klasserna ifrån varandra utan även det kulturella kapitalet, d.v.s. smaken 

och bildningen (Bourdieu, 2010[1979]). De klassegmenten med högre ekonomiskt samt 

kulturellt kapital har således större möjligheter att kosta på sig en dyrare men framförallt en 

finare smak gentemot de klassegmenten med lägre ekonomiskt kapital. På detta sätt visar 

Bourdieu hur olika smakpreferenser skiljer olika klasser ifrån varandra, barn ärver sina 

föräldrars smakpreferenser och ekonomiska kapital, d.v.s. habitus, och på så sätt kan makten 

stanna på en specifik plats och klassamhället reproduceras. Habitus kan beskrivas som 

intränade kroppsrörelser, erfarenheter och som en uppsättning av vanor som hjälper individen 

i den sociala världen. Habitus formas främst under individers uppfostran som barn. 

 

Med det kulturella kapitalet avses olika gruppers livsstilar, kulturkonsumtion och olika 

smakpreferenser. Det som dock är viktigt är att det handlar om den rätta smaken samt den 

rätta konsumtionen, och här märks Bourdieus relationella syn på det kulturella kapitalet; vad 

som är rätt smak definieras utifrån andra gruppers smak samt att vad som är rätt smak varierar 

över tid. Det kulturella kapitalet har sålunda ett estetiskt inslag, d.v.s. det som är tilltalande för 

ögat men även aktiviter som kräver mer tid och engagemang (Bourdieu, 2010 [1979]). Det 

kulturella kapitalet som begrepp är dock inte helt oproblematiskt begrepp vilket den tidigare 

forskningen visar på (se Prieur, Savage, 2011). Dels kan det kulturella kapitalet förstås som 

olika gruppers livsstilar men det kan även förstås utifrån nödvändighetens smak och frihetens 

smak, där de med högre ekonomiskt och kulturellt kapital kan konsumera en frihetens smak 

som till skillnad mot nödvändighetens smak inte behöver fylla en funktion utan istället kan 

vara estetiskt tilltalande, t.ex. konst och design. De med lägre ekonomiskt och kulturellt 

kapital tvingas till nödvändighetens smak d.v.s. sådant som fyller en funktion i vardagslivet. 

Genom att se ner på arbetarklassens smak som vulgär så kan medelklassen definiera sin smak 

som mera förfinad. Det kulturella kapitalet är knutet till legimitet, när Bourdieu (2010 [1979]) 

diskuterar det kulturella kapitalet utgår han från elitkulturen och frihetens smak. 

 

I Distinction (2010 [1979]) diskuterar även Bourdieu det han ser som en ny klass som växer 

fram – the new petit bourgeoisie. Med new petit bourgeoisie åsyftas en ny social klass som 



 

 8 

särskiljer sig gentemot den dominanta medelklassen genom sin utmärkande smak och 

konsumtion. De utmärker sig gentemot den övre medelklassen och dess mer dominanta 

livsstil genom att i högre utsträckning investera sina pengar i aktiviteter och livsstilar istället 

för att investera i fastigheter. Vidare beskrivs de som mer moderna och mer öppna för nya 

idéer samt mer intresserade av världen utanför jämfört med den dominanta medelklassen 

(Bourdieu, 2010 [1979], 303). Vad som även utmärker denna nya klass är att de inte agerar 

utifrån en elitkultur eller lågkultur, de verkar snarare agera utifrån mitten. 

 

Den nya sociala klassen är mer förekommande i professioner såsom marknadsföring, reklam, 

mode, inredning, tv-och radioproducenter samt journalister inom tidningsmagasin (Bourdieu, 

2010[1979], 359). Bourdieu pratar om kulturella intermediärerer eller kulturella mellanhänder 

(cultural intermediaries) för att beskriva hur avståndet mellan kulturproduktionen och 

kulturkonsumtionen minskar. Enkelt kan dessa kulturella mellanhänder beskrivas som en typ 

av profession som är förknippad med den nya medelklassen, d.v.s. konstkritiker eller andra 

former av kritiker av populärkultur som jobbar mellan produktionen och publiken, d.v.s. 

konsumtionen (Bourdieu, 2010 [1979], 324). Bourdieus förklaring och definition av kulturella 

intermediärer har dock fått kritik av andra forskare för att de saknar en tydlig avgränsning (se 

Nixon, du Gay, 2002). 

 

Bourdieus nya petit bourgoisie utmärker sig från den mer dominanta övre medelklassen 

genom sitt sätt att konsumera men även hur man spenderar sin tid och utmanar således den 

tidigare dominanta livsstilen och tidigare smakpreferenser. Bourdieu sätter här ett 

likhetstecken mellan de dominerande livsstilarna och smakpreferenserna och legimitet, vilket 

innebär att det skapar en konflikt mellan den nya kulturkonsumtionen och den gamla eftersom 

den nya medelklassen vill tillskansa sitt kulturella kapital legimitet.  

 

Det kulturella kapitalet är en viktig aspekt i Bourdieus klassbegrepp som avviker mot det mer 

marxistiska klassbegreppet där klass har definierats utifrån ekonomiska termer och platsen i 

produktionen. Bourdiues klassanalys är mer lämplig i studien av hipstern eftersom Bourdieus 

klassanalys är mer multidimensionell och fångar upp begrepp som kulturellt kapital samt 

kulturella intermediärer och genom Bourdiues teorier kan man studera hipstern och deras 

kulturella praktiker i relation till den nya medelklassen. 
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I senare forskning har Bourdiues teorier om kulturellt kapital och klass uppdateras (se Holt, 

1997; Prieur, Savage, 2011; Prieur, Savage, 2013).  Prieur och Savage (2011, 578) menar att 

den nya medelklassen, som Bourdieu talar om, kan anses som en av de mer centrala klasserna 

i dagens samhälle och pekar på framväxten av kulturindustrier såsom muséer och 

konstgallerier som växer fram. Deras kulturella kapital samt kulturella praktiker har alltså 

erhållit en allt större legimitet. Holt menar även att det som anses vara finkultur och fulkultur 

inte längre existerar på samma sätt, elitkonsten har blivit mer tillgänglig och därför så måste 

den kulturella eliten utmärka sig genom att ständigt ta till sig och vara medveten om trender 

före den stora massan (Holt, 1997).  

 

Den kreativa klassen  

Den nya medelklassen har på senare tid aktualiserats i forskning och teoribildning, främst 

genom Florida i boken Den kreativa klassens framväxt (2006 [2002]). Den kreativa klassen 

är, enligt Florida (2006 [2002]), en klass som använder sin kreativitet för att skapa 

ekonomiskt kapital. Den kreativa klassen definieras även av det faktum att de besitter mer 

kreativa yrken i samhället eller att de är mer involverade i den kreativa processen på 

arbetsplatsen (Florida, 2006 [2002], 103). Med kreativa yrken så menar han skapandet av nya 

sammanhang, d.v.s. utvecklandet av produkter eller teorier, men även problemlösning och 

problemidentifikation (Florida, 2006 [2002], 103). 

 

I sin studie så konstaterar han att den kreativa klassen genomsyras av en stark individualism, 

där man motsätter sig de mer konventionella reglerna och mer fokuserar på 

självförverkligande samt har en större öppenhet för omvärlden (Florida, 2006 [2002], 111-

113). På grund av den individualitet och självförverkligande som råder inom den kreativa 

klassen så har denna nya klass svårt att förstå sin egen framväxt som en klass, enligt Florida 

(2006 [2002], 369). Han lyfter fram att medlemmarna motvilligt ser sig som en kollektiv klass 

utan snarare lyfter fram de olikheter som existerar mellan dem (Florida, 2006 [2002]). Detta 

kan ses som ett sätt att skydda sin individualitet genom att man distanserar sig från kollektivet 

genom att peka olikheterna mellan dem. 

 

Plats  

Florida (2006 [2002]) skriver om hur den kreativa klassen flyttar till platser som upplevs som 

autentiska och unika. Platsens autenticitet beror delvis på arkitekturen, kulturlivet, 
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mångfalden och platsens historia. Ju starkare identitet platsen har, desto starkare identitet ges 

individen. Florida skriver att identiteten mer bygger på var vi bor och vad vi gör istället för 

vem vi arbetar för, något som han beskriver som en förändring över tid (Florida, 2006 [2002], 

275). Han lyfter även fram vikten av att platsen, som den kreativa medelklassen söker efter, 

inte ska vara en färdig produkt. Det innebär att invånarna ska ha möjligheten att själva få 

utforma platsen genom sin kreativitet (Florida, 2006 [2002], 278). På grund av sitt sökande 

efter autentiska platser med stark identitet så kopplar Florida (2006 [2002]) den kreativa 

klassen till gentrifiering, d.v.s. att olika stadsdelar genomgår en statushöjning genom att 

medlemmar ur den övre klassen flyttar in. 

 

Liksom den kreativa klassen så är även hipstern starkt förknippad med specifika platser och 

gentrifiering (se Greif, 2010; Schiermer, 2013). Genom valet av en specifik plats så kan den 

upplevda identiteten och idéen om en genuin och autentiskt livsstil förstärkas. Greif (2010) 

observerade hur småbutiker och caféer växte fram i Williamsburg med en stark konstnärlig 

och bohemisk prägel, vilket skapade en mer kreativ atmosfär för invånarna. Genom sin 

kreativitet och sökande efter autenticitet så förvandlar de dessa platser till något trendigt. 

 

Material och metod 

Material och urval 

Materialet bygger på tidningsartiklar från det senaste året, från 1:a januari 2013 till 30:e april 

2014. Anledningen till den relativt korta tidsintervallen är dels för att syftet ämnar studera den 

samtida hipstern, hipsterkulturen bygger mycket på att snabbt ta till sig nya trender innan det 

kommersialiseras, vilket Greifs (2010) titel What was the hipster? ironiskt syftar på. Både 

artiklar från morgontidningar - Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet har samlats in och 

från kvällstidningar - Aftonbladet och Expressen, men även från City-tidningar såsom Metro, 

detta för att ge en så nyanserad bild av hipstern som möjligt och för att minska risken för en 

skev analys av hipstern. Materialet inhämtades från Mediearkivet samt Google genom en 

sökning på ordet ”hipster” och ”hipsters” med referenser till Stockholm. Valet av Stockholm 

bygger dels tidigare forskning där Södermalm lyfts fram som en plats där hipsterkulturen 

utvecklats (se Schiermer, 2013). Sökningen genom mediearkivet gav 409 artiklar som hade 

orden ”hipsters”, ”hipstern” samt ”Stockholm” när man sökte i storstadspress samt 

stadsdelspress. Valet att enbart inkludera storstadspressar, stadsdelspressar var för att studien i 
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första hand studerar hipsterkulturen som är centrerad till Stockholm, att studera hur andra 

stadstidningar konstruerar bilden av hipstern skulle ge studien en mer komparativ karaktär 

som inte var relevant till syftet. 50 artiklar lästes igenom varav det skalades ner till 19 artiklar, 

många artiklar rensades bort på grund av att de hamnat i urvalet av misstag, t.ex. att de inte 

hade någon anknytning till Stockholmsområdet. Dessa 19 artiklar gick vidare till djupare 

analys. Fördelningen av artiklarna ser ut som följande: 

Aftonbladet - 4 

DN – 5 

Expressen – 2 

Metro-Sthlm – 2 

SvD – 4 

Södermalmsnytt – 1 

Tidningen Liljeholmen/Älvsjö – 1 

 

Samplingen av artiklar ska inte ses som representativa, ett representativt urval är inte önskvärt 

därför syftet med studien inte bygger på att generera resultat som kan generaliseras till en 

population. Därför är urvalet baserat på det som Bryman (2011) kallar för målstyrda urval, 

vilket innebär att forskaren väjer ut det material som har en koppling till syftet (Bryman, 

2011, 350). Dock är det viktigt att undvika ett skevt urval, d.v.s. att forskaren väljer de artiklar 

som bäst passar frågeställningar och utesluter artiklar som upplevs som obekväma i 

förhållande till frågeställningen. Eftersom det inte går att inkludera artiklar slumpmässigt och 

forskaren måste utesluta artiklar som inte är relevanta till syftet så talar Mautner (2008, 37) 

om att det ska finnas en balans i valet av att ta med och utesluta. Mautner (2008, 37) lyfter 

fram som viktigt är transparens och motivering i val av artiklar samt uteslutning.  

 

Fördelen med att analysera tidningsartiklar är dels att materialet inte behöver transkriberas, 

vilket sparar tid för forskaren, skrivna texter är till sin natur även tillgängliga för allmänheten 

vilket är viktigt utifrån ett etiskt perspektiv. Dock varnar Potter (2004) för att tidningsartiklar 

hindrar forskaren från att studera kontexten fullt ut. 

 

Metod  

För att analysera det empiriska materialet valdes en kvalitativ innehållsanalys. Det finns flera 

anledningar till att välja en kvalitativ innehållsanalys. Genom innehållsanalysen kan man 
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studera olika teman och mönster i texterna samtidigt som man kan studera olika diskurser (se 

Altheide, 2004; Bryman, 2011; Julien, 2008). Med diskurs avses bland annat det som 

underförstås i text och tal (Boréus, 2011, 138). Altheide (2004) menar att innehållsanalysen är 

ett viktigt redskap för att studera underliggande meningar i dokument (se även Julien, 2008). 

Till skillnad mot den kvantitativa innehållsanalysen så är den kvalitativa innehållsanalysen en 

mer flexibel metod som tillåter en växelverkan mellan teori, empiri och analys (Julien, 2008), 

detta innebär att den kvalitativa innehållsanalysen mera bygger på ett induktivt arbetssätt 

gentemot den mer deduktiva ansatsen som är rådande inom den kvantitativa 

innehållsanalysen. Induktion bygger på att forskaren sätter teorin inom parantes och inte låter 

sig styras av teorin när man analyserar materialet (Aspers, 2011). Syftet med induktion är bl.a. 

att generera nya teorier utifrån empirin (Aspers, 2011). Detta ska inte tolkas som att den 

kvalitativa innehållsanalysen i grunden är en induktiv metod, Julien (2008) skriver att 

forskaren ibland skapar teman, genererade ur teorin, som forskaren sedan överför till 

materialet.  

 

För att knyta innehållsanalysen till en mer ontologisk diskussion så innebär det att forskaren 

intar en mer konstruktionistisk synsätt vilket innebär att forskaren motsätter sig idéen om att 

det på förhand finns vissa givna kategorier i världen som vi ej kan styra över eller påverka 

(Bryman, 2011, 36). Detta innebär, sett till syftet, att forskaren kan studera hur identiteter och 

olika versioner av samhället konstrueras, skildras i media samt de underliggande meningarna 

som ligger bakom detta. Detta gör metoden lämplig i relation till studiens syfte. 

 

Tillvägagångssätt och kodning 

Kodningen bygger på en abduktiv ansats (se Alvesson, Sköldeberg, 2009), detta innebär i 

korthet att teorin guidar forskaren på fältet samtidigt som forskaren har möjlighet att gå 

tillbaka och justera teorierna med hjälp av empirin. Abduktion kan alltså ses som en 

växelverkan mellan deduktion och induktion. För att överföra detta till denna studie innebär 

det att kodningen byggde på en delvis deduktiv ansats, vilket innebär att teorin genererade två 

teman som sedan användes för att studera det empiriska materialet. 

 

Aspers (2011, 166) skriver att kodningen dels kan vara teoretiskt skapade, som i detta fall 

eller härstämma från empirin, vilket bygger på en induktiv ansats. Fördelen med en deduktiv 

ansats i kodningen är dels struktureringen som underlättar analysen samt att teorin fungerar 
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som en guide för forskaren under kodnings- och analyseringsprocessen. Det innebär dock inte 

att teori direkt översätts till koder, som forskare måste man enligt Aspers (2011, 174) 

stundtals avvika från teorin eftersom det empiriska materialet inte alltid refererar direkt till en 

teori.  

 

Utifrån teorin generades två teman; ”Klass” och ”Plats”. Under arbetets gång skapades det en 

underkategori till klass, ”Kulturellt Kapital”. Slutligen skapades det ett sista tema ”Identitet”. 

De olika teman fick separata färger som användes vid kodningen. 

 

Klass 

Under kodningen så användes klass för att fånga in delarna i materialet som direkt och 

indirekt kopplade till klass. När begrepp som ”klassförakt” eller ”kreativ medelklass” 

förekom kodades de under temat ”Klass”, men klass användes också för att koda delar som 

berörde yrken, för att på så sätt studera hipsterns val av yrken eller de yrken som förknippades 

med hipstern.  

 

Kulturellt kapital 

Kulturellt kapital är en viktig aspekt i Bourdieus klassanalys, genom att separera kulturellt 

kapital från klass, så blev kodningen mycket mer strukturerad och lätthanterlig. Med kulturellt 

kapital som en egen subkategori kunde man koda de delar i artiklarna som berörde hipsterns 

livsstil och smak, såsom specifika matkonsumtioner och mode, men även sådant som 

”kulturförakt” kunde fångas in. Bourdieu skriver om att den nya klassen använder sitt 

kulturella kapital för att utmana den dominerande klassen, det existerar alltså en konflikt 

mellan olika kulturella kapital och genom att ha kulturellt kapital som en subkategori kunde 

man fånga in konflikten mellan den dominerande livsstilen samt hipsterns livsstil. 

 

Plats 

Genom att använda ”Plats” som ett tema kunde man koda de platser som förknippas med 

hipstern, med plats avses en geografisk punkt, exempelvis Södermalm, Nytorget. Genom att 

koda utifrån ”Plats” så kan man studera hur hipstern porträtteras i relation till plats och hur 

dessa platser porträtteras i media.  
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Identitet 

Under kodningen framkom det ett tydligt mönster genomgående i många artiklar, hipsterns 

identitet och hipstern som begrepp. Eftersom skildringen av hipstern i media var en viktig 

aspekt i studien så skapades det ett tema för att koda in de delar där hipstern som begrepp och 

hipsterns identitet diskuterades specifikt utan relation till klass eller plats. På så sätt kunde 

olika nyanser av hipsterns identitet samlas in, allt från hån, fördomar, förvirring kring 

begreppet eller neutrala diskussioner kring hipsterns identitet eller som begrepp. Att inte koda 

dessa delar hade skapat ett skevt material som missat många nyanser i diskussionen och 

skildringen av hipstern i media. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen så uppmanas forskaren att eftersträva en god 

tillförlitlighet och trovärdighet (Julien, 2008). Med tillförlitlighet avses bl.a. trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten till att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, 354). 

Med trovärdighet avses bl.a. respondentvalidering eller triangulering. Överförbarhet avser hur 

pass överförbar studien är till andra miljöer. Med pålitlighet menas att studiens olika faser och 

resultat ska vara tydligt definierade och kunna granskas av ett forskarsamhälle. Möjligheten 

att styrka och konfirmera innebär att forskaren strävar efter så objektiva tolkningar som 

möjligt (Bryman, 2011, 354-355). 

 

För att försäkra sig om en god trovärdighet har olika datakällor använts, såsom olika 

tidningsmagasin (Bryman, 2011). Även artiklar som upplevs stå i strid med teorin har 

inkluderats, även artiklar som motsäger andra artiklar har inkluderats, vilket är viktigt enligt 

Julien (2008) för att garantera en god trovärdighet. Genom att inkludera kontrodiktära artiklar 

så tvingar man forskaren att analysera olika nyanser av ett fenomen och på så sätt undviker 

man allt för subjektiva värderingar. För att eftersträva god pålitlighet har studiens 

tillvägagångssätt synliggjorts för att kunna vara öppen för granskning. Julien (2008) 

diskuterar även om vikten att inkludera andra i tolkningsprocessen, för att på så sätt undvika 

skeva tolkningar. I detta fall, då studien författas av en enskild individ så har en dialog med 

handledare upprättats. Under studiens gång har även ett kritiskt reflekterande varit närvarande 

för att på bästa sätt undvika subjektiva värderingar. Bryman (2011, 355) skriver att forskaren 

måste handla i god tro, med insikten om att objektiv kunskap aldrig kan erhållas fullt ut. 

Överförbarheten är inte relevant till syftet då materialet bygger på färdiga tidningsartiklar, 
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men djupa beskrivningar av artiklarna har eftersträvats i den mån de varit möjligt eller 

relevant. 

 

Etiska reflektioner 

Eftersom studiens material bygger på tidningsartiklar som producerats i syfte att reproduceras 

ut till samhället så är de etiska principerna kring konfidentialitet och nyttjandekravet inte lika 

relevanta jämfört med rent etnografiska studier. Dock så kommer inte journalisterna, 

skribenterna eller några andra personer som deltagit i artiklarna att nämnas i studien, dels för 

att de saknar relevans till syftet samt att det riskerar att rikta läsarens fokus på fel håll. Det är 

det skrivna ordet som är relevant, inte upphovsmannen. Vidare har en viktig etisk reflektion 

under arbetets gång har varit hur resultaten presenteras samt hur studien förhåller sig till 

hipstern, det är viktigt att forskaren undviker att reproducera en bild av hipstern som bygger 

på mediala fördomar och inte bidrar till en negativ skildring av hipstern. 

 

Resultat 

Resultaten presenteras under de teman och de underteman som skapats ur empirin. Först följer 

klass och underkategorin kulturellt kapital, sedan avhandlas plats och sist hipsterns identitet.  

 

Klass 

”... han anser att det är klassförakt när ”snorvalpar från övre medelklassen leker 

svennepäron i några månader och när de har tröttnat kan de dra på sina Acne-kläder igen”.” 

– SvD, 8/4-14 

 

När journalisten diskuterar den nya trenden ”normcore”, som i korthet innebär att man ska klä 

sig så vanligt och intetsägande som möjligt (läs ”svennepäron”), så konstrueras bilden av 

hipstern som en medlem av en övre medelklass som av ren tristess testar på livet som 

underklass, hela tiden medveten om att hon kan återvända till sin mer priviligierade position i 

samhället genom att byta om till Acne-kläder. Artikeln bygger mycket på bilden av att 

hipstern gör en klassresa neråt, vilket innebär att man antar den klädstil som är rådande i de 

undre klasskikten. Bilden av hipstern och den nya hipstertrenden som målas upp är alltigenom 

negativ genom ord som ”klassförakt” och ”bortskämda snorungar från medelklassen”. 
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Bilden av hipstern som en del av en klassidentitet befästs i en annan artikel från Expressen. 

 

”... ett surdegsreservat med mediafolk och kulturarbetare. Det är en social 

experimentverkstad för den medvetna medelklassen.” – Expressen, 25/1-14 

 

Med den ”sociala experimentverkstaden” avses specifikt Södermalm, vilket kommer att 

diskuteras mer ingående under temat ”Plats”. Här gestaltas hipstern som en del av en 

medveten medelklass, som ockuperar yrken inom media och kultur. Bakgrunden till denna 

artikel är att journalisten vänder sig emot ett tv-program och de hånfulla fördomar som 

uttrycks mot hipstern och Södermalm. Ovan citat har journalisten hämtat från tv-programmet. 

Här uttrycks det alltså en hånfull pik gentemot hipstern och den medvetna medelklassen och 

deras trendkänslighet men det finns även en underförståelse här som menar att den medvetna 

medelklassen har ”råd” med att experimentera medan övriga landet inte har samma förmåner, 

detta kommer att lyftas fram tydligare under underkategorin ”Kulturellt kapital”. 

 

Att hipstern är kopplad till vissa yrken inom media och kultur är ett underliggande tema i 

andra artiklar, hipstern kopplas specifikt ihop med yrken som av andra anses som kreativa och 

populära i dagens samhälle. I en artikel från SvD så problematiserar skribenten det faktum att 

folk söker sig till ”hipster-jobb” istället för att söka sig till jobb med hyffsad lön och 

möjligheter till klassresa. Med hipster-jobben avses jobb inom media och dessa yrken är redan 

kraftigt överbefolkade och möjligheten till jobb är hårt begränsat. Skribenten fortsätter med 

att skriva att dagens mentalitet ”att förverkliga sig” har gått till överdrift och konsekvensen 

har blivit att jobb såsom plåtslagare har en låg social status jämfört med jobb inom media fast 

ett jobb som plåtslagare erbjuder god trygghet och möjlighet till en klassresa. Skribenten 

skriver att alla inte kan ha hipster-jobb. De kreativa yrkena åtnjuter en högre social status 

jämfört med yrken som plåtslagare, samt att yrken som plåtslagare inte klingar väl med 

förverkligandet av det egna jaget. Hipster-jobben inom media verkar alltså erbjuda individer 

en högre möjlighet till att självförverkliga sig. Att hipstern är kopplad till dessa yrken 

framkommer även i en annan artikel från SvD: 

 

”En sak är säker, antalet människor inom konstnärliga och kreativa yrken påstås ha ökat 

lavinartat främst av en hysterisk medie- och designboom. Neobohemia är här för att stanna. 

[…] Numera har hipsterismen snarare skruvats näst intill militant medelklassig mainstream.” 

– SvD, 1/9-13 
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Hipstern, eller neobohemia som skribenten också skriver, verkar vara bakom ökningen av 

kreativa och konstnärliga yrken. Hipstern söker sig till yrken som associeras med bohemer – 

d.v.s. konstnärliga yrken och designer. Ökningen av dessa yrken verkar dock hota hipsterns 

unika existens, skribenten skriver att denna ökning har lett till att hipsterismen snart kan 

uppfattas som ”militant medelklassig mainstream”. Liksom tidigare artiklar utgår skribenten 

från att hipstern har sin grund i medelklassen. Skribenten utgår även från att det verkar finnas 

en spänning mellan autenticitet och mainstream, och att hipstern snart har utvecklas till en 

mainstream-kultur. Genom att hipsterns livsstil ständigt kommersialiseras så kommer hipstern 

snart att uppfattas som mainstream och en vanlig legitim livsstil. 

 

Bilden av hipstern som en del av en medveten medelklass eller en övre medelklass är dock 

inget som tas för givet, i en krönika för Aftonbladet ser krönikören hipstern som en individ 

som saknar det ekonomiska kapitalet och som använder sitt kulturella kapital för att skapa 

inflytande. 

 

”En hipster är i min definition en fattig, eller åtminstone inte en välbärgad, person som 

använder kulturellt kapital för att få inflytande”. – Aftonbladet, 2/3-14 

 

Det som är intressant är att synen på hipstern är starkt bunden till en subjektiv syn, 

definitionerna gällande hipsterns sanna natur är något skiftande. Medan vissa artiklar bygger 

vidare på idén om hipstern som en välbärgad person förankrad i en medveten och kreativ 

medelklass som ockuperar yrken inom media och kultur så avviker krönikören från den vägen 

och menar att hipstern använder sitt kulturella kapital, såsom mat- och klädtrender för att 

skapa sig ett inflytande. 

 

Kulturellt kapital 

Ett viktigt tema som växer fram hos artiklarna är hipsterns livsstil, smak och trender samt 

konsumtion d.v.s. hipsterns kulturella kapital. I en artikel från Expressen knyter skribeten 

ihop hipstern med ord som ”intellektuell kulturvänster” eller ”kulturmarxist” och 

”surdegshipster”, hipstern kan alltså ses som en individ som är förankrad inom någon typ av 

kulturliv och det intellektuella. Surdegen representerar en viktig aspekt i hipsterns livsstil, ett 

sätt att utmärka sig gentemot övriga samhället. 
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Det kulturella kapitalet är ett genomgripande tema i artiklarna som berör hipstern, även om 

hipsterns definition är något flytande och oklart så är det kulturella kapitalet desto mer tydligt 

definierat. Det är inte bara kläder som spelar en viktig roll i hipsterns identitetsskapande, 

maten och andra aktiviter spelar en viktig roll i skapandet. Exempelvis förknippas hipstern 

med mat från grunden, och att man undviker det fabriksgjorda, vilket upplevs som mer unikt 

och äkta men även övriga aktiviteter såsom odling av grönsaker och växter. 

 

”Det började med surdegen. Sedan skulle det stoppas egna korvar. Och nu tar det 

hemkärnade smöret plats på matbordet…” – DN, 1/3- 14 

 

”''Planties'' - hipsters som halkat in på ekologisk egenodling förutspås bli sommarens stora 

trend.” – Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, 19/4-14 

 

I de artiklar som citeras ovan så rapporteras det om två nya trender, dels det hemkärnade 

smöret samt ekologisk egenodling. Att tillverka mat eller odla egna växter gör att hipstern 

genom sitt kulturella kapital kan utmärka sig gentemot den övriga massan. Just nya trender är 

något som är starkt förknippat med hipsters. Hipstern bygger sin livsstil genom att skapa nya 

trender eller ta gamla metoder, såsom odling och smör, och göra dem populära igen. 

När man pratar om en ny hipstertrend, som man gör med ”normcore” eller det hemkärnade 

smöret så aktualiseras bilden av hipstertrender som något som skiftar snabbt och används för 

att uttrycka sin unika existens, men även som i fallet med ”normcore”-trenden är dessa trender 

ibland kopplade till någon form av ironi. 

 

Det finns även ett visst avståndstagande från hipstertrender, ”normcore”-trenden är ett tydligt 

exempel på det. Den nya trenden uttrycks med ord som ”obehag” och ”klassförakt”, samt kan 

ses som en trend för ”bortskämda snorvalpar”. Att det finns en underförstådd avsky gentemot 

hipstern är ett genomgående tema i många av artiklarna, men det finns även en avsky direkt 

knuten till hipsterns kulturella kapital.  

 

”… hatet mot små upprullade sotarmössor och surdeg…” – DN, 2/2-14 
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”Sedan hipstern gjorde sitt breda intåg för tio år sedan, har den blivit bespottad. Det kan man 

förstå, för det lockar till hån när människor är så ängsliga i att vara helt unika ända ner till 

underbyxan (som är av ekologisk bomull i 70-talsmodell).” – Expressen, 27/12-13 

 

Det verkar finnas något provocerande i hipsterns livsstil och jakt efter autenticitet och att vara 

unik vilket även reflekteras i hur man skriver om hipstern, man angriper de symbolvärden 

som representerar hipsterns smak och livsstil såsom sotarmössor och surdeg. Det finns även 

en bild av hipstern som ytlig, som enbart uttrycker sitt unika jag genom kläder.  

Genom att utmärka sig med speciella plagg, t.ex. underkläder av ekologisk bomull, så ställer 

man sig utanför den stora massan. Att det är ekologiskt påverkar även att det upplevs som mer 

genuint och äkta samt mer begränsat, att klä sig unikt är ofta kopplat till plagg som kommer i 

limiterad utgåva eller svårt att få tag på. Här lyfts även hipsterns förkärlek till nostalgi fram 

genom att referera till 70-talet, att det är vintage eller vintage-inspirerat upplevs än mer som 

unikt och äkta. Hipsterns förkärlek till trender skapar bilden av hipstern som en ytlig person 

som enbart bryr sig om sitt personliga varumärke och hur man ska utmärka sig gentemot den 

övriga massan, denna typ av snobberi skapar provokationer i samhället.  

 

Även om det finns ett visst motstånd, eller en hånfullhet som genomsyrar hur hipsterns 

kulturella kapital porträtteras i artiklarna så verkar det även finnas ett visst motstånd mot 

denna nidbild. Vissa skribenter väljer att fokusera på de fördelar som hipsterkulturen har 

genererat, vilket innebär en ökad medvetenhet när det gäller kläder och mat och krav på 

ekologiska varor. De menar att hipstern, genom sin trendkänslighet eller trendhets, utökar 

utbudet, allt från surdegsbröd till mikrobryggt öl. 

 

”Det är lätt att raljera över Stockholmshipsters. Men samlar man de livsmedelstrender de har 

startat och drivit de senaste åren och blundar för vilka som låg bakom dem, ja, då framstår 

de som ganska sympatiska. Och i linje med vad de flesta tycker är vettigt: minska 

konsumtionen och resursslöseriet. Satsa på småskalighet. Närodlat, egenproducerat, 

miljövänligt.” – Södermalmsnytt, 27/4-13 

 

I artikeln menar skribeten att hipstern för utvecklingen framåt och genom sin livsstil utmanar 

rådande synsätt genom att handla ekologiskt och motverka resursslöseriet. Denna bild bryter 

mot tidigare uppfattningar om hipstern som ytlig och apolitisk som enbart bryr sig om att 
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vårda varumärke, även om den ena bilden inte utesluter den andra nödvändigtvis. Här ses 

dock hipstern som en högst medveten individ med en tydlig agenda.  

 

”Men jag vill ändå försöka att balansera bilden något. Detta skäggiga avantgarde är faktiskt 

också anledningen till varför den svenska tacofärsen är utbytt mot majsbröd med långkok och 

picklad rödlök. Det finns också en anledning varför alla matmagasin sprutar ur sig pulled 

porkrecept. Och vi hade inte haft samma utbud av mikrobryggd öl utan hipsterns pendlande 

till Brooklyn. Det är inte världsfred, men det är i alla fall ett lite godare liv.” – Expressen, 

27/12-13 

 

Långkok och mikrobryggd öl, menar skribeten, är ett resultat av hipsterns framåtanda och 

trendkänslighet. Hipsterns framåtanda verkar skapa mångfald i kulturutbudet, om inte ett lite 

godare liv. Det verkar finnas en förvirrande inställning gentemot hipsterns livsstil, dels är det 

lätt att bespotta hipsterns ytlighet och ”desperata” trendkänslighet men samtidigt skapar 

hipstern ett mer kulturellt levande samhälle där man byter ut den svenska tacofärsen, som här 

representerar något tråkigt och folkligt, mot autentisk tacos. Här ser man också krocken 

mellan hipsterns smak gentemot den folkliga smaken, hipsterns långkok mot den svenska 

tacofärsen. Hipstern vill avvika mot det folkliga, vilket kanske är orsaken till det riktade hatet 

eller avskyn. 

 

Plats 

Hipstern är kopplad till specifika platser, underförstått och mera specifikt uttryckt i artiklarna. 

När man skriver om hipstern beskrivs de förutom som ”surdegshipster” bl.a. som 

”söderhipstern” eller ”flummiga södertyper”. När man skriver om hipstern finns platsen ofta 

närvarande i bakgrunden, en subtil referens till specifika platser. 

 

”Har Götgatsbacken översvämmats av illasittande blåjeans? Har det börjat krylla av 

gummisandaler i baren på Riche?” – SvD, 8/4- 14 

 

”… då ser man framför sig hur hipsters på Söder ska ut och samla dagg i sommar.” – DN, 

1/3-14 
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Det är inget som resoneras så ofta i artiklarna, det är mer ett konstaterade av ett underförstått 

faktum att de finns på Södermalm. Speciellt Hornstull och SoFo-området målas ut som platser 

med stark koppling till hipsters. Södermalm blir symbolen för en bohemisk plats, något 

annorlunda jämfört med andra platser, Södermalm är mer trendigt och mer intellektuellt. Man 

pratar om en intellektuell och kreativ kulturvänster som bosatt sig på Södermalm.  

Vill man veta vilka trender som är det senaste så hänvisas man till dessa platser. Här kan man 

observera hipsters som anammat en ”normcore”-stil eller samlar dagg för att krydda det 

hemkärnade smöret. Södermalm är mer än en bara en stadsdel, det är en plats för en mer 

kreativ och medveten livsstil.  

 

”Jag växte upp bland dem: konstnärer, anarkafeminister, skådisar, poeter, vänsteraktivister, 

musiker, författare. Legender och förvärvsarbetare och en massa ensamstående mammor. Det 

var en kulturell idyll” – Expressen, 25/1-14 

 

”Att det ändå var en annorlunda ö, den mest intressanta platsen att vara på i en annars 

ganska inkrökt stad blev en varse rätt tidigt.” – Expressen, 25/1-14 

 

Innan hipsterns intåg i Södermalm fanns det redan en koppling mellan stadsdelen och en mer 

annorlunda och bohemisk livsstil, men det var också en plats med en stark arbetarklasskultur. 

Södermalm beskrivs av skribenten som en kulturell idyll, den annorlunda livsstilen fanns 

redan där och acceptansen för den nonkonformistiska livsstilen möjliggjorde eventuellt 

hipsterns intåg till stadsdelen.  

 

Södermalm pekas ut som platsen för den nya kreativa klassen boning. Som tidigare nämndes 

målas Södermalm ut som ”surdegsreservat” och en ”kulturidyll” samtidigt som den befolkas 

av ”flummiga” invånare. Fram växer bilden av att Södermalm är en plats där man kan leva ett 

genusmedvetet liv och köpa surdegsbröd, det är en plats som framhåller kultur och bildning 

framför natur och okunskap. Konsekvensen av denna bild blir således att de som huserar på 

denna plats får en elitistisk status, detta genom att de med bildning i sin tur ser ner på 

okunnighet.  

 

”… ett vi och dom-tänk som ställer stad mot landsbygd, bildning mot okunnighet, kultur mot 

natur, vänster mot höger.” – Expressen, 25/1-14 
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Konsekvensen av att Södermalm porträtteras på detta sätt blir att Södermalm blir en symbol 

för klasskonflikter. Södermalm blir även en symbol för den nya kreativa klassen som är mer 

intresserade av att baka surdeg, predika genusteorier och bo i dyra bostadsrätter, denna bild 

riskerar att leda till att Södermalm uppfattas som en provokativ plats där människorna inte 

verkar bry sig om övriga landet. Befolkningen på ön är mer intresserade av att investera i sina 

excentriska livsstilar än att bry sig om det övriga samhället, vilket detta citat från artikeln 

åsyftar. 

 

”… visste att invånarna har en väldigt världsfrånvänd bild”. – Expressen, 25/1-14 

 

Vidare förstärks bilden av Södermalm som en plats för hipsterkulturen genom att Södermalm 

målas ut som en svensk version av Brooklyn, denna referens bygger mera på en nidbild av att 

Södermalm försöker att kopiera Brooklyn. Brooklyn ses som en symbol för framväxten av 

den här typen av livsstil och kreativ medelklass. Att Södermalm förknippas med Brooklyn 

förstärks när Södermalm listas som ett hett resmål i klass som Williamsburg, ett område i 

Brooklyn. 

 

”Hetaste resmålen just nu: Williamsburg i New York, Shoreditch i London - och Södermalm i 

Stockholm. I alla fall för hipsters som vill ha en weekend med shopping, restaurangbesök och 

barrundor, skriver Financial Times.” – Aftonbladet, 10/1-14 

 

Södermalm målas ut som ett hett resmål för hipsters från andra delar av världen, och framför 

allt så nämner man Södermalm i samma mening som Williamsburg och Shoreditch som är 

kända för sin hipsterkultur. Genom att använda Södermalm på detta sätt så stärks bilden av 

Södermalm som ett Sveriges motsvarighet till Williamsburg eller Shoreditch, Södermalm är 

en global stadsdel och hit kan man åka för shopping och restaurangbesök. En annan intressant 

aspekt av denna artikel är att det är Södermalm som nämns och inte Stockholm, man gör en 

åtskillnad på Stockholm och Södermalm. Det är inte Stockholm som tipsas utan Södermalm, 

det underförstådda blir att det bara är Södermalm som är värt att besöka och övriga Stockholm 

kan man strunta idet verkar även finnas ett avståndstagande till ”Södermalmshipstern” av de 

som försöker försvara deras Södermalm de växt upp i. 

 

”Jag är född på Södermalm och har haft turen att bo här i 27 år. För mig är stadsdelen något 

helt annat än hipsters, surdegshotell och ekomat.” – Metro-Stockholm 5/3-14 
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Skribeten beklagar sig över det faktum att dennes stadsdel är mera känt som en trendig 

stadsdel och att folk missar andra höjdpunkter i stadsdelen. Det kan tolkas som att skribenten 

upplever att dennes stadsdel är ockuperat av en grupp individer som inte ser Södermalm på 

samma sätt som skribenten, skribenten är ändå född där och bott där i 27 år. Hipsters ses som 

ockupanter som tar över stadsdelen med sin ”flummiga” livsstil och det finns en stark 

underförstådd koppling mellan hipsters och gentrifiering.  

 

Samma i Stockholm - när jag lite oskyldigt frågar min bordsgranne på Elefantpojken, 

Ringvägens mest coola häng, hur det numera är vid Nytorget, svarar han drastiskt: "det är ju 

det nya Östermalm, det nya Örebro". – SvD, 1/9-13 

 

Hipsterns ockupering av Södermalm har lett till en gentrifiering. Nytorget har blivit det nya 

Östermalm och det nya Örebro. När bordsgrannen menar att Nytorget blivit det nya 

Östermalm så menas det att Nytorget numera bebos av folk från de högre klasserna med högre 

inkomster. Östermalm står här som symbol för överklassen, och Örebro får stå som symbol 

för något intetsägande. När konstnärerna och bohemerna, hipstern har fasats ut från Nytorget 

och de välbeställda flyttar in händer något också med området, den förlorar sin själ och blir 

lika intressant och mainstream som Örebro. Bilden av hipstern som ockupant förekommer 

även i andra material, där man ser hipstern som en parasit som tar över gamla stadsdelar med 

nostalgiska symbolvärden. 

 

”Trendkänslig nostalgi ödelägger våra städer.” – DN, 24/7-13 

 

Bilden av hipstern som en ockupant och parasit är dock ingen bild som nödvändigtvis delas av 

alla, andra ser hur hipstern genom sin livsstil förvandlat Södermalm till en mer kulturrik 

stadsdel. Hipsterns trendkänslighet och utmärkande livsstil har gjort Södermalm till en 

intressant stadsdel med en tydlig karaktär, jämfört med andra stadsdelar som saknar en tydlig 

karaktär och ett intressant kulturliv. 

 

”Det faktiska Söder är en kulturidyll, om än mycket medelklassigare. Men surdegsreservatet 

har inte bara alstrat nyttigt medelklassbröd utan också fler kulturarbetare, och därmed mer 

näring till kulturen. Förmodligen mer så än någon annan stadsdel det senaste halvseklet. 
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Detta borde ingen älska att hata. Söder hade kunnat vara lika kulturfattigt och brödlöst som, 

säg, Fredhäll.” – Expressen, 25/1-14 

 

Identitet 

Ett tema som dykte upp under kodningen var hur hipstern som begrepp och hipsterns identitet 

diskuterades och skildrades. I en artikel från DN angående en misshandel på ett kioskbiträde i 

Södermalm så svarade kioskbiträdet på frågan hur förövarna såg ut på detta sätt: 

 

”Man kan kalla dem för hipsters.” – DN, 15/3-14 

 

Offrets svar skapar en förvirring, eftersom det ännu är oklart kring vad som utmärker en 

hipster. Hipstern som person är inte helt identifierat. Samma DN artikel fortsätter: 

 

”Men hipstern vore inte hipster om den inte snabbt förändrade sig.” – DN, 15/3-14 

 

Hipsterns identitet verkar vara kopplad till förändring, enligt journalisten och med förändring 

avses trenderna. 

Denna förvirring kring detta begrepp återkommer bland annat i en annan artikel från DN där 

hipsterns identitet och definition verkar flytande, vilket kan bero på hipsterns strävan efter 

förändring. 

 

”Vi sänker rösterna när vi talar om detta över vår mikrobryggda IPA, så att inte den ständigt 

nytatuerade serveringspersonalen på vår favoritrestaurang i Hornstull ska höra vad vi pratar 

om. För så mycket har vi begripit att det enda som är mer hipsteraktigt än att rulla med 

ögonen åt andra hipsters, är att ängsligt undra om man kanske råkar vara en själv. Ingen 

normal människa vill bli kallad hipster. Oavsett var på den politiska skalan man befinner sig 

har begreppet blivit ett skällsord. Från höger: Din världsfrånvända flummare! Från 

vänstern: Jävla posör!” – DN, 2/2-14 

 

”Ingen vet, eftersom ingen längre tycks kunna definiera exakt vad begreppet innebär. Är det 

en subkultur? En geografisk position? Ett konsumtionsmönster, en sexuell preferens eller 

kanske en sorts krydda?” – DN, 2/2-14 
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Hipsterns identitet verkar ligga till grund till en viss förvirring där vissa knyter hipstern till en 

övre medelklass som jobbar inom media och kultur samtidigt som vissa har svårare att placera 

hipstern i ett fack eller i relation till något. Vad som dock är gemensamt för hipstern utifrån 

materialet är konsumtionen samt att den av vissa uppfattas som provocerande. Utifrån citatet 

verkar det föreligga ett motstånd eller ängslighet till att själv bli kallad för hipster. Hipsterns 

identitet är sammankopplad till en viss grad av ängslighet, ingen vill vara en hipster. 

Ängsligheten är något som återkommer i andra artiklar, specifikt ängsligt kopplat till 

fördomar om hipstern, d.v.s. att hipstern målas upp som en ängslig individ. En eventuell 

rädsla till att bli definierad som en medlem av ett större kollektiv. 

 

”Det där om sexuellt ängsliga Södermän.” – SvD, 15/2-14 

 

”I kväll startar tv-serien ”Söder om Folkungagatan”, en drift med ängsliga hipsters på 

Södermalm” – DN, 2/2-14 

 

Den ängsliga hipstern är kopplad till underliggande fördomar som finns kring hipstern. Den 

sexuellt ängsliga hipstern diskuteras även i artikel från Expressen. 

 

”…”Södersnubbarnas” hjälplöshet i sängen. Män som blivit så bortkollrade av genusteorier 

att de inte längre vågar ta i kvinnokroppen.[…] Söderhipstern, […], är en ny sorts man som 

är mer ”besatt av att laga hallonmousse och pressa växter än att ge en kvinna 

klitorisorgasm”” – Expressen, 25/1-14 

 

I beskrivandet av hipsterns identitet verkar det föreligga en hånfull inställning och attityd. Här 

beskrivs Söderhipstern inte bara som ängslig utan även hjälplös och hipsterns positiva attityd 

till genusteorier har påverkat hipsterns sexuella drift negativt. Det som underförstås här är att 

genusteorier i sin tur skapar sämre män utifrån ett sexuellt perspektiv. Det är även intressant 

att hipstern, eller ”Söderhipstern” verkar vara förknippad med män, d.v.s. att hipstern är en 

manlig företeelse i första grad. Denna typ av underförstådda kunskap förekommer även i 

andra artiklar, där ord såsom ”helskägg” och ”sotarmössa” förekommer, man kan dock 

argumentera för att mössan är ett könslöst plagg medan skägget direkt kopplar ihop hipstern 

med mannen. Att hipstern har en stark koppling till män underförstås även i en artikel från 

Expressen. 
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”Att identifiera hipstern går via uteslutningsmetoden. Om någon svarar ja på frågan om den 

är en hipster, så är den inte det. Om någon svarar nej, men ser ut som en blandning av 

Christer Pettersson och Steve Urkel, med en taco från en food truck i handen, så bara vet 

man” – Expressen, 27/12-13 

 

I denna artikel utgår man från att hipstern, trots den flytande identiteten gällande hipstern, är 

en man. En man som till utseendet och stil hamnar någonstans mellan Christer Pettersson och 

Steve Urkel. Vad och vem som faktiskt är en hipster är oklart, hipstern saknar en tydlig och 

avgränsande definition men däremot finns det grundläggande idéer om hipsterns natur och 

karaktär och att hipstern i någon underliggande mening i grunden är en manlig företeelse. 

Man kan dock argumentera för att hipstern idag är en universell företeelse och inte enbart 

begränsad till mannen men där bilden av den kvinnliga hipstern är inte lika utpräglad så är 

bilden av den manliga hipstern desto mer utpräglad. 

 

Slutligen ligger hipsterns identitet till grund till konflikter eftersom ingen människa verkar 

vilja erkänna sig till hipsterkulturen. Som DN-artikeln ovanför tar upp så vill ingen bli sedd 

som hipster p.g.a. ordet används som ett skällsord från olika sidor på den politiska kartan. 

Andra artiklar lyfter fram samma tema om oviljan att vilja bli kategoriserad eller problemet 

med att ingen vill erkänna sig som en hipster. 

 

”Men hipster? Jag hinner alltså knappt sätta mig ner och ta en öl innan jag blir anklagad för 

att vara en tom och trendkänslig och urban fjant.” – Aftonbladet, 3/11-13 

 

”En kurs för personer som inte vill erkänna sin existens - det låter som ett problem?” – 

Metro-Sthlm, 27/8-13 

 

Att tillhöra denna kultur eller företeelse är något som man vill undvika, det verkar finnas en 

problematik kring att tillhöra denna grupp.  

 

Analys 

Analysen kommer att avhandlas direkt kopplat till frågorna. Analysen är indelat i två avsnitt, 

dels hipstern i relation till klass och avslutningsvis hipstern i relation till plats. 
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Hipstern i relation till klass 

Ett av studiens syfte var att studera hur hipstern skildras i media i relation till klass. 

Den bild av hipstern som träder fram är att det handlar om en grupp individer med ett starkt 

kulturellt kapital som de använder för att skilja sig gentemot andra grupper i samhället. Den 

mediala bilden av hipstern är en individ som drivs av en trendkänslighet och som uttrycker sin 

livsstil genom nya trender såsom surdeg och korvstoppning. Denna trendhets, som media 

stundtals beskriver, gör dem utsatta för hån från övriga samhället. På grund av att hipster-

trenderna tenderar att bli kommersialiserade så måste hipstern ständigt anamma eller skapa ny 

trender. Hur hipsterns roll i trendskapandet ser ut är dock inget som berörs, dock är det 

intressant att resonera över varför just vissa trender blir mer kopplade till hipstern än andra.  

 

De tydligaste trenderna är inom mode men framförallt trender som är kopplat till 

matkonsumtion, mat från grunden, street-food och ekologiskt. Genom mattrender såsom 

långkok, surdegsbröd och korvstoppning skapar man ett distanstagande till det övriga 

samhället som inte anammat dessa trender.  

 

När artiklarna skriver om hipstern i relation till klass så träder bilden fram av hipstern som en 

medlem av en medveten och kreativ medelklass. Man knyter hipstern till specifika yrken med 

hög status, såsom inom reklam och kultur, design. Det finns en klasskonflikt inbäddat i 

diskussionen kring hipsterns relation till klass och yrke, där populära yrken med hög social 

status benämns som hipster-jobb. Att jobba inom media och kultur klingar också väl med en 

kreativ livsstil och ökar möjligheterna att självförverkliga sig, vilket även ger dessa yrken en 

högre social status.  

 

Att hipstern tillhör en välbärgad medelklass som bor i dyra bostadsrätter är inte nödvändigtvis 

en delad bild av hipstern, vilket också poängterar vilket värdeladdat begrepp hipstern är idag. 

Alla har en egen uppfattning, vilket gör hipstern som studieobjekt metodologiskt 

problematiskt. Man kan argumentera för att hipstern, kompenserar ett lågt ekonomiskt kapital 

genom att använda sitt kulturella kapital för att skapa inflytande. Genom att nära en egen 

surdeg, stoppa egen korv så utvecklar hipstern en egen livsstil och blir bärare av en annan 

sorts kunskap som inte är lika tillgänglig för andra, likt den tidiga hipstern som skapades i de 

afroamerikanska stadsdelarna på 40-talet (se Greif, 2010). 
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Genom att skildra hipsterns trender som något ständigt skiftande skapas bilden av att hipstern 

är en individ som har råd att förändra och förnya sig till skillnad från andra grupper. Hipstern 

hamnar ofta i ett ”vi-mot-dem”-resonemang då man diskuterar om hipsterns nya trender och 

de resurser som hipstern har för att vara en del av denna livsstil. Bilden blir en aning 

polariserande då hipsters blir sedd som en ny klassfraktion som har råd och tid att ändra på sitt 

utseende och sin livsstil till skillnad från de övriga i samhället eller på landsbygden. Den 

allmänna bilden av hipstern som skildras i media i relation till klass är att hipstern verkar 

representera en ny medveten och kreativ medelklass, ofta förknippade med yrken inom media 

och kultur och boende på Södermalm. De använder sig av sitt kulturella kapital för att dels 

uttrycka sin unika livsstil men även tillskanska sig inflytande. 

 

Man ska dock passa sig för att koppla hipstern alldeles för mycket till klasspositioner då 

hipsterns vara fortfarande inte är specificerat. Många artiklar hade väldigt svårt att definiera 

hipstern eller knyta hipstern till en specifik bestämd punkt, som tidigare nämndes så är 

hipstern som begrepp värdeladdat.  

 

Hipstern i relation till plats 

Det finns en stark föreställning om Södermalmshipstern, vilket är ett genomgående och 

underförstått tema i många artiklar. Hela Södermalm pekas ut som en plats med hög hipster-

faktor. Specifikt nämns bl.a. Nytorget, Hornstull och Götgatsbacken. Södermalm porträtteras 

som hipsterns stadsdel, en medveten och kreativ stadsdel som inbjuder till en unik och 

excentrisk livsstil. Södermalm porträtteras bl.a. lite hånfullt som ett ”surdegsreservat” samt 

”experimentverkstad”. Bilden av Södermalm som hipsterns huvudstad i Sverige är ett 

genomgående tema i artiklarna, detta förstärks även när man listar det som ett hett resmål för 

andra hipsters, Södermalm likställs bl.a. med Williamsburg i New York – den moderna 

hipsterns födelseplats.  

 

Södermalm målas upp som en stadsdel med starka kopplingar till en bohemisk livsstil och 

arbetarklasskultur, en stadsdel som alltid närt en annorlunda livsstil jämfört med andra 

stadsdelar. Varför just hipstern är så starkt kopplad med Södermalm framgår inte i artiklarna, 

det är snarare underförstått att Södermalm, p.g.a. sin historia och kultur, passar bättre in på 

hipsterns livsstil. Huruvida det är en bild producerad av media eller om det faktiskt stämmer 

är en känslig fråga man måste balansera mellan då hipsterns identitet inte är helt tydlig.  
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I media porträtteras Södermalm som en plats känd för sina ”söderbönor” samt ”söderkisar”. 

Det är en plats med stark anknytning till arbetarklasskultur och bohemer. Just den historiska 

bilden av Södermalm, presenterad som en stadsdel som alltid stack ut, ökade förutsättningarna 

för att hipsterkulturen skulle utvecklas där. Genom att titta på den bild som är starkt knuten 

till Södermalm så kan man förstå varför hipsters även blev starkt förknippade med just 

Södermalm. 

 

Det finns även en stark hånfull inställning gentemot Södermalm i porträtteringen av 

Södermalm, en plats där för medelklassen att experimentera med nya trender medan övriga 

samhället är upptagna med att jobba. Södermalm blir en symbol för klasskonflikter mellan 

denna medelklass och övriga samhället. Vissa artiklar försöker även försvara sin stadsdel och 

betonar vikten av att de bott här och inte känner igen sig i porträtteringen av sin stadsdel och 

riktar samtidigt kritik mot hipstern som en ockupant, en erövrare av stadsdelar. Andra artiklar 

försöker även lyfta fram till att hipstern genom sin kreativa livsstil gjort Södermalm till en 

mer kulturrik plats. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att öka kunskaperna kring hipstern i relation klass och plats, men även 

i samband med studien få en ökad förståelse för hipstern. Det verkar finnas en uppfattning om 

att hipstern är ett uttryck eller är en del av en medelklass som bor på Södermalm. En 

medelklass som är medveten och kreativ och genom sitt kulturella kapital utmanar rådande 

livsstilar och även av vissa uppfattas som provocerande. Livstilen är en viktig aspekt hos 

hipstern eftersom det är genom den hipstern uttrycker sin egen existens gentemot andra, deras 

kulturella kapital är mer knutet till att vara medveten om kommande trender snarare än 

specifika objekt (se Holt, 1997). 
 

Liksom Bourdieus (2010 [1979]) nya medelklass så är hipstern förknippad med yrken som 

Bourdieu kallar för kulturella mellanhänder, d.v.s. kreativa yrken inom media och reklam och 

kultur. Däremot så nämner även Greif (2010) att hipsters söker sig till jobb som saknar 

djupare personligt engagemang och tillgivenhet, såsom cykelbud eller jobba på caféer. 
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Hipsterns relation till yrken är alltså något som varierar och kan även vara kopplat till trender, 

d.v.s. vilka yrken som är mest hippa för tillfället.  

 

Det finns många likheter mellan den nya medelklassen som Bourdieu (2010 [1979]) skriver 

om samt hipstern, framförallt hur de ser på sin livsstil, d.v.s. att de båda i större utsträckning 

än tidigare grupper investerar i sin livsstil och är mer öppen för utländska idéer. Den svenska 

hipstern beskrivs b.la. ha en ensidig kärleksrelation till Brooklyn. Däremot ska man inte se 

hipstern som en del av den medelklass som Bourdieu skriver om. Prieur och Savage (2011) 

menar att the new petit bourgoisie är bland de mer centrala klasserna i dagens samhälle och 

deras livsstil är mer dominerande. Hipstern är till sin person fortfarande en bespottad figur i 

media och det finns en underliggande avsky gentemot deras livsstil, deras livsstil har inte 

erhållit samma legitima status. En förklaring är att hipstern representerar en ny klassfraktion, 

som genom sin livsstil och kulturella kapital utmanar de mer rådande livsstilarna. Dock ska 

man vara försiktiga med sådana uttalanden p.g.a. hipstern som begrepp är allt för 

problematisk. Dock skriver Florida (2006 [2002]) att den kreativa klassens medlemmar har 

svårt att erkänna sig som en klass p.g.a. den individualism som genomsyrar gruppen.  

 

Bilden av Södermalmshipstern verkar vara djupt rotad utifrån artiklarna, hipsterns livsstil 

förknippas med platser som Nytorget, Hornstull och Södermalm generellt. Södermalm har, i 

media, förvandlats till en plats förknippad med en kreativ livsstil som bryter mot rådande 

livsstilar. Varför hipstern har en stark koppling till Södermalm förklaras inte i materialet, dock 

är bilden av Södermalm som stadsdel förknippad med arbetarklasskultur och någon form av 

bohemisk livsstil som präglat stadsdelen. Tidigare forskning om hipstern har visat att hipstern 

rör sig till områden ofta förknippat med arbetarklasskultur (Greif, 2010; Schiermer, 2013). 

Florida (2006 [2002]) skriver bl.a. om hur kreativa människor intar gamla områden, som ej 

hunnit bli kommersialiserade och förvandlar dem genom sin kreativitet. I detta fall har 

hipstern genom sin kreativa livsstil gjort Södermalm till en plats förknippad med kreativa 

livsstilar. 

 

Hipstern som begrepp och fenomen är fortfarande alldeles för abstrakt och flytande för att en 

ska kunna precisera hipstern. De olika åsikterna kring hipstern och hipsterns identitet har gjort 

hipstern till ett värdeladdat begrepp, av den anledningen är det viktigt för forskningen att 

studera hipstern samt att forskaren även reflekterar kring den bild av hipstern som 

reproduceras i forskningen. Forskaren måste ta avstånd från att reproducera stereotyper av 
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hipstern som inte nödvändigtvis återfinns i verkligheten. Lanham (2002) utgår från att 

hipstern mera handlar om ett sätt att leva eftersom han ser olika typer av det han kallar för 

”hipster personalities”. Greif (2010) utgår även han att hipsterns definition är många även om 

han mera ser hipstern som den hippa konsumenten. Schiermer (2013) skriver att hipstern inte 

bara är en framåtblickande person, en som snabbt anammar nya trender, men även kan vara en 

bakåtblickande person som anammar en livsstil med objekt från en svunnen tid. Det ena 

synsättet utesluter inte det andra, men det är rimligt att anta att, liksom Lanham (2002), att 

hipstern mera handlar om ett sätt att vara snarare än den ytliga stilen. Det handlar om att 

skapa en genuin och autentiskt livsstil i samhället, vare sig det handlar om nya trender eller 

vintage. Genom sin konsumtion och livsstil så skapar de en distans gentemot de övriga 

samhällsgrupperna. Vissa menar att hipsters utövar ett slags klassförakt gentemot de övriga 

klasserna som inte äger hipsterns kulturella kapital, medan andra menar att det handlar om ett 

kulturförakt där hipsterns livsstil kritiseras och hånas av massorna. Det är viktigt att reflektera 

kring huruvida den mediala bilden av hipstern faktiskt återfinns i verkligheten, hipstern ska 

kanske snarare ses som en idealtyp snarare än en specifik person med en rad uppsättningar 

som uppfyller specifika hipsterkrav.  

 

Som förslag till framtida forskning föreslås en djupare studie av hipsterns relation till klass 

och nya former av kulturellt kapital. Etnografiska studier av typiska ”hipster-jobb” såsom 

inom media, reklam skulle bidra till en ökad förståelse av hipstern i relation till klass. 

Avslutningsvis föreslås forskning som undersöker relationen mellan hipsters och 

gentrifieringsprocesser samt undersökningar om hipstern utifrån ett mer genusinriktad 

perspektiv, d.v.s. varför hipstern är så starkt kopplad till män. 

 

Ett viktigt syfte och tanke bakom studien var att studera den mediala bilden av hipstern i 

relation till klass och plats men även att föra in hipstern i en sociologisk diskussion, tidigare 

forskning har lyft upp frånvaron av sociologer i studiet av hipstern (se Greif, 2010; Schiermer, 

2013). Denna studie ger sig inte ut för att vara en allomfattande redogörelse för hipstern, men 

hoppas kunna generara ett större intresse för hipstern utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

Hipstern berör och påverkar samhället och därför är det sociologiskt relevant. 
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