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Abstract	
 

 

Att dela ett intresse för barnmode och barninredning i sociala medier är stort bland många 

föräldrar. På Instagram läggs det upp bilder på barn i trendiga barnklädesmärken och fina 

detaljer från olika barnrum. På Facebook diskuteras märket Mini Rodini och på Instagram 

sökes och delas barnrumsinspiration. 

 

Denna studie fokuserar på det här intresset – hur det tar sig uttryck i sociala medier och vad 

det säger om konsumtion, livsstil och identitet. Syftet med studien har varit att lyfta fram 

olika perspektiv på detta kulturella samhällsfenomen och att beskriva, analysera och 

fördjupa hur barnmode och barninredning diskuteras och visas upp i sociala medier av och 

bland föräldrar. 

 

Arbetet är en kulturstudie som tar sin utgångspunkt i teorier om identitet, konsumtion och 

meningsskapande processer i relation till barninredning och barnmode. Det består av två 

långa journalistiska reportage där de respektive ämnen jag studerar tas upp i var sitt, samt 

en reflektionsrapport. Där diskuterar jag och reflekterar kring produktionen av det 

journalistiska arbetet, dess undersökningsmetoder, etiska dilemman, källkritiska 

hållpunkter och bakgrund. 

 

Den journalistiska produktionsdelen av examensarbetet består av intervjuer med fem 

personer som med sina olika perspektiv har bidragit med en utökad förståelse för de 

fenomen jag skriver om. Dessa intervjuer är i reportagen sammanvävda med fakta och 

kunskap från researcharbetet. Reportagen visar att det finns många som diskuterar, har 

åsikter om och älskar att prata om barninredning och barnmode. 

 

 

 

 

Nyckelord: Barn, föräldraskap, konsumtion, sociala medier, Instagram, Facebook, 

barninredning, barnrum, barnmode, barnkläder, journalistik. 
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1.	Inledning	
 

Vi lever i en samtid där konsumtionen fortsätter att öka, där större shoppinggallerior byggs 

och är välbesökta och där många delar sina liv, sina saker, sina hem och vad ens barn gör 

och har på sig i sociala medier. 

 

Föräldraskap och konsumtion hör ihop. Innan ett barn föds behövs det vissa saker som 

underlättar vardagen med en bebis och som är helt nödvändiga; säng, barnvagn, lite 

barnkläder, en overall, blöjor. Men konsumtionen är även knuten till hur vi konstruerar en 

identitet – vilken typ av barnvagn vi kör, vilken säng vi köper, hur vi klär våra barn och hur 

vi inreder säger något om oss själva, vår smak och livsstil. Barnrumsinredning och 

barnmode är intressen som många föräldrar, främst mammor, delar med sig av på 

Instagram och i bloggar. I öppna profiler läggs det upp bilder på barnrum eller på barn i 

olika kläder, i dagens ”outfit”. Genom att tagga varumärken och använda olika hashtaggar 

sprids bilderna till andra intresserade. 

  

Intresset för barnmode och heminredning har vuxit sig allt större på senare år. Enligt 

konsumtionsrapporten, som Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet 

publicerar årligen, var svenskars konsumtion i kategorin möbler, hushållsartiklar och 

underhåll det konsumtionsområde som ökade mest år 2014 jämfört med 2013 (Roos, 2015). 

Mäklarfirmor säljer inte bara bostäder utan en hel livsstil och allt fler inredningsmagasin 

syns i tidningshyllorna. Nya webbutiker, formgivare, barnklädesmärken och barninredning 

dyker ständigt upp på marknaden. Gränser för reklam och privata inköp suddas ut när ett 

flöde av bilder på varumärken delas och publiceras. Många får saker av företag för att visa 

upp och skriva om dem medan andra delar av eget intresse. 

 

I min journalistiska kulturstudie är intresset för barnrumsinredning och barnmode 

utgångspunkten för att undersöka, fördjupa och titta närmare på konsumtion kopplat till 

föräldraskap och sociala medier. Reportaget Skönhet för vem? handlar om det ökade 

intresset för barninredning. Där lyfter jag fram barninredning på Instagram, ett historiskt 

och ett konsumtionskritiskt perspektiv samt varför vi köper saker överhuvudtaget. I mitt 

andra reportage Barnmode på modet. 36 800 hårrosetter och en mintpanda är barnkläder i 

fokus – ett område som en barnklädesexpert och butiksägare samt en person bakom ett stort 

Instagramkonto får uttala sig om. 
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1.1	Ämnesval	
 

Barnkläder, spjälsäng, sängkläder, bärsele, babynest, leksaker. Ekologisk bomull. I och 

med föräldraskapet ställs människor inför en rad olika konsumtionsbeslut. Det finns saker 

föräldrar behöver köpa och det finns saker de vill ha, och göra. I en tid då allt fler visar upp 

sina hem, sina liv och sina barn i sociala medier – som skyltfönster mot världen, men 

främst till andra intresserade, som vill bli inspirerade – blir konsumtion och livsstil allt mer 

påtaglig och synlig. Och de saker vi köper säger även något om livsstil och identitet. 

 

Mitt examensarbete grundar sig i en fascination för ett samhällsfenomen där föräldrar delar 

sitt intresse för barninredning och barnmode i sociala medier, främst på Instagram. Med en 

bakgrund som barnkulturvetare föll sig valet av område naturligt, jag skriver alltid om 

ämnen som rör barnkultur och barns kultur, även om jag denna gång valt att fokusera på 

föräldraskapet. Till en början hade jag valt ett annat ämne, ett ämne som jag tidigare skrivit 

mycket om och som jag därför inte längre kände en drivkraft att fördjupa mig i och skriva 

ytterligare texter om. Istället hade jag utvecklat ett sidointresse för hur i synnerhet föräldrar 

ägnar sig åt att dela med sig av bilder på sina barn i olika kombinationer av klädutstyrslar 

och barnrumsinredning på Instagram. Att det var så stort fokus på saker och konsumtion 

fångade mitt intresse. 

 

1.2	Samhällsrelevans	
	
Att studera vad som sker i ett samhälle – hur människor lever och deras kulturyttringar – i 

små som stora gemenskaper och i gruppkulturer är samhällsrelevant eftersom det ger en 

bild av hur människor skapar mening och tillhörighet. Genom att journalistiskt skildra en 

del föräldrars meningsskapande praktiker i sociala medier kan de göras begripliga eller 

åtminstone uppmärksammade och kanske ge en ökad förståelse för människor. Och 

samtidigt belysa frågor om identitet, livsstil och konsumtion. 

 

Dessutom är konsumtion bland föräldrar och att föräldrar delar sina liv på en öppen 

Instagram eller en blogg ett ämne som ständigt skapar diskussioner, både i sociala medier 

och i det verkliga livet. Varför andra väljer att konsumera som de gör och hur en själv gör 

är något som väcker känslor. Det kan handla om val av bilbarnstol och säkerhet, men det 

kan även handla om att visa upp en livsstil eller att konsumera alldeles för mycket, eller vad 
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vissa tycker – fel saker. Tydligt är att vad vi köper och hur vi lever är något som berör. Att 

shoppa provocerar lika mycket hos vissa som det älskas av andra. Trots detta är det jag 

skriver om inte ett ämne som syns särskilt ofta i medier. Jag har i min research inte lyckats 

hitta en liknande journalistisk produktion som beskriver det fenomen på det sätt som jag 

valt att göra. 

 

Jag anser att mina reportage samhällsrelevans grundar sig i att öka kunskaper om och 

uppmärksamma något som pågår parallellt som vi får nyheter om klimatförändringar, 

migration och politiska skandaler. Med det menar jag att relevans också kan vara att skildra 

det som sker i bakgrunden i ett samhälle, det som människor inte visste att de kunde vara 

intresserade av att läsa. Samhällsrelevansen ligger även i reportageläsarens egna 

reflektioner kring konsumtion och föräldraskap, barninredning och barnmode. 

	

1.3	Syfte	och	frågeställningar	
	
Det här projektarbetet är ett journalistiskt arbete i form av en reportageserie på två längre 

artiklar som utifrån två teman – barnkläder och heminredning – berör fenomenet 

föräldraskap i sociala medier och konsumtion. Jag har valt dessa två teman eftersom de på 

ett intressant sätt knyter föräldraskap till konsumtion genom ett aktivt delande av bilder på 

barninredning, barnrum, leksaker, barnkläder och accessoarer i sociala medier. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och analysera ett nu pågående samtida 

samhällsfenomen där konsumtion och uppvisandet av saker har blivit en viktig del i att visa 

upp en föräldraidentitet. Genom att lyfta fram olika aspekter och fakta vill jag skildra hur 

föräldrar visar upp och delar bilder på sina inredda barnrum och bilder på sina barn i 

trendiga barnkläder och hur detta, som jag kallar aktuella samhällsfenomen, tar sig uttryck.  

Jag har även som syfte att diskutera konsumtion knutet till barn och föräldraskap. 

 

Frågeställningarna är uppdelade efter dessa två kategorier.  
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Barnrumsinredning: 

– Hur ser fenomenet med föräldrar som delar sitt barninredningsintresse i sociala 

medier ut? 

– Vad säger det om identitet, livsstil och smak? 

– Vad är det som gör att människor köper saker? 

– Hur ser den historiska anknytningen till dagens inredningsintresse ut? 

– Hur kan ett konsumtionskritiskt förhållningssätt till inredning uttryckas? 

 

Barnkläder: 

– Hur ser fenomenet med det ökade barnmodeintresset ut? 

– Hur uttrycks intresset för barnmode i sociala medier? 

– Varför delar föräldrar bilder på sina barns kläder i sociala medier? 

– Vilka barnstilikoner är det som sätter trender för barnmodet i Sverige? 

– Hur uttrycks tankar om hållbarhet kopplat till intresset för barnmode?  

2.	Bakgrund	

Enligt konsumtionsrapporten (Roos 2015) ökade konsumtionen i kategorin möbler, 

hushållsartiklar och underhåll med 5,1 procent mellan 2013 och 2014. Mellan 2004 och 

2014 har konsumtionen i samma kategori ökat med 57 procent. Konsumtionen av kläder 

och skor har ökat med 2,1 procent mellan 2013 och 2014 och med 27 procent sedan år 

2004. Dessutom visar konsumtionsrapporten att ”Under den senaste tioårsperioden (2004–

2014) har konsumtionsvolymen ökat med 23 procent. Det innebär att vi köpte 23 procent 

mer och/eller dyrare varor och tjänster under 2014 jämfört med 2004.” (Ibid. s.14). 

Mitt examensarbete vilar på en grund av insamlade fakta om användningen av sociala 

medier och i synnerhet av Instagram, av research kring konsumtionsteorier och kopplingen 

mellan identitet, livsstil och mode för barn och barninredning. I detta stycke följer ett 

klargörande kring användandet av sociala medier i Sverige, en diskussion och förklaring till 

kopplingen mellan identitet, livsstil och mode/inredning för barn samt en kommentar om 

Ellen Keys inflytande över heminredningsintresset idag och hennes vilja att öppna upp för 

barnen både i hemmet och i samhället. Avslutningsvis kommer en redogörelse för sådant 

som tidigare publicerats i svenska medier om de ämnen som mitt journalistiska 

produktionsarbete handlar om. 
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2.1	Sociala	medier	och	Instagram	
 

Mobiltelefonapplikationen Instagram lanserades i oktober 2010 och ökade snabbt antalet 

användare över hela världen, på ett år ökade antalet användare till 10 miljoner (Instagram 

2016). Enligt rapporten ”Svenskarna och Internet 2015” har bildbaserade nätverk fått en 

större spridning i Sverige och av dessa ökar Instagram mest (Findahl och Davidsson 2015). 

Av internetanvändarna är det 40 procent som använder Instagram någon gång – varav 

nästan en fjärdedel – det vill säga 23 procent gör det dagligen (Ibid). Att jämföra med 

Facebook som 70 procent av internetanvändarna är aktiva inom eller använder någon gång 

(Ibid). Det är fler kvinnor än män som använder Instagram och det är störst bland yngre 

användare (Ibid). Men det är även relativt stort bland fler ålderskategorier, se figur 1. 

	
Figur 1. Användningen av Instagram bland svenskar år 2015. Figur lånad med godkännande av 

Internetstiftelsen i Sverige (Findahl och Davidsson 2015). 

	

Att den bildbaserade appen Instagram används av många kan således konstateras. Enligt en 

rapport från Post- och telestyrelsen (Wigren 2015 s. 19 och s. 40) använde 72 procent av 

datoranvändarna och 69 procent av mobilanvändarna internet för användning av sociala 

medier som Facebook, Instagram och Twitter år 2015.  
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Av de som delar barnrumsinredning på Instagram finns det dels privatpersoner som delar 

bilder från sitt eget hem och personer som delar bilder från sitt eget, andras hem och från 

sådant de finner inspirerande. Att använda flera hashtaggar är ett sätt att få fler att hitta 

bilderna och på så sätt sprida sitt konto till andra. På Instagram har hashtaggen 

barnrumsinspo (#barnrumsinspo) som skapades av Hanna Melldén Sandmark, som jag 

intervjuar i mitt reportage om barninredning, använts i över 106 000 Instagram-inlägg på 

två år. Något som går att se genom att söka i Instagrams sökfunktion och klicka på 

hashtaggen. Att den hashtaggen använts i endast två år är inget jag kan veta med säkerhet, 

men enligt Hanna Melldén Sandmark fanns varken uttrycket eller hashtaggen 

barnrumsinspo innan hon startade sitt konto. Hashtaggen #barnrum har använts i 169 000 

inlägg medan #familylivingfint och #barnrumsinspiration har runt 20 000 taggar. 

 

På Instagram finns även företag – webbutiker, varumärken, barnbutiker, barnklädmärken – 

och de delar också bilder på sina saker och lånar bilder som privatpersoner med öppna 

Instagramkonton har lagt upp. Ofta får populära profiler saker för att visa upp dem och 

vissa skriver att de söker samarbeten, eller att de är ambassadörer för en viss butik eller ett 

visst märke. Det är en komplex värld där fokus ofta läggs på saker och konsumtion 

eftersom när en profil lägger upp en bild får personen ofta kommentarer och frågor om vart 

olika saker är köpta. 

	

2.2	Barnmode,	heminredning,	identitet	och	livsstil	
	

Inom forskningen när det talas om föräldrar, barn och konsumtion utgår de studier som jag 

hittat ganska ofta från barnens påverkan på familjens konsumtion. Att det är barn som 

väljer vilka saker föräldrar köper, hur företagen får barn att bli konsumenter, hur barn lär 

sig att hantera pengar och barns syn på pengar (Se exempelvis Lundby 2008, Sjöberg 2013 

och Johansson 2005). Jag hävdar att även föräldrar är en köpstark konsumtionsgrupp som 

utan påverkan från barnen, men med barnen i åtanke, köper saker, heminredningsprylar och 

kläder till sina barn. Saker som föräldrarna tycker är fina och vill att deras barn ska ha. 

 

Ju yngre ett barn är desto mer ekonomisk makt och inflytande har föräldrar över de 

klädinköp som görs till barnet, det menar Bartely, Berggren Torell och Oudhuis (2014 s. 2) 

och de skriver att hur barnet är klätt säger något om föräldrarnas livsstil, socioekonomiska 

status och barnsyn. Därför är föräldrar noga med att visa upp sina barn på ett särskilt sätt 
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(Ibid.). Det blir som en spegel av den egna identiteten och min övertygelse är att ungefär 

samma sak gäller för hur föräldrar väljer att inreda sina barns rum, i synnerhet när barnens 

rum går att visa upp för andra i sociala medier. Johansson menar (2005 s. 162) att kläder 

alltid har varit en identitetsmarkör som bland annat säger något om genus och social 

tillhörighet. 

 

Bartely, Berggren Torell och Oudhuis har i sin analys (2014 s.11) kommit fram till att 

mammor som bloggar om sina barns kläder både i bild och text också uttrycker sin vilja att 

tillhöra en viss sorts livsstil. De menar (Ibid.) även att bloggar och bloggande är ett sätt att 

ta reda på vad andra mammor tycker och tänker och på så vis kanske bli influerad och 

inspirerad i sitt val av barnkläder. 

 
Children's fashion is communicated both through writing and pictures. Bloggers contribute to 
how style and identity are constructed, both linguistically and physically. Linguistically, by 
what is written on the blogs, and physically through the pictures of children wearing clothes 
(Ibid.). 

 

Bartely, Berggren Torell och Oudhuis menar (Ibid.) att barn som syns i de blogginlägg som 

de analyserat kan förstås som både aktörer och objekt. De har sett att barnen redan i tidig 

ålder ses som kompetenta och får eget inflytande över val av kläder, men de menar också 

att publicerade bilder på barn i olika outfits är länkade till olika klädvarumärken. Detta 

tolkar de, med en referens till sociologen Zygmunt Bauman, som att barn blir till en sorts 

konsumtionsvara. Se utförligare diskussion om konsumtionsbegreppet under Teoretiska 

utgångspunkter. 

	

2.3	Ellen	Key	och	Skönhet	för	alla	
	
”Man arbetar bättre, mår bättre, blir vänligare ifall man i sitt hem, det må vara hur litet som 

helst, möter vackra former och färger på de ting som man omger sig med.”  

(Key, 1899). 

 

Ganska tidigt i min research upptäckte jag ett behov av att hitta en historisk anknytning till 

intresset för heminredning, gärna kopplat till barn. För att inte fastna i en bild av att 

inredningsintresset är något som plötsligt uppstått nu. Jag hamnade hos Ellen Key vars 

inredningsideal i en tid när inredning var något för de rika var att alla skulle ha möjligheten 
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att ha det vackert hemma. I skriften Skönhet för alla, som kom ut år 1899, skriver hon om 

det hon tycker är vackert, den goda smaken, inredning och stilbildande ideal.  

 

Genom att läsa Skönhet för alla samt gå på en visning om Ellen Key och hennes 

inredningsidéer på Halwyllska museet i Stockholm har jag fördjupat mitt reportage om 

barninredning. Ellen Key kan nämligen förstås som en av föregångarna till vår tids vurm 

för inredning, för det ljusa och öppna, för barnens plats både i hemmet och i samhället. 

Citatet ovan, över hundra år gammalt, har enligt mig en stark koppling till dagens intresse 

för inredning, det är något som lika gärna kunde skrivas idag. Det är ett kärnfullt citat som 

dessutom knyter an till människors behov att ha något fint att titta på, våra emotionella 

behov. Begreppet emotionellt behov tas upp både av Erik Modig och Kristina Schultz i mitt 

reportage om barninredning. 

	

2.4	Tidigare	publicerat	
	

Ämnet jag har valt är relativt smalt och det finns inte ett massivt flöde av journalistiska 

artiklar som handlar om föräldrar som konsumerar saker till sina barn och väljer att lägga 

upp detta på bilder i sociala medier. Åtminstone har det varit särskilt svårt att hitta artiklar 

som försöker beskriva fenomenet. Jag har inte lyckats hitta en enda. Att söka på 

mediearkivet med olika kombinationer av ”Sociala medier”, ”Instagram”, ”barn”, 

”föräldrar”, ”barnrum”, barnmode” med flera har visat att det som skrivs ofta är artiklar 

som handlar om heminredning eller barnmode, eller om en person som bloggar om 

inredning. Det jag hittat är artiklar som publicerats i heminredningstidningar eller 

dagstidningar där det exempelvis kan vara ett par eller en familj som intervjuas om sin 

inredning tillsammans med bilder från hemmet. Exempel på sådana rubriker är ”Modernt 

och hippt hos trendspanarna” eller ”Prylarna poppar mot en vit bas” och ”Hon inspirerar via 

blogg”. 

 

I ett reportage i Göteborgs-Posten (Frey Svidén 2015) med rubriken Lekfullt mode från 

Göteborg fokuseras barnmodet men med den vinkeln att det handlar om de som skapar 

kläderna, personerna bakom olika barnklädesmärken och med ingressen ”vi visar upp 

höstens kollektioner från några av Göteborgs många klädmärken”. Mitt reportage om 

barnmode fokuserar istället kunderna, konsumtionen och sociala medier genom att tala med 
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en butiksägare och en person som via Instagram delar sitt intresse för barnmode genom att 

publicera bilder på sin son i olika kläder. På så sätt har jag fått fram en berättelse om det 

som sker runtomkring barnmode. 

 

Några av de personer jag intervjuat har förekommit i olika journalistiska artiklar. Hanna 

Melldén Sandmark har varit med i ett två minuter långt inslag på SVT Halland, tidskriften 

Vi i Villa har skrivit om henne och lokaltidningen Västboandan med flera (Se Eklöf 2016, 

Larsson 2016 och Tidningen Vi i Villa 2015). Dessa artiklar handlar om det hon gör, 

bloggar och driver kontot Barnrumsinspo. I mitt reportage är hon endast en del i en helhet 

där jag försöker beskriva hur ett fenomen ser ut, inte endast beskriva hennes 

Instagramkonto. 

 

Även Krisitna Schultz har medverkat i ett antal artiklar, däribland i tidskriften Hemslöjd 

(Blomberg 2015). Hon har även kort medverkat i radioprogrammet Plånboken i P1 

(Sveriges Radio 2015). Johanna Engberg som titulerar sig som barnklädesexpert 

förekommer då och då i Svensk Damtidning och i Expressen för att uttala sig om de 

kungliga barnens kläder och vilka barnklädesmärken de har på sig. Att flera av mina 

intervjupersoner förekommit i medier tidigare anser jag inte vara problematiskt för 

relevansen av mina reportage. Med detta menar jag att jag i mina reportage har samlat fakta 

och dessutom försökt väva in flera röster för att nyansera och berätta om ett helt fenomen 

snarare än att prata med en person om något den gör eller har gjort. 

 

Slutligen. Jag har haft svårt att hitta något reportage eller en längre journalistisk artikel som 

är jämförbar med det jag gjort. Det som vanligtvis skrivs om föräldrar och sociala medier 

handlar antingen om att föräldrar lägger ut bilder på sina barn utan att fråga eller att 

föräldrars mobiltelefonanvändande kan skada anknytningen till barnet då de fokuserar mer 

på sin telefon än på att ha kontakt med sitt barn. Artiklar som i det närmaste kan tyckas 

vara skuldbeläggande. Vad mitt examensarbete kan bidra till är ett mer nyanserat och 

fördjupat perspektiv på intresset för barnmode och barninredning i sociala medier. 
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3.	Teoretiska	utgångspunkter	och	begrepp	
	

Mitt examensarbete är en kulturstudie där jag intresserar mig för att studera och beskriva ett 

aktuellt kulturellt samhällsfenomen som en grupp människor är aktiva inom. Det handlar 

om att dela med sig av bilder på sin heminredning och sina barns kläder, deras ”outfits” och 

ingå i diskussioner kring detta. Därför ligger mina reportage inom det antropologiska 

kulturbegreppet, som har gått från att handla om etnicitet och folkgrupper, sedvänjor, språk, 

normer, historia till att inom den akademiska forskningen fokusera på kulturella 

gruppidentiteter (Beckman 2011 s. 124 ff). Raymond Williams som haft ett mycket stort 

inflytande inom kulturstudier delade in kulturanalysen i tre kategorier varav det 

antropologiska synsättet innefattas i det han kallar för ”the social definition of culture” 

inom vilken han definierar kultur som ett sätt att leva, ”a way of life” (Se Storey 2012 s. 

44f). Som Fornäs (2012 s. 50ff) skriver så är kulturstudier ett brett och tvärvetenskapligt 

forskningsfält där en gemensam nämnare är intresset för mening, identitet och makt. Och 

kulturstudier har enligt Fornäs (Ibid s. 30) utvecklats till att allt mer definiera kultur som 

meningsskapande praktiker inom det han benämner som ett hermeneutiskt kulturbegrepp. 

Att göra en kulturstudie innebär då att sätta hur människor skapar mening i fokus (Ibid. s. 

32). 
 
Medan samhället består av individer i organiserad gemenskap med territoriella, 

institutionella och normativa dimensioner består det kulturella av allt meningsfullt som 

människor skapar och delar med varandra genom kommunikation och tradition: 

däribland språk, tekniker, konst och åskådningar av alla slag (Fornäs 2012 s. 33). 

 

Eftersom min kulturstudie är journalistisk finns inga krav på komplexa resonemang kring 

hur människorna jag beskriver skapar mening. Däremot anser jag att mina reportage 

handlar om just detta, om ett sätt att leva och skapa mening i relation till andra. 

 

3.1	Identitet	
 
Begreppet identitet har enligt Syssner (2011 s. 58ff) använts på olika sätt inom olika 

teoribildningar. I den samtida identitetsforskningen (Ibid. s. 65) kan man bland annat förstå 

identiteter som relationella vilket innebär att de skapas och formas i relation till andra. 

Kollektiva identiteter kan förstås som att de uppstår i gränsdragningen mellan ”vi” och 

”de”, att individer eller kollektiva grupper behöver ställas mot andra för att bli 
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betydelsefulla (ibid.). Syssner skriver att ”Genom att definiera vad vi inte tillhör, definierar 

vi också vår egen tillhörighet” (Ibid. s. 66). Detta är något som Johanna Engberg berör i 

mitt reportage om barnmode när hon pratar om olika grupperingar som köper barnkläder 

och hur dessa ser på varandra. Även Kristina Schultz berör hur människor skapar sina hem 

som en del av en livsstil men samtidigt var hon väldigt medveten om att hennes 

projektarbete även blottade hennes egen identitet. Fornäs (2012 s. 53) skriver att: 

 
Identitetsskapande runt subjekt är /…/ aldrig någon enskild subjektiv angelägenhet utan 

alltid intersubjektivt. Man skapar aldrig sin egen identitet i självtillräcklig isolering utan 

ges också identitet av omgivande andra, i intrikata samspel mellan människor och 

grupper. 

 

Vidare skriver Syssner (2011 s. 70) att identiteter även är kontextuella vilket innebär att de 

är beroende av sitt sammanhang och förändras därefter. Vilket i sin tur innebär att de är 

multipla, med vilket hon menar att människor kan ha flera identiteter samtidigt, det vill 

säga att beroende av sammanhang kan en människa ingå i olika identitetsprocesser. 

Syssner framhåller även (s.69) att ”identitetsskapande är nära förbundet med 

maktpositioner och med komplexa och föränderliga relationer av över- och underordning.” 

Med stöd hos andra forskare förklarar Syssner det som att de olika identiteter som en 

människa har format och identifierar sig med inte alltid överensstämmer med varandra 

(Ibid.). I mitt examensarbete kan det förklaras med det som Linn Andersson – som via 

Instagram lägger upp bilder på sin son Willem i olika kläder – berörde flera gånger under 

vår intervju. Hon identifierar sig som en miljömedveten person som köper ekologiska 

kläder till sitt barn men hon brottades samtidigt med att hon dels hade alldeles för mycket 

kläder till sin son och dels att hennes instagrammande kunde bidra till andras konsumtion. 

	

3.2	Konsumtion	
 

Enligt sociologen Bauman (2007 s. 28) är konsumtion något som enskilda individer i ett 

samhälle sysslar med, ett karaktärsdrag hos människor – och konsumism är en egenskap 

hos ett samhälle. Begreppet konsumism är enligt Bauman när begär och längtan efter saker 

blir den viktigaste drivkraften i ett samhälle (Ibid.). Utvecklingen hos ett 

konsumtionssamhälle kan enligt Bauman (Ibid s. 47) oavbrutet fortgå så länge det lyckas 

med att skapa en sorts icke-tillfredsställelse hos sina medborgare, en missnöjdhet. Metoden 

för att skapa en sådan effekt är att så snart en produkt har hajpats in i världen av 
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konsumenters begär så ska den göras ointressant och inte längre begärlig (Ibid.). Ett annat 

sätt är att behov, begär och viljan att ha något blir tillfredsställda på ett sådant sätt att de 

inte kan annat än skapa nya begär och behov. Bauman skriver att; ”What starts as an effort 

to satisfy a need must end up as a compulsion or an addiction.” (Ibid.). Det är som ett 

kretslopp och meningen är att känslan av självförverkligande hela tiden ska uppfyllas vilket 

sker genom att snabbt avfärda sådant som redan är köpt – i ett konsumtionssamhälle måste 

det fortsätta ske en rörelse där råvaror går från fabrik till butik till soptunna (Ibid).  

 

I konsumtionssamhället främjas och uppmuntras enligt Bauman (Ibid. s. 53) en livsstil som 

bygger på konsumtion, medan alternativa val ogillas – att anpassa sig till denna 

konsumtionskultur är därför det enda rätta valet och ett villkor för medlemskap. Det är 

(Ibid. s. 55) varje medborgares universella mänskliga rättighet och plikt att se på och 

behandla konsumtion som ett kall, som en livsuppgift. 

 
Bombarded from all sides by suggestions that they need to equip themselves with one or 

other shop-supplied product if they want to be able to gain and retain the social standing 

they desire, perform their social obligations and protect their self-esteem – as well as be 

seen and recognized as doing all that – consumers of both sexes, all ages and every social 

standing will feel inadequate, deficient and substandard unless they promptly answer the 

calls (Bauman 2007 s. 55f). 

 
Med begreppet kommodifiering menar Bauman (2007 s. 57) att medlemmar i ett 

konsumtionssamhälle, konsumenterna själva, är säljbara varor på en marknad. Att 

konsumera menar Bauman (Ibid. s. 56) innebär att; ”invest in one’s own social 

membership, which in a society of consumers translates as ‘saleability’: obtaining qualities 

already possessed into commodities for which demand can go on to be created.” 

 

Cook menar (2008 s. 219ff) att barn och barndom är och har varit osynliga i teorier om 

konsumtion och konsumtionskultur, men att det finns gott om forskning som handlar om 

barn och barns plats i konsumtionssamhället – om barns konsumtion. Han anser att 

konsumtionsteorier bör inkludera barn och även mammor som han anser har varit 

underrepresenterade i teoribildningen. I sin vetenskapliga artikel gör han en ansats till att 

undersöka och problematisera barns varande i konsumtionssamhället. Något som i allra 

högsta grad även rör föräldraskap – och marknadsföring. 
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Vad gäller barn av idag (från rika länder) skriver Cook (Ibid. s. 231f) att de föds in i 

världen som konsumenter, att barnet som konsument redan är konstruerat långt före 

födseln. Innan ett barn föds så visualiserar och förkroppsligar föräldrar och släktingar med 

hjälp av kommersiella produkter den ännu inte födda personen (ibid.). Som exempel tar 

Cook upp babyshower och personer som inreder barnets rum innan det är fött (Ibid.). Att 

uppvakta en blivande mamma med en babyshower, ett kalas inför bebisens födelse är en 

amerikansk företeelse som på senare år blivit populärt även i Sverige. På detta sätt menar 

Cook (Ibid. s. 232) att konsumtion och saker blir en del av en persons liv långt innan den 

har fått förmågan att förstå värdet av pengar eller en uppfattning om vad det innebär att 

köpa. Han menar även att marknadsförare och formgivare, när de föreställer sig barnet som 

konsument, lägger ner mycket tid på att förstå mammor och blivande mammor. Vidare 

menar Cook (Ibid. s. 234) att inköp ofta görs med någon annan i åtanke än den som köper. 

Detta är något som Cook (Ibid. s. 234f) genom att titta på andras forskning har märkt ofta 

gäller för just mammor som handlar till sina barn och andra familjemedlemmar. 

4.	Metod	
 

Den journalistiska produktionsdelen av mitt examensarbete består till största del av 

intervjuer. Dessa har jag vävt ihop med miljöbeskrivningar, samt av fakta och kunskap från 

mitt researcharbete. 

 

Inledningsvis förberedde jag min journalistiska produktion med att fundera på vad det var 

jag ville ha svar på, vad jag ville veta (Se Häger 2014 s. 144). Jag har följt den 

journalistiska metodmodell för insamling av fakta som Häger (Ibid. s. 144f) formulerar: att 

söka, värdera, välja och förmedla. Med detta menar Häger (Ibid. s. 145) att journalistens 

arbetsuppgift tydliggörs vilken är att ha förmågan att införskaffa material – observera, 

referera, hitta fakta, dokument, personer att intervjua och utföra intervjuer – samt att 

förmedla detta material journalistiskt, att lyfta fram det viktiga. 

 

Först ägnade jag mig även åt att närmare granska och försöka förstå den grupp och det 

område jag skriver om, detta gjordes på sociala medier som bloggar och främst via 

Instagram. Det var under denna process som jag skapade en ökad förståelse för det 

gruppgemensamma, att personer ofta ingår i ett socialt sammanhang där deras 

gemensamma intresse har blivit ett sätt att umgås på virtuellt. 
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4.1	Research	
	
Sundelin skriver (2008 s. 81) att research är fysiskt och menar att en journalist ska ta sig till 

platsen där något har hänt – springa i trappor, ringa på dörrar, korsa torg, böja sig ner, häva 

sig upp. I mitt reportage har platsen för min undersökning, mitt ämnesområde, varit icke-

fysiskt – jag har legat hemma i soffan, suttit i biblioteket, vid mitt skrivbord, varken böjt 

mig ner eller hävt mig upp. Platsen jag befunnit mig på har varit virtuell och i synnerhet 

bestått av att anstränga mina ögon med att på min dator och telefon titta på bilder, läsa 

kommentarer och blogginlägg, klicka mig vidare i en evighetsloop av barninredning och 

konton med bilder på barn med olika kläder, ”outfits”, på sig, hitta lämpliga personer att 

intervjua, leta efter fakta. Jag har naturligtvis även varit på fysiska platser, dels när jag 

genomfört intervjuer men även när jag var på visningen om Ellen Key på Hallwylska 

museet i Stockholm. 

	

4.2	Intervju	
	

I mitt journalistiska arbete är den dominerande metoden för insamling av material och för 

att berätta om de fenomen jag vill beskriva, den journalistiska intervjun – en metod som 

enligt Häger är det viktigaste arbetsredskapet för en journalist och reporter (2014 s. 225). 

Inför mina intervjuer läste jag på om den jag skulle prata med, alternativt – beroende på 

vem jag pratade med – om det ämne som jag intervjuade personen om. Jag var påläst, 

precis som Häger påpekar att en journalist bör vara (Ibid. s. 226). Däremot kände jag inte 

till alla de personer och barnklädesmärken som Johanna Engberg refererade till och visade 

på sin telefon när jag intervjuade henne inför mitt reportage om barnmode. Detta gjorde att 

hon fick mer av en expertroll och jag upplevde det som att hon trivdes med den rollen och 

kanske slappnade av mer under intervjun. 

 

Något jag har reflekterat mycket kring är valet att i den löpande texten antingen använda 

mig av endast förnamn, endast efternamn eller för- och efternamn. Slutligen har jag hållit 

mig till den strategi som jag vanligtvis lutar mig mot, att publicera för- och efternamn. 

Sundelin menar (2008 s. 141-146) i ett resonemang kring sitt eget för- och efternamn, att 

användningen av förnamn är personligt och mer privat, något som signalerar intimitet. Att 

använda sig av för- och efternamn blir ett sätt att visa respekt och en distans, en artighet 

(Ibid.).  En annan aspekt som gjort att jag i samtliga intervjuer använder för- och efternamn 
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är att jag inte vill falla tillbaka i, för medier vanliga genusstrukturer, där kvinnor som 

porträtteras eller får komma till tals, ofta blir benämnda endast med förnamn och män 

oftare benämns med antingen efternamn eller både för- och efternamn. Ett problem jag stött 

på med detta val är att Hanna Melldén Sandmark har ett långt namn som tar stor plats. Jag 

har i möjligaste mån försökt använda pronomet hon istället (Se Sundelin s. 145). 

 

Inför samtliga intervjuer var jag noggrann med att formulera öppna frågor såsom varför, 

hur, vad och vilka (Häger 2014 s.227). Eftersom intervjuerna var inbokade ganska god tid i 

förväg hade jag tid att planera intervjun i förväg för att noga överväga vad jag ville få ut av 

den jag intervjuade och jag hade på så sätt god tid att förbereda mina frågor (Ibid. s. 230). 

Däremot hade jag inte en fast intervjuguide som jag följde till punkt och pricka. Istället var 

jag flexibel och ställde följdfrågor.  Eftersom jag ville göra den typen av intervju där jag 

lyssnar på den som pratar föll det sig ofta så att flera personer svarade på mina frågor innan 

jag hann ställa dem. Både Häger (Ibid.) och Sundelin (2008 s. 37f) menar att en bra metod 

under intervjuer är att vara tyst – att kunna vänta in ett svar och låta den intervjuade 

överväga sitt svar, att fundera på sin formulering kan ofta leda till att du får ut ett särskilt 

bra citat från en person. Ibland ställde jag en fråga som personen egentligen redan besvarat 

på grund av att den fått fortsätta prata, endast för att se om jag kunde få ett annat svar, ett 

utförligare resonemang eller andra ordval. Oftast var svaret utförligt och jag kunde gå 

vidare till nästa fråga eller fortsätta samtalet. Flera gånger bad jag den jag intervjuade att 

förklara vad personen menade när den pratade om något (Se Häger s. 228 och s. 232). Ett 

exempel var när Hanna Melldén Sandmark nämnde ordet ytligt och jag frågade hur hon 

menade. För mig handlade det både om att ställa följdfrågor men även om att fråga om 

personen kunde förklara vad den menade. 

	

4.3	Hitta	intervjupersoner	
 

Att hitta personer att intervjua var både okomplicerat och samtidigt mycket krångligt. Jag 

fann inledningsvis två relevanta forskare i ämnet konsumtion samt olika personer som 

praktiserade det jag var intresserad av att undersöka, det vill säga delade sina liv, sin 

heminredning och barns så kallade outfit via sociala medier. Genom research fann jag även 

en informant som kunde ge en konsumtionskritisk ingång till mitt ämne, heminredning och 

konsumtion – Kristina Schultz. Så långt löpte arbetet med den grundläggande insamlingen 
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av materialet till mina reportage på bra. Det som gick mindre bra var att hitta personer som 

ville ställa upp samt få till en tid för intervju som passade. 

 

Ingen av de konsumtionsforskare som jag inledningsvis skrivit upp på min lista och som 

jag hörde av mig till för att be om en intervju hade möjlighet eller tid att delta. Att leta efter 

en ny expert var mer tidskrävande och slutligen fick jag tag på en person, Erik Modig, med 

en vad jag tyckte skulle vara intressant ingång. Som dessutom svarade inom en timme. Att 

han är man och expert är något jag reflekterat kring eftersom det ofta är män som får uttala 

sig i expertfrågor i svenska medier. Enligt rapporten Räkna med kvinnor (Edström och 

Jacobsson 2015 s. 22) är fyra av fem experter som får uttala sig i svenska medier män. 

Eftersom de konsumtionsforskare jag hörde av mig till först var kvinnor hade jag 

inledningsvis en tanke att inte låta mina reportage följa den nedslående trenden som 

rapporten visar. Men valet föll trots allt på Erik Modig eftersom jag tyckte han hade ett 

intressant ämne att tala om, neurokommunikation även kallat neuromarketing. Att de övriga 

fyra personer jag intervjuat är kvinnor väger upp mitt val, men kan även ses som 

upprätthållande av strukturer som visar att kvinnor oftare är intresserade av barn och 

barnrelaterade frågor än män. Kristina Schultz är utbildad industridesigner och jag 

intervjuade henne angående hennes konsumtionskritiska examensarbete med fokus på 

hemmets betydelse. Att hon utförde examensarbetet tillsammans med sin partner och sitt 

barn var dock en av förutsättningarna för att jag hörde av mig, jag ville får fram ett annat 

perspektiv, en konsumtionskritik med anknytning till föräldraskap. 

 

Något annat som även visade sig vara problematiskt var att få tag på en person som delar 

sitt liv och sin konsumtion i sociala medier. Jag hörde av mig till Hanna Melldén Sandmark 

tre veckor innan hon svarade. Däremellan försökte jag utan framgång att höra av mig till 

andra som gör ungefär samma sak. Min reflektion kring detta är att personerna jag hörde av 

mig till är medvetna om att det de gör kan upplevas som konsumtionshets och kanske har 

de fått kritik för det. Jag försökte med anledning av detta att formulera mina mejl på olika 

sätt för att inte trampa någon på tårna genom att nämna ordet konsumtion. Istället skrev jag 

att jag var intresserad av det de gjorde som ett fenomen i tiden. Efter ytterligare nära tre 

veckor blev intervjun med Hanna Melldén Sandmark äntligen av. 
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4.4	Att	ta	kontakt	och	genomföra	intervjuer	
 

Min metod för att ta kontakt med de jag intervjuat har varit att skicka mejl och invänta ett 

svar. Att det tog lång tid att få svar från vissa personer tror jag har att göra med denna 

strategi. Det är en långsam metod och ibland ineffektiv. I vissa fall fick jag skriva ett mejl 

igen för att fråga om en tid som passar för intervju för att påminna om att vi haft kontakt. 

Sundelin (2008 s. 24) skriver att han drar sig för att skicka mejl eftersom han anser att det 

är opersonligt, men jag hävdar att vi lever i en tid då flera föredrar att bli kontaktade via 

mejl framför telefon. På så sätt är Sundelins bok daterad och det som ansågs var opersonligt 

år 2008 kanske är vanligt hyfs år 2016. Och som Johanna Engberg berättade under mitt 

möte med henne; ”Jag svarar inte i telefon när det är ett nummer jag inte känner igen, jag 

skickar ett sms och ber personen sms:a istället, det är ändå oftast telefonförsäljare.” 

Sundelin nämner (Ibid.) även att de första intrycken som en person får av en journalist 

bestämmer förutsättningarna för vad som ska komma. Hur kontakten tas kan vara 

avgörande för hur intervjun blir. Eftersom jag inte ville att mina informanter skulle uppfatta 

mig som en tjatig och påstridig journaliststudent så valde jag den långsammare metoden, att 

mejla. Och av de jag hörde av mig till så var också majoriteten snabba på att svara. Det var 

endast Hanna Melldén Sandmark som var svår att få till en tid för intervju med, samt att 

några jag hörde av mig till inte svarade överhuvudtaget. 

 

Sundelin skriver (Ibid. s. 32) att; ”Intervjuer görs bäst ansikte mot ansikte. För jag vill ju 

inte bara höra vad någon säger, jag vill se hur hon ser ut när hon säger det.” Min inledande 

intention var att träffa de jag skulle intervjua men jag visste på förhand att det kunde bli 

krångligt. Detta på grund av att det är föräldrar i hela Sverige som delar med sig av 

barninredning och barnmode på Instagram. Det var svårare än jag hade anat att hitta en 

person som bor i Stockholm. Istället har jag gjort ett försök att beskriva hur det ser ut på 

Instagram istället för att beskriva hur hon såg ut när vi pratade. 

Min metod för att genomföra intervjuerna har således varit olika eftersom två av personerna 

jag hört av mig till inte bor i Stockholm, Hanna Melldén Sandmark och Kristina Schultz. 

Därför har jag gjort både telefonintervjuer – med Hanna Melldén Sandmark och Erik 

Modig (som i och för sig bor i Stockholm men som ville att jag skulle ringa), en intervju 

via skype med Kristina Schultz och två genom möten, med Johanna Engberg och Linn 

Andersson som jag intervjuat inför mitt reportage om barnmode. 

 



Johanna Klöfvermark Examensarbete för masterexamen i journalistik, VT 2016 
   Gunilla Hultén 

	 19	

Den intervju som gjordes via skype blev aktuellt då Kristina Schultz berättat att hon flyttat 

från Stockholm till Småland. Eftersom hon gjorde sitt examensarbete på Konstfack i 

Stockholm var min inledande intention att vi skulle ses, något jag frågade om vi kunde göra 

när jag mejlade henne. Hon föreslog själv att vi kunde göra intervjun via Skype eftersom 

hon flyttat. Det blev ett bra alternativ då det blev mer likt ett möte än att endast tala i 

telefon. Det gjorde att intervjun blev mer personlig. Kristina var i sitt hem och jag i mitt. 

Att vi båda läst genusvetenskap och haft samma lärare, vilket kom fram i vår 

mejlkonversation, gjorde att vår gemensamma erfarenhet kunde föra oss lite närmare 

varandra vilket var en isbrytare inför intervjun (Se Sundelin 2008 s. 36). Vad jag inte kunde 

få tillgång till var en miljöbeskrivning av Kristina Schultz hem. Hemmet där hon gjorde sitt 

projektarbete som bestod i att tömma sin lägenhet på allt och sedan själv tillverka det 

familjen kände att de behövde. Eftersom Kristina Schultz flyttat blev det aldrig aktuellt att 

komma till lägenheten, något jag egentligen hade tänkt föreslå. Kristina Schultz har en 

hemsida som handlar om projektet, där det finns bilder och små anteckningar som jag 

delvis använt mig av för att i min text försöka gestalta hur de levde (Se Schultz u.å.). 

 

4.5	Anteckna	eller	spela	in	
 

Anteckningstekniskt menar Häger (2014 s. 237) att journalisten vid intervjuer bör våga 

säga till när den intervjuade pratar för snabbt, för att påpeka att hen behöver anteckna det 

intressanta som personen just sa. Det kan även vara en bra idé att be den intervjuade att 

upprepa meningar och resonemang som journalisten inte hann skriva ner (ibid.). Eftersom 

det tar lång tid att transkribera en inspelad intervju kan ett sådant tillvägagångssätt vara 

användbart menar Häger (Ibid.). 

 

Jag tog trots detta ett beslut att spela in samtliga mina intervjuer för att slippa tänka på att 

hinna anteckna det personen sa. Istället ville jag ha möjlighet att lyssna för att hitta möjliga 

följdfrågor. Jag antecknade däremot samtidigt för att transkriberingen skulle gå snabbare 

och för att vid mina möten skriva ner händelser och miljöer. Eftersom jag har gjort 

intervjuer tidigare och av erfarenhet vet att jag både har förmågan att anteckna och spela in, 

men att inspelningar för mig alltid känts minst stressigt valde jag denna metod inför mitt 

examensarbete. Sundelin (2008 s. 41) skriver att han brukar spela in om det är långa 
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intervjuer med personer som han vet talar snabbt. Min strategi var att ”ta det säkra för det 

osäkra” och valde kort och gott att spela in. 

	

4.6	Avgränsningar		
	
Den inledande intentionen med arbetet var att journalistiskt förmedla en konsumtionskultur 

som omger föräldraskapet och som kommer till uttryck via sociala medier. För att avgränsa 

det journalistiskt och stilistiskt gjordes valet att ringa in två intresseområden som jag tyckte 

mig se sticka ut – barnrumsinredning och barnmode. Dessa två går ibland hand i hand 

eftersom inredningsintresserade ofta visar ett intresse även för barnkläder och tvärtom. För 

att inte komplicera artiklarna har jag gjort valet att inte blanda ihop dessa två utan försöker 

beskriva dem som två separata områden. 

 

Ett konsumtionsområde som jag valt att inte skriva om är somliga föräldrars stora intresse 

för barnvagnar. För att kunna testa flera olika modeller och märken ägnar de sig åt att köpa 

och sälja barnvagnar och diskutera barnvagnsmärken och modeller i en grupp på Facebook. 

Eftersom det är ungefär samma mekanismer bakom samtliga intresseområden så 

avgränsade jag mig till de två jag valde. En annan strategi hade kunnat vara att skriva om 

konsumtion och föräldraskap generellt och tagit upp flera konsumtionsområden och 

intressen. Detta är något jag reflekterat över under den senare delen av skrivprocessen. Då 

hade jag redan strukturerat upp mitt arbete samt genomfört i stort sett samtliga intervjuer 

utifrån mitt inledande tema. På grund av tidspress kunde jag vid det tillfället inte byta spår. 

Dessutom anser jag att de två teman jag valt är intressanta var för sig och jag har försökt att 

lyfta fram olika aspekter i varje reportage. 

5.	Genre	och	texttyper	
	
Den journalistiska produktonsdelen av examensarbetet består av två längre reportage.  

Valet av reportageformen var inte självklar för mig eftersom jag av erfarenhet vet att jag 

tidigare har haft svårt att motivera miljöbeskrivningar, beskrivningar av människor, hur en 

person tuggar på en hallongrotta. Jag har varit rädd för att gestalta för mycket eller för att 

endast beskriva saker utan att göra texten levande. Att jag trots detta valde genren var för 

att utmana mig själv, för att jag insåg att det inte fanns några andra alternativ samt för att 

det inom reportagegenren går att variera berättarformen. 
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Aare (2011 s. 28f) lyfter fram tre journalistiska framställningsformer som samverkar och 

som journalisten ofta växlar mellan i ett reportage – den informerande, den gestaltande och 

den argumenterande. Den argumenterande har inte varit aktuell i mina reportage, men 

däremot har jag varvat en gestaltande berättarform med en mer informativ. Jag har som 

Aare skriver (Ibid. s. 29) försökt bygga upp mina reportage genom att skriva det i olika 

scener. Häger (2014 s. 57) skriver att ”Texten kan bygga på olika scener som tecknar en 

bild av en företeelse eller av en person. Reportern talar inte om hur det är, utan illustrerar 

och gestaltar det istället. I reportaget kan det lilla spegla det stora. Betydelsebärande 

detaljer lyfts fram.” 

 

Mitt val har varit att inleda mina reportage med något som ska väcka intresse för att sedan 

gå in i en mer illustrerande och gestaltande scen. Med begreppet abstraktionsstegen (Se 

Aare 2011 s. 51f) menas att en reporter klättrar upp och ned mellan olika så kallade 

abstraktionsnivåer i sin text. Det konkreta – en gestaltning av en plats, en miljöbeskrivning, 

en här och nu känsla – ligger långt ner på trappan. Sedan klättrar reportern uppåt mot en 

mer abstrakt nivå där resonemang om sammanhang och orsaker eller mer faktabaserad 

information kommer på plats. Och sen ner igen. Detta har varit en konkret utgångspunkt för 

mig när jag skrivit mina reportage. 

	

5.1	Reportage	

		
Den vetenskapliga definitionen av ett reportage som samtliga reportageböcker jag refererar 

till i min reflektionsrapport lyfter fram är den som Gunnar Elveson formulerade år 1979 i 

boken Reportaget som genre: 

 
”en redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och bygger på iakttagarens egna 

direkta upplevelser registrerade inom en ganska kort tid i det självupplevdas form samt med 

tidpunkt och plats väl preciserade.” (Se Sundelin 2008 s. 15, Häger 2014 s. 57, Aare 2011 s. 

19). 

 

Men vad som menas med reportage är enligt Häger (2014 s. 56f) svårt att definiera 

eftersom genren tolkas och uppfattas olika – och det som egentligen inte alls är ett 

reportage kan ändå få den benämningen på vissa redaktioner. Den gemensamma nämnaren 

förklarar Häger (Ibid. s. 56) kan vara att ett reportage är en text där journalisten bygger på 
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egna upplevelser – skribenten är på plats och förmedlar sinnesintryck, känslor, lukter, 

bilder. Sundelin (2008 s. 18) skriver att ”Reporterns ambition är att förmedla liv, ge läsaren 

en upplevelse. Människor ”medverkar” i reportage, levererar inte bara pratminus. Läsaren 

ska ryckas med av berättelsens kraft. Historien måste vara spännande.” I motsats till snabba 

nyheter är det goda reportaget lika mycket berätttelse som verklighet, både information och 

gestaltning – det menar Cecilia Aare (2011 s. 7) som ger sin definition på reportagegenren; 

”Genom sin berättande, mer komplexa karaktär väcker det frågor snarare än besvarar, 

fördjupar istället för att förytliga. Vänder sig till både läsarens tanke och känsla och 

erbjuder inlevelse likaväl som eftertanke.” 

 

Att skriva ett reportage kan utifrån dessa beskrivningar förstås som att skriva en i det 

närmaste litterär berättelse om något ur verkligheten och som journalisten själv upplevt, 

betraktat, observerat. Journalisten finns på plats och kan gestalta något men samtidigt väva 

in fakta som ger texten mer substans och som även gör den journalistisk. Jag har utgått från 

dessa definitioner av vad ett reportage är när jag skrivit mina egna texter. Jag har försökt 

förmedla sinnesintryck och närvaro, jag har velat fånga läsaren genom att både språkligt 

och med textens struktur arbeta med att göra ämnet intressant och reportaget spännande. 

Text- och faktamässigt har jag arbetat hårt för att fördjupa mitt ämne, att ge läsaren insikter 

och möjlighet till reflektion, utan att skriva på näsan eller tynga ner texten med för mycket 

information. Det har varit svårt att få de intervjuer jag gjort att samspela med varandra och 

samtidigt försöka hålla intresset hos läsaren uppe. På så sätt hade det kanske varit enklare 

att endast intervjua endast en person och utifrån den personen måla fram det fenomen jag 

vill beskriva. Jag kan konstatera att själva tanken på att skriva reportage har varit betydligt 

enklare än genomförandet. 

 

Att som reporter vara på platsen där något händer behöver inte vara samma sak som att 

blanda in sitt eget jag i den journalistiska framställningen. Jag gjorde valet att inte, så som 

ofta är brukligt inom reportage-genren, blanda in mitt eget ”jag” i mina reportage. Eftersom 

mina texter innefattar flera intervjuer skulle mitt eget jags reflektioner vara överflödiga och 

möjligtvis krångla till beskrivningen. Och kanske dessutom ta onödigt mycket plats. 

Sundelin skriver (2008 s. 154) att han sällan använder sitt ”jag” i sina reportage och Aare 

(2011 s. 57) skriver att en journalist kan välja att vara synlig eller osynlig i texten. Aare 

menar (Ibid.) att ett reportage med en osynlig och därför även allvetande berättare påminner 

om skönlitteratur. Min avsikt har inte varit att välja en mer litterär berättarton, jag ville 
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snarare att mina informanter och fakta jag samlat in tillsammans skulle bli en skildring av 

de fenomen jag undersöker. Det har varit en utmaning att hålla mitt jag borta från texten 

eftersom det är ett grepp som kan användas för att föra det som berättas vidare, ett sätt att 

förflytta sig mellan olika scener. I efterhand, när jag slitit med att hålla mig själv utanför 

texten men ändå närvarande upplever jag att användandet av ett text-jag kan vara en enklare 

utväg. 

	

5.2	Stilistik		
 

Årets Stilist är ett pris som delas ut av tidningen Journalisten till journalister eller andra 

publicister för att ”…uppmuntra till att aktivt vidareutveckla, förfina och bemästra språket.” 

(Journalisten 2015). Tidningen beskriver att priset ska gå till någon som ”…förmår tänja 

och använda språkets möjligheter även under pressade och små förhållanden”. Årets Stilist 

har hittills delats ut till tre personer, senast år 2015 till Björn af Kleen på Dagens Nyheter. 

Att följa regler för hur språket ska användas i ett reportage eller en annan journalistisk 

berättelse kan utifrån priset förstås som något en skribent inte ska göra. Det handlar istället 

om att utveckla, förfina, tänja och använda språket på ett karakteristiskt sätt. Kanske hitta 

sin egen röst, sitt eget sätt att skriva. 

 

Med en akademisk bakgrund är det svårt att hitta motivationen att fylla ut en text med 

alltför målande beskrivningar, att leka med språket. Efter att i flera års tid aktivt arbetat för 

att ha ett stringent språk, att vara objektiv – i och för sig ett mycket bra verktyg för 

journalister – och att inte påstå något utan att med referenser ha stöd i vetenskaplig 

forskning, har jag med detta examensarbete fått öva mig i en mer litterär framställning. Det 

har varit en stilistisk utmaning för mig. Antingen skriver jag för akademiskt eller så staplar 

jag upp citat efter varandra. Jag har haft svårt att hitta ett bra sätt att foga samman den 

research jag gjort och fakta jag hittat med det mina informanter har berättat. Men till slut 

tycker jag att jag lyckades hitta ett sätt att skriva på som fungerade för mig. Min intention 

har varit att inte krångla till det, att skriva kort men ändå kärnfullt och huvudparten av 

arbetet med mina reportage har gått åt att korta ner och skala bort onödig utfyllnad. ”Stryk! 

Stryk! Stryk!” skriver Sundelin (2008 s. 217) att August Strindberg gav som råd till unga 

författare.  
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6.	Källkritik		
 

Förmågan att vara källkritisk är en betydande del av arbetet som journalist. Vilket innebär 

att noga värdera en källas tillförlitlighet och kritiskt granska vad som är sant eller 

undersöka sannolikheten för att en källa är korrekt (se Thurén 2005 s. 9). Som Allern 

påpekar (2015 s. 31) så är det inom journalistiken viktigt att värdera en källas trovärdighet 

genom att ställa frågor om – hur pålitlig informationen är, hur hållbart innehållet i ett 

dokument är, om intervjupersonens kunskaper, vem och vad en kan lita på samt att bedöma 

vilka källor som är mest lämpliga för att belysa det vi vill utforska. Detta knyter an till 

Thurén (2005 s. 13) som särskilt lyfter fram fyra källkritiska principer – äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med äkthet menas att kontrollera att källan är 

det den utger sig för att vara – att den inte är förfalskad eller manipulerad – vilket kan vara 

fallet när det gäller exempelvis dokument och fotografier (Ibid. s. 13, s. 19f och s. 25f). 

Tidssamband har med källans minne efter en händelse att göra och går ut på att källans 

trovärdighet är högre när utsagan är så samtida eller aktuell som möjligt (Ibid. s. 30). Att en 

källa ska vara oberoende innebär att det som källan berättar inte ska vara en återgivning av 

en annan källa, en så kallad sekundärkälla (Ibid. s. 13 och s. 53). Och slutligen. Med 

tendensfrihet menar Thurén (Ibid. s. 13) att det inte ska föreligga misstanke om att källan 

snedvrider information för sina egna eller andras intressen. 

 

I den journalistiska produktionsdelen av mitt examensarbete har jag – från research till 

intervjuer till det journalistiska skrivandet – varit noggrann med att följa de källkritiska 

principerna. Samtliga intervjupersoner jag kontaktat har jag samlat på mig information om i 

förväg dels för att veta vad de har för sysselsättning och dels för att kunna upptäcka om 

källan ger en falsk bild av verkligheten för att gynna egna intressen under intervjun. Det 

skulle kunna vara så att Johanna Engberg och Hanna Melldén Sandmark som driver egna 

företag med allra största sannolikhet skulle kunna skönmåla sin verksamhet. Men eftersom 

intervjuerna inte gjorts med baktanken att få expertutlåtanden utan för att skildra och 

beskriva det område de befinner sig inom anser jag inte att de är tendentiösa. Däremot har 

jag följt regeln att komplettera med flera källor, både intervjupersoner och vetenskaplig 

fakta, för att ge flera perspektiv på uppgifterna som lämnas och göra informationen i min 

text mer nyanserad (Ibid. s. 67). 
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Inför mina reportage har jag skaffat mig en gedigen kunskapsbas och lärt känna det område 

jag ville undersöka. Detta är något som Allern (2015 s. 52f) menar är avgörande för att 

lättare kunna värdera de upplysningar som källan lämnar; ”Uten en slik kompetanse blir 

ønsket og kravet om kildekritikk et tomt ritual.” (Ibid. s. 54). 

 

Den enda experten jag intervjuat är Erik Modig som arbetar som forskare på 

Handelshögskolan i Stockholm. Hans kunskaper bidrar till en förståelse för hur företag kan 

kommunicera till våra hjärnor för att få oss att köpa mer. Jag anser att Erik Modig var en 

bra och transparent källa. Att han föreläser för företag om hur de ska kommunicera ett 

varumärkes värde till konsumenter är inte tendentiöst eftersom det var den typen av 

kunskap han även gav mig och som jag ställde frågor om.  

 

Eftersom jag skriver om ett fenomen där en stor del av researchen handlat om att titta på 

fotografier som delas av privatpersoner, företag, personer utanför och inom Sverige har jag 

i största möjliga mån varit noggrann med att de citat jag använt och bilder jag beskriver 

kommer från privatpersoner och inte från företag. Detta för att den beskrivning jag ger i 

texten inte ska vara osann. Med det menar jag att jag målar upp en bild av hur 

privatpersoners barnrum ser ut och då har det varit viktigt att det också är privatpersoner 

och inte olika inredningsföretags bilder och kommentarer som jag beskriver. Jag har även 

försökt att hålla mig inom Sveriges gränser. 

7.	Etik	
	

Att följa yrkesetiken i arbetet som journalist är viktigt för allmänhetens förtroende för 

journalistiken och för journalister (Se Journalistförbundet 2016). Journalistförbundet har 

sammanställt tretton yrkesregler som gäller för både frilansande och anställda journalister 

(Ibid.). 

 

Vad gäller den journalistiska integriteten och punkt nummer två i de yrkesetiska reglerna – 

att inte acceptera förmåner eller gåvor som kan misstänkliggöra ställningen som 

självständig journalist – ställdes jag i mitt möte med Johanna Engberg inför ett yrkesetiskt 

problem. När jag besökt Johanna Engbergs barnklädesbutik – för att kunna beskriva 

omgivningen och dessutom hamnat mitt i två av hennes möten med kunder – och skulle gå 

därifrån så plockade hon raskt ihop tre hårrosetter i en påse och gav den till mig. När jag 
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protesterade blev hon stött och propsade och gav den till mig i alla fall. Eftersom hon precis 

samtidigt fick besök i butiken tog jag emot påsen och tackade för mig samtidigt som jag 

kände att det inte var okej. Att inte ta emot en gåva, vilket även kan kallas för mutor, är 

viktigt för att den journalistiska texten inte ska färgas av att journalisten får en present. Men 

till mitt yrkesetiska försvar anser jag inte att hennes agerande och gåvan misstänkliggör 

min ställning som fri och självständig journalist, den kom helt oväntat och jag var inte 

förberedd på att det skulle ske. Därutöver anser jag att gåvan har ett ringa värde i 

sammanhanget. Det var dessutom en händelse som fick mig att känna mig obekväm och 

den visar snarare ytterligare ett exempel på hur Johanna Engberg är som person. För 

transparensen har jag valt att ha med gåvan i reportaget. 

 

När det kommer till anskaffning av material så har jag inte använt mig av några tvivelaktiga 

metoder såsom avlyssning eller dold kamera. Jag har upplyst de jag intervjuat att jag främst 

gör intervjuerna som en del av mitt examensarbete inom masterprogrammet i journalistik 

men att det även skulle kunna komma att användas för publicering. Jag har dessutom talat 

om att intervjuerna spelas in. 

 

Angående att vara försiktig med att publicera sådant som privatpersoner skriver i sociala 

medier har jag gjort bedömningen att de kommentarer och citat jag valt ut inte varit av 

känslig karaktär. De handlar om att en inredning är fin, består av frågor om vart något är 

köpt samt en reflektion kring inköp till ett kommande barn. Jag har trots detta valt ut citat 

som förekommer ofta, jag har endast återgett vad som skrivits och därmed uteslutit emojis, 

inte publicerat vilka som skrivit och i något fall har jag tagit bort ett ord eller ett 

utropstecken. 

 

Av de personer jag intervjuat så är det flera som i sina bloggar och på Instagram valt att 

publicera bilder och förnamn på sina barn. Under mina intervjuer har ingen uttryckt att de 

själva tycker att det på något sätt är problematiskt, snarare tvärtom. De har gjort valet att 

öppet dela med sig av bilder och namn på sina barn och har inställningen att bilder ändå 

sprids. I och med deras egna inställningar har jag i de fall jag tyckt att det varit relevant valt 

att skriva barnens förnamn i den journalistiska produktionen. 
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8.	Sammanfattning	
 

Den journalistiska produktionsdelen av mitt examensarbete blev till två långa reportage, 

trots att min inledande tanke hela tiden var att skriva tre. Av detta har min lärdom blivit att 

det kan vara viktigt att ha en väl strukturerad idé från början. Jag utgick istället från tanken 

att jag skulle upptäcka något intressant ur materialet som kunde bli min tredje vinkel. Det 

skedde inte. 

 

Det svåraste och mest arbetskrävande med arbetet har varit att ta all research – bestående av 

timmar av intervjuer – och den mängd kunskap jag har fått ut av mitt arbete och sedan 

skriva ihop det till ett spännande, intresseväckande och samtidigt livfullt reportage. Det är 

långa texter där intentionen har varit att ge substans till läsaren. Men jag har vacklat vad 

gäller tron på mitt material som intressant och jag har velat inför strukturen. Det har varit 

svårt att klippa bort intressanta bitar, sådant de jag intervjuat sagt som i slutändan inte fått 

plats. Att höja och sänka abstraktionsnivån i den flytande texten har varit min intention men 

jag upplevde att det var svårt att väva in fakta utan att det blev styltigt. 

 

Längden på reportagen är mitt största problem och om jag hade haft mer tid skulle jag 

försöka bryta ut en del och göra ett tredje reportage. Hanna Melldén Sandmark, som jag i 

och för sig inte tyckte hade så mycket intressant att säga, hade kunnat få komma till tals 

något mer. Så även Linn Andersson som kom med många intressanta reflektioner. 

 

Styrkan i mina reportage är min idé. Jag har hittat ett ämne som berör många, som kan leda 

till livliga diskussioner om personers egna val, konsumtion och om livsstil. Ämnet 

fascinerar mig fortfarande och jag tycker att jag i mina reportage har lyckats lyfta fram flera 

olika perspektiv på föräldraskap, konsumtion, sociala medier. 	  
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Skönhet för vem? 
 

Sänghimlar, träleksaker och pastellfärger. En växande skara föräldrar älskar 

barninredning och delar bilder från sina hem på Instagram. Företag använder 

hjärnforskning för att få oss att konsumera mera och ger saker till populära 

Instagramprofiler för att skapa trender. Men intresset för heminredning är inte nytt och 

alla vill inte följa med på konsumtionståget. 

 

”Sen den dagen jag fick plusset på stickan började jag fantisera om allt jag ville köpa till 

mitt ofödda barn.” 

Så bloggar en blivande mamma om att fixa i ordning hemmet och förbereda inför bebisens 

ankomst. Att köpa saker till en kommande familjemedlem, eller som uttrycket säger – boa 

in sig – är för många en början på ett nytt växande intresse. En svaghet för gulliga 

barnsaker, en plötslig dröm om ett större boende, ett barnrum att inreda. 

     I ett flöde av små fyrkantiga bilder som rullar förbi i mobilapplikationen Instagram finns 

barnrumsinspirationen. Där syns puderrosa sänghimlar, vimplar och girlanger, pompoms i 

pasteller, papperspåsar att förvara leksaker i, lektält i tyg och de trendiga vita ljuslådorna 

med eget komponerade budskap i svarta versaler: Coolest kid ever. Believe in magic. 

Dream Baby. 

     Bland hashtaggar som #barnrum, #barnrumsinspo, #barnrumsinredning, #kidsinterior, 

#kidsperation, #finabarnrum, #finabarnsaker och #familylivingfint trängs bilder på barnrum 

med luftballonger i taken, träleksaker, kuddar i alla möjliga former, väggdekorationer, en 

samling mjuka dockor, tavlor och bilder på väggarna, låtsasmat och leksaksdjur. Där finns 

klädstänger med de finaste dekorativa märkesbarnkläderna och vägghyllor med prydligt 

frontade leksaker och snygga bilderböcker i storformat. Kanske står där en nattlampa i form 

av ett päron, kanin eller moln med gulligt ansikte på ett litet nattygsbord – eller på en pall. 

     I kommentarerna blandas utrop om hur fint det är med frågor om vart saker är köpta. 

Helt fantastisk! Var har ni köpt den? – Var kommer träklossarna från? – Men åh så fint! – 

Vad är det för kulör på väggarna? – Vart hittar man den underbara mattan? – Men gud så 

fint! – Var kan man köpa dessa? – Så snyggt! – Så fint! Härliga färger. 

     Det är en ideal bild av hemmet som målas upp. Trygghet, lugn, avslappning och lek. 

Städade ytor och perfekta stilleben. Hem, ljuva hem. 
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     – Man visar den fina sidan av livet. Man plockar undan innan man tar en bild. På det 

sättet blir det lite ytligt, men egentligen är det samma sak om en granne kommer på kaffe. 

Då städar jag också undan. Det viktiga är att jag som vuxen vet att det bara är en bild, 

verkligheten behöver inte se likadan ut. 

     Det säger Hanna Melldén Sandmark som delar inspirerande bilder på barninredning via 

Instagramkontot Barnrumsinspo som hon startade för strax över två år sedan. Då var hon 

föräldraledig förskollärare. Nu har kontot över 80 000 följare och hon arbetar med det på 

heltid, bland annat genom att sälja annonser. Samtidigt skriver hon en livsstilsblogg om 

familjelivet, där barnen Henri och Wilhelm, inspiration, inredning, resor, annonser och 

events hon blir inbjuden till är i fokus. 

     – Jag har lärt känna jättemånga sen jag började med det här! Vi träffas på olika events 

och mässor och en del utav oss jobbar med det här och några gör det som en hobby, säger 

hon. 

     Det är oftast mammor som delar sitt barninredningsintresse på Instagram, och de är 

många. Hashtaggen #barnrumsinspo som Hanna Melldén Sandmark hittade på för två år 

sedan har använts i 106 000 inlägg och hashtaggen #barnrum 169 000 gånger. Instagram är 

det sociala nätverk som ökade mest år 2015 och det är fler kvinnor än män som är 

användare. 

 

I det ständigt uppdaterande flödet av barnrumsbilder kan det ibland vara svårt att veta vad 

som är annons, reklam och vad en person har köpt själv. Personer bakom populära konton 

får ofta saker av företag för att visa upp och tagga dem i en bild, en annan taggar 

varumärken för att sprida sitt konto vidare och en tredje taggar företag eller inköpsställen 

för att inte behöva svara på frågor i kommentarerna. Några har egna små företag där de 

säljer en egendesignad inredningspryl eller driver en liten webbutik som de kombinerar 

med att visa upp bilder på sina barns rum och saker. Ytterligare en mängd Instagramkonton 

är företag som använder Instagram som marknadsföringskanal. 

     Hanna Melldén Sandmark tar inte emot saker av företag eftersom hon inte behöver mer 

grejer till sina barn och när hon har en annons på sin sida skriver hon det under bilden. 

     – Men Barnrumsinspo blev i början som en ren annonseringssida eftersom jag direkt när 

en bild lades upp fick frågor om vart jag hade köpt olika saker. Men det är inget jag får 

betalt för av de företagen. 
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     Ibland dyker det upp en helt ny sak som fler och fler delar i sitt flöde och visar fina 

bilder på när deras barn leker med i hemmet. En stapelleksak, en spargris, en 

leksakskamera. Plötsligt syns den överallt och om det är reklam eller om det är en 

trendsättare som prickat in nästa vill-ha-pryl, är svår att avgöra. 

     – Om saken precis har kommit så är det inte konstigt att alla har den. För det har blivit 

en innegrej med alla barnsaker, att man ska ha dem direkt. Man kan inte vänta. Och man 

satsar väldigt mycket på barnen nuförtiden, eller det har man alltid gjort, men det är mer 

materiellt nu, säger hon. 

     Att vi konsumerar har inte bara med att vi satsar på barnen att göra. Att köpa saker och 

visa upp sitt hem, sitt liv och sina barn i sociala medier – som skyltfönster mot världen, 

men främst till andra intresserade, som vill bli inspirerade – säger även något om oss själva. 

Vilken barninredning vi gillar, vilken säng vi köper, hur vi klär våra barn och hur vi inreder 

är ett sätt att visa upp vår smak, identitet och livsstil. 

     – Nu är vi som gjorda för att hemmet ska vara i dovt, om inte vitt så en färg som är 

väldigt ljus. Det är inte de starka färgerna som gäller längre utan här pratar vi pastell och 

gammelrosa. Det är väldigt mycket lampor i olika former och sänghimlarna som jag trodde 

skulle försvinna de blir bara fler, säger Hanna Melldén Sandmark om trender inom 

barninredning. 

 

Varför vi köper saker och hur det kommer sig att så många har det likadant hemma, det vet 

Erik Modig, forskare på Center för konsumentmarknadsföring vid handelshögskolan i 

Stockholm, föreläsare och författare till boken Kontroll – effektiv kommunikation och 

kampen om våra tankar. Han är expert på kommunikation som baseras på hjärnforskning, 

så kallad neurokommunikation eller neuromarketing, och konsumentpsykologi. Den 

kunskapen använder företag allt oftare för att förbättra sina kommunikationsstrategier och 

få oss att konsumera mera. 

    – Förenklat handlar varför vi köper saker om att vi vill tillfredsställa ett behov, säger Erik 

Modig. 

     – Antingen det man kallar för ett kognitivt behov, att vi har ett problem eller en situation 

som vi vill lösa. Eller så är det ett emotionellt behov som oftast inte handlar om ett problem 

utan snarare någonting som vi vill känna. Jag köper en chokladkaka för att jag tycker det är 

gott, inte för att jag vill lösa ett problem. 

     I bilderna på alla barnrum som rullar fram på Instagram är det tydligt att många har det 
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likadant hemma, det är sänghimlar, ljuslådor och iordninggjorda leksakskök. Att det ser ut 

så kan kopplas till ett emotionellt behov, säger Erik Modig. 

     – Vi vill känna att det vi har är fint men vi vill också känna att vi är med, att vi passar in 

i gruppen. Det handlar väldigt mycket om de sociala signalerna. 

     Med hjälp av olika informationssignaler försöker hjärnan lista ut vad som är fint och vad 

folk kommer att uppskatta. Det kan vara att titta på kändisar eller andra framträdande 

personer som är populära inom den egna sociala kontexten. Samma sak gäller när företag 

ger saker till personer för att visa upp dem på Instagram. 

     – Om rätt personer har en sak, personer som oftast snappar upp något innan den stora 

massan, då vet man att det är bra. Då kan det bli att det sätts en väldigt tydlig trend baserat 

på en designer eller annat. Sen massproduceras det och blir ännu starkare. Och helt plötsligt 

har alla det, säger Erik Modig. 

      – Det handlar helt enkelt om att vi vill stärka vår självbild och styra upp vårt liv. 

 

I de föreläsningar och kurser Erik Modig håller för företag lär han ut hur ett varumärke 

effektivt kan tala till våra hjärnor, hur kunder fattar beslut och hur ett företag kan utnyttja 

det i sin kommunikation och på så sätt öka motivationen att köpa. 

    – Vi pratar mycket om det emotionella och det kognitiva behovet. Vilket problem eller 

vilken känsla det är hos kunden minuten före och efter ett köp och hur man som företag kan 

påverka detta. 

    Det finns tre system i hjärnan som kan påverka motivationen att ta ett beslut, det 

emotionella minnet, det logiska tänkandet och arbetsminnet. 

     – Beroende på vilket varumärke eller vilken produkt man säljer så är det olika system vi 

ska påverka. Antingen kan man vinna av att tala till ett habegär eller en ha-känsla, till det 

emotionella minnet. Eller till en tankemässig utvärdering, det logiska tänkandet, att vi till 

exempel blir bättre på att lösa problemen genom att köpa produkten. En tredje väg är att vi 

tenderar att välja det som är mer familjärt, det vi känner till. Då gäller det att synas som 

varumärke och bygga kännedom. 

      Hur gör man om någon känner sig lurad av det här? 

     – Det är aldrig positivt för varumärken eller framförallt inte för kunden om man känner 

sig lurad. Som varumärke så har man bara att förlora på att lura någon. Det handlar om att 

förklara ett värde. 
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Ta fyra betala för tre, 20 procent på ordinarie rea, skynda fynda! I nyhetsbrev skickar 

företag ut erbjudanden, i bloggar och på Instagram rullar mängder av fina saker förbi. Att vi 

köper mer saker än vi egentligen behöver är vanligt. 

     – Det är för att det väcker en känsla i stil med, Åh titta vad billigt det här är! Ditt 

belöningssystem går igång och tänker att om jag köper det här så gör jag ett bra köp, då får 

jag mycket för pengarna. På ett sätt kopplar du bort ditt logiska tänkande, men det 

emotionella, att du känner att nu gör jag en bra deal, det ligger på hela tiden, säger Erik 

Modig. 

 

Att inreda våra hem ligger i tiden. Inredningstidningar, bloggar, Instagramkonton och 

inredningsbutiker har blivit allt fler de senaste åren. Mäklarfirmor förmedlar en hel livsstil 

när de säljer en lägenhet och sajten Hemnet har upp till 2,6 miljoner besökare per vecka och 

ungefär 1 miljon bostadsvisningar per dygn. 

Intresset för heminredning är långt ifrån nytt. En av föregångarna till vår tids vurm för 

inredning, för det ljusa och öppna, för barnens plats i hemmet och i samhället är Ellen Key. 

Hennes inredningsideal, i en tid när inredning var något för de rika, var att alla skulle ha 

möjligheten att ha det vackert hemma. 

     I skriften Skönhet för alla utgiven 1899, skriver hon, ”Man arbetar bättre, mår bättre, 

blir vänligare ifall man i sitt hem, det må vara hur litet som helst, möter vackra former och 

färger på de ting som man omger sig med.” Ett över hundra år gammalt citat som lika 

gärna kunde vara skrivet i dag. 

     I texten tar Ellen Key upp vad hon tycker är vackert, den goda smaken, inredning och 

stilbildande ideal. Något hon menar ger avtryck även hos barnen, vars sinnen uppfostras 

och förfinas genom vackra intryck i hemmet. Precis som trenderna sett ut en period nämnde 

hon redan då att en vacker figurtapet passar i barnkammaren. 

     Ungefär samtidigt, år 1898, stod det Von Hallwylska palatset på Hamngatan 4 i 

Stockholm klart, numera Hallwylska museet. På en visning av palatsets tillfälliga Ellen 

Key-utställning Skönhet för alla i nytt ljus, berättar guiden i den överdådiga och i äkta guld 

dekorerade salongen, som Vilhelmina von Hallwyl kallade för sitt eget Klondyke, att. 

     – Den här tiden skulle det vara en historisk stil på inredningen, en nystil som innebar att 

man tillverkade nya föremål som skulle se gamla ut. Men Vilhelmina von Hallwyl gillade 

äkta och inredde med genuina antikviteter. 
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     Gardinerna skulle alltid vara fördragna för de höga fönstren, säger guiden. Det skulle 

vara mörkt. Och mörk är även inredningen i det 40 rum stora palatset. 

     En trappa upp, i ett av gästrummen som för tillfället fått en förklädnad i ljust mintgrön, 

fortsätter guidningen att handla om Ellen Keys inredningsidéer, inspirationen från Arts and 

Crafts-rörelsen i England med tapetdesignern William Morris i spetsen och hennes vilja att 

komma bort från rådande inredningsideal, det mörka och det murriga. 

     – Ellen Keys idéer om inredning var en motreaktion mot det som var. Hon var emot 

borgarklassen som ägnade sig åt nystilar, som hon tyckte var fejk. De hade ingen stil. Hon 

ansåg att vi mår bättre i ett ljusare hem och ville öppna upp mot ljuset och naturen. Det 

skulle vara ljusa färger på väggarna, men absolut inte vitt!, säger guiden. 

     För Ellen Key var det viktigt att hemmet var en öppen plats även för barnen. Hon tyckte 

att funktionella saker var vackra saker och tyckte illa om oäkta material i dålig kvalitet, 

krimskrams och flärd. 

     Ett hem och en familj att inspireras av hittade hon när hon gick på konst- och 

industriutställningen 1897 på Djurgården i Stockholm och såg några av Carl Larssons 

akvareller på hemmet Sundborn. En dåtidens inredningsinspiration och ett hem som Ellen 

Key skriver om som en förebild i Skönhet för alla. 

 

I det avslutande utställningsrummet ljuder Miss Universums låt och musikvideo ”Ellen 

Key” från en TV placerad i ett hörn. Refrängen ”Detta var inte vad Ellen Key, Ellen Key 

tänkte sej”, fastnar med omedelbar verkan i huvudet. 

     I rummet har utställningen samlat ett antal samtida konstnärer, formgivare och även ett 

känt komikerpar för att kommentera och reflektera kring hemmet och heminredning utifrån 

arbeten de gör eller har gjort. 

     En stor knalligt rosa mjukisgris i plysch står och fångar uppmärksamheten. Den gjorde 

Kristina Schultz till sonen Liss under sitt examensarbete på Konstfack med titeln 100 dagar 

av behov och begär. Ett arbete som bestod i att helt tömma familjens lägenhet på möbler 

och saker för att undersöka vad vi i vår materiella kultur tror oss behöva och varför. Under 

de hundra dagarna skulle Kristina Schultz själv tillverka alla de föremål som familjen 

behövde. 

     – Att tömma ut sakerna handlade om att skapa en yta för reflektion och börja om från 

noll. Varför jag valde att göra själva arbetet så handlar det om hur vi konsumerar i dag och 

hur saker produceras. Jag tycker inte att det är ett hållbart sätt och tänker på hur vi skulle 
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kunna göra istället, säger Kristina Schultz som med sitt projekt ville undersöka vad hemmet 

kan bli istället för en plats att visa upp en form av identitet.  

     Kvar i lägenheten fanns Liss madrass och snutte, hygienartiklar och städattiraljer. Och 

kläder. I taken hängde nakna glödlampor för att erbjuda ljus mitt i mörka vintern. I ett 

fönster fick ett fåtal växter, placerade i plastpåsar, stå kvar. På väggarna syntes borrhål efter 

nedtagna hyllor och fläckar efter borttagna möbler. 

     Förutom att väcka frågor om och synliggöra vårt materiella hemliv ville hon även 

kritisera konstruerandet av hemmet som en potentiell livsstilsmarkör. 

     – För mig är det väldigt relaterat till att vara från Stockholm där jag generellt tycker att 

folks hem ser väldigt likadana ut. Att det finns en bild av hur ett hem ska se ut. Om man till 

exempel tittar på Elle interiör eller på hur Hemnet i Stockholm ser ut. Det skiljer sig åt från 

hur Hemnet ser ut över hela Sverige. Det är en smal bild där ett slags ideal har blivit 

normen. 

     – Det jag tycker går förlorat i det är att folk inte frågar sig vad de vill göra hemma, vad 

de vill kunna göra hemma utan istället är frågeställningen, hur ser det ut? Det är tätt kopplat 

till konsumtion eftersom det handlar om att ha och köpa nya saker för att uppnå det här 

idealhemmet. 

     Precis som med Ellen Keys inredningsidéer för hundra år sedan kan Kristina Schultz 

projekt förstås som en motreaktion mot ett rådande inredningsideal. 

     – Jag har alltid trott att jag ska komma fram till ett resonemang där jag tycker att det är 

okej att jag som formgivare bidrar till konsumtion, men det har aldrig hänt. 

 

Den första januari var allt nedpackat och magasinerat. Lägenheten ekade tom och medan 

Kristina Schultz och partnern Johan tyckte att det kändes konstigt den där första dagen så 

var sonen Liss, då fyra år, på ett strålande humör. 

     – Direkt när han kom hem den där första dagen och det var helt tomt så var han såå nöjd. 

Han hade stora rum och jättemycket yta att röra sig på och han bara ”whohoo”, säger 

Kristina Schultz med ett leende på läpparna. 

     – Innan trodde vi att han skulle ha det svårast att klara omställningen. Vi försökte 

förbereda honom och vi hade till och med packat undan några av hans leksaker och ställt 

dem i källaren eftersom vi inte kunde veta hur det skulle gå. Men han frågade inte efter en 

enda leksak under hela projektet. 

     Familjen fortsatte att handla mat som vanligt och förpackningarna från matlagningen 
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blev till kärl att äta och dricka ur. Kristina Schultz kallar det för att de åt ur återvinningen. 

Avklippta tetrapack fungerade både som melittahållare till kaffebryggning och tallrikar. 

Glasburkar blev dricksglas. 

     När de bjöd in vänner på middag gjorde Kristina Schultz en av de första sakerna hon 

förfinade. 

     – Det fungerade väldigt bra att äta ur återvinningen, men det kändes otroligt sunkigt att 

bjuda på något i avklippta tetraförpackningar. Så jag köpte en kokosnöt som jag sågade av 

på mitten och slipade till. Det var en perfekt skål, eller en funktion av en skål som våra 

gäster fick äta ur, vi andra åt ur återvinningen som vanligt. 

     Efter det började familjen äta ur kokosnötsskålarna och Kristina Schultz som tidigare 

haft en sträng syn på att begär är ytligt och konstruerat har blivit ödmjukare inför önskan att 

ha det fint. 

     – Vi hade kokosnötsskålarna, men sen gjorde jag ändå skålar i keramik. Det tänker jag 

är kopplat till att det kändes trevligt. Att saker inte bara är funktionella. 

     Hon tar upp att arkeologiska spår från långt tillbaka i tiden visar att människor alltid 

jobbat med att göra funktionella saker vackra. En praktisk sak som en yxa kan vara 

utsmyckad med snidat handtag och vackra detaljer.  

     – Det är ändå ganska självklart, men vi fick uppleva det kroppsligt. Vi längtade 

verkligen efter någonting som också såg trevligt ut och som på något sätt skapade atmosfär. 

     – Det första jag gjorde som bara var kopplat till upplevelse, jag kallar det för 

emotionella behov i mitt examensarbete, var en kruka till ett fikonträd. Den gjorde att det 

blev fint och senare gjorde jag två till. 

     Trots att Kristina Schultz kände ett behov av fina saker att vila ögonen på har hon inte 

ändrat uppfattning om konsumtion och hemmet som en plats för att skapa en livsstil. 

     – Jag tänker att jag på riktigt fick uppleva fördelarna med att ha mindre saker. I teorin 

fattade jag att jag hade för mycket saker och att de tog både tid, kraft och framförallt plats. 

Nu när jag har sett fördelarna så är jag inte så jättesugen på att ha en massa grejer. 

 
Och alla sakerna de packade ner inför projektet, de är fortfarande kvar i sina kartonger.  



Johanna Klöfvermark Examensarbete för masterexamen i journalistik, VT 2016 
   Gunilla Hultén 

	 39	

 

           Barnmode på modet  
                   36 800 hårrosetter och en mintpanda 
 

Intresset för barnmode växer som aldrig förr. I sociala medier delar föräldrar bilder 

på sina barn i trendiga barnklädesmärken. På Facebook diskuteras märket Mini 

Rodini och barnstilikoner som prinsessan Estelle och Penny Schulman kan sälja slut 

på ett plagg på en dag.  

Johanna Engberg har sålt 36 801 hårrosetter på två och ett halvt år. I skrivande stund är det 

säkerligen fler. Hon öppnade sin barnklädesbutik och webbshop ByEngberg på Östermalm 

i februari 2012. Senare samma månad föddes prinsessan Estelle. 

    – Det var bara en liten klick på Östermalm som hade hårrosetter på sina barn innan 

prinsessan Estelle började synas med rosett, säger Johanna Engberg vars äldsta dotter 

Olivia, då två år, var en av dem. 

     – Sen föddes Estelle och då fullkomligt exploderade intresset för rosetter. 

Nu har hon sin egen rosettkollektion, Petite Olivia, och även om Estelle numera har håret i 

fläta så håller trenden i sig. 

     – De visar fortfarande bilder från när hon var yngre och prinsessan Leonore har också 

hårrosett, så den trenden har absolut inte försvunnit. Publiceras en bild på Estelle när hon 

var liten då vet jag att det är den färgen på rosett jag kommer att sälja den dagen, säger 

Johanna Engberg som även titulerar sig som barnmodeexpert. 

     Den rådande rosett-trenden anas redan utanför barnklädesbutiken ByEngberg vars ena 

skyltfönster har ljusrosa, mörkblå och vita rosetter utströdda under prydligt upphängda små 

mini-plagg i det som Johanna Engberg kallar för klassiskt barnmode. En vit body med 

krage med en stickad mörkblå kofta över, en pyjamas med parismotiv och en klänning med 

spetskjol i samma märke som Estelle bar på kungens 70-årsdag. Inne i butiken, som går i 

grå och rosa toner, längst in i det vänstra hörnet står ett gråmålat sekretärskåp fylld av 

hårrosetter i olika storlekar och färger. 

     – Det ska vara lite fransk känsla på inredningen, säger Johanna Engberg och tittar sig 

omkring i butiken där hon framförallt säljer exklusivt barnmode och erbjuder private 

shopping. Då kan en kund boka en tid där Johanna Engberg hjälper till att lägga fram 

förslag på barnkläder eller låter kunden handla i lugn och ro. 
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     – Det finns kunder som inte har tid eller möjlighet att handla när butiken är öppen. Då 

gäller det att vara flexibel. Ska kunden på en middag med familjen och behöver kläder till 

barnen, då ska de kunna handla, säger hon. 

 

Sedan tio år tillbaka har det hänt mycket inom barnmode i Sverige. Från en retrotrend med 

danska ekologiska barnklädesmärken i starka färger och 70-talsinspirerade tryck runt år 

2006 till en mer nedtonad färgskala år 2016 och framför allt ett oändligt utbud. 

     Då diskuterade intresserade föräldrar, oftast mammor, danska barnkläder i en tråd på 

sajten familjeliv. Allt fler svenska barnklädesmärken startade och två av de största 

webbutikerna inom barnmode i Sverige etablerades. 

     Illustratören och konstnären Cassandra Rhodin skapade Sveriges barnklädesunder Mini 

Rodini som sedan dess dominerat på marknaden av ekologiska hållbara och trendiga 

barnkläder. Från att vara ett pyttelitet varumärke år 2006 hade de år 2014 en omsättning på 

67,3 miljoner kronor. På Facebook finns den bland barnklädesintresserade omtalade Mini 

Rodini-gruppen där privatpersoner köper, säljer och byter kläder och diskuterar allt som rör 

märket. Annars är Instagram den största kanalen för barnmodeintresserade föräldrar som 

delar med sig av bilder på sina barn i olika outfits. En av dem är Linn Andersson som 

startade kontot My Kid Willem för två år sedan. Men mer om det längre fram. 

 

– Den här världen är helt galen. Den är heeelt galen! utropar Johanna Engberg som har 

jobbat med barnmode åtta till tretton timmar om dagen i fyra års tid. Som bloggare, 

butiksägare, inköpare, skribent och barnklädesexpert som genom åren uttalat sig om 

kungabarnens kläder i bland annat Expressen och Svensk Damtidning.  

     Dagen börjar hon på Café Mocco på Östermalm. Det märks att hon är stammis när hon 

vant knuffar upp dörren och rullar in barnvagnen av märket Bugaboo som sex månader 

gamla dottern Alexandra sitter i. Hon lyfter upp bebisen, går fram till kassan och beställer 

en kaffe och köper en hallongrotta. Tallriken från morgonens frukost står kvar vid platsen 

som hon alltid sitter vid. Hon klickar bort ett telefonsamtal och skickar snabbt ett sms 

istället. 

     – Kolla här, jag har 167 sms som jag inte hunnit svara på under morgonen. Det måste 

jag fortfarande göra. 

     Johanna Engberg har koll på nästan alla sina kunder, vilka storlekar deras barn har, vad 

de passar i, vilken klädstil föräldrarna har. Kunderna sms:ar och frågar om hon kan lägga 
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undan ett klädesplagg, om hon har förslag på en kalasklänning, tips på outfits och hon 

svarar alltid. 

     Hon lägger undan telefonen och fortsätter prata barnmode. 

     – Tack vare sociala medier har barnmodet exploderat i dag. Bara på de fyra år jag har 

drivit ByEngberg har det hänt otroligt mycket. Och det finns olika kundtyper inom 

barnmodet som alla är 100 procent inne i just sin stil, som de köper till sina barn. 

     – Eftersom vi är på Östermalm så börjar vi här. Den här kunden vill ha lyxigt barnmode. 

Ju dyrare desto bättre. På Söder ska man ha mammas och pappas gamla kläder som de hade 

på 70- och 80-talet. Men söderpersonen är cool, de har också lite Acnestilen fast på barn. 

     – Också finns det de som har den dyraste klädstilen av alla till sina barn, som spenderar 

absolut mest pengar på barnkläder. De vill ha märkeskläder, Lacoste, Ralph Lauren, Gucci, 

Armani. Det ska vara loggor. Det ska synas var kläderna kommer ifrån. 

     – Sen har vi kunden som är väldigt ekologisk. Det ska helst vara Mini Rodini och man 

ska vara med i Mini Rodini-gruppen på Facebook. Den gruppen är helt galen, där är folk 

helt besatta av Mini Rodini. Den kunden finns i Stockholm och den finns ute i hela landet. 

      Johanna Engberg förklarar att många köper och sparar Mini Rodini-kläder med ett visst 

print (ett tryck, reds anm.) för att kunna sälja det dyrare senare. 

     – De ökar i värde! Om jag har en utförsäljning så kan det komma in folk och ta 20-30 

plagg per person och sen är varumärket utsålt. Det händer bara på Mini Rodini och Gardner 

and The Gang. Det är Mini Rodini-kunden, säger hon. 

     – Sen har vi småstadspersonen som gärna köper Villervalla. Den kunden köper 

märkeskläder med de lägre priserna. Randigt, rutigt och jeans som är förstärkta framtill. De 

bor oftast i en småstad som Karlstad, Jönköping och Örebro. Också finns det förstås de som 

bara vet H&M, Lindex och Kappahl. 

 

Ju yngre ett barn är desto större inflytande har föräldrarna över de klädinköp som görs till 

barnet och den klädstil som väljs speglar ofta föräldrarnas livsstil och ofta även deras 

ekonomi. De här företeelserna pratar Johanna Engberg förtjust om. 

      – Tack vare sociala medier kan man följa sin lilla gruppering av människor. Och 

gemensamt för varje liten kundgrupp är att de tycker att de är unika, samtidigt som de 

tycker att andras stil är konstig. Jag säger inte att något av det är fel, men jag tycker det är 

fantastiskt kul att alla försöker sticka ut och göra sin grej, men egentligen är vi bara kopior 

av varandra på något sätt. 
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     – Om man tittar på föräldrarna så ser man barnen, det är nästan som ens avspegling och 

allt går som i en röd tråd från inredning till egen stil till barnklädesstil, säger Johanna 

Engberg och tar sig själv som exempel. 

     – Jag gillar mina dyra handväskor och jag köper den här puderrosa stilen till henne, hon 

pekar på Alexandra som är klädd i ljust rosa tajts med små rosetter i benslutet, en vit tröja 

med spetskrage och en ljusrosa kofta, och jag har en Bugaboo-vagn. 

					Kläder och även barnkläder är identitetsmarkörer som säger något om vår sociala 

tillhörighet och livsstil. Att ha en barnvagn av märket Bugaboo är för Johanna Engberg en 

del av hennes livsstil och på samma sätt betraktar hon sitt jobb. Hon sitter på Café Mocco 

varje morgon och tar en latte och hon gillar den exklusiva stilen på sina barn. 

     – Den exklusiva stilen får ofta mycket kritik. Jag kan inte riktigt se skillnaden. Om jag 

hade varit den ekologiska mamman så är barnet lika mycket en accessoar där. Men så fort 

man har det rosa och klassiska då ser folk ner på det. Då är det lite fel, för då är barnet en 

accessoar mer än om jag hade haft henne i en massa printade kläder. 

 

Att prata med Johanna Engberg om barnmode är som att trycka på en knapp utan paus. 

Hon bara fortsätter att prata. Ganska snabbt. Förutom trender inom barnmodet finns det 

även barn som blivit trendsättare, ofta för att de är kändis- eller kungabarn. 

     – Det finns absolut ingen som skapar så mycket trender som prinsessan Estelle och 

prinsessan Leonore. Det gäller över hela landet, inte bara på Östermalm. Prins George är 

trendsättare nummer ett i England och Harper Beckham är jätteviktig. 

      Harper Beckham, fyra år, är dotter till fotbollsspelaren David Beckham och förre detta 

Spice Girls-medlemmen Victoria Beckham. Prins George, två år, är barn i det engelska 

kungahuset och barnbarn till prinsessan Diana och prins Charles. 

      Trender skapas även av bloggare och instagrammare. Det gäller både kända och okända 

personer förklarar Johanna Engberg som menar att en person som lägger upp en bild och 

taggar hennes butik på Instagram skapar mer spridning för henne än att köpa en 

helsidesannons i Tidningen Mama. 

     – Om Penny Schulman har på sig ett plagg från min butik då säljer plagget slut, säger 

hon. 

     Penny Schulman är mediepersonligheterna Calle och Anitha Schulmans 5-åriga dotter 

som blev utsedd till årets Instagrampersonlighet år 2015. Via föräldrarnas Instagram syns 
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både bilder och filmer på Penny Schulman och hennes lillebror och ibland taggas Johanna 

Engbergs butik om barnen har kläder som föräldrarna köpt hos henne. 

     – Carolina Gynnings barn skapar trender och folk följer även Ann Söderlund, Cissi 

Wallin och den typen av bloggare. Och vad de än gör så när de lägger upp bilder på sina 

barn säljer kläderna som barnet har på sig. 

     – Om man tittar på Mini Rodini-gruppen så hajpar de snarare varandra. Där behövs inte 

ens en känd person som sätter trenderna. Utan de trendar ju upp det själva. Det är som en 

besatthet av ett varumärke. 

      

Att sociala medier och Instagram är en viktig kanal för Johanna Engberg är tydligt. Hon 

plockar ofta fram telefonen för att visa ett nytt märke, en grupp på facebook, en kommentar 

någon skrivit eller ett konto på Instagram. 

     Femton minuter efter butiksöppning kliver en kund, en ung kvinna, in i butiken och 

Johanna Engberg avslutar det hon håller på med. 

    – Heej, välkommen! hälsar hon med lilla Alexandra på armen. 

    – Hej, vad fint du har fått det, säger personen och gullar lite med Alexandra samtidigt 

som hon börjar titta på en finklänning för 1 499 kronor. 

     – Den är så fin, såg du när jag la ut den på insta?, frågar Johanna Engberg. 

     – Ja, den är verkligen fin! 

     Kunden har i uppdrag att handla två sådana klänningar åt en väninna som Johanna redan 

pratat med. Det finns endast en klänning i rätt storlek inne och Johanna Engberg diskuterar 

olika lösningar och visar andra klänningar i samma prisklass som kunden tycker är för 

vardagliga. 

    Det går inte att diskret smyga ut ur Johanna Engbergs butik trots att hon är upptagen, hon 

plockar snabbt ihop tre hårrosetter i en påse, sticker påsen i handen och ger en hejdå-kram. 

 

Två kilometer från butiken By Engberg, på Citykonditoriet i Stockholm, berättar Linn 

Andersson om sitt Instagramkonto My Kid Willem där hon publicerar bilder på sin 

fyraårige son Willem i olika barnklädesmärken, som hon skriver korta kommentarer om 

och hashtaggar under bilden. Det var hennes fotointresse som gjorde att hon startade ett 

separat konto endast med bilder på sitt barn. 

     – Det har blivit en otrolig barnklädesboom i Sverige och det finns hur mycket konton 

som helst på Instagram som visar upp barnkläder. Jag tror att det är en förlängning på 
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fenomenet att visa upp sig själv, sin mat, sin träning. Nu ska vi visa upp vår avkomma 

också. Och det kan man ta ställning till, man kan tycka att det är bra eller dåligt att visa upp 

sina barn i sociala medier, säger hon.	

      Själv har hon tagit ett medvetet beslut och tagit ställning till vad bilderna på sonen 

Willem som hon lägger upp på Instagram kan bidra till. 

     – För mig är det viktigt att inte lägga upp kränkande bilder. Jag skulle aldrig lägga upp 

en bild på Willem där han är ledsen, eller arg eller rädd, eller inte vill vara med på bild. Jag 

skulle aldrig visa upp bilder på när han är naken eller i pinsamma situationer, jag tycker 

inte att man behöver visa barn som sitter på toaletten. 

 

Att Instagramkontot kom att handla om barnkläder började med ett litet svenskt 

jeansmärke som hennes son ofta hade på sig på bild. Företaget började fråga om de kunde 

låna en bild till sin Instagram och en annan gång ville de ha en bild till sin blogg. Linn 

Andersson som vurmar för små barnklädesmärken och för ekologiskt, rättvist och hållbart 

producerade barnkläder svarade ja. 

    – Jag insåg då att man med ett varierande innehåll och relativt genomtänkta bilder kan 

göra ganska mycket marknadsföring för små klädmärken som inte har så mycket budget. 

Sen åker några utav de stora med utav bara farten. I dagsläget behöver till exempel inte 

Mini Rodini mer uppmärksamhet, men de har fantastiskt bra kvalitet och ekologiska kläder 

och Willem har såklart några plagg därifrån. 

     Hon tar en tugga på sin leverpastejmacka och säger att hon har som ett spännande 

lördagsnöje att läsa i Mini Rodini-gruppen på Facebook. 

     – Mini Rodini har verkligen lyckats med att skapa nästan som en sekt, med sina enorma 

följargrupper på Facebook. Vissa print går för tusentals kronor på tradera, det spelar ingen 

roll om de är fläckiga eller trasiga. Sitter du på en mintpanda kan du tjäna en rejäl hacka, 

säger Linn Andersson. 

					En mintpanda är ett plagg, det kan vara en tröja, ett par mjukisbyxor eller en onesie 

(mjukisoverall, reds. anm.) från Mini Rodini i färgen mint med svarta tryckta 

pandahuvuden på. Och mycket riktigt, samma dag ligger en så kallad mintpanda i storlek 

80/86 på Tradera med ett bud på 1 455 kronor med 18 timmar kvar till auktionsslut. 

     – De släppte nyligen mintpanda igen som en del av sitt tioårsjubileum och det blev en 

jättestor grej i sociala medier. Jag märkte själv att jag började tänka i banor som, åh borde 
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jag köpa en sådan mintpanda-tröja? Men sen får man tänka efter att, just det jag tycker inte 

att den är fin. Och min unge passar inte ens i mint, säger Linn Andersson. 

 
Det är mestadels mammor som delar sitt barnmodeintresse via Instagram, på Facebook och 

i bloggar. Genom att visa upp bilder på sina barn i olika kläder och diskutera barnmode och 

klädmärken så uttrycks samtidigt en tillhörighet till en viss sorts livsstil, till den grupp som 

personen vill vara en del av eller redan tillhör. Att visa upp ett visst sorts barnklädesplagg i 

en grupp kan då vara statushöjande eller bara tillfredsställande. 

     Men det finns en socioekonomisk baksida av barnmodeintresset. Linn Andersson säger 

att det finns mammor som nästan måste gå i rehab för att få stopp på sitt ha-begär av 

barnkläder i olika print. 

     – För det är svårt att låta bli att köpa när det hela tiden kommer nya fantastiska 

kollektioner från olika barnklädesmärken. Jag sitter själv ofta på fingrarna för att hindra 

mig från att köpa för mycket. 

					Hon har även upptäckt att det finns de som köper kläder till sina barn utöver sina 

tillgångar. Som ett exempel tar hon Mini Rodini-gruppen på Facebook där människor blir 

som tokiga i ett visst print. 

					– Det händer ofta att någon i en auktion på Facebook frågar om det är ok att betala vid 

BB, alltså vid barnbidraget. Då tänker jag lite så att det kanske inte är så bra att köpa en dyr 

mintpanda i andrahand i mitten av månaden om personen måste vänta på barnbidraget för 

att betala. 

     Linn Andersson svarar jakande på frågan om hon känner att hon bidrar till andras 

konsumtion när hon lägger upp bilder på My Kid Willem och taggar olika klädmärken.  

     – Jo, när vi sitter och pratar så här så gör jag det. Då blir det att man tänker efter. Men 

jag tänker att jag åtminstone bidrar till något som är bra genom att lyfta fram små märken 

med bra hållbarhetstänk och ekologiska kläder. 

     Andra som konsumerar barnkläder på ett ohållbart sätt tycker Linn Andersson är de som 

köper en uppsättning finkläder i olika märken att ha på fritiden till sina barn och en 

uppsättning kläder till förskolan från de stora kedjorna.  

     – Vilket i mitt huvud blir ännu mer materiellt spill. För då har du först handlat kläder 

som knappt kommer att användas. Sen har du handlat kläder som inte har något 

hållbarhetstänk överhuvudtaget. 

     För henne är poängen med barnkläder att de ska användas och ju skitigare barnens 

kläder är när de kommer hem från förskolan, desto roligare har de haft det. 
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– Om man ska handla kläder till barn då måste man ta in i beräkningen vad barnen ska 

göra. Jo, de ska vara barn. De ska leka, de ska testa grejer, experimentera, spilla på sig, 

sådant som barn gör. 


