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Sammanfattning

Med avstamp i ett postmodernt och sociokulturellt perspektiv riktar denna uppsats 
in sig på ett nytt kulturellt fenomen, hipsterkulturen. Genom kvalitativ metod har 
intervjuer utförts med personer som direkt eller indirekt har samröre med
hipsterkulturen, både som deltagare och belackare av densamma. Syftet har i 
första hand varit hur man kan förstå detta kulturella fenomen som en ny form av 
subkultur, och hur den formerar sig genom symbolvärden, symbolistiska 
handlingar och habitus. Mediernas roll har åskådats utifrån perspektivet av en 
viktig faktor för spridandet av- och mystifieringen kring hipsterkulturen.

Det har kunnat konkluderas att hipsterkulturen kan förstås utifrån egenskapen 
av en förflyktigande form av subkultur, en s.k. nystam. Hipsterkulturen agerar 
som ett nav för mängder av olika nystammar som samverkar i syftet att uppfylla 
en hipsters anspråk på individualitet. Dessa handlingsmönster har kommit att 
kallas ett hipsterhabitus. Det har även framkommit att hipstern kan ses som en 
förgrundsfigur av att anamma symbolvärden i kölvattnet av den symboliska 
demokratiseringen. Symbolvärdena ifråga används både för att framhäva en 
individualitet och för att distansera sig från den breda massan. Klart är också att 
medierna har en stor del i att upprätthålla en kulturell medvetenhet genom att de 
är en viktig faktor i avregleringen av symboliska värden. Detta är en av orsakerna 
till att hipsterkulturen är såpass mångfasetterad.
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1 Inledning & bakgrund

De första reaktioner vi fick kring valet av vårt uppsatsämne visade både på intresse och

skepsis, och så fanns det dem som trodde att vi skulle författa vår kandidatuppsats om 

kvinnliga underkläder, i form av hipstertrosan. Det rådde inget tvivel om att det fanns ett stort 

tomrum där ute som behövde fyllas med kunskap om hipsterkulturens snabba etablering och 

uppkomst.

”Hipstern, en ironisk rebell utan agenda” (DN 2010-07-18). Så lyder rubriken för en artikel i 

Dagens Nyheter skriven av journalisten Matilde Sköld, som försöker bringa klarhet i frågan 

om hipsters. Hipsterfenomenet har det senaste decenniet blivit omdebatterat, främst i USA 

och framför allt den amerikanska östkusten där hipstern sägs härstamma ifrån. Det finns lite 

kvalificerade utsagor om vad hipstern egentligen är, men desto fler vilda spekulationer och 

allsköns mediestoff som diskuterar hipsterfenomenet. Någon som har gett sig i kast med detta 

är Robert Landham som 2002 gav ut boken ”The Hipster Handbook”. Boken är ett raljerande 

och lättsamt, men icke desto mindre träffande porträtt av en alltmer förekommande 

ungdomskultur, som sägs ha sin upprinnelse i trakterna där författaren själv kommer ifrån. 

Nedanstående citat från ”The Hipster Handbook” ger en illustrativ inblick av hipsterkulturen, 

vilken ska ses som en kvalificerad gissning snarare än en definition, för en sådan existerar inte 

av hipstern.

”Hipsters are always very conscious of what they are wearing and distinguish themselves by 
dressing creatively. Whether they set the standard for what will be on the cover of GQ and Vogue, 
sport, a retro fashion look that combines kitsch with good taste, or dress casually in crunchy hipper 
gear, all Hipsters choose a personal style for themselves that helps them to stand apart from the 
masses. Why so many hipsters tend to look like each other is a subject for another discussion.” 
(Landham 2002:12)

Hipstern som begrepp är dock inget nytt, det myntades redan på 1940-talet och den första att 

på riktigt etablera ordet sägs vara författaren Norman Mailer som använde begreppet när han 

beskrev jazzdedikerade män. Hipstern vid denna tid var en vit man som försökte anamma de 

svartas kultur och identitet som då kretsade mycket kring dåtidens moderna jazzscen 

(Hebdige 1979).  
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Denna uppsats kommer att bygga vidare på bilden om vad en hipster är och beskriva kulturen 

som präglas som ett fenomen av sin tid och dess nuvarande framfart i Sverige.

1.1 Postmodernitet

Många samhällsforskare menar att vi lever i ett postmodernt samhälle, en eftermodernitet. Det 

är svårt att skissera en enhetlig bild över den postmoderna skolans syn på samhället, men man

kan emellertid enas kring vissa utmärkande huvuddrag. Dessa utgörs av relativism, nihilism 

och pluralism. I korthet betyder detta att samhället är mångskiftande och fragmenterat, ett 

samhälle där det inte är läge att tala om objektiva sanningar. Kunskapssökandet är snarare 

relativistiskt, allting ifrågasätts och etablerade sanningar och ideologier får sina rötter ruckade

på. Postmodernismen har en enorm spännvidd och har påverkat flera olika akademiska 

discipliner. I denna uppsats kommer postmodernismen emellertid hänföras till diskussionen

om identitet och konsumtion. Det finns en diskussion inom akademin angående 

postmodernismens återverkningar på hur sättet vi konsumerar, eller snarare att vi konsumerar 

postmodernt. Detta handlar om att det nutida enorma utbudet gett oss allt större 

valmöjligheter och att konsumtionen blir viktigare i jagprojektet. Den postmoderna 

konsumenten bygger sin identitet kring konsumtion (Axelsson & Agndal 2005). Detta är en 

högst relevant åtanke i samband med diskussioner om hipsterkulturen, där konsumtion är en 

central faktor för jakten på individualitet. Detta vidrör även diskussionen om ett annat av 

postmodernismen huvuddrag, reflexiviteteten. 

"Reflexivitet är individens möjlighet till självreferenser, att ständigt analysera och 

tematisera den egna identiteten mot bakgrund av det vetande samhället 

inbegriper.” (Lalander & Johansson 2002:102)

Ur konsumtionssynpunkt är således att reflexivt förhålla sig till konsumtion att hela tiden göra 

referenser mellan sig själv och det man konsumerar. Detta kan leda till en ständig utbytbarhet 

mellan olika konsumtionsvaror. Följande citat från Campbell (1987) belyser detta:

“How is it that individuals manage to cease to want that which they ardently 

desired only a little while before?” (Campbell 1987:38) 
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1.1.1 Digital medieutveckling

Internet beskrivs som ett medel att öppna nya dörrar för information och möjligheter till 

social interaktion med en stor del av omvärlden (Bignell 2002).

”Every text is only meaningful when individual subject decodes it himself or 
herself, and every text presupposes a reader (or viewer) from whom it signs will
make sense (Bignell 2002:225)

Bignell (2002) menar att användandet av interaktiva teknologier leder till att subjektet,

dvs. människan, blir separerad från sin fysiska form och kulturella verklighet. Den 

representeras istället av en digital kod eller tecken som ersatt användaren. I den 

digitaliserade världen kan man snabbare göra sin röst hörd och dela med sig av sina 

erfarenheter. De digitala medierna är centrala i att skapa förutsättningar och verktyg för 

spridandet av symboler och intryck. Detta kan kopplas till diskussionen om det 

postmoderna samhället då de digitala medierna är delaktiga i den samhällsutveckling 

som från postmodernistiskt perspektiv betecknar samhället som fragmenterat genom ett 

överflöd av information, intryck och symboler. Fler får tillgång till information och 

trender sprids i allt högre takt. 

Den kulturella medvetenhet som ligger till grund för subkulturer har genom Internet 

både avreglerats och hittat nya uttrycksformer i takt med att den rums- och tidsmässiga 

bundenheten upplöses. Digitala medier är en motor i den nya dynamiska formen av 

kulturellt deltagande, ett paradigmskifte i kulturutbytets inkluderande möjligheter. 

Möjligheten att hålla sig uppdaterad med hjälp av digitala medier (sociala medier,

bloggar, nätmagasin etc.) får innebörden att hipsterfenomenet både kan få näring och 

populariseras till en bred massa.

1.2 Syfte & problemformulering

Syftet med denna uppsats är att genom en explorativ, dvs. utforskande, analys skapa förståelse 

för det kulturella fenomenet hipsters. Vi har valt att angripa forskningsområdet genom en 

kvalitativ ansats där vi intervjuat personer som kan anses vara deltagare inom en hipsterkultur 
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och/eller dela egenskaper som kan kopplas till fenomenet i sig. Intervjumaterialet är ämnat för 

att skapa en ingående förståelse av hur hipsterkulturen ter sig i vardagliga situationer, hur den 

uppfattas utifrån ett individuellt perspektiv och hur den kan förstås som ett kulturellt 

samhällsfenomen. Vi vill utifrån våra respondenter få en bild av hipsterns livsvärld och 

funktion i samhället utifrån användandet av symbolvärden, habitus tillsammans med 

betydelsen av konsumtion och mediernas betydelse för att skapa underlag och grogrund för 

denna kulturella utövning. Tidsaspekten avser samtidens förutsättningar för en viss typ av 

kulturell framväxt, i detta fall det postmoderna samhället. 

1.2.1 Problemställning & delfrågeställningar:

- Hur kan man förstå hipstern som ett kulturellt fenomen av sin 
tid?

- På vilket sätt skiljer sig hipsterkulturen från en traditionellt definierad subkultur?
- Hur används symboler och symboliska handlingar inom hipsterkulturen?
- Vilken roll har medierna i att framställa och reproducera hipsterkulturen?

1.3 Disposition

Uppsatsen inleds med en genomgång av hipsterfenomenet genom en bakgrundförståelse och 

tidigare forskning på området. Därefter följer en genomgång av uppsatsens syfte och 

problemformulering. Efter detta följer metodavsnittet som förklarar vald metod samt närmre 

resonemang och problematisering kring urvalsprocessen. Avsnitt 3 ägnas åt de för uppsatsen 

centrala teorierna: nystammar, habitus, konsumism samt symbolisk demokratisering. 

Analysdelen är uppordnat enligt följande rangordning: jakten på individualitet – hipsterns 

identitetsskapande genom nystammar och habitus. Vad klassas som klass – hipsterns 

symboliska pendling mellan samhällsklasser samt motstånd mainstream-motstånd. Symbolisk 

krigsföring – här diskuteras symbolvärdet mer djupgående samt hipsterns flyktiga 

beskaffenhet. Analysdelen avslutas med en diskussion om mediernas roll för reproduktion och 

popularisering av hipstern.

1.4 Tidigare forskning
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I USA har det genomförts en del forskning kring hipstern som fenomen samt att hipstern fått 

mycket medial uppmärksamhet eftersom kulturen startades där. Den amerikanska komikern 

Joe Mandes blogg Latfh.com (Look At That Fucking Hipster) har fått stor uppmärksamhet. 

Här lanseras bilder på hipsters med ironiska inslag och bloggen är en satir på hipsterkulturen.

Boken ”What was the hipster” handlar om en paneldiskussion vid New School University i 

New York City, USA, som i ett försök att beskriva vad hipstern är. I boken framställs hipstern 

som en subkultur som gör kulturen en tjänst genom att den värderar autenticiteten av 

generationen före och samtidigt förvaltar den förra generationens kulturarv (What Was The 

Hipster 2010 n+1 Foundation). Hipsterkulturen har även använts i marknadsföringssyfte av 

cigarettföretaget Camel. Camel har försökt att fånga upp hipsterkulturens estetiska särdrag för 

att sedermera införliva dem i själva varumärket. Själva syftet tycks vara att göra Camel 

synonymt med en form av coolhetskonsumtion, då hipsterkulturen kretsar runt just detta, att 

konsumera coolhet (Hendlin et. al. 2009). 

Tidigare forskning om hipstern i Sverige är begränsad. Däremot finns det mycket forskning 

skrivet kring subkulturer (se avsnitt 1.4.2 - Subkultur eller inte subkultur) 

Vi har funnit en studentuppsats från Stockholms Universitet som berör hipsterns 

konsumtionsvanor. I denna uppsats diskuteras även här huruvida man kan fastställa om någon 

är hipster eller inte. 

”Early in the process, ideas of criteria lists dawned, that is, to ask the respondents questions that 
would determine if they were Hipsters or not. But unfortunately that idea did not work in testing 
since it was not possible to get the right information from the test subjects, or they didn’t 
understand the questions.” (se Eriksson och Grétarsdóttir 2006)

Det är utifrån denna diffusa oklassificerbarhet angående hipstern som uppsatsen tar avstamp 

från i syfte att skänka en tydligare bild om hur hipstern framställs och beskrivs. Fanns det 

eventuellt någon anledning till att intervjupersonerna i föregående nämnda uppsats inte ville 

förstå frågan om de ansågs vara hipster eller inte. I en studentuppsats skriven av doktorand 

Catharina Wingner Leifland vid den etnologiska institutionen vid Lunds universitet påträffas 

ett definitionsproblem då författarinnan tar sig an bratskulturen. Detta är relaterbart till denna 

uppsats då den behandlar en kultur uppkommen under 2000-talet och där dess medlemmar 

inte gärna förknippar sig själva med epitetet de tillskrivits. 

Denna typ av identifikationsproblem kringgås genom att man närmar sig kulturen med en 

gedigen förförståelse. Förutom identifikationsproblemet så delar denna uppsats likheter med 
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Wingner Leifland (2007) i avseendet att båda fokuserar på kulturer som är i en 

utvecklingsprocess, och delvis är ungdomskulturer sprungna ur ett konsumtionssamhälle. 

Uppsatsförfattarinan beskriver bratsen1 som en indikator på hur samhäller ser ut och formas 

av sin tid:

”Uppkomsten av ungdomskulturer har under olika tider speglat samhällets
utveckling och förändring. Bratkulturen kan ses som en indikator på en sådan
utvecklingsprocess – uppkomsten av konsumtionssamhället.” (Wingner Leifland 2007:4)

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen vi riktar in sig på intervjuer kring Malmö-området. Fältobservationer på ett café i 

Malmö har genomförts men har dock uteslutits som empiriskt material. Dessa har istället 

bidragit till inspiration och ett nytänkande av idéer. Orsaken till att utesluta 

observationsmaterialet är pga. dess knapphändighet, en mer omfattande observationsstudie 

hade krävts för att göra det till en givande del i uppsatsen. Observationerna har i sin tur 

bekräftat och avvisat frågor vi haft och agerat som en inspirationskälla. Vi ansåg att det 

saknades en klar bild om hur hipstern beskrevs i samhället. 

Ambitionen är att öka kunskapen om hipstern och göra den mer synlig och på det sättet öppna 

nya dörrar för framtida studier om ämnet. I denna uppsats har vi riktat in oss på att finna 

hipsterns ideal och vad han/hon representerar. Uppsatsen avgränsar sig till studiet av 

hipsterkulturen på personnivå, dvs. genom personliga intervjuer. För ett förtydligande om 

urvalet av personer (se avsnitt 2.3 Snöbollsurval).

                                                                                                                                                  

1 Brats eng. Ursprunglig betydelse, snorunge. Används i överförd bemärkelse som beskrivning av ungdomar från 
välbemedlade familjer. En brat utmärker sig genom lyxkonsumtion och en livsstil som finansieras av 
föräldrarna.
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2 Metod
I detta avsnitt behandlas det metodologiska upplägget för uppsatsen. Avsnittet inleds med ett kort 

stycke som förklarar huvuddragen inom den kvalitativa metoden.

”En kvalitativ metod brukar beskrivas som en metod, vars syfte är att söka efter 

den sorts kvalitet som är typisk för en specifik företeelse.” (Jarlbro 2000).

I generella ordalag kan man beskriva den kvalitativa metoden som ett tillvägagångssätt där 

forskaren på djupare och tolkande plan tar del av den sociala verklighet som skall studeras. 

Forskarens avsikt är således att försöka fånga in vissa specifika fenomen eller företeelser som 

i sin tur kan kopplas till ett större sammanhang (Jarlbro 2000). I vårt fall handlar detta om att 

ta del av den sociala verklighet i vilken hipsterkulturen verkar i utifrån våra respondenters 

perspektiv. Detta till skillnad från en kvantitativ ansats som har som främsta syfte att genom 

kvantifierbar data dra generella slutsatser (Ekström & Larsson 2000).

2.1 Kvalitativa intervjuer

Samtalsintervjuer med respondenter görs främst för att utvinna personliga uppfattningar och 

synvinklar kring ett specifikt ämne (Ekström & Larsson 2000). Vi har använt oss utav 

semistrukturerade intervjuer som innebär att teman har definierats i förväg och lagts som 

grund för intervjuguiden (se bilaga). Den här typen av intervju ger utrymme för flexibilitet då 

möjligheten att ställa följdfrågor främjas (Østbye 2004).  Intervjumomentet öppnar upp en 

dialog mellan oss som intervjuar och gentemot våra respondenter. Detta ger en grund för 

gemensam förståelse vilket Jensen (1993) talar om: 

”The interviewer and the respondent(s) negotiate an understanding of the subject 

matter in question” (Jensen 1993:32).

Ett beslut togs att samla in mer detaljerad empiri från ett färre antal respondenter istället för 

fokusera på intervjukvantiteten, vilket enligt Denscombe (2009) genererar bättre empirtyngd.

Kvale (1997) talar om den kvalitativa forskningsintervjun och menar att vi som intervjuare 

måste besitta ett förutsättningsmedvetande, vilket betyder att man skall vara öppna för ny och 
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oväntad information istället för att bära med oss färdiga kategorier och tolkningsscheman 

(Kvale 1997). Intervjuerna hölls öppna och flexibla och det var respondenten själv som i viss 

mån styrde vilken riktning och ämne som tillslut diskuterades angående hipsterfenomenet. Ur 

den etiska aspekten var det viktigt att efter intervjuförfarandet undanröja alla påtagliga 

referenser för att kunna identifiera respondenterna. Respondenterna utlovades anonymitet och 

deras namn har fingerats i uppsatsen. Detta var en medveten strategi för att säkerställa deras 

personliga integritet samt att öka respondenternas validitet och sanningshalt i deras utsagor. 

Det är rimligt att anta att om man utlovas anonymitet räds man inte lika lätt att tala fritt. 

Den önskvärda tidsramen för intervjuerna sattes till en timme och i några fall överskreds 

detta. Aspers (2007) menar att det kan ta upp till 30 minuter innan intervjun ”börjar”.  Det är 

precis i slutet av en intervju då man verkligen börjar komma in på djupet när den första 

nervositeten och småpratet lagt sig. Intervjuerna och insamlingen av empirin har skett 

systematiskt och intervjuernas längd har räknats till minst en timme och frågorna har utgått 

utifrån en tratt-teknik. Detta innebär att man inleder med öppna frågor för att bygga kontakt 

som senare smalnas av mot slutet och in på kärnan av det man efterfrågar (Hartman 2004).

2.2 Livsvärld och förförståelse

Begreppet livsvärld avser den förvetenskapliga värld i vilken de aktörer som studeras verkar i. 

Livsvärlden är för aktörerna som verkar inom den förgivettagen. Forskarens roll inom 

livsvärldsbegreppet avser det mått av förförståelse som forskaren har, tolkningen av det som 

studeras blir således influerat av att forskaren kan sägas tillhöra en liknande livsvärld som den 

som studeras och där studieobjekten verkar (Aspers 2007). 

Dock finns det problem som kan uppstå att vi som forskare ska ha en förförståelse och vara 

pålästa inom ämnet. Dock får det inte gå till en sådan omfattning att man inte ser 

”problemen”. Man måste ha i åtanke vid studiet av en ny kultur att förkunskaperna är

kopplade till den hemkultur och förkunskaper som man lever i. Detta innebär emellertid inte 

att endast medlemmar av en viss kultur, etnicitet, eller kön endast kan undersöka sin egen

kultur (ibid). I överförd bemärkelse innebär detta att vi som forskare ingalunda måste 

definiera oss som hipsters. Undersökningen utgår ifrån ett utifrånperspektiv vilket har 

föranlett en frågeställning som lutar sig mer åt en beskrivande och förklarande av hipstern. En 

livsvärld är något som inte kan observeras direkt, det man observerar är individens beteende 
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dvs. hur de rör sig och interagerar i sin omgivning. Fokuset kommer att vara att hitta mönster i 

beteende och bakomliggande inställning till symboler och konsumtion. Tanken är att öka 

förförståelsen och bilden av hipstern. Förförståelsen och beskrivning av hipstern kommer att 

leda till en ”sammansmältning” mellan intervjuarnas, vår, förförståelse och deras beskrivning. 

Detta tangerar det Hartman (2004) påpekar, att vi aldrig kan nå en fullödig förståelse för en 

annan människa, då vi aldrig helt kan lägga vår egen förförståelse för världen åt sidan.

2.3 Snöbollsurval

Själva processen att hitta intervjurespondenter har skett genom ett så kallat snöbollsurval. 

Förfrågningar har gjorts till personer som både kan definieras som tillhörande hipsterkulturen 

och/eller hyser ovärderlig information om densamma. Metoden går ut på att vi får hjälp 

genom tips och ”rykten” om personer som sägs ha kunskap om ämnet, i detta fall hipsters. 

Den personen som har fått en förfrågan om intervju eller har intervjuats har i sin tur tipsat om 

en annan person. På det sättet sker processen, som förutsätter att källan upplevs vara trovärdig

(Ekström & Larsson 2000).

En avgränsning för intervjuer har gjort till Malmöområdet då hipsterfenomenet i huvudsak är 

ett stadsfenomen eller urban företeelse. Malmö stad valdes även för sitt breda kulturella utbud 

med svartklubbar, caféer och uteliv. Det stod sig tidigt klart att det var en utmaning i sig att 

finna respondenter då det endast fanns indicier och efterforskningar att gå på. Det visade sig 

dock till syvende och sist att vägarna flera gånger bar till Malmö genom snöbollseffekten.  Vi

reserverar när det gäller tipsen och resultaten, då de i vissa fall varit missvisande eller lett till 

återvändsgränder i vårt sökande. En inbördes värdering av intervjumaterialet har skett vilket 

inneburit att visst material uteslutits till förmån för annat.

Snöbollsurvalet är adekvat vid kvalitativ metod då det är svårt att skapa en tillgänglig 

urvalsram för en population. Det slutgiltiga resultatet kommer dock inte kunna generaliseras i 

termerna om hipsterfenomenets konkreta utbredning utan endast ge en tydligare bild om hur 

fenomenet artar sig och ser ut.

2.3.1 Förtydligande om intervjupersoner
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En mångfald bland intervjupersonerna har eftersträvats för att ge undersökningen en bredd. 

En intervju med en tidningsredaktör har skett (Nöjesreportern) för att undersöka hennes bild 

utifrån mediernas värld, samt (Nattklubbsägarna) för att höra deras kontakt med 

hipsterkulturen och deras definition av fenomenet. En intervju med en bloggare (Bloggaren)

har skett, som aktivt debatterar inom ramen för Internets värld. Nedan följer en kort 

redogörelse om de respondenter som inkluderats. Fokus har lagts på sex intervjurespondenter:

Respondent 1 - Journaliststudenten: Ålder: 20-25 

Bakgrund: Studerande kvinna som läser till journalist.

Hur hittade vi respondenten?  Tips från Respondent 5 (Studenten). Valet motiverades av 

personens kunskap om hipstern och är själv intresserad av mode, konst och kultur. Gav 

indirekt uttryck för att hon och hennes bekantskapskrets kunde definieras som tillhörande av 

hipsterkulturen.

Respondent 2 – Nattklubbsägarna - (utgjordes av två män 30+ som är ägare till klubben)

Bakgrund: Klubb med ett brett musikutbud och nischade events. 

Hur hittade vi respondenten: Förekommit i intervjumaterial från (Nöjesreportern), egen 

kontakt. En klubb som specialiserar sig på elektronisk musik och har varit etablerad länge i 

Malmös uteliv.

Respondent 3 - Gymnasieläraren: Ålder 25-30

Bakgrund: Har studerat och jobbar som gymnasielärare.

Hur hittade vi respondenten: Egen kontakt skapad. Intresserad av kultur och säger sig själv ha 

haft en bakgrund i en subkultur.

Respondent 4 – Bloggaren: Ålder 20-25

Bakgrund: Erfaren och brett skrivande bloggare. Har arbetat som chefredaktör och numera 

som litteraturredaktör.

Hur hittade vi respondenten: Tips från nätet. Hade kunskaper om Internet och dess utbud av 

forum och subkulturers spridning i den digitaliserade världen. 

Respondent 5 - Studenten: Ålder: 20-25

Bakgrund: Studerar medie- och kommunikationsvetenskap
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Hur hittade vi respondenten: Tips från Respondent 3. Motivering av val: Kultur- och 

klädintresserad.

Respondent 6 - Nöjesreportern: Ålder: 20-25

Bakgrund: Nöjesreporter på en stor nöjestidning i Malmö. 

Hur hittade vi respondenten: Egen kontakt: Insatt i mediernas värld och kunskaper om kultur-

och musikutbudet i Malmö.

2.4 Idealtyper

Denna metodik härstammar bl.a. från Max Weber och är ett väl beprövat tillvägagångssätt. 

Idealtyp som metod förklaras mer ingående genom följande citat:

”Man kommer fram till idealtypen genom att ensidigt betona ett eller ett par
synsätt och genom att lägga samman en mängd spridda och inte klart avgränsbara 
fenomen, som kan förekomma i större eller mindre omfattning eller ibland inte 
alls – enskilda fenomen som fogar sig efter dessa ensidigt betonade synsätt och 
som blir till en i sig enhetlig tankebild.” (Weber 1977:139)

Hipstern är i sig ett fenomen, på flera olika nivåer. Fenomenet låter sig dock inte enkelt 

placeras i något fack. Man kan med fördel se hipstern som en process och således en 

konstruktion av en större samhällelig omdaning. Idealtypen blir således det koncentrerade 

exemplet eller resultatet av en eller flera mer djupgående företeelser (Weber 1977). 

Idealtypsansatsen kommer således återspegla sig i det metodologiska angreppssättet såväl 

som i analysdelen. Detta skall dock ses i ljuset av att uppsatsen är explorativt teoriutvecklande 

och tentativ i sin karaktär. Framställandet av hipstern som idealtyp kommer emellanåt te sig 

som en hårddragen karikatyr. Då uppsatsen strävar efter att försöka utmejsla ett kulturellt 

samhällsfenomen som för den breda allmänheten är helt okänt och där den tidigare förståelsen 

är mycket skral krävs det en viss stereotypiserade ansats av fenomenet. Vi målar med bred 

pensel och fyller i konturerna med grälla färger. Idealtypsansatsen kommer i konkretion 

utmåla sig genom att hipstern blir en idealtyp för ett visst teoretiskt resonemang som i sig är 

kopplad till den samlade empirin. De slutsatser som kan dras om hipsterkulturen är i grunden

en sammansmältning av teori och empiri som utmejslas till ett fenomen av hipstertyp, hipstern 

blir således i slutändan det yttersta exemplet.
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2.5 Metodkritik och validitet

En aspekt man skall beakta med avseende på genomfört intervjuförfarande är att det rådde en 

två mot en-situation, vilket kan ha påverkat utfallet av svaren. Detta förfarande skedde i

samtliga intervjuer förutom med respondent (Nattklubbsägarna) där det förekom två personer 

som deltog aktivt i intervjun. Motivet att båda närvarade samtidigt var en medveten strategi 

från oss för att båda kunde ställa frågor och på så sätt bjudas in i diskussionen för en öppnare 

stämning. Att bara ha någon som bara sitter tyst och antecknar kan anses vara stressigt och 

obekvämt. En ytterligare aspekt kring valet att båda uppsatsförfattare närvarar samtidigt är att 

båda kunde få höra och se eventuella tveksamheter i respondenternas svar. En annan 

problemaspekt är den ständiga risken för en s.k. intervjuareffekt, dvs. att respondenterna säger 

vad de föredrar. De kan säga något den tror vi som intervjuar vill höra (Denscombe 2009).

Även Østbye (2004) tar upp att den intervjuande kan föreställa en förskönande bild av sig 

själv, han eller hon framställer sig själv i enlighet med förväntningar i stället för att vara sig

själv. Andra nackdelar med kvalitativa intervjuer är att det är tidskrävande och att det ofta 

krävs ett stort jobb med att koda materialet och bearbeta empirin. Det är respondentens 

kontext som man analyserar och det kan vara svårt att hålla sig objektiv (Denscombe 2009).

Det faktum att vi spelade in intervjuerna gav oss fördelen att få höra ord för ord och få ta del 

av viktiga konstpauser och eventuella tvekanden i respondenternas svar. Detta speglas i 

citaten där det är utskrivet hur respondenterna har talat. Østbye (2004) tar upp en viktig detalj 

angående inspelningar och pratar om ekologiskt validitet. Det innebär att effekten av att vi har 

använt oss utav en bandspelare synlig liggandes på bordet kan ha påverkat respondentens 

agerande. Det har i högsta möjliga mån eftersträvats att finna en lugn plats som känns 

avslappnad och utan störande inslag under intervjuprocessen, för att reducera eventuell 

misslynthet från respondenthåll. Det har även funnits i beaktande att det kan förekomma att 

respondenterna anpassar sina svar efter vad de tror att vi som intervjuare eftersöker eller att 

respondenterna räds att ge ärliga svar för att de inte vill kunna ställas inför svars för det i ett 

senare skede. Då respondenterna garanteras anonymitet i uppsatsen minskas dock risken för 

förställda intervjusvar. 
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3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt redovisas våra teoretiska referensramar för uppsatsen. I övergripande ordalag kan 

teoriavsnittet sägas inkludera en fokus på konsumtionens nutida betydelse, symbolers roll för 

identitetskapande samt en alternativ ansats till subkulturbegreppet genom en samverkan mellan 

nystamsbegreppet och tankegodset kring habitus och klass.

3.1.1 Subkultur eller inte subkultur

Subkultur som begrepp är en konstruktion av teoretiker snarare än av de människor som kan 

sägas representera eller tillhöra en viss subkultur (Redhead i Bennett 1999). En subkultur kan 

i korthet beskrivas som en grupptillhörighet mellan människor som delar en likvärdig 

kulturell smak eller agenda. Enligt Pierre Bourdieu (1993) är en persons smak knuten till 

dennes habitus, man klassificerar olika kulturella objekt utifrån sin habitus. Den 

klassificerande funktion som habitus utgör kan således skapa förtrolighet mellan dem som 

delar ett liknande smakomdöme och exkludera dem med ett olikartat sådant (Johansson &

Miegel 1996). Ur detta resonemang kan man tydligt se på vilken sociokulturell och normativ 

grund en subkultur vilar. Genom klassificerandet av kulturella objekt skapas också en 

gemensam värdegrund från vilken man kan identifiera sig och definiera sig, smaken blir det 

gemensamma värdet mellan subkulturens medlemmar. Subkulturbegreppet är emellertid 

enligt Bennett (1999) otillräckligt, och han pekar på två huvudorsaker. Det föreligger en 

objektivitetsproblematik då subkulturbegreppet nu används i så stor omfattning av forskare att 

det skapats en motsägelsefullhet. Det andra problemet handlar om subkulturens inramning, att 

det är empiriskt svårt att styrka det som subkulturens definition innebär, dvs. att subkulturens 

medlemmar är fixerade och fast anslutna vid en specifik subkulturell värdegrund. De tidigare 

så fasta konturerna av identitetsinramning, hur vi ser på oss själva och hur vi vill att andra 

skall se på oss är enligt Maffesoli (1996) numera en fråga om en socialiseringsprocess som 

formerar ett samhälle med stamliknande egenskaper: 

”In fact, in contrast to the stability induced by classical tribalism, neo-tribalism is 

characterized by fluidity, occasional gatherings and dispersal.” (Maffesoli 

1996:76) 
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Här framgår även att själva begreppet nystam tar sin utgångspunkt i forntida stamsamhällen, 

men när dessa existerade pga. organsering mot primitiva hot så existerar nystammarna som en 

viktig komponent i människors identitetsbygge. Det stod sig ganska tidigt i uppsatsprocessen 

klart att subkulturdefinitionen i dess klassiska form inte var tillräcklig för att identifiera 

hipsterkulturen. En subkultur bygger på att man har gemensamma värderingar vilket inte får 

anses stämma överrens med hipsterkulturen då dess medlemmar inte erkänner sig själva 

tillhöra en kategori eller vill bli kopplade till ett visst fack. De ser sig själva som egna 

individer som medvetet handlar och agerar självständigt. Därför kommer denna uppsats att 

beskriva hipstern som en nystam vilket vi anser stämma in bättre eftersom den kategoriseras 

av tillfälliga gemenskaper och inte har krav på att kopplas till en kontinuitet eller 

gemensamma värderingar inom en grupp vilket ofta är ett kännetecken för en subkultur. 

3.2 Nystammar

Begreppet nystammar eller eng. ’neo-tribes’ sammankopplas med den franska sociologen 

Michel Maffesoli som 1996 utkom med boken The Time of the Tribes: The Decline of 

Individualism in Mass Society. Neotribalism kan ses som en motreaktion på det väletablerade 

subkulturbegreppet. I stället för subkultur så betecknar Maffesoli (1996) dylika som ett slags 

”postmoderna stammar”. När subkulturen utmärks av en sammanhållenhet och kontinuitet 

mellan dess medlemmar så utmärks nystammar av pluralism och temporära förbindningar, 

samt är gränserna och medlemskapskriterierna mer flytande än hos traditionellt definierade 

subkulturer (Bennett 1999). Enligt Maffesoli (1996) bör samhället bäst förstås genom att det 

är dynamiskt konstruerat, vi individer bär på ett interaktionsbehov som innebär att vi upplever 

snarare än tillhör. Upplevelser och erfarenheter delas mellan oss individer vilka på så sätt kan 

ge upphov till en organisering genom social samverkan. Denna organisering bör dock ses som 

temporär eftersom individer är gemenskapssökande men även kan sägas ha en dynamisk 

identitet som ständigt rör sig mot nya grupperingar. Identitetssökandet kan således sägas ha en 

opportunistisk prägel, en individs identitetsskapande sker i den stam där det har störst chans 

att tillföras någonting eller utvecklas (ibid). Detta kan i sin tur jämföras med Bauman (2008) 

och begreppet garderobsgemenskaper. Begreppet är metaforiskt konstruerat utifrån scenariot 

när människor samlas vid garderoberna inne på en teater, måhända växlas ett par ord mellan 

teatergästerna, och därefter upplöses den tillfälliga gemenskapen. Detta kan relateras till de 

flytande medlemskapsgränser som utmärker de stamliknande gemenskaper som omnämns i 
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Maffesoli (1996). Enligt Cova and Cova (2002) kan en nystammar förklaras som ett 

heterogent mellanmänskligt nätverk, där den gemensamma nämnaren utgörs av passion och 

emotion och förmåga till kollektivt handlande. Nystammens dynamik grundar sig inte enbart i 

konsumtion. Cova and Cova (2002) skriver vidare att en nystam likväl kan te sig homogent, 

där dess medlemmars huvudkaraktäristika är enkel konsumtion, liktydiga attribut och 

oförmåga till kollektivt handlande. Mot bakgrund av den förförståelse om hipsterkulturen (se 

inledning) så uppvisade nystams-begreppet en mängd intressanta ingångspunkter till 

forskningsämnet. Det visade sig i ett tidigt skede av uppsatsen att hipsterkulturen inte kan

förstås enbart genom att se den som en subkultur som vilken annan, den föreföll betydligt mer 

mångfasetterad och svåråtkomlig än en ordinär subkultur. Nystamsbegreppet kommer att 

tillämpas i analysen för att försöka förstå huruvida hipsterkulturen har beröringspunkter med 

det som Maffesoli (1996) kallar ett dynamiskt stamsamhälle och dess stamliknande 

gemenskaper.   

3.2.1 Nystamhabitus – ett försök till förening

Habitusbegreppet har vidareutvecklats av den franska sociologen Pierre Bourdieu och har 

blivit ett av hans signumbegrepp inom det kultursociologiska forskningsfältet. Habitus enligt 

Bourdieu (1993) är en strävan att förena strukturalism med hermeneutik. Alla bär på ett 

habitus, vårt habitus är våra individuella handlingsmönster i relation till sociala strukturer 

(Johansson & Miegel 1996). Habitus är enligt Bourdieu (1993) införlivat i samtliga individer 

och utgör en klassificerande och vägledande funktion i vår vardag. Varje individ bär således 

de sociala strukturerna som i sin tur inverkar på vår kognitiva förståelseförmåga och 

värderingsgrund. Habitus ger oss individer ett disponerande förhållningssätt till vår omvärld, 

vilket tar sig uttryck i vår individuella praktik och varseblivning. 

Föreningen avser en sammanlänkning av begreppsapparaten som behandlas i Bourdieu

(1993), med avseende på habitus, kulturellt- och symboliskt kapital, tillsammans med 

Maffesoli (1996) och teoribildningen kring nystammar. Kombinationen av habitus och 

nystammar med avseende på hipsterkulturen är intressant ur aspekten av klasstillhörighet. 

Detta kan i sin tur ställas i förhållande till (ibid) genom att se om nystammar agerar som ett 

nödvändigt substitut för klasstillhörighet, då hipstern ogärna vill förknippas med sin 

medelklassbakgrund utan snarare försöker förespegla sin omgivning om att förespråka

arbetarklassideal. Frågan om symboliskt och kulturellt kapital i förhållande till nystammar 
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kan ses som ett försök att kombinera den flexibilitet och anpassningsbarhet som 

nystamstillhörigheten innebär med Bourdieu (1993). Detta är ett led i att försöka förstå om 

hipsterkulturen som nystam kan verka reproducerande för en god smak. Hipsterkulturen 

belyses även med avseende på flexibiliteten för individuellt tillhörighetssökande enligt 

Maffesoli (1996) i kombination med reproduktion av symboliskt och kulturellt kapital inom 

hipsterkulturen som ett led i att förstå om detta skapar en enkel tillträdesväg för individer att 

höja sin sociala status utan att egentligen behöva ta några fasta anspråk, man kan alltså tänka 

sig ett resonemang om ett s.k. ”nystamshabitus” och/eller ”hipster-habitus”. Symboliskt 

kapital är paraplybegreppet och dess underbegrepp är enligt Bourdieu (1993) kulturellt, 

ekonomiskt och socialt kapital. Teoritillämpningen i denna uppsats kommer att uppehålla sig 

vid kulturellt kapital. Kulturellt kapital är i ursprunglig bemärkelse att man är bevandrad inom 

finkulturen, att man besitter det rätta sättet att föra sig, de rätta kunskaperna och 

erfarenheterna (ibid). Det kulturella kapitalet med avseende på hipsterkulturen kan antas ta sig 

i uttryck genom en kultiverad stilisering, det vill säga att yttre attribut som kläder, och 

erfarenheter som t.ex. att man tagit del av senaste kulturella utbudet med störst coolhetsfaktor. 

3.3 Konsumtionsandan

Konsumtionsmönster kan betraktas som en direkt följd av individers strävan att definiera sig 

och uttrycka sig genom konsumtion där köpobjekt blir pusselbitar i ett evigt identitetsprojekt

(Bauman 2008). Detta innefattar den så kallade pointillistiska tiden. Det är vid ett 

genomförande av en vara som blir en punkt. Nästa gång ett nytt inköp genomförs blir det 

således en ny punkt osv. Varje punkt skapar känslor som får betydelse för individen och den 

återkommer vid varje inköp. Den pointillistiska tiden utmärker sig genom att den saknar och 

brister i inkonsistens och kontinuitet. Varje inköp sker efter begär och det är inget som binder

samman punkterna med varandra och har ingen kontinuitet. Michel Maffesoli förklarar detta 

när han talar om dessa begär som framställs.

”Det är en mängd eviga ögonblick, händelser och episoder” (Maffesoli i Bauman  
2008:40).

Hastigheten är en annan faktor som spelar roll inom det pointillistiska synsättet. Hastigheten 

förklaras med den drift och energi det tar för oss individer att förvärva och införskaffa varor.

Att hela tiden vara uppdaterad på vad som är inne och ute. Hastigheten inom 
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konsumtionssamhället att det hela tiden släpps nya produkter och nya trender som skapas. 

Detta leder även då till stressen och behovet att skapa en nödvändighet att behöva kasta bort 

och ersätta dessa varor. Ett sökande efter ett erkännande från omgivningen blir ju en 

eftersträvande indikator på att man är trendmedveten som Maffesoli pratar om:

”Jag är den jag är därför att andra erkänner mig som sådan.” (Maffesoli i Bauman 
2008:94)  

Bauman (2008) myntar begreppet “konsumism” där han syftar på att man omvandlar dem 

mest vardagliga behoven och begär som uppstår och som på så sätt blir till den viktigaste 

drivkraften I samhället. En process som leder till social integration och spelar stor roll i den 

individuella såväl kollektiva självidentifikationen. Bauman (2008) menar vidare att 

människan drabbats av det konsumistiska syndromet. En fullt utvecklad konsument ångrar 

nämligen ingenting, utan idkar övermått och slöseri. Ewen (1988) belyser även detta 

omåttliga slöseri som en egenskap av konsumtionssamhället, upprätthållet av kapitalismen 

som ideligen skapar nya marknader. Slöseriet är således införlivat samhällskroppen.

Att leva i detta samhälle är ju ett liv präglat av konsumtion. Det leder till att lära sig snabbt 

vad som gäller när det kommer till varor och inköp men lika viktigt blir det att lära sig snabbt 

att glömma för att kunna gå vidare. Bauman (2008) menar att inom detta samhälle gäller det 

att göra sig av med ett föremål som har brutit sitt löfte och inte ger den ögonblickliga och 

fullständiga tillfredställelse man förväntat sig. Med varor kommunicerar man ut mer än just 

den befintliga varan i sig utan även trendmedvetenhet, pengar och förändring. Henri Lefebvre 

beskriver denna tomhet som uppstår och ligger i och gror i detta samhälle.

”We are surrounded by emptiness, but it is an emptiness filled with signs.” 
(Henri Lefebvre i Ewen 1988:24)

3.4 Symbolisk demokratisering

Ewen (1988) talar om begreppet symbolisk demokratisering som handlar om att alla 

konsumtionsvaror i vår kultur är försedda med status och maktsymboler. Varorna du köper så 

innehar olika nivåer av makt och status som trender och tider i samhället satt sin prägel på. 

Stuart Ewen fokuserar kring relationen mellan den sociala och den materiella verkligheten 

vilket betyder hur sociala interaktioner och miljöer relaterar till materiella saker som kläder 
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och andra varor. Ur en demokratisk aspekt skiftar status och maktbalansen fram och tillbaka 

människor emellan. När en vara har ett starkt maktsymboliskt värde finns som tillgängligt för 

alla så kommer det att bli urvattnat. Begreppet stil är av stor betydelse för oss människor hur 

vi profilerar oss i samhället. Stilen är det medel som människor främst använder för att 

uttrycka en önskan om ett bättre och lyckligare liv. Det moderna konsumtionssamhället 

kännetecknas snarare av en massproduktion av statussymboler än av varor och de symboler 

som tidigare varit förbehållna ett övre samhällsskikt (överklass) och blivit tillgängligt för en 

bred massa. Hur en människa bedöms handlar i detta samhälle mer om vad han/hon har än 

vad han/hon gör (ibid). Kampen om att besitta varor som ger status och makt i samhället får 

konsekvenser eftersom det leder till en fixering, en så kallad ”skönhetsaspekt”. Ewen (1988) 

påtalar att det är viktigare att tilltala ögat snarare än förnuftet, vilket leder till en stilisering av 

marknaden. Detta får effekter på individ nivå genom att det är det ”första intrycket” som får 

betydelse. Att stilen i allt högre grad nådde ut till en definierad medelklass minskade synen 

kring yrkesskicklighet och kvalitet och skiftade till en fokusering till att vara estetiskt 

tilltagande (ibid). Denna förändringsprocess som människan påvisar beskriver John Rader. 

Den moderna människan har utvecklat en livsviktig egenskap för att överleva:

”the need of man, if life is to survive, are usually said to be four—air, water, food, 
and, in the severe climates, protection. But it is becoming clear today that the 
human organism has another absolute necessity. . . . . This fifth need is the need 
for novelty--- the need, throughout our waking life, for continuous variety in the 
external simulation of our eyes, ears, sense organs, and all our nervous network.” 
(John Rader i Ewen 1988:234)

Målet med att hitta en helhet pratar Barthes (1983) om när han talar om “a dream of 

wholeness” där han syftar på att med hjälp av eller genom stilen hitta meningen med sitt liv, 

om sig själv och andra. Stilen vägleder en och inger hopp om att hitta sin plats i samhället.

Bilden av att människan håller på att försvinna och avhumaniseras, vi människor utgör en 

tomhet som måste uppfyllas. 

”The dream of identity (to be oneself and to have this self be recognized by 
others) seems to be found in all mass works, and in all the activities of those who 
participate in it, whether we se it as a behavior of alienated classes, or we call it a 
compensatory action meant to react against “depersonalization” of mass society.“ 
(Barthes 1983:255)
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4 Analys

I detta avsnitt följer analysen av vårt samlade empiriska material kopplat till våra teoretiska 

referensramar. Analysavsnittet kommer att influeras, och i den mån det är adekvat kommer en 

tillämpning av Weber:s idealtyp att ske. Då det valda forskningsområdet i stort är outforskat så kan 

det innebära en viss hårdragning av hipsterkulturen som fenomen. Våra insamlade utsagor från 

intervjupersonerna i samklang med den teoretiska ansatsen har även som syfte att beteckna 

hipsterkulturen som härrörande från flera olika livsvärldar. I analysen har vi lagt fokus på teman som 

behandlar hipsterns jakt på individualitet, symboler och varors betydelse för hipstern kopplat till 

konsumtion. Avslutningsvis tar vi upp temat förflyktigandet och mediernas roll för hipsterkulturen. 

Dessa teman är valda för att ge en bred bild och fokusering på de områden vi tycker är utmärkande 

för hipsterkulturen.

4.1 Jakten på individualitet

Diskussionen om individualitet inom den postmoderna epoken, eller den postmoderna 

samhällseran, omgärdas av en rad frågeställningar kring tidens flyktighet. Relativistiska 

strömningar formar de sociala krafter som bär grund för individuella jagprojekt, som utmärks 

av en reflexivitet. Vi blir alltmer mer medvetna om våra livsmöjligheter och livsval, vi 

reflekterar över vår plats i samhället och huruvida vi passar in eller inte, eller var vi passar in. 

Ett nutida historiskt distanstagande till identitet, som framkommit av intervjuprocessen,

förevisar en syn på identitet som, innan man började tala om en postmodern epok, var mer 

kategoriskt förpassande. Man kan tala om bondesonen inom det förmoderna samhället som 

per automatik blev bonde då valmöjligheterna var få och de få som fanns var svårtillgängliga. 

Följande citat från två av respondenterna berör villkoren för identitetsskapande som har 

kommit förändras det senaste halvseklet:

”Det beror nog lite på. Äldre, mina föräldrar. Det fanns vissa stilar som man skulle anamma. Man 
klädde i sig en identitet i stället för att den kom inifrån. Det känns bättre idag, även om man 
kanske känner sig ensam i sig själv. Det finns så himla mycket på nätet och i tidningar och sånt.” 
(Journaliststudenten)

” […] när allt är så tillgängligt så blir det svårt att veta vilken identitet man skall välja. Det är 
sånt sjukt utbud […] Om man är fjorton, hur skall man veta om man skall vara emo, punk eller 
bloggtjej.” (Nöjesreportern)
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Det är en återkommande insikt från intervjupersonerna att grundvalarna för identitetskapande 

i dess nutida form ger bättre möjligheter för en starkare individuell särprägel, samtidigt som 

att det ger upphov till en osäkerhet. Utbud verkar skapa ambivalens. Efterkrigstidens 

konsumism har skapat möjligheter för ungdomar att bryta sig loss från mer klassdefinierade 

identiteter. Experimentlustan har närts och möjliggjorts av ökad konsumtionskraft och 

resulterat i mer självkonstruerade former av identitet (Bennett 1999).

4.1.1 Subkulturer kontra nystammar

För att klassificera något som en subkultur krävs ett tydligt uppdiktande av kriterier för att 

kunna konstatera att någon tillhör en viss subkultur. Då alla verkar ha sin egen version av vad 

en hipster är så står det sig förhållandevis tydligt att hipstern inte gärna låter sig förpassas till 

en specifik subkulturell strömning. Detta har inte enbart att göra med hipstern i sig utan även 

en grundproblematik kring subkulturell definitionstillämpning. 

Följande intervjucitat illustrerar ambivalensen och objektivitetsproblematiken kring 

subkulturer:  

” […] det finns nästan inga hemliga vip-rum, oupptäckta band eller unika klädstilar. 
Modebloggar, youtube och the pirate bay gör allting tillgängligt. Subkulturer som emo har blivit 
H&M-mainstream. Det finns väl alltid små hemliga musikstammar, men det verkar som att de blir 
upptäckta och mainstreamiserade mycket snabbare nu än förr.” (Bloggaren)

Vad bloggaren sätter finger på är hur man numera kan förhålla sig till medierat material. 

Tillgängligheten av symbolvärden ökar genom att materialismen numera kan spridas på 

digitala arenor. De subkulturella element som tidigare varit isolerade omdanas nu till förmån 

för, om än fragmenterat, alla. Man kan tala om ett intrycksöverflöd i det postmoderna 

samhället, där reflexiv rotlöshet ersatt en fast identitetsförankring, t.ex. i en bestämd 

subkultur. En insikt som har varit nära förestående under diskussionen med respondenterna är 

hur ambivalent inställning hipstern verkar ha gentemot sin omvärld:

”Såhär, att man inte fyller det med nåt, man bara, det tycker jag är hipster väldigt mycket. Man 
tar massa saker sen så använder man det men man fyller inte det med något innehåll riktigt. Det 
är märkligt. […] ” (Nöjesreportern)

Hipstern använder sig av yttre eller inre komponenter, där de yttre avser exempelvis 

livsstilsattribut (kläder, produkter) och de inre mer avser ställningstaganden, exempelvis ett 
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idogt förkastande av allt som är mainstream2 för att framhäva en individualitet. Detta 

konstaterande är också nära knutet till det faktum att hipstern verkar lägga ett ironiskt 

distanstagande mellan personliga uttrycksformer och sig själv. Detta är i sig även en form av 

identitetsbundet reflekterande, hipstern förkroppsligar således det postmoderna 

intrycksöverflödet genom att dels vara en aktiv del i det men samtidigt aldrig knyta det nära 

intill sig. Hipstern har på så vis ett relativistiskt förhållningssätt till sin omvärld, en 

mångfaldigande individualitet. Ur detta resonemang har hipsterkulturen beröringspunkter mot 

det Maffesoli (1996) menar utmärker stamliknande gemenskaper; temporärt insamlande och 

en inneboende spriddhet. Man ska även här betona vikten av att en påstådd 

”hipstergemenskap” eller kultur aldrig kan ses som en gemenskap i ordets rätta bemärkelse. 

Hipstergemenskapen är inte skapad utifrån en frivillig sammanslutning utan påbjuds snarare 

av att individer delar ett liknande förhållningssätt till sin omvärld. Bauman (2008) kallar dessa 

temporära sammanslutningar mellan individer för garderobsgemenskaper.

Garderobsgemenskapen kan sedan upplösas lika snabbt som den tillkom då individerna som 

temporärt anslöt sig till den gjorde det på villkoret att de snabbt kunde gå vidare till nästa 

gemenskap, utan att behöva skänka någon djupare hängivelse. Detta är en opportunistisk 

hållning till ställningstagandet som individuell identitetsmarkör. Ställningstagandet i sig 

skänks inget egentligt egenvärde utan att man förevisar en bild av sig själv av att man tar 

ställning för något. Detta är i sig en del av berättelsen om vem vi är som personer. Hipstern 

framstår emellertid ur detta hänseende mer som en temporärt insamlande masskonsument av 

olika ställningstaganden:

” […] Hipsters är väldigt så, att man är början på trender liksom. Det kommer ju nya trender hela 
tiden. Om du knyter nånting för nära så pallar du inte släppa det.” (Nöjesreportern)

Både Bauman (2008) och Maffesoli (1996) för en diskussion om den “pointillistiska tiden”.

Ur konsumtionssynpunkt handlar detta primärt om att man punktmarkerar köpobjekt, de finns 

bara till för en stund och börjar snart sakna sin betydelse för individen. På ett mer abstrakt 

plan har vi funnit att det pointillistiska förhållningssättet även är applicerbart på hipstern vad 

gäller att snabbt anamma ett trendmässigt tyckande, som snudd på innan det blivit en trend.

Som under influens av medierna snabbt aktualiseras för den breda allmänheten. Detta är ett 

                                                                                                                                                  

2 Mainstream eng., direkt översatt = den huvudsakliga riktlinjen. Avseende kultur; kultur som konsumeras av 
den stora massan.
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led i att hela tiden särskilja sig själv som individ från den breda massan. Samtidigt finns det 

ironiska distanstagandet hela tiden där, som en latent avvärjningsmekanism när något kommer 

för tätt inpå och hipstern kan röra sig vidare mot nya individuella mål. Sammantaget kan man 

säga att hipstern formerar en idealtyp för den pointillistiska individen. Betraktar man detta 

som ett hipstertypiskt kulturellt beteende ger detta även stöd åt Cova and Cova (2002) som 

menar att medlemmar inom en nystam kan utmärka sig genom en oförmåga till kollektivt 

handlande. Man kan dela simpla konsumtionsmönster och attribut men saknar en gemensam 

värdegrund. Hipsterns huvudmål är att vara individuell, vilket i sig möjliggörs av ett

trendmässigt tyckande i en viss fråga eller ett symboliskt laddat estetiskt attribut. 

Det finns alltså stora diskrepanser mellan hipsterkulturen som vi funnit den och en traditionell 

definition av en subkultur. Att betrakta hipsterkulturen som gemenskapande genom en 

nystamsliknande socialisering torde vara det mest gångbara resonemanget. En inramning av 

en individualitetsfixerad grupp människor som saknar kontinuitet för sitt sökande efter 

identitet. En coolhetskonsumerande postmodern stam som helt saknar en uttalad företrädare 

eller kriterier för medlemskap. Det finns emellertid ett problem i att tillskriva hipsterkulturen 

egenskap av nystam per se. Problemet ligger i att hipsters aldrig tillstår att de är hipsters, det 

ligger alltjämt i betraktarens öga och medvetande.

“Hipsters never admit to being Hipsters. They are too cool to broach the subject”

(Landham 2002:13)

Detta får konsekvensen att hipsterkulturen inte är en nystam i likhet med, som omnämns i 

Bennett (1999), en grupp av människor som formerar en social organisering kring en viss 

musikgenre. Hipsterkulturen saknar uttalade intentioner för sin utpräglade fascination och 

bejakande av vissa stilar eller produkter. En hipster kan därför aldrig sägas tillhöra en

stamgemenskap. Hipsterkulturen bör ur detta hänseende snarare betecknas som en mångfald 

av olika stamgemenskaper som hela tiden förflyktigas då strävan efter att var en unik individ 

påbjuder att en stamgemenskap ideligen byts ut mot en annan. Den höga nivån av social 

abstraktion inom stamgemenskaper kan belysas enligt följande citat:

”This bond is without the rigidity of the forms of organization with we are 
familiar; it refers more to a certain ambience, a state of mind, and is preferably to 
be expressed through lifestyles that favour appearance and ’form’. It is a case of a 
kind of collective unconscious (non-conscious) which acts as a matrix for the 
varied group experiences, situations, actions or wanderings.” (Maffesoli 1996:98)
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Man upplever snarare än tillhör, man visar på en inställning genom sättet man uppenbarar sig 

inför andra. Det är en atmosfärisk gemenskap, nästan telepatisk, den finns där i bakgrunden 

men står inte skriven någonstans. Nedanstående intervjucitat är taget från en av 

respondenterna som i indirekta ordalag tillkänner sig till hipsterkulturen:

”I min värld är det återigen sådär, jag skulle aldrig säga att hon är hipster för jag tycker att det 
är naturligt. Men i andras ögon så tror jag säkert att hon skulle räknas som hipster. För att hon är 
udda, och hon är lite speciell och stämmer överrens med de egenskaper en hipster skall ha.”
(Journaliststudenten)

Citatets innehåll berör en känd offentlig person i Sverige som i mångas ögon skulle räknas

som en hipster. Det var återkommande i samtalen med just denna intervjuperson att 

hipsterkulturen var något naturligt, som bara fanns där, inget som dryftades men där alla 

tillhör någon form av sammanhang. Som en kollektiv undermedvetenhet, med avseende på 

hipsterkulturen delat av oerhört medvetna individer. En annan av respondenterna påvisar 

detta:

”Det känns som att en hipster är den moderna medvetna människan, fast ändå inte liksom” 

(Studenten)

Man kan ytterligare vidareutveckla citatet ovan från Maffesoli (1996) ovan där 

stamgemenskapernas kollektiva undermedvetenhet agerar som en avgjutningsform för 

gruppens medlemmar. Hänförs denna diskussion till hipsterkulturen så träffar man snabbt på 

en stor paradox. Att de individer som mest vill utge sig för att vara individuella och unika i 

själva verket präglas av en undermedveten kollektivism. 

4.2 Vad klassas som klass?

4.2.1 Finns det ett hipsterhabitus?

Samhället är långt ifrån var det var för ett sekel sedan, då fanns det en tydligt definierad 

underklass eller arbetarklass som stod mot en privilegierad överklass. Ökade 

socioekonomiska förutsättningar har under 1900-talet frambringat en allt större medelklass. 

Det är mycket sällan man hör någon tala om en underklass idag, däremot existerar 

arbetarklass fortfarande i den allmänna klassdebatten. Det har antytts från flera håll, både i 
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”The Hipster Handbook” och ”What was the hipster?”, att hipstern allt som oftast är en person 

som härstammar från en medelklassbakgrund. Så även i intervjuerna där det uttryckts att man 

måste ha hyfsade ekonomiska förutsättningar för att kunna bygga upp en identitet som i stort 

kretsar kring konsumtion. Vi har även funnit att ett särdrag inom hipsterkulturen är att vissa 

försöker efterapa eller anamma en form av arbetarklass-stil:

”Klass är ju så jävla mycket mer än vad man tjänar. Det har inte bara med ekonomi att göra, utan 
socialt och allt liksom. Det är klart att den. Alla de här som klär sig som om de är födda under 
kriget på 20-talet. Såhär hippa killar som sitter på Metro i hängslen och någon jävla keps. Fan det 
gör mig arg, det gör mig irriterad.” (Nöjesreportern)

I just denna diskussion beskrev respondenten från egna erfarenheter vilka utmärkande särdrag 

hon brukade finna hos de hon skulle beteckna som hipsters. Att genom estetik försöka 

efterlikna hur arbetare såg ut på 20-talet talar för att man vill ske sken av ett klassideal, ett 

stiliserat nostalgiskt uttryckssätt. 

” […] vissa förgreningar, om man är hipster. Man kan antingen se ut såhär Ivy League, 
amerikansk/brittisk överklass. Eller så kan man se ut som man är med på kriget på 20-talet.” 
(Nöjesreportern)

Dessa handlingsmönster ger en indikation på en slags klassmobilitet. Genom utseende och 

form snurrar klasskompassen i takt med att hipstern punktmarkerar klassattribut som i 

ovanstående exempel verkar ha som syfte att förmedla någon slags hipp fattigmanssestetik.

”Jag förknippar hipsters med en viss bortskämdhet, Det känns ju som att … Det var ju det vi 
pratade om lite innan att man kan konsumera attiraljer från olika identiteter. Det känns som att en 
hipster har pengar och därför så kan de konsumera någonting som har ett visst kulturellt kapital 
hehe. Nu säger jag Bourdieu här men…det är lite det jag förknippar de med. Det är nog inte 
någon bra grej egentligen. Jag tycker att kallas för hipster på sätt och vis är att kallas för 
lögnare.” (Studenten)

Diskussionen som fördes i föregående avsnitt mynnade ut i ett resonemang om att 

hipsterkulturen kan ses idealtypiskt vad beträffar den pointillistiska individen. Hipsterkulturen 

är ingen statisk nystam eftersom den saknar uttalade intentioner för vad som skall bejakas. 

Hipsterkulturen delar däremot de handlingsmönster som en nystam implicerar, att individen 

söker sig dit identiteten kan få mest chans att utvecklas, där det önskvärda kulturella kapitalet 

finns. Det är rimligt att anta att de flesta av de personer som delar de egenskaper och 

handlingsmönster som är hipsterkulturellt också är medvetna om att omgivningen just kan 

kategorisera dem så. En hipster borde därför vara en skapelse av dels en utomstående person

eller omvärld som tillskriver en grupp människor epitetet och där samma grupp människor väl 
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känner till att de i betraktarens öga är medlemmar i en hipstergemenskap. Denna kollektiva 

undermedvetenhet som tycks råda inom hipsterkulturen skulle då även kunna beskrivas som 

ett sorts habitus, ett nystamshabitus. Hipstern vägleds och varseblir världen utifrån ett 

hipsterhabitus där omvärlden klassificeras enligt uppfattningen av det kulturella kapital som 

kan ge mest intryck av individualitet. 

4.3 Motståndskraft

Hipsterkulturen genomsyras av ett motstånd mot mainstream. Ett aktivt individuellt

ställningstagande som präglar en hög grad av medvetet handlande och en önskan att urskilja 

sig från mängden och inte bli misstagen för att vara som alla andra. Mainstream för en hipster 

innebär att allt som anses vara vanligt eller massproducerat anses inte vara lika hippt. 

Autenticiteten är borta och då finns det inget symboliskt värde i att äga något som alla andra 

har. I ett par intervjuer framställs mainstream som något grått och tråkigt och inget man bör 

eftersträva:

”Det som finns i allas kollektiva medvetande och är avmystifierat, det vars ursprung inte längre är 

höljt i dunkel.” (Bloggaren)

”Jag tänker mest på tjejer. Den bilden som Elle försöker förmedla. Smala långa tjejer med långt 

blankt hår, man ska vara sund och fräsch och hälsosam. Mycket kvinnliga kläder. Mycket H&M 

och den stilen. Ganska vanligt men snyggt. Inget som sticker ut. Tycker att det är dödstråkigt”. 

(Journaliststudenten)

Föraktet mot mainstream riktar sig även till medierna och framför allt de större 

modetidningarna när de kommer till t.ex. stil genom att dessa sprider en stereotypisk ram som 

alla ska formas efter. Respondent (Gymnasieläraren) berättar om sin umgängeskrets där det 

finns ett uttalat kritiskt ställningstagande gentemot medierna:

”Så tycker jag också att i mitt privatliv de människor jag känner är i Malmö. De finns inte en kotte 

som äger en tv... jo men det är absolut ett ställningstagande.” (Gymnasieläraren)

Detta är en symbolistisk handling, TV står för mainstream och hipstern väljer således bort 

det. Att hipstern agerar mot detta är klara handlingar som sker på en aktörsnivå. Ett så kallat 

”hipster habitus” som vägleder hipstern i sin vardag. Respondent (Bloggaren) pratar om 
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hipsterns handlande och relation till mainstream i vardagen och hur svårt det kan vara att 

undvika att vara som alla andra:

”Jag såg en gång en mobiltelefonreklam med sloganen Passar in och sticker ut. Så tror jag att de 

flesta vill göra. De vill känna sig helt unika och ha personliga exklusiva egenskaper som ingen 

annan kan identifiera sig i, samtidigt vill de inte vara konstiga eller avvikande. De flesta verkar 

inte orka klä sig på ett uppseendeväckande sätt, de känner sig uttittade då. Det är svårt att inte 

vara mainstream, det är inte bara att köpa en crazy håraccessoar på H&M liksom. Mainstream är 

nästan alla, oavsett hur mycket de framhåller exempelvis sin väldigt smala indiesmak. Det är svårt 

att lyssna på band som bara 7 andra personer gillar som på 90-talet, Internet har gjort allt 

tillgängligt och decentraliserat för alla.” (Bloggaren)

Nattklubbsföreträdarna som menar att de erbjuder en alternativ musikklubbscen, som ett 

komplement till mainstreamfåran, identifierar sina gäster på följande vis:

”Jag skulle med säga att vår publik har koll. Generellt sett har koll på det mesta. Om man kallar 

det hipsters eller vad man vill så kan man väl göra det.” (Nattklubbsägarna)

Hipsterkulturen bjuder in oss att höja sin sociala status utan att behöva ta några fasta anspråk.

Utmaningen för hipstern är att hitta balansen mellan att bibehålla sitt individuella tänk 

angående stil och samtidigt inte dela med sig för mycket och riskera att fler kopierar bilden 

och man riskerar att placeras i ett fack vilket vore helt oacceptabelt. Målet med att uppnå en 

autenticitet måste bekräftas av andra genom att påvisa hur speciell varan eller plagget som 

just införskaffats. Motiven bakom detta tyder på ett interaktionsbehov hos hipstern. Detta kan 

kopplas till diskussionen som Maffesoli (1996) för om hur individer inom stamgemenskaper 

upplever snarare än tillhör.

4.4 Symbolisk krigsföring

En hipsters jakt på det unika plagget eller produkten som sticker ut är inte bara ett upplyftande 

för garderoben utan även för individen själv. Vetskapen att äga något som ingen annan har 

tillsammans med föremålets symboliska värde är ett led i en individuell självbildsprocess. I ett 

konsumtionssamhälle där symboler finns i massupplagor och ökar tillgängligheten för de

flesta gäller det för hipstern att sticka ut för att uppnå en ”attraktiv annanhet”, och i sin jakt på 

autenticitet bli drivande för att påvisa för sig själv och andra att man inte tillhör en gråtonig 
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mainstreammassa utan att man är unik på sitt eget särslagna sätt. Två av respondenterna tar 

upp vikten av det symboliska värdet och pekar på ansvaret som följer med detta:

”Jag kan störa mig väldigt mycket på det här att folk klär i sig en identitet. Man klär på sig den. 

Det är väldigt genomskinligt. Jag tycker att man ska hålla sig lite, och förstå symbolvärdet i 

plagg, att det är någon form av respekt.” (Journaliststudenten)

”Man är så jävla osäker hela tiden. Man vill passa in men ändå inte, och hela tiden behöva vara 

medveten om att vara medveten. Det är ju sjukt stressigt.” (Studenten)

Hipstern framställs som den ultimata konsumtenten. En snabb förbrukare som påvisar hur 

fundamental konsumtionen är för individen. Utmärkande är en fixering vid att ge ett första 

intryck som ger skenet av en medvetenhet och att man är ajour med de senaste av trender. 

Detta är ett drag i det Ewen (1988) beskriver som ”skönhetsaspekten”, det blir till ett 

självändamål att ständigt tilltala ögat både inför sig själv och inför andra. Jakten efter de 

laddade symbolvärdena ökar också behovet av att göra sig av med laster, där lasterna i detta 

fall innebär de attribut som förlorat sitt symbolvärde. Respondent (Nöjesreportern) och 

(Bloggaren) uttrycker detta och påvisar stressen och utmaningen med att upprätthålla denna 

konsumtion:

”Absolut, att vara hipster är ju väldigt mycket att, man konsumerar. Det är ju det som är regler 
för att få vara med i klubben och sen att man läser om vad det är man ska konsumera. Jag hade 
aldrig haft en chans att hålla uppe den... Framför allt för män tror jag att det är för då är det 
mycket prylar och märkesgrejer, apple, sneakers, kostym ,skjortor, cyklar  alltså så”
(Nöjesreportern)

”När man träffar mycket människor och exponeras för många så hinner man inte alltid prata så 
länge. Då gör man nästan större intryck genom sin klädstil än genom sitt beteende”
(Bloggaren) 

Det är krävande att uppehålla denna bild av sig själv som en unik individ som inte ångrar 

någonting. Att ägna och dedikera sitt liv åt konsumtion kräver att man följer de regler och 

hårda arbete som ställs på dig för att uppehålla bilden. Dessa handlingar och motiv baseras på 

att ta in och uppehålla ett konsumtionsmönster som innebär att man köper och införskaffar 

plagg och symboler som bäst uppehåller den önskade bilden inför omvärlden.

Hipsterkulturens konsumtionsmönster liknar det som Maffesoli (1996) betecknar som det

pointillistiska synsättet, att hipstern saknar kontinuitet eller sammanhang i införskaffandet av 

sina produkter. 
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Av intervjuerna framgår det även att en hipsters konsumtionsmönster genomsyras av 

punktmässiga inköp i sin jakt på autenticitet. Det framgår också känslor och åsikter angående 

symbolvärdet och främst ansvaret som tillkommer när man bär dessa. Det finns en klar 

antydan till irritation över att en hipster inte har någon respekt för symbolvärdet. En hipster 

stjäl symboler från andra subkulturer och transformerar om dem till något annat än vad de 

ursprungligen stod för. Det uppfattas som ett slag i ansiktet och sticker i folks ögon hos dem

som använt det genuina symboliska värdet av rätt orsak. Detta är en av konsekvenserna av 

den symboliska demokratiseringen att symbolerna blir tillgängliga för en allt mer bredare 

publik. Respondent (Journaliststudenten), (Studenten) samt (Nöjesreportern) tar upp detta:

”Jag tycker det är väldigt irriterande när H&M gjorde en rockkollektion riktat till tjejer. Förr var 
det en punkkultur, det var mot etablissemanget, det finns inte riktigt idag. Det har väldigt mycket 
symbolvärde i sig, och då blir jag väldigt irriterad när jag ser människor som inte alls hänger med 
på det där. Det blir för urvattnat till slut.” (Journaliststudenten)

”Jag har inte läst så mycket men. Man är väl jävligt trötta på hipsters, tror jag. Liksom alla vet, 
att någonstans är man medveten om hur man ser ut. Och liksom, man försöker förklara att ”jag
bryr mig inte”, och jag har ju precis gjort samma sak. Men jag tycker att det kanske syns tydligare 
på andra.”(Studenten)

”För att hipster, är ju en av få subkulturer som faktiskt, de producerar ingenting. Det är 
jättekonstigt. Jag tänkte på min syrra, hon var hiphoppare och sen var hon såhär indie, hon 
spelade i band och rappade. Men hipstern gör ingenting, de går på klubb och så cyklar de på de 
här djävla cyklarna., den här djävla cykeln. Det är jättekonstigt, de bidrar ju inte med någonting. 
De är som parasiter, de bara äter andra subkulturer.” (Nöjesreportern)

I intervjuerna har det diskuterats kring hur man är originell och några av respondenterna har 

påtalat vikten av just detta. I beskrivningen av hipstern utmålas bilden av att han/hon gärna 

vill framstå som intellektuell. I intervjuerna återkom vi ofta till böckers förmåga att uppehålla 

en intellektuell bild. Det är således inte fel att ljuga och säga att man läst en bok när man inte 

har gjort det för att bibehålla bilden av att vara intellektuell och estetiskt tilltalande. Att vara 

originell, uppnå en attraktiv annanhet och ett bra förstaintryck är ett mål i sig. vilket Ewen 

(1988) påtalar. Två av respondenterna berättar om detta:

”Ja det har jag säkert. Massa gånger har jag säkert gjort det. Då höftar man lite för att man har 
läst sammanfattningen på Wikipedia. Det är mer själsligt utbud i de kretsarna jag umgås i.”
(Journaliststudenten)

”Det är väldigt mycket yta. Man kan låna vad som helst bara man är hipster. I grund o botten vill 
man framstå som intellektuell. Det är väldigt viktigt.” (Nöjesreportern)
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4.4.1 Ironi som distanstagare

Huruvida en hipster är ironisk eller nostalgisk har debatterats bland några av respondenterna,

åsikterna angående detta har varierat och går isär. Divergerande beskrivningar har 

framkommit från respondent (Gymnasieläraren) och (Nöjesreportern), där den första 

beskriver en nostalgisk bild, och den förra är inne på ironi-spåret:

”Det känns som 90-tal fast jag vet att har man läst Viceland och pratar om hipsters så pratar man
om ironiska hipsters […] jag tycker mer en hipster som har på sig ett tryck från 80 talet eller 
något gör det som något nostalgiskt uttryck. Jag tycker det finns mycket nostalgi över en hipster.”
(Gymnasieläraren)    

”Min värsta sort. Den ironiska mustaschen. Det är bara män som kan ha ett ironiskt utseende, det 
är ingen tjej som kan vara ful på skoj. Sen så, alltså den här jävla cykeln. Fixie bikes, enväxlade 
cyklar, som de har med sig överallt, som de går runt med på axeln när de inte cyklar. Så har de
matchat någon gren på pedalen med sina sneakers.  Jag var i Bangkok, där hade hipsters fixie 
bikes också. Och sen lyssnar på house, kanske ironiskt. Man skall vara, det är väldigt cliché, men 
man skall vara väldigt ironisk.” (Nöjesreportern)

Allt tycks falla tillbaka på frågan om vad hipstern står för och ifall det är någonting 

överhuvudtaget. Kring alla dessa tillfälliga möten och konstellationer kan paralleller dras till 

Maffesoli (1996) och den så kallade garderobsgemenskapen, som omnämns i Bauman (2007). 

Detta avtecknar sig i förmågan att ändra sina åsikter och värderingar beroende på vilka man 

umgås med, samt att inta olika roller inom olika konstellationer. Det diskuterades även 

angående musiken huruvida man kan lyssna på något ironiskt eller inte:

”En hipster som säger att de lyssnar på någonting ironiskt lyssnar aldrig på något ironiskt som är 
från något just nu utan lyssnar på något ironiskt som är från minst 10 år sen och då är det fan inte 
ironi längre då är det nostalgi.” (Gymnasieläraren)

”Mm, det är jätte hipsterigt. Det är jättemånga som lyssnar på Britney Spears ironiskt. Jätte 
tröttsamt. Jättemycket guilty pleasure-grejer som man kan ha, för att det är charmigt eller något. 
De som jobbar på Ljunggrens skojade någon dag. De hade på Harry Potter signaturmelodin. Det 
är så kul för att hipsterna blir så stressade.” (Journaliststudenten)

Att dra någon slutsats om hipsterns nostalgiska beskrivning eller ironiska tolkning är svår att 

göra. Det framgår efter intervjuerna att hipstern påvisar en bild av en säker medvetenhet men 

när det väl kommer till kritan inte riktigt värdesätter något.

Respondenten (Nöjesreportern) beskriver dilemmat bäst genom att kombinera dessa två 

versioner när hon förklarar sin bild av hipstern:
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” [...] Man upplever att man inte behöver ta ställning, att saker sköter sig själv. Det tar sig i 
uttryck i populärkulturen, man dras med i det. Det finns inga egentliga motsättningar. ”Vad fan 
bryr jag mig om du virkar eller bakar cupcakes”. Det är ingen motsättning liksom. Man behöver 
inte hålla någonting om ryggen, man behöver inte försvara någonting. Allt är ändå bara på skämt. 
Och allt är så jävla flyktigt också […]” (Nöjesreportern)

Barthes (1983) vision om att människan jagar en dröm om att få en helhetsbild anspelar på 

hipsterns jakt efter att uppnå sin helhet om en autenticitet och hitta sin plats i samhället. Ett 

samhälle som för hipstern allt mer håller på att avhumaniseras både stil och symbolmässigt 

och försvinna in i en grå massa av mainstream. 

4.4.2 Anspråkslöshetens cirkelresonemang 

En av de mest utmärkande särdragen i bilden som utmålas av hipstern är dennes flykt och 

rädsla av att bli kategoriserad. De vill ses som unika individer som står emot mainstream och 

samtidigt tycks det finnas en önskan om att vilja bli bekräftade. Ett par av respondenterna tar 

upp och pratar om rädslan hipstern har att klassificeras. Hamnar hipstern i en kategori vore 

det förödande för självbilden som vilar på ett anspråk på individualitet. Två respondenter 

påvisar detta:

”Det är lite det där med hipstergrejen. Jag skulle aldrig säga att jag tillhör den, men jag tror att 
andra människor kategoriserar mig som tillhörande av den. När det gäller hipsters så är det en 
subkultur, och jag försöker egentligen inte röra mig inom någon slags subkultur. Men om jag 
skulle välja att tillhöra någon subkultur så är det hipsterkulturen liksom. Så det blir ju svårt där 
också. Jag skulle aldrig kolla på den där kulturen och säga sådär vill jag vara.” 
(Journaliststudenten)

”När jag vart ute för någon helg sen så sa jag det att två av mina vänner från Lund ska sitta i 
Malmö och kolla på olika ställen och observera hipsterkultur och då var allihopa… eller iallafall 
de två jag hängde med då, men herregud då kan vi inte gå dit för de känns ju jätte… he he… 
Otrevligt. Då känns det som att de hade någon sorts relation, för annars hade de inte tyckt det var 
obehagligt.” (Gymnasieläraren)

Intervjusvaren bekräftar distansen och rädslan av att få en stämpel och förlora myten kring att 

vara en egen individ. En hipster genom sitt agerande påverkar och uppvisar en omedveten 

medvetenhet som vill synas men till en viss gräns. En allt för påtaglig bild slås bort direkt. 

Denna oro och rädsla anspelar på en dubbelmoral utan dess like. Viljan att visa upp symboler 

och jämföra sig med andra handlar ju då om att dels ha koll på vad mainstream bär upp för

trender och samtidigt ta avstånd ifrån det. Detta är en logik som är svår att få ihop. Vad som 
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lämnas kvar är en krank blekhet av vad som en gång var en antydan till ett ställningstagande.

Nöjesreportern uttrycker detta:

”Det är det som är så jävla konstigt. Det är en hel grupp med människor som umgås tillsammans, 
som gör samma saker, har samma sneakers, samma fixed gear cyklar, samma kepsar. Men sen har 

de ingen gemensam värdegrund. Det är skitmärkligt.”(Nöjesreportern)

Är detta en effekt av samhället vi lever idag att hipstern är ett levande bevis på en människa 

präglad av sin tid som aldrig riktigt kan bli nöjd. Begäret och mättnadskänslan tycks aldrig 

riktigt vilja infinna sig, trots att hipstern på många sätt kan sägas vara en ultimat konsument.

Intressant att notera är att alla har sin bild av vad en hipster är och står för. En hipster väljer 

aldrig att erkänna att han/hon i själva verket är en utan det är alltid vi som betraktare, de som 

varseblir, som sätter titeln.

4.5 Mediernas roll 

Man kan sannolikt anta att uppfattningen angående hipsterkulturen inte hade spridits från 

USA till Europa och övriga världen utan medierade krafter. Hipstern är dock inget virus, som 

drabbar alla lika eftersom man som individ inte formar sig själv efter kulturen, det är snarare 

en idé om någonting, en mytbildning. I en globaliserad värld med blixtsnabba kontaktytor och 

obegränsad kommunikation har hipsterkulturen växt. En nystam så influerad av konsumtion 

kan inte utesluta influenserna av mediernas roll i detta. En hipster som är så antimainstream 

influerad måste få attityder och trender bekräftade någonstans. Internet hjälper till att stärka 

bilden av sig själv och sin plats i stammen. Fördelen med internet kontra TV och tidningar är 

att du själv kan vara med och påverka och känna dig delaktig. Genom bloggar framställs din 

åsikt och du har möjlighet att få feedback på direkten. Respondenterna (Bloggaren) och 

(Nöjesreportern) delar uppfattningen om att medierna och internets spridandet av attityder och 

värderingar spelar en stor roll. Respondenternas intervjuer fokuserade mycket kring 

mediernas roll och Internets betydelse eftersom båda två har erfarenheter och kunskaper inom 

dessa medier. De båda nämner även inflytandet medierna och internet har för hipstern:

”Internet, jättemycket. Alltså verkligen. Sen så tycker jag inte att man ska. Det beror väl på hur 
gammal man är. Men är man typ så, 92a 93a 94a, så ska man inte underskatta lokala trender. Det 
är jättestort, som absolut inte behöver komma ifrån Internet, utan från något gruppsammanhang.”
(Nöjesreportern)
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”Det pratas väldigt mycket om hipsters nu. Särskilt internet med sina LATFH-skämt och P3 med 
sina raljerande skämt om hipsters hjälper väl till att sprida myten.” (Bloggaren)

Internet och mediernas inflytande i att skapa och sprida trender går inte att negligera. 

Diskussioner om vad som anses vara mainstream inom kläder eller varumärken som står för 

vissa värderingar måste ha någon form av källa och faktabas. Internets sprider trender, 

budskap och attityder vilket får en betydande roll. Detta ger senare effekter ute i samhället i 

form av det vardagliga samtalet genom att hipstern genom sitt agerande och stil delar med sig 

av sina uppfattningar och åsikter i utbyte med andra i samhället (Bignell 2002) Respondent 

(Gymnasieläraren) prickar in mediernas och främst datorns betydelse på ett bra sätt när han 

beskriver erfarenheter från sin umgängeskrets och inställningen till medierna. Citatet belyser 

en form av hyckleri och en symbolistisk handling i syfte att förespegla omgivningen om en 

sorts anti-mainstreamkamp:

”Hon min vän […], hon pratade om det för någon vecka sen att nej ja det är ju ingen i min 
umgängeskrets som äger en tv för det har vi bara…gjort för att det är fult det finns inget att titta 
på egentligen…. Men jag vet att hon laddade ner alla avsnitt av Topmodel och tittade i ett streck, 
det är väl samma skit egentligen men då blir de inte lika synligt. Men grejen är väl bara att om du 
laddar ner alla avsnitt av Top model och tittar på dem hemma så kan du ju radera dem sen och då 
finns inga bevis. Men har du en tv där så visar det att du konsumerar regelbunden fulkultur” 
(Gymnasieläraren)   

Ur Barthes (1983) tankar om en helhet där individen söker ett mål med sitt liv kombinerat 

med Ewen (1988) fokusering av symbolers betydelse för en individ kristalliseras hipstern. 

Produkter och symboler är laddade med olika värderingar och känslor, vilket påvisar hur 

konsumtion och identitet lever i en symbios med varandra. Respondent (Nöjesreportern) tar 

upp mediernas roll och betydelse i det hon anser vara hur medierna bidrar till hipsterns 

överlevnad och existens.

”Det är en jättestor…jag kan inte se hur en annan subkultur, hur den kan födas, fortlevas och 
spridas utan media.. I och med att det inte finns några gemensamma värderingar liksom.”
(Nöjesreportern)

Vi lever i en medierad offentlighet som avtecknar sig i det mesta vi människor företar oss. 

Digitaliseringen av nyhetsflödet och människors digitalt bundna sociala interaktion har 

ytterligare förstärkt detta. Hipstern spridning och etablering kan delvis tillskrivas det faktum 

att Internet absorberat de sociala och kulturella upplevelseformerna och sättet vi interagerar. 

Hipstern verkar till stor del vara en produkt av en digitaliserad medierad självmedvetenhet. 
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5 Slutsats och slutdiskussion

I detta avsnitt sammanfattar vi de mest centrala resonemangen som varit genomgående i uppsatsen 

och på så vis konkluderar huruvida vi har kunnat besvara våra frågeställningar. Här ges även 

utrymme för reflektioner om framtida studier och hur vår studie hade kunnat göras annorlunda och 

vad detta hade kunnat få för resultat. 

Respondent (Studenten) utrycker en intressant aspekt: ”det finns inga hipsters i Uganda”.

Detta sätter fingret på en av de absoluta grundförutsättningarna för en hipsterkultur, att de 

socioekonomiska kugghjulen rullar som i sin tur möjliggör köpkraft och konsumtion. Det är 

lite av ödets ironi att hipsterkulturen stammar från USA, konsumismens och kapitalismens 

högborg. Ett civiliserat samhälle som har goda kommunikationsmöjligheter, infrastruktur och 

ett samhällsklimat som inbjuder till konsumtion är per automatik en plantskola för en 

hipsterkultur. Nöjesreportern: ”Jag var i Bangkok, där hade hipsters fixie bikes också.”.

En klart framgående slutsats efter intervjuerna är hipsterns motvilja att kategoriseras och 

erkänna en tillhörighet. Det som är utmärkande för hipstern till skillnad från andra subkulturer 

är att det inte har någon agenda som sina föregångare. Hippies, mods och punkare stod alla 

för någon form av uttalad gemensam agenda, vare sig det var fred på jorden, influerat av 

modernism eller en upprorskultur med anarkistiska förtecken som i fallet punkkulturen. Det 

som tydligt särskiljer dessa från hipstern är att dessa subkulturer hade klara gemensamma 

värderingar och ställningstaganden som höll gruppen ihop. Hipstern sinsemellan delar inga 

gemensamma värderingar eftersom jakten på att bli unik och fånga autenticitet slår ut alla 

uppmaningar till förening. Hipsterkulturens jakt på individualitet bör bäst förstås genom att de 

verkar inom en nystam, eller flera olika nystammar. Hipstern överbryggar alla kulturella 

gränser genom att alltid ligga steget före med vad som anses coolt och hippt. Hipstern kan ses 

som en uttolkare av det kulturella utbudet. När de unika kulturella beståndsdelarna senare har 

blivit kommersialiserade så kan hipstern gå vidare mot nästa mål. 

Vi har även funnit att detta nystamsbeteende kan beskrivas som en form av habitus, hipstern 

kategoriserar världen genom en övertygelse som delas av andra fast utan det finns uttalat 

inom själva nystammen. Den stora paradoxen i det hela är att hipsterns envetna strävan efter 

individualitet och unikhet i själva verket resulterar i en slätstrukenhet och likhetsformering. 

För att återknyta till citatet av Robert Landham i inledningskapitlet: ” […] Why so many hipsters 
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tend to look like each other is a subject for another discussion” (Landham 2002:12). Nystammen, eller 

nystamsbeteendet som förleds till ett hipsterhabitus organiserar likartat socialt beteende och 

innebär således ett visst mått av kollektivism. Hipstern skulle visserligen aldrig erkänna detta 

utan förkasta det genom vanetrogen ironisk distans. Man kan tänka sig ett resonemang om att 

personer som umgås med varandra vet om att de delar egenskaper som mycket väl skulle 

kunna passa in på vad man klassificerar som hipsterigt, dock förblir det någon som höljs i 

frånvändhet. Att hela tiden motsätta sig all form av etikettering och klassificering är en del i 

ett nystamshabitus eller hipsterhabitus. Identitetskompassen snurrar oupphörligen mellan 

klass, stil, ställningstaganden och strävan en efter originalitet och autenticitet. 

Det framgår tydligt att symboler och hipsterkulturen lever i symbios. Efter att den symboliska 

demokratiseringen tillgängligtgjort symboliska värden och estetiska attribut som tidigare varit 

förbehållen en överklass. Hipsterkulturen är förgrundsfigurer i att ta del av detta nya överflöd. 

De kan förhöja ett kulturellt värde som tidigare nonchalerats genom att lyfta in det i en 

statuspräglad socialiseringsprocess. Exempelvis finns det hipsters som klär sig som arbetare 

under 20-talet, vilket vinner både erkännande och möter aversion. Hipstern uppfinner ständigt 

sig själv i processen att uppnå en attraktiv annanhet som tillgodoser uppkomna begär utefter 

konsumtion. Vissa menar att det är hyckleri, en raffinerad men samtidigt fabricerad yta. En 

symbolisk demokratisering innebär också att förkämpar för subkulturer får se sina 

symbolvärden nyttjas för ”icke-genuina” jagprojekt. Hipsterkulturen är således ständigt

kulturellt mångskiftande.

Internet och medierna spelar en stor roll för hipsterkulturen med tanke på deras 

konsumtionsmönster och symbolism. Att hitta unika varor innebär att man måste lära sig att 

urskönja trender samt hålla sig uppdaterad på allehanda forum och bloggar. Medierna kan 

genom att skriva och marknadsföra olika varor stärka varans symboliska funktion eller 

minska den genom att låta alla får ta del utav den. Hipstern anammar informationsflödet utan 

att riktigt erkänna det och utnyttjar den i sin jakt efter originalitet och trender i sin omgivning. 

Medierna har en viktigt och stor roll i reproduceringen av att uppehålla denna kultur eftersom 

de bidrar till en medierad självmedvetenhet genom avreglering av symbolvärden och att 

sprida kulturen över gränser. En intressant tanke är att lyfta in frågan om generationer i 

diskussionen om hipsterkulturens uppkomst. Då de människor som kan definieras som 

hipsters nästan uteslutande är 80-talister finns det fog för att diskutera om generationsmässiga 

särdrag spelat in för etableringen av hipsterkulturen.



35

80-talister betecknas ofta som individualister, och har växt upp under ”det ironiska 90-talet”. 

80-talisterna var den första unga generationen att börja använda Internet. Det förefaller ganska 

sannolikt att dessa fakta har inverkat på hipsterkulturens etablering på ett eller annat sätt.

Avslutande reflektioner

En tämligen hårddragen slutsats är ifall man kan vända på myntet och diskutera ifall det 

överhuvudtaget existerar några hipsters. Ett erkännande från hipstern är uteslutet och hur kan 

man då definiera något som inte finns, rent objektivt. Är hipstern bara konstruerad, en 

sammansättning av olika fenomen, olika människors uppfattningar om ett fenomen? Kan man 

sätta en titel på sig själv utefter något man egentligen inte står för. Diskussionen om hipsterns 

vara eller icke vara leder då till ett konstaterande ifall det är världen/samhället som definierar 

hipstern eller om det är hipstern indirekt skapar definitionen genom det kulturella beteendet. 

Trots all begreppsförvirring och svårtillgänglig konsensus så är svaret likväl, ja, hipstern 

existerar. Även om detta ofta mynnar ut i abstrakta resonemang. 

Försöken att ge ett svar på vad hipsters egentligen är, är på sätt och vis varseblivningens 

triumf, vi varseblir ett fenomen och försöker sätta in det i ett större sammanhang genom 

kategorisering och teoretisering. En parallell kan dras till diskussionen om huruvida det finns 

handikappade eller ej. Bilden av handikappade som mindre kapabla, än vad de kanske i själva 

verket är, är en perceptuell konstruktion. Tanken på ifall det enbart är samhället som skapat 

hipstern och ger näring och mystik till denna kultur har lämnat en nyfiken mersmak. En annan 

intressant reflektion är att många främst tänker på en man när de tänker på en hipster. Detta 

lämnar utrymme för en genusdiskussion applicerat på hipsterkulturen. Något att reflektera 

över om ämnet lever vidare inom akademin i framtiden.

Hur göra studien annorlunda? En mer utförlig och djupgående metodtriangulering hade 

kunnat bearbetas fram. Denna hade kunnat utformas genom att kombinera djupgående 

intervjuer med en innehållsanalys från medialt material. Ytterligare en annorlunda 

metodansats hade kunnat ske i form av att iscensätta en paneldiskussion med utvalda personer 

ifrån kulturlivet och mediala källor och diskutera fenomenet hipsters vara eller icke vara. Ett 

ytterligare intressant steg skulle vara att se ifall det finns likheter med andra hipsters i övriga 

världen genom att ta del av utländska bloggar och deras erfarenhet av fenomenet.
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7 Bilagor

Intervjuguide (teman i fetstil)

Identitet

• Tror du att det är lättare eller svårare att skapa sig en identitet nu i det moderna samhället 
om man jämför hur det var förr?

• Hur relevant är klassbegreppet i dagens samhälle?

• Kommer du på dig själv med att försöka tillhöra en viss subkultur? Eller ser du dig som 
rentav delaktig i en?

Symbolism

• Hur skulle du definiera mainstream?

• Vad tror du att det finns för drivkrafter för att motverka mainstream?

• Har du reflekterat över symbolvärdet i din konsumtion eller livsstil/stil? (varumärke, 
kärnvärden etc.)

Estetik

• Vissa menar att kläddesignerna försöker anamma en form av intellektualisering av modet för 
att skänka det ett högre värde. Ligger det något i detta enligt dig?

• Vad tycker du är den största tilldragelsen med vintagemode (om du shoppar efter sådant)?

Bekantskap med hipsterbegreppet/hipsterkulturen

• Hipsters eller hipsterism sägs vara ett modernt begrepp för en ny form av subkultur. Är detta 
något du är bekant med, och i så fall hur/varför?

• Hur skulle du beskriva en hipster?

• Om de finns ett hipstermode hur skulle du beskriva det?

• Hur tror du att hipstern uppfattas i samhället?
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Transkriberingsutdrag ur intervju med Nöjesreportern – 2010-12-03

Fråga: Vad tycker du om kulturutbudet i Malmö?
Svar: Jag det är ganska bra. Jag pratade om det senast häromdagen, det är bra för att vara en 
sån liten stad liksom. Att det finns mycket, etablerad kultur. Det finns alltid vernissager att gå 
på. Klubb är ju också kultur, det finns alltid någon ny klubb eller spelning att gå på.
Fråga: Svårdefinierat med kultur?
Svar: Precis, precis. Det är väl typ så. Jag tycker typ som att svartklubb tycker jag är kultur. 
Det finns det ju ett stort utbud av. Så absolut.
Fråga: Är det ett underbetyg på etablissemanget?
Svar: Det tror jag absolut. Särskilt eftersom att många av svartklubbarna i Malmö. Det finns 
två sorters svartklubbar, unga kreativa ambitiösa människor och så finns det det kriminella. 
Det är väl också intressant på nåt sätt. 
Fråga:
Svar: Svartklubbskulturen börjar bli superetablerad. Man har slutat att ta ut svängarna. Det 
var roligare för några år sedan. Där svartklubb var något helt annat, där det innebar att festa 
som man inte kan festa någon annanstans. Det finns fortfarande svartklubbsinitiativ som är 
roliga som känns som kultur liksom. Det är kul när den oaktiverade kulturen blir. När det som 
är underground plötsligt blir mainstream.
Fråga: Går allt mot mainstream? Vad tar klientelet vägen?
Svar: Så är det ju alltid. Gör man något för ofta så blir det så. 
Det dyker upp nya saker. Så fort något bli mainstream så är det någon som tar det ett steg 
vidare liksom. Just klubb, tycker jag att det står väldigt stilla nu. Folk blir bekväma liksom, 
både arrangörer och gäster liksom. Så vi får se.
Fråga: Hur skulle du definiera mainstream?
Svar: Det är absolut inget fult alltså så. Jag vet att jobbar man för Nöjesguiden kan man tycka 
att det är fult. Det är folkligt liksom. Och det tycker jag verkligen bara är bra. Sen behövs det 
alltid dem som är lite svåra, lite mer underground som är lite mer spjutspets för att det skall 
utvecklas. Men just mainstream tycker absolut inte jag, det är nånting folkligt för mig och det 
är bara något positivt liksom. När alla har en chans att ta del av. Alla kan vara med i samtalet, 
vad är svartklubb och vad är det? 
Fråga: Det känns som det är ganska inkluderande. Många vill väl också att det skall vara 
exkluderande.
Svar: Så är det ju alltid liksom. Det kanske det som är tråkigt, med mainstream att man inte 
delar samma värderingar. Men om alla är välkomna finns det ju också utrymme för att alla 
skall dela samma värderingar. För mig betyder det att det är folkligt.
Fråga: Vissa man pratar med tycker att det är jättetråkigt med mainstream
Svar: Det är för att alla är liberaler. Jag tycker inte det, jag tycker det är bra. Jag tycker det är 
viktigt att saker blir det. Annars hade det inte kommit nånting nytt liksom. Det jag tycker är 
mest spännande nu, som svartklubbskulturen är Utkanten som är ett gäng anarkister som har 
ockuperat en lokal nere i industriområdet. Det är väl bra med mainstream, att klubbscenen blir 
nånting som angår alla.
Fråga: Identitet? Är det lättare idag?
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Svar: Jag har inte varit med tidigare men jag kan tänka mig. Både och, när allt är så 
tillgängligt så blir det svårt att veta vilken identitet skall jag välja. Det är sånt sjukt, utbud så 
liksom att. Om man är fjorton, hur skall man veta om man skall vara emo, punk eller 
bloggtjej. 
Fråga: Var ifrån får man den informationen?
Svar: Internet, jättemycket. Alltså verkligen. Sen så tycker jag inte att man ska. Det beror väl 
på hur gammal man är. Men är man typ så, 92a 93a 94a, så ska man inte underskatta lokala 
trender. Det är jättestort, som absolut inte behöver komma ifrån Internet, utan från nåt 
gruppsammanhang. 
Fråga: Effekten från bloggandet? Nöjesguidens roll?
Svar: Det tror jag absolut, jag tror att det har en jättestor effekt.
Men just bloggar tror, tror det är skitviktigt. Även om väldigt mycket av de största så, jag 
tycker det är roligt för alla stora bloggar är tjejer. Det tycker jag är skitbra. Man får en 
förebild. Fan, man kan liksom. 
Fråga: Man kanske måste ha nån slags gräns? 
Svar: Kissie är så arbetarklass i allt hon gör. Jag är så rik, så rik. Det är så fult, får man inte 
vara. 
Svar: Det är intressant med arbetarklass att det är nåt fult? Medelklassen är så stor. Många vill 
väl nästan vara lite underklass för att det hippt liksom.
Svar: Hela Möllevången är ett jättebra exempel på. Arbetarklassen ser ut på ett helt annat sätt. 
Klass är ju så jävla mycket mer än vad man tjänar. Det har inte bara med ekonomi att göra, 
utan socialt och allt liksom. Det är klart att den. Alla de här som klär sig som om de är födda 
under kriget på 20-talet. Såhär hippa killar som sitter på Metro i hängslen och nån jävla keps. 
Fan det gör mig arg, det gör mig irriterad.
Fråga: Det är väldigt sådär ytligt?
Svar: Man är ju inte arbetarklass för att man ser arbetarklass ut. 
Fråga: Tror du stilen är ett bra sätt att uttrycka en ståndpunkt?
Svar: Precis. Jag tror att många, genom att, att felaktigt identifiera sig som arbetarklass, eller 
utger sig för att vara det. Jag tror att många blandar ihop det med att vara vänster liksom. 
Många av de mest framstående vänsterintellektuella har ju absolut inte varit arbetarklass 
liksom. Det behöver man inte vara så länge man är medveten om det och har med det i sin 
analys. ”Jag är arbetarklassens objektiva fiende” om man är medelklass liksom. Då får man ha 
med det i sin analys.
Fråga: Vänsterdikotomin?
Svar: Det är två olika sorters vänster. Det var så jävla roligt, vi hade såhär panelsamtal på 
Babel för ett tag sen. Så var jag med i panel. Så var det typ såhär ”Vad är hipster?”. Det är 
bara hipsters som diskuterar vad en hipster är, resten av världen skiter i det liksom. ”Är vi 
hipsters?” Alla bara, nej vi är inte hipsters vi är inte hipsters. Sen var det en kille som sa ”Vet 
ni vad, alla som är födda på 80-talet är hipsters”. Och jag bara såhär, ni är så världsfrånvända. 
Det finns människor som utanför den här dörren som inte gått klart gymnasiet, som jobbar 
natt 8 timmar åt gången, jobbar inom vården och så står ni här inne på Babel och dricker 
sponsöl och bara ”Alla är hipsters”.
Fråga: Vad snackade ni mer om?
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Svar: Det var bara såhär populärkultur. Vad fan hette det ”Populärkulturell talkshow IRL”. 
Det var, såhär redaktionen för Popponnies, populärkulturell blogg som ledde samtalet. Och så 
var det jag, Popjuristen, bloggare. Vi diskuterade vi, så blev alla lite fulla. Det var ett format 
som inte dök igen, vi i panelen blev ganska tankade.  Vi pratade just om hipsters, det var i 
samband med att det här, det här med Polanski. Hur högt man kan sitta ribban för moral när 
man konsumerar kultur.
Fråga: Intressant att ni diskuterade hipsters sådär? 
Svar: Det är för att alla skjuter sig ifrån det ”Men jag är inte hipster, du är kanske hipster, men 
jag är genuint intresserad av det jag håller på med”.
Fråga: Vad kom ni fram till? Att alla är hipsters?
Svar: Nämen först vad det såhär ”Ingen i det här rummet är hipsters” det var 200 personer i 
rummet. Men vem fan går på en populärkulturell talkshow om man inte är hipsters. Sen var 
det en kille som ”Nej förresten, alla är hipsters” Och alla bara ”Ja, alla är hipsters”. Det är 
något fult också, lite som att vara medelklass liksom. Men vill inte erkänna att man anstränger 
sig så mycket liksom. Jag tycker inte att det är nåt fult att vara hipster. Det jag tycker som är 
farligt med att vara hipster, om man nu kan kalla det kultur, det är en kultur liksom eller 
såhär. Det är väl att man inte tar ställning för nånting egentligen, det tycker jag är jättefarligt.
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