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Abstract

Denna uppsats undersöker hur vårt förhållande till krukväxter utifrån ett klassperspektiv kan spegla 

olika subjektspositioner. Syftet är att genom intervjuer med krukväxtägare visa på krukväxtens 

funktion i deras subjektspositionering. 

Materialet består av transkriberade intervjuer med sex olika informanter i deras hem. Till 

min hjälp att tolka materialet har jag använt mig av den franske kultursociologen Pierre Bourdieus 

teorier om bland annat det sociala rummet, symboliskt kapital och distinktion, men med den 

brittiske sociologen Beverley Skeggs tolkning och utveckling av begreppen. Hennes teorier om 

respektabilitet och disidentifikation får också en betydande funktion i tolkningen av materialet. Jag 

har även använt mig av kulturantropologen Mary Douglas teori om smuts och renlighet.

Resultatet visar på hur förhållandet till en krukväxt kan fungera som en distinktion gentemot

andra människor och att klass kan göras i synen på olika växters egenskaper.

Nyckelord: klass, krukväxter, kapital,  respektabilitet, subjektspositionering
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1. Inledning 
Vi ser ett skrivbord. Böcker står staplade på varandra och papper med handskrift ligger utspridda. 

Runt omkring böckerna och papperna, likt öar, står små terakottakrukor med omaka fat under. I 

krukorna växer rumsgran, aspidistra och kaktusar. Bakom skrivbordet sitter den polska, 

framträdande socialisten Rosa Luxemburg. Det hela är en scen ur filmen Rosa Luxemburg av tyska 

regissören Margarethe von Trotta. Luxemburgs krukväxter tillsammans med böckerna kom att för 

mig representera en intellektuell miljö. 

I samma veva jag såg filmen hade jag för första gången i mitt liv börjat läsa på universitet. I 

mitt uppväxthem var det inte en självklarhet att studera akademiskt, något som innebar ett nytt 

identitetssökande för mig. Jag behövde rättfärdiga mitt nya liv på universitet och såg Rosa 

Luxemburg med sina krukväxter som en förebild. Jag antecknade noga i huvudet vad det var för 

växter hon hade haft på skrivbordet och började efterhand att skaffa dem. Skrivbordsscenen blev 

upptakten på ett identitetsskapande genom växter. Jag började entusiastiskt pyssla med dem. Inte 

bara för att få anledning att lyfta blicken från böckerna, utan också för att ge erkännande åt mitt 

läsande och se mig som student. Rosa Luxemburg fanns i mitt bakhuvud.

För att ytterligare bygga upp min självbild som intellektuell började jag leta bland 

interiörbilder från 1900-talets början efter krukväxter och observerade typen av krukor och 

piedestaler i de intellektuellas hem. Nu skulle jag bygga upp mitt intellektuella hem.

För mig är krukväxterna något oerhört symboliskt. De symboliserar inte bara liv, utan ett 

specifikt liv, närmare bestämt de intellektuellas.  De grönbladiga växterna utgör för mig en 

distinktion: de visar en smak för inredning. På samma sätt kan de här växterna, som jag via Rosa 

Luxemburg-filmen konnoterade som intellektuella, signalera något helt annan för någon med 

annorlunda bakgrund än min. Men hur kan det vara så här? Det här är tankarna som föranlett denna 

uppsats och som här med avses undersökas. 

1.1 Syfte
Det som jag i min uppsats ämnar undersöka är krukväxtens funktion i en subjetspositionering. På 

vilket sätt talar de olika krukväxterna vi väljer att placera i våra hem om för oss och andra vilka vi 

vill vara? Hur speglar krukväxterna strävan efter respektabilitet och god smak? Hur kan krukväxten 

fungera som en klassmarkör?
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1.2 Tidigare forskning
Att hitta forskning kring specifikt krukväxter och dess förhållande till människan har inte varit lätt, 

då det inte är något vanligt förekommande forskningsområde, varken etnologiskt eller bland andra 

discipliner. Trots, eller just på grund av, att krukväxter betraktas som något av den vardagligaste 

beståndsdelen i ett hem, verkar etnologer till stor del ha missat dem som forskningsobjekt. Helt 

outforskat är det dock inte.

Etnologiprofessorn Gösta Berg konstaterar i sitt bidrag Något om blomster, till Fataburen 

1987, den potential som finns i krukväxten som forskningsobjekt:

“Man kan inte undertrycka den reflexionen, att ett kartläggande av de närmare omständigheterna 

kring denna innovation [blomsterodling i hemmet] skulle vara ett särdeles lämpligt ämne för en 

grundlig vetenskaplig undersökning med användandet av moderna metoder” (Berg 1987:128). I 

Bergs egen text beskriver han historiskt krukväxtens intåg i de svenska hemmen snarare än han 

reflekterar över vad de fått för betydelse. En mer analytisk ingång hittar vi i Finland.

I den kulturhistoriska skriften Blomma kruka! från 1991 har kulturvetaren Leena Arkio-

Laine krukväxten i fokus. I den slår Arkio-Laine fast:

”Rumsväxternas historia återspeglar på ett oerhört fascinerande sätt 
förändringarna i vårt samhälle under närmare 300 år. Rumsväxternas 

frammarsch har varit förknippad med de ekonomiska och strukturella 
förändringarna, med byggnads- och inredningskulurens utveckling 

och stilriktningarnas och modeströmningarnas växlingar. 
Rumsväxterna har rent av sin egen sociologi och ståndscirkulation” 

(Arkio-Laine 1991:10).

Arkio-Laine vill i sin text visa på hur krukväxter kan användas som verktyg för att förklara de 

strukturella förändringar som pågår i samhället. På samma sätt som Arkio-Laine genom krukväxter 

vill förklara det stora sammanhanget som förändrade ekonomiska förutsättningar i samhället, vill 

jag undersöka hur krukväxter kan användas som verktyg för att identifiera individers 

subjektspositioner. Med Arkio-Laine och Bergs arbeten kan det alltså konstateras att krukväxter 

som forskningsämne sedan länge identifierats som ett viktigt etnologiskt tema.

Den kanske för mig mest relevanta etnologiska forskningen om krukväxter står etnologen 

Clas Bergvall för. I sin doktorsavhandling Liv, lust och mening - om krukväxters kulturella 

betydelser (2007) ämnar Bergvall avteckna krukväxternas roll i de svenska hemmen och “beskriva 

upplevelser som skapas i mötet mellan människor och krukväxter” (Bergvall 2007:21). Enligt 

Bergvall är krukväxter inte bara en viktig beståndsdel i hemmet, de kan till och med vara det som 

skiljer hemmet från det vi bara kallar bostad. 
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Bergvall synar blommornas framväxande popularitet från deras intåg som dyra praktpjäser i 

de svenska (borgar-)hemmen i 1800-talets mitt, fram till vår tids vardagsföremål. Bergvall beskriver

deras utveckling genom att bland annat undersöka deras roll som handelsvara på marknaden, som 

bärare av magi i allmogens hem och hur de gått från att vara en statusmarkör reducerade till en av 

huvudingredienserna i ett hem. Bergvall påstår att krukväxter inte längre kan betraktas som uttryck 

för klass då de nu i princip finns i var persons hem (Bergvall 2007:60-62), men där väljer jag att 

opponera mig. Att ”alla” kan ha krukväxter behöver inte nödvändigtvis förstås som något 

klassöverskridande. För mig blir det intressant att undersöka hur mina informanter förhåller sig till 

krukväxter utifrån deras subjektsposition.

Inte bara krukväxten i sig har varit mitt fokus. Även platsen, det bokstavliga rummet: 

hemmet, har jag sett som ett meningsfullt tema i min undersökning. Hemmet skulle kunna ses som 

ett laddat rum, fullt med värderingar och normer som på ett vis samspelar med krukväxterna. 

Etnologen Annette Rosengren har fått ge mig vägledning med sin avhandling Två barn och eget hus

(1991), tillsammans med etnologiprofessorn Sven B Eks text Hemmet – under ytan (2005) och inte 

minst etnologiprofessorerna Orvar Löfgren och Jonas Frykmans bok Den kultiverade människan 

(1979). Även sociologen Beverley Skeggs, vars teori om respektabilitet jag kommer att använda 

mig av, ger platsen hemmet en betydande roll i sina studier. 

2. Metod 
Mitt empiriska material som analysen bygger på består av sex djupintervjuer med krukväxtägare i 

deras hem i och runt Malmö. Metoden är så kallad go-along, där jag under intervjun bett mina 

informanter visa mig och berätta om sina krukväxter. Att intervjuerna gjorts i mina 

uppgiftslämnares hem har sitt ursprung i att jag anser det finnas en poäng med att vara i närheten av

de föremål som vi ska prata om: krukväxterna. Metoden har av bland andra etnologer och 

sociologer fungerat som ett sätt få en kontext kring det som sägs i intervjuerna. Platsens betydelse 

för berättandet kan sägas påverka vårt minne och informanternas hem skulle kunna beskrivas som 

minnesbärare med minnena nära till hands (Fangen & Sellerberg 2011:225). 

Platsens kan också ha en etiskt avgörande betydelse. I en miljö där mina informanter känner 

sig bekväma skulle den ojämlikhet som kan finnas mellan mig som forskare och informanten kunna

utmanas (Fangen & Sellerberg 2011:221). Min kropp kom att orientera sig i en främmande miljö 

där informanten tvärtom bokstavligen kände sig hemma, vilket medförde en viss trygghet för dem. 

De fick ett visst övertag på mig, men inte att förglömma så var jag där för att inventera bland deras 

ägodelar. Därför går det inte att ignorera att de antagligen kände sig granskade (Bremer 2011:205).
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Frågor jag valt att ställa har haft en reflekterande karaktär över intervjupersonernas 

självbild: Hur de själva ser på sin relation till krukväxterna och hur de tror att andra ser dem. En 

specifik fråga som fått betydande svar har varit vilken krukväxt informanterna identifierat sig med.

2.1 Urval och avgränsningar

 Jag har valt att söka informanter dels i min bekantskapskrets, där jag frågat öga-mot-öga, men jag 

har också använt mig av internetforum. Redan där vet jag att en riktning av mitt material sker, då 

jag valde en Facebook-grupp där det finns ett uttalat intresse för krukväxter. Jag har också bett 

vänner och bekanta höra sig för bland deras bekanta efter folk, dock har alla hem jag besökt i 

studien varit helt nya för mig. 

Sammanlagt gjorde jag sex intervjuer med åtta olika personer. Fyra av dem var alltså i par 

med varandra. Av de är fem personer kvinnor och resterande män, alltså blir den kvinnliga 

representationen störst. Likaså var majoriteten av mina informanter svenskfödda, endast en av 

informanterna hade inte svenska som modersmål och åldersmässigt befinner de sig mellan 22 och 

57 år. Majoriteten av dem bor i hyresrätter och ingen bor i villa. 

I min studie har jag valt att fokusera på hur klass görs. Det går, enligt sociologen Beverley 

Skeggs, inte att bortse från att subjektspositioneringen inom klasskategoriseringen samverkar med 

bland annat sexualitet och kön (Skeggs 1997:17,19, 147).

 Jag är medveten om att i stereotypa beskrivningar av homosexuella män ingår inte sällan ett 

intresse för krukväxter i de egenskaper de tillskrivs. Traditionella föreställningar om kvinnor brukar 

omfatta ett omvårdande ideal som även kan tänkas handla om vård av krukväxter, men då jag inte är

ute efter att kategorisera mina informanter, utan snarare genom dem och deras relation till 

krukväxter beskriva hur klass görs, blir inte representation utifrån kategorisering relevant.

3. Etiska överväganden
För att inte påverka mina informanters svar utifrån vad de tror att jag vill ha har jag försökt dölja 

mitt eget intresse för krukväxter så gott det går. Dock var detta inte alls lätt för mig. Att berömma 

någon för deras ”gröna fingrar” har i många situationer, utanför forskarrollen, vart ett effektivt sätt 

för mig att etablera kontakt. En kontakt som jag i vissa av studiens intervjusituationer kände var 

nödvändig för att kunna uppnå lojalitet med informanten.

Jag är medveten om att jag i min roll som forskare inte kan vara helt neutral (Haraway 1988,

Sandell 2014). Därför har jag under intervjuerna reflekterat över hur min egen subjektsposition kan 
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tänkas ha påverkat min roll i insamlandet av material - dels vad jag fått för svar i intervjuerna, men 

också vad min blick uppfattat i informanternas hem. Som forskare är jag med och skapar 

(intervju)situationen och med min kropp är jag delaktig i vad som händer. När jag sedan tolkar vad 

som skett under min analys har jag varit tvungen att ta hänsyn till kulturella och platsspecifika 

omständigheter, i detta fall exempelvis föreställningen om ”gröna fingrar” som positiv egenskap. I 

den processen kan min tolkning av kunskap ske (Haraway 1988). Kravet på forskaren som reflexiv 

och dess ansvar att vända blicka tillbaka på sig själv har känts oerhört väsentligt.

Även mina föreställningar om informanterna påverkar dels mitt möte med dem och dels 

också min analys. Till exempel så kom jag på mig själv med att redan innan jag kontaktat första 

eventuella informanten tillskriva henne egenskaper. Jag fick tips om henne av en före detta kollega 

som ” ja, hon är så blomintresserad, henne ska du prata med”. Redan där fanns det en föreställning 

om att de jag ville prata med var tvungna att vara passionerade krukväxtägare, vilket inte är fallet. 

När jag sedan kontaktade min informant hade jag kategoriserat henne som passionerad, vilket 

säkerligen kom att påverka min syn på henne när vi väl möttes.

Ytterligare en sak att nämna är att alla namn på informanterna är fingerade då jag lovat ge 

dem anonymitet.

4. Material 
 Efter insamlandet av material hade jag en transkriberingsprocess framför mig. Under den har jag 

svart på vitt kunnat se olika teman växa fram i informanternas citat. Till största del härrör mina 

rubriker från vad jag kunde urskilja för återkommande teman. Många aha-upplevelser uppstod 

under läsningen av de utskrivna intervjuerna när en översikt hade skapats. De teman som uppstod är

bland annat hur en specifik krukväxt kan skapa en subjektsposition, hur torra blad, smuts och 

respektabilitet hänger ihop och hur informanternas syn på plastblomman skiljer dem åt. 

 I min analys försöker jag skapa så målande beskrivningar av miljöerna som möjligt för att göra mitt

ämne, de materiella krukväxterna, rättvisa. Till stor hjälp har då varit fotografierna jag tagit av 

informanternas fönster och krukväxter. De har sedan varit till stor hjälp även i analysen, då jag via 

fotografierna upptäckt betydelsefulla detaljer som jag kunnat väva in i tolkningen av intervjuerna.
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5. Teoretiska utgångspunkter
Uppsatsens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt är ett klassperspektiv.  Här har jag i utgångspunkt

av den teori som utformats av kultursociologen Pierre Bourdieu och som senare kommit att 

utvecklas av den brittiska sociologen Beverley Skeggs försökt förkla hur krukväxterna bidrar till en 

subjektspositionering. Även den framstående, brittiska kulturantropologen Mary Douglas kommer 

att vara mig behjälplig i analysen. 

 Syftet med Pierre Bourdieus teori var att genom en kulturanalys avkoda de strukturer i 

samhället som byggde upp och reproducerade klasskillnaderna inom folket i 1960-talets Frankrike. 

Bourdieu framlägger att det i samhället finns en tydlig social hierarki människor emellan. I denna 

struktur förhåller sig människor med olika mycket makt till varandra genom att vara antingen 

dominerande eller dominerade (Bourdieu 1993:20).  Genom begreppen symboliskt, kulturellt, 

socialt och ekonomiskt kapital förklarar Bourdieu hur makt åtnjuts av de dominerande i hierarkin, 

något som sker i det sociala rummet. Det menas både som ett fysiskt rum, men också som 

situationer där makten fördelas och där det rör sig en massa koder och värderingar som 

människorna i rummet måste förhålla sig till. De dominerande har privilegiet att villkora vad som är

eftersträvansvärt och besitter det som Bourdieu kallar den goda smaken, ett slags tolkningsföreträde

till de ”rätta” valen i fråga om bland annat estetik. För att visa vilken (god) smak en har är det 

viktigt att visa vilken (dålig) smak en inte har. Den här avgränsningen kallar Bourdieu för 

distinktion. Bourdieu menar att våra positioner i det sociala rummet är avhängiga av vår bakgrund, 

något han kallar habitus. Med begreppet menar han att vi föds in i en klasstillhörighet och sedan 

styrs av den i det sociala rummet. Sociologen Beverley Skeggs, som annars utgår från Bourdieus 

klassteori, kritiserar honom här för att vara allt för statisk. Till skillnad från Bourdieu ser inte 

Skeggs klass som en orörlig identitet. Klassidentitet, enligt henne,  görs hela tiden i förhållande till 

kontext och ens övriga position i det sociala rummet. Ens möjlighet till makt är enligt Skeggs även 

avhängig av andra identitetskategorier och egenskaper som de tilldelas. Det kan till exempel vara 

etnicitet, och som Skeggs specifikt undersöker, kön. Skeggs ville med sin studie, gjord under 1990-

talet, belägga klassbegreppens betydelse för den feministiska forskningen. I boken Att bli 

respektabel – konstruktioner av klass och kön från 1997 visar Skeggs på vilken betydelse klass har i

subjektskonstruktionen. Med subjektskonstruktion eller subjektsposition åsyftas möjligheten till 

makt individen har utifrån olika givna positioner. Enligt Skegg är subjektspositionen en effekt av 

strukturer och diskurser av hur det är att vara till exempel arbetarklass (Skeggs 1997:27). Att 

definieras som arbetarklass innebär enligt Skeggs att ”sakna[r] tillgång till den juridiska, estetiska 

och moraliska auktoritet som skänker sociala positioner legitimitet och därmed kan skapa ett 
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positivt värde (Skeggs 1997:123).

Enligt Skeggs studie bland kvinnor kategoriserade som arbetarklass i England så förlikar sig 

inte kvinnorna med sin tillskrivna klass. De vill inte se sig tillhöra den och försöker med hjälp av 

kläder, inredning och andra konsumtionsvanor att förneka en arbetaridentitet (Skeggs 1997:132, 

154). De begrepp som Skeggs använder för det här beteendet är dissimulering och disidentifikation 

och kan ses som en vidareutveckling av Bourdieus distinktion. Begreppet avser ett avståndstagande 

från sådant som en inte vill bli förknippad med (Skeggs 1997:28) och de båda begreppen kan ses 

som en  kritik mot Bourdieus sätt att förklara att en förlikar sig med sin klass (Skeggs 1997:132).

Skeggs utgår från Bourdieus kapitalformer (Skeggs 1997:20) för att beskriva hur de med 

lågt kapital strävar efter att uppnå högre status genom sociala och ekonomiska investeringar. Denna 

strävan att bli betraktad som någon som räknas, att vilja bli respektabel, uttrycker de intervjuade 

kvinnornas subjektsposition, menar Skeggs. Strävan efter respektabilitet ser hon som en förklaring 

på hur klass görs.

I min analys kommer jag att använda mig av Skeggs syn på klass som något icke-statiskt, 

men med hjälp av Bourdieus begrepp om de dominerande/dominerade förklara hur makten är  

fördelad i ett socialt rum, i mitt fall hemmet och fönstret. De olika kapitalen, distinktionen och den 

goda smaken tillsammans med  Skeggs disidentifikation och dissimulering, blir verktyg för att 

beskriva hur makten erhålls och förflyttas. Krukväxterna blir det som speglar individernas 

förhållanden till makten, deras subjektspositioner.

Mary Douglas teori går ut på att framlägga betydelsen av ritualer och symboler i människors

vardagsliv, för i vardagslivet speglar sig den kultur vi lever i. Ett centralt begrepp i Douglas teori är 

renhet, något som Douglas förklarar är ett sätt att upprätthålla moralsynen. Genom att peka ut det 

som är smutsigt och orent som något avvikande avslöjas vad som är ”rätt” och normer i ett 

sammanhang eller i en kultur (Douglas [1966] 1997:60). Vad som är rätt och fel är avhängigt av 

sammanhanget och vilka det befolkas av. Hennes bok Renhet och fara – en analys av begreppen 

orenande och tabu  har sedan den kom ut 1966 blivit en klassiker inom socialantropologin och haft 

stor betydelse även inom etnologisk forskning. Douglas text kan ses som en kritik mot en tidigare 

syn på primitiva religioner och samhällen. Hon menar att det är fel att påstå att primitiva religioner 

styrs och kontrolleras av rädsla för smuts, utan menar att de lika mycket som moderna västerländska

människor förhåller sig till smuts som motsats på ordning. Städningen i moderna hem, menar hon, 

går ut på att ordna omgivningen, framför just rädsla för sjukdomar. För mig framstår Douglas teori 

om vårt förhållande till smuts och städning som ett sätt att hålla moralisk ordning också som ett 

uttryck för självdisciplin och jag kommer i min analys att använda mig av hennes teori om renhet 

som en kontrollerande ordning. 
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6. Disposition 

Resultatet av min undersökning presenteras under tre rubriker, med tillhörande underrubriker. 

Rubrikerna är uppdelade efter de teman som jag kunnat urskilja ur mina intervjuer och analyseras 

med hjälp av mina valda teoretiker. Under första rubriken presenteras temat respektabilitet i 

förhållande till torra blad. Andra rubriken behandlar hur en särskild krukväxt och fläckar på en 

terrakottakruka kan användas för att positionera sig i det sociala rummet och den tredje förklarar 

hur det personliga förhållandet till plastblommor talar om individens subjektssposition. Sista 

rubriken kan ses som en sammanfattning där alla teorier möts. Till sist kommer en avslutande 

sammanfattning med synpunkter på hur en fortsatt forskning skulle kunna se ut.

7. Resultat

Kapitel 1

7.1 Det respektabla hemmet – utan torra blad.

Hemmet, våra krukväxters bokstavliga hemmaarena, har länge varit i fokus för etnologers studier. 

Inte minst avhandlas ämnet i Jonas Frykman och Orvar Löfgrens skrift Den kultiverade människan 

från 1979. Där beskrivs hemmet som en arena där dygden manifesteras, för så väl bönder som 

borgare, i det förindustriella Sverige (Frykman & Löfgren 1979:104). Det skulle kunna ses som att 

ett ”moraliskt projekt” sjösattes i framför allt de borgerliga hemmen vars värderingar som sipprat 

ner till allmogen har haft en långlivad seglats, ända fram till idag. Dock har det funnits skillnader på

förväntningarna på de borgerliga hemmen och allmogens. Enligt etnologen Annette Rosengren 

speglar hemmet både ”en bestämd familjs gemensamma historia”, men lika mycket berättar det om 

familjens socioekonomiska eller kulturella tillhörighet (Rosengren 1991:59). Eller som Beverley 

Skeggs beskriver som: ”en plats att visa upp kulturella investeringar”(Skeggs 1997:144).

Borgarhemmet blev under 1800-talets andra hälft till en skådeplats för normer och i 

rekvisitan för det perfekta hemmet hade krukväxterna en given roll. En tidig favorit i Finlands 

borgarhem var pelargonen (Arkio-Laine1991:42). Andra vanliga krukväxter i Finland liksom i 

Sverige var balsaminer, fönsterfikusar och fuchsior (Bergvall 2007:57). I takt med att 

boendestandarden förbättrades för arbetarklassen under den här tiden anammade även 

arbetarhemmen de här prydnadsväxterna. Tidigare hade inomhusmiljön med dragiga fönster och 

avsaknad av fönsterbräden uteslutit krukväxter, men nu kunde även arbetarna fylla sina bättre 

byggda bostäder med växter. I takt med att bland annat de nämnda sorterna blev populära hos 

”folket” och mer tillgängliga, minskade efterfrågan hos högreståndsfolket, beskriver Bergvall 
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(2007:56-57). Borgarna blev tvungna att hitta en distinktion som befäste deras högre position i 

samhället. De behövde visa att de var vad Bourdieu skulle kalla den dominerande klassen (Borda & 

Lundin 1986:68).

De som hade plats kunde ha stora växter i rummen. Salongerna i borgarhemmen fylldes nu 

istället med palmer och ormbunkar på piedestaler. De platskrävande växterna fick ett stort 

genomslag hos borgarfamiljen i slutet av 1800-talet, just för att de på ett tydligt sätt deklarerade 

familjens höga status. Dels hade palmägarna kontakter med importörer från andra länder, dels hade 

de så pass stor yta i sin bostad att de vräkiga växterna fick plats (Bergvall 2007:55,57).

Bland alla palmer och piedestaler låg dock moralen som en tät bevattningsdimma. I en bostad där 

inget kroppsarbete utfördes, men med en drös föremål som tog plats krävdes idogt städande. I ett 

hem där färre praktiska göromål genomfördes började det nu ställas högre krav på renlighet 

(Frykman & Löfgren 1979:205). Smuts förväntades inte finnas naturligt i en miljö som var 

distanserad från det som förknippades med grovarbete, därför började nu borgarhemmen städas mer.

Här kan en parallell dras till Douglas syn på renhet som en ordning i samhället (Douglas 1997:56). 

Städandet ålades på någon annan än borgarkvinnorna, men själva vårdandet av det estetiska i 

hemmet, utsmyckningen och inredandet, fick husets fru -”hemtrevnadens vårdare” göra (Frykman 

& Löfgren 1979:111).

Oavsett om det gällde valet av krukväxter till salongen eller bonandet av ett allmogegolv så 

var det kvinnan som förväntades organisera det, ur det borgerliga likväl som det agrara hemmet 

(Frykman & Löfgren 1979:205). Lika väl som det var en skådeplats för de burgna att visa upp sina 

rikedomar innanför hemmets väggar, lika väl var det en arena för kvinnan i hemmet att visa vad hon

gick för. Hemmet har historisk setts som kvinnans domän, där hon har fått bära ansvaret att 

strukturera familjen (Rosengren 1991, Frykman & Löfgren 1979). Detta gällde dock inte 

borgarkvinnorna. De moraliska värderingar som lades på kvinnor i arbetarklassen innefattade även 

att se till att hela familjen skötte sig, inom, som utanför hemmets väggar. Till exempel gällde det att 

för arbetarhustrun se till att maken inte var onykter i offentligheten (Skeggs 1997:15).

Etnologiprofessorn Sven B Ek beskriver i sin text Hemmet under ytan från 2005 hemmet 

som dels något konkret som en bostad, men också ett mer abstrakt rum laddat med känslor och 

värderingar (Ek 2005:77-78). I hemmet skulle arbetarfamiljen tuktas. Arbetarna som hade 

definierats av medelklassen i slutet av 1800-talet som omoraliska, smutsiga och icke-respektabla  

behövde stävjas (Skeggs 1997:9,119, Frykman & Löfgren 1979:136).

En bättre boendestandard skulle skapa en redigare (och nöjdare, vilket betydde mindre upprorisk 

och farlig) befolkning och i förlängningen ett tryggare samhälle, ansåg Egnahemskommittén och 
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Egnahemrörelsen1  upprättades (Ek 2005:78).

Bättre boende innebar också förväntningar om förbättrad hygien. Tyglandet av de fattiga 

innefattade också krav på bättre sanitära förhållanden sedan journalisten Lubbe Nordström grävt 

fram Lort-Sverige inför förfärade folkhemsuppbyggare (Svensson 2002:97).

De som betraktats som smutsiga eller som brutit mot sedlighetsnormerna har genom tiderna alltid 

haft myndigheterna efter sig (exempelvis Barnavårdsnämnden och Fattigvårdstyrelsen) där det 

krävts ett rent och städat hem för att blidka myndigheternas granskande blick och bli sedd som 

respektabel.

Dock handlar vår syn på lort eller smuts inte bara om hygien, menar kulturantropologen 

Mary Douglas. Det rena och städade är att betrakta som en ordning, en ordning av världen som blir 

en konvention. Något vi känner till hur det ska vara. Smuts kan ses som tecknet på sådant som 

avviker från mönstret, något som disharmonierar med våra tidigare erfarenheter av sakernas 

ordning. Det uppstår alltså en spricka i mönstret av konventioner när något sker som går stick i stäv 

med normerna kring ett anständigt hem, som finns i samhället. När något betraktas som smutsigt är 

det alltså för att det bryter mot den uppbyggda ordningen (Douglas [1966]1997:57). 

Från rent till prydligt kan steget inte tyckas långt. När etnologen Annette Rosengren besöker 

hem som hon definierar som arbetarklasshem i ett västgötskt samhälle under 1980- och 90-talet så 

beskriver hon dessa hem så här:

Prydligheten är ett genomgående drag. Hemmet skall kunna 
visas upp och ge en inramning för vila och avkoppling [...]Det 
finns inga [...]högar av kläder, inga vissna blad (min 
kursivering), inget damm på hyllorna. Allt är välvårdat 
(Rosengren 1991:54).

Det städade, välvårdade hemmet kan förstås som en konvention i arbetarklasshemmet och i det 

städade hemmet ingår friska och frodigt växande krukväxter. En med ett prunkande hem är Carina.

C:[...] Asså jag vill att det ska växa. Jag kan inte med torra blad.
[...] Liksom så här mani. Eh, jag kan ju inte med när jag ser 
växter som inte är ompysslade. Och som har en massa torra 
blad. Det är det första jag gör. Oavsett vem jag är hemma hos.
SNP: Ah, det är hemma hos andra också?
C: Ja! Ja, ja, ja, ja. Wiip, wiip, wiip [illustrerar ljudet av en de-
tektor] säger det så här. Jag ser med en gång. Jag kan sitta så 
här… och de som liksom känner mig, ser mina blickar och ser 

1 Egnahemsrörelsen var ett lansbygdspolitiskt projekt för att få mindre bemedlade, främst jordbrukare, att bygga sig ett 
eget hus. För att finansiera sitt byggande fick de låna pengar från en statlig fond. (källa: Nationalencyklopedin, Egna-
hemsrörelsen)
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att jag ser förbi dem. Och då säger de: ”Bara gå och ta dem.” 
”Tack!” (Intervju med Carina 2015-10-13)

Carina ser växterna som något levande, som hon gillar att se växa. Någon måste ta hand om dem, 

pyssla om dem. Hon ser det som oansvarigt att inte ta hand om dem, men hon är medveten om att 

inte alla har samma problem med vissna blad som hon, ändå tar hon sig rätten att plocka bland 

andras blommor. Etnologen Clas Bergvall beskriver hemmet som ”en central arena när det gäller 

människors skapande av sammanhang och ordning i sina liv” (Bergvall 2007:46), något som kan 

jämföras med Mary Douglas teori av ordning som ett sätt att förhålla sig till andra människor 

(Douglas 1997:57-58). För Carina innebär ordning i hemmet att blommorna är gröna och skötta. 

Den regeln tänker hon sig också att de har som befinner sig inom samma sociala rum. När Carina 

plockar blad hemma hos någon annan än hos sig själv så är den outtalade överenskommelsen dem 

emellan att hon hjälper till att hålla ordning i dennes hem. Hon har enligt henne själv inte brutit mot 

regelverket, snarare har hon bekräftat det.

Det är dock inte bara förhållandet till den synliga krukväxtägaren i rummet som hon förhål-

ler sig till. När Carina uttrycker sitt ogillande för torra blad så positionerar hon sig också gentemot 

dem som inte har prydliga växter. Vissna blad skulle kunna beskrivas som något som bryter mot det 

städade och välvårdade i hemmet. I ett respektabelt hem ska det inte finnas några vissna blommor, 

inga torra blad. De som i historien inte bedömts ha ett respektabelt hem är arbetarklassen och dem 

vill ingen förknippas med (Skeggs 1997:119, 122). Genom att hålla det prydligt och städat hemma 

skapar bostadsägaren ett avstånd till dem den inte vill identifiera sig med. För att förklara använder 

Beverley Skeggs begreppet disidentifikation (Skeggs 1997:119). Carina “kan inte med torra blad”, 

för de påminner henne om något smutsigt, något hon vill visa att hon verkligen inte är. Hon disiden-

tifierar sig med det smutsiga. Poängen är den, menar Skeggs, att den som anstränger sig för att disi-

dentifiera sig med arbetarklassens konnotationer, i själva verket visar sin strävan efter att bli sedd 

som respekterad. Att bry sig om att visa att en inte har torra blad är en önskan om att få bli legitime-

rad av den som betingar reglerna. Att vilja bli godkänd av den, mer eller mindre synliga, domine-

rande klassen som håller i smakens taktpinne, betyder att en redan omedvetet visat sin position som 

under den som har makten att betinga smaken (Skeggs 1997:141). Carinas strävan efter att visa vem

hon inte vill vara (någon som har det smutsigt) avslöjar hennes position i det sociala rummet.

7.2 Ingen vill vara en crazy plant lady

Växter i fönstret kan ge ett levande, frodigt intryck, men det finns gränser att förhålla sig till. Om du

inte har en legitim anledning såsom att du betraktas som en expert eller är yrkesverksam inom 
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botanik, ska du ha rimligt många krukväxter i fönstret. Annars kanske du till och med betraktas som

sjuklig. Carina exemplifierar:

C:[...] för jag fattar ju det här med ”crazy cat woman”. Nämen 
asså, haha!
SNP: Vill du utveckla det? Vad tänker du? Vad symboliserar det
om man har mycket växter?
C: Nämen, mycket växter det är ju jättefint, men om de tar över,
så man inte får plats, då är det ju”crazy cat woman”. Alltså så 
här: man måste ju kunna leva, det får inte liksom, jag har fått så 
här förbud, sticklingsförbud av mina väninnor. Alltså när jag 
klipper ner dem. [...] För att jag inte ska fastna i det, haha! Så 
det är av omtanke om mig. (Intervju med Carina, 2015-10-13)

Carinas hem är fullt av växter. De står svällande i krukor i fönstret, på piedestaler, på byråer, 

bokhyllor, hängandes i amplar och klättrande på väggarna. Alla ompysslade och utan ett torrt blad i 

sikte. Carina är dock rädd att för många växter i hennes hem skulle betraktas som något som gått 

över styr. Återigen förhåller sig Carina till ordningen i samhället, representerad av hennes väninnor. 

För många växter har den som inte har kontroll, ”om de tar över”, som Carina uttrycker det. Det är 

viktigt att visa att en har kontroll, att en inte faller utanför normen, och bli sedd som någon som 

följer reglerna i det sociala rummet, för att undvika att bli betraktad som en anomali (Douglas 

1997:60). Att ha för många växter, liksom för många katter, utmanar det prydliga, städade hemmet.

Bilden av ett hem med många katter, eller i detta fall krukväxter, går stick i stäv med prydligheten.  

Katterna hårar och smutsar ner och måste hållas efter, krukväxterna samlar damm och vissna blad 

måste plockas från dem. För mycket av något som kräver skötsel riskerar att mynna ut i smuts. 

Både katter och krukväxter i för stort antal riskerar för ägaren att framstå som smutsig, något som 

enligt Douglas kan översättas till normöverskridande.

En ”crazy cat woman”, eller cat lady som begreppet också kallas är inget som betraktas som 

positivt. Tvärtom beskrivs cat ladyn som “patologiserad samlare, beroende, socialt isolerad och 

misslyckad i att ha mänskliga relationer”, enligt den amerikanska litteraturforskaren Becky McKay 

Johnson (McKay Johnson 2008:375-377). Andra associationer som väcks med begreppet är 

missanpassad nucka som lever sitt liv med sina katter istället för med partner och barn, som 

journalisten Jenny Damberg beskriver i en artikel i Svenska Dagbladet (SVD, 2014-08-02).

Carina är singel och bor själv. Det kan tänkas att hon i sin position som utan partner och 

barn är rädd för att bli betraktad som den där nuckan som har växter istället för kärleksrelationer till 

andra människor. Hennes vänner kan ses påverka hennes tankar om att inte träda utanför normen, 

när de hindrar henne från att skaffa fler krukväxter i form av sticklingar. Carinas sätt att förhålla sig 
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avvisande i synen på den ensamma kvinnan med för många krukväxter kan tolkas som en 

disidentifikation med det som hon uppfattar som ”fel” i förhållande till normen om den respektabla 

kvinnan (Skeggs 1997:132). Förhållandet kan utifrån Skeggs terminologi förstås som ett  uttryck för

hennes subjektsposition som någon som domineras, framför att dominera. Men vi lämnar Carina 

och beger oss till ett annat frodigt fönster i Malmö.

Kapitel 2
7.3 Fönstret - scenen mot omvärlden

Paradisträd, trädtörel, palettblad, Kristi törnekrona och monstera, alla i lerkrukor med tillhörande 

fat, flankeras av en tät, hög svärmorstunga och en ännu högre yuccapalm. De alla frodigt växande 

krukväxterna trängs i ett fönster på nedre botten i en lägenhet i Malmös södra innerstad. 

I fönstret, hemmets ansikte utåt, ställer de flesta den kanske mest uppenbara fönsterprydnaden: 

krukväxten. Förutom anledningen att de kräver solljus, varför har vi dem där?

Amen, jag tycker att det ska se trevligt ut utåt också. Som jag sa
du vet, en god svensk med sin adventsljusstake, du vet, för 
grannarnas skull. Det är mest att det ska se trevligt ut, levande 
där man bor. [...]Nä, jag överdrev en smula, [...]men stadsbilden
blir ju finare tycker jag. När man är runt och promenerar i ett 
område och alla har fina växter då tycker jag i alla fall att det 
känns som ett mer, så, levande och mysigt och varmt område. 
Än om det inte, än om det är helt dött i fönstrena. (Intervju med 
Adam, 2015-10-20 )

 Om fönstret förstås som en skådeplats, en avskiljare mellan det privata hemmet och det offentliga 

livet utanför, kan det bli viktigt att göra ett urval av vad som ställs på denna arena, redo för 

allmänheten utanför att beskåda och bedöma. Hemmet innanför är en plats där vi förväntas ha en 

ordning och vara personliga (Bergvall 2007:46). I fönstret bjuds kanske publiken utanför på en 

glimt av vår inredning, vår smak. Vi har chansen att visa vem vi är, vem vi vill vara och vem vi inte 

vill vara. Av olika anledningar ställer vi olika krukväxter där. Att bry sig om vad andra tycker kan 

snarare vara det som förmedlar en bild av oss än vad själva innehållet i fönstret gör.

Adam bor tillsammans med sin fru Nadja i en hyresrätt Malmö. Det är deras fönster som 

beskrivs här ovan. Adam låter oss veta att han tycker det är viktigt hur omgivningen upplever hans 

fönster, vad de utstrålar. Det hela sägs med viss ironi, men han påpekar ändå vikten av ett trevligt 

fönster för stadsbildens skull. Stadsbilden kan till exempel vara ett kvarter där Adam promenerar 

och då tänker han mycket på vad folk har i fönstrena. Huruvida ett kvarter känns välkomnande att 
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gå i beror dels på vad som finns i folks fönster, menar han.  Han tar upp adventsljusstaken som ett 

exempel på vad en ”god svensk” har i fönstret. Runt adventsljusstaken tycks en slags kollektiv 

överenskommelse finnas: under advent förväntas en julfirande svensk ha en sjuarmad elljusstake i 

fönstret. Adventsljusstaken skulle därför kunna beskrivas som en prydnadssak för folket. Folket, 

enligt sociologen Pierre Bourdieus kategorisering skulle också kunna beskrivas som arbetarklassen 

(Borda & Lundin1986:68). Synonymt med folket skulle också kunna vara ”en god svensk”, som 

Adam, med ironi, uttrycker det. Den gode svensken tycks för Adam vara någon som tar ansvar för 

sin omgivning, någon som bryr som om vad grannarna tycker. Ironin använder han sig av för att 

visa på att han är medveten om att hans ord kan tolkas som hårda. Han är rädd för att det kan låta 

dömande att definiera vad som räknas som trevligt i ett fönster, men han har ändå en åsikt i frågan. 

Krukväxter gör för honom ett fönster och ett helt grannskap mer positiv laddat. Växter i fönstret blir

ett sätt att ta ansvar för sin omgivning. Men varför bry sig om att göra det behagligt för andras 

ögon?

Att veta hur en ska bete sig i olika sociala sammanhang är avhängigt av ens bakgrund och 

uppväxtförhållanden, enligt Bourdieu (1993:298). I Adams fall skulle det kunna tolkas som att han 

under sin uppväxt har fått lära sig att det är viktigt att det ser trevligt och levande ut i fönstret. Det 

är viktigt att det står en adventsljusstake där till jul, liksom det är viktigt att visa att en tar hand om 

sina växter. Det är dock inte alla som ser det som lika viktigt att visa att en anstränger sig för att 

göra det trevligt, men de som gör det har sina skäl. Enligt Beverley Skeggs studier av kvinnor i 

England som tillskrivits en arbetarbakgrund, så har det för dem varit oerhört viktigt att visa att de 

anstränger sig. De vill bli sedda som någon som tar hand om sitt hem. För arbetarklassen förstådd 

som en kategori förknippad med mindre ekonomiska medel blir det tvunget att ta hand om 

föremålen i hemmet. Att inte ta hand om sina ägodelar vore slösaktigt och tillvaratagandet blir en 

dygd. Det blir moraliskt riktigt att ta hand om sina prylar och att visa andra att en gör det. Det ses 

som respektabelt. Att eftersträva respektabilitet som ett sätt att ta avstånd från det slösaktiga eller 

oordentliga är ett sätt att vilja bli sedd av och legitimerad av den dominerande gruppen människor i 

samhället (Skeggs 1997:146-147). De dominerande har ett större kulturellt kapital och därmed 

makten att bestämma vad som räknas som respektabelt.. På det här viset skulle vi kunna förstå 

Adams trevliga fönster som ett sätt för honom positionera sig som någon som vill bli legitimerad 

som icke-slarvig och därmed respektabel. Hans subjektsposition kan därför tolkas som någon inte 

har makten att avgöra vad som är ”korrekt”, han rättar sig bara efter det som han förstår som 

”korrekt”. Det blir viktigt att visa omgivningen att han kan koden för vad som räknas som 

respektabelt, även om omgivningen är osynlig.

Den osynlige betraktaren kan också vara någon med helt annan förmodad uppfattning om 
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smak. Att visa att viljan finns att göra ett trevligt intryck är en sak. Då positionerar en sig mot dem 

som förväntas bedöma en. För Adam är det viktigt att visa att han är någon som har levande fönster.

För människor med annan bakgrund riktar sig fönstret mot andra typer av blickar och arenan 

förväntas få en annan publik.

7.4 Min monstera - din trend

Krukväxten monstera hade en självklar plats som prydnadsväxt i de svenska hemmen under 1970-

talet. Det går att läsa i inredningstidningar och krukväxtlexikon från den tiden (jmf 350 krukväxter, 

1977, Stora boken om krukväxter 1979).  Sedan dess tycks den fallit i glömska för att på nytt få ett 

uppsving. Den syns i inredningstidningar och anses numera som en trendig växt:

Visst går det trender i växter! Vårens gröna uppstickare är en 
grafisk fullpoängare. Den är lätt att sköta, men kan bli lite vild. 
Den är dekorativ, men också bra på att samla damm. Möt 
monsteran – vårens stora trendväxt vars stora, karaktäristiska 
blad nu dyker upp som mönster på alltifrån textil till porslin. 
(Elle Decoration, 2014)

Eller som butikskedjan Plantagen beskriver den på sin hemsida:

“Mycket robust, ståtlig och trendig bladväxt med stora, blanka gröna blad” (Plantagen, 2015)

I en bostadsrätt i Malmös östra innerstad är väggarna vita och köksfönstret gardinlöst. 

Rummet är möblerat med namnkunniga designermöbler, få prydnadssaker och heller inga tavlor på 

väggarna. Däremot ligger det en del saker framme på matsalsbordet, som en ryggsäck av märket 

Fjällräven, några A4-papper och ett fodral till en smartphone. Krukväxterna står för den närmast 

enda dekorationen i fönstrena, sånär som på en handgjord porslinspjäs. Här bor Simon tillsammans 

med sin pojkvän Olle. I köksfönstret, respektive på en pall i vardagsrummet, står varsin monstera.

Vi har alltid haft monstera hemma [...] det är en av de få 
blommorna, eller växterna som jag tycker, liksom ja, på nåt vis 
förknippar mig med.[...] Men det känns lite jobbigt tycker jag, 
att nu har den börjat bli, ahmen jag vet inte, lite så här hipp 
blomma. (Intervju med Simon, 2015-10-14)

Simon har vuxit upp med krukväxten monstera. Han nämner senare under intervjutillfället att hans 

föräldrar hade flera stycken och att växten därför har präglat hans föräldrahem. Han känner att den 
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representerar hans uppväxt. Under intervjun i hans hem möts jag av en självsäkerhet kring stil och 

smak. Simon är likt sina bägge föräldrar utbildad arkitekt och skulle enligt Bourdieus 

kapitalssystem besitta högt ekonomiskt och kulturellt kapital.  Utifrån ens förmåga att tillskansa sig 

eller inneha de olika kapitalformerna, så stiger ens status, men bara om kapitalformen betraktas som

legitim av omgivningen (Skeggs 1997:24).  Just arkitekter skulle kunna betraktas som en profession

där ens estetiska förmåga efterfrågas. Alltså, så länge en arkitekt konnonteras med exempelvis 

estetiska kvaliteter, så tillmäts den ett högt kulturellt kapital. Med andra ord skulle Simons föräldrar 

av Bourdieu definieras som den dominerande klassen. De besitter därmed, enligt Bourdieu, 

tolkningsföreträde om vad som är god smak (Borda & Lundin1986:68). När Simon beskriver sitt 

föräldrahem i Stockholms södra innerstad tolkar jag det som att han är uppvuxen med tankar om 

smak som något som inte kan köpas för pengar. Smaken förvaltas i arvet från föräldrarna och ger 

honom kulturellt kapital som i sin tur påverkar hans subjektsposition som någon med makt, någon 

som kan göra anspråk på att veta vad som är ”korrekt” smak. Bland annat berättar Simon om en 

Alvar Aalto-pall2 som stått i hans pappas arbetsrum och som nu har ett stort känslomässigt värde i 

hans egna hem.  Alvar Aalto-pallen skulle kunna tolkas som en symbol för Simons inlärda 

uppfattning om god smak och samma symboliska värde skulle även kunna tillskrivas monsteran. 

Simon uttrycker att det känns jobbigt att monsteran har blivit betraktad som hipp och 

populär. Det betyder att det är fler än Simon som har den i sina hem. Monsteran blir inte lika 

speciell i hans ögon längre. När monsteran nu går att köpa på vilket varuhus som helst, till exempel 

Plantagen, så har den återigen blivit tillgänglig för den breda massan, något som var och en kan ha 

hemma och den blir inte längre unik. Monsteran blir mindre intressant för Simon att identifiera sig 

med när den inte står för något säreget längre (Bourdieu 1993:248), för som Bourdieu beskriver: 

“Smaken ombesörjer således i praktiken tingens omvandling till särskilda och särskiljande tecken, 

till kontinuerliga fördelningar och diskontinuerliga motsatspar [...]det vill säga symboliska uttryck 

för klasspositionen.” (Bourdieu 1993:304)”. Det här sättet att ta avstånd och avgränsa sig från det 

en menar är till exempel för folkligt kallar Bourdieu distinktion. Simon har valt ut monsteran som 

en av sina favoritväxter för att den står för hans (inlärda) smak. Den står för en avgränsning mellan 

honom och de som hittills inte förstått dess estetiska kvalitet. De lättillgängliga monsterorna blir ett 

inkräktande på Simon stil, hans smak. När vem som helst kan köpa en monstera blir den ointressant 

för någon som vill vara den som med hjälp av sin inlärda känsla för vad som är estetiskt och vackert

visar vägen för den goda smaken (Borda & Lundin 1986:70). När monsteran misstänks finnas i hem

2 Alvar Aalto var en finsk stilbildande funktionalistisk arkitekt och möbeldesigner som verkade under början och mitten
av 1900-talet. Källa: Nationalencyklopedin, Alvar Aalto. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alvar-aalto 
(hämtad 2015-12-14)
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där ägaren inte reflekterar över dess estetiska kvaliteter utan bara följt en trend, skulle Simon lika 

gärna kunna tas för någon som också bara hakat på den här trenden. Att påtala monsteran och dess 

exklusivitet (den hade innan andra började köpa den) som något som är förknippat med Simon 

själv, blir ett sätt för honom att göra en distinktion mellan sig och de ”hippa” människorna som 

följer trender istället för att lita på sin egen smak.

                                                                                          Simons monstera. (Foto:författaren)                

7.5  Krukor - med eller utan patina            

Det är tydligt att mina informanter har olika syn på vad som är fint och vad som är fult. Som ytterli-

gare ett exempel på hur distinktion av smak görs har jag valt en annan komponent i fönsterprydan-

det: själva krukan.

Ovanpå en teakbokhylla i hallen på det vitlackade trägolvet står tre stycken palettblad i tre 

identiska lerkrukor. Krukorna är mer eller mindre täckta av kalkfläckar.

M: Ja, det kan jag ju säga att jag tycker bättre om terrakottakru-
kor som är, som ser använda ut, än helt nya. Jag har några nya 
från IKEA, men[...] jag tycker om när det ser använt ut.
SNP: Kan det hända att du köper krukor som redan är använda?
Eller finns det liksom en charm med att man ska ha använt dem 
själv till att bli slitna?
M: Ehm, visst! Skulle jag välja så hade jag velat kalka upp dem 
själv. Ställa dem utomhus i några månader, sånt. Men det tar ju 
ett tag, […] Men just nu så köper jag redan använda. Dels för 
att de ofta är billigare, och för att det är finare, tycker jag. 
(Intervju med Magdalena, 2015-10-12)

Magdalena bor ensam i en hyresrätt i centrala Malmö. Hennes lägenhet ser prydlig ut. Här är fullt 

med prylar, men allting känns som att det har sin väl valda plats. Här och var ligger 

inredningsmagasin som skulle kunna vara inspiration till hennes inredning. Palettblad, 

rosengeranium och elefantöra delar plats i fönstren tillsammans med travar av böcker som fungerar 
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som upphöjare för växterna. De flesta krukorna har olika fat undertill. Inte många har ytterkrukor. 

Magdalena säger att hon tycker bättre om lerkrukor som en ser är använda, som ser gamla ut. Hon 

har också krukor som inte är gamla. Dem skulle hon gärna vilja hinna ge det rätta utseendet, det 

använda. Det som eventuellt skulle vara det mer genuina sättet i Magdalenas ögon, är att vänta ut 

den naturliga patinan från kalken. Det är dock något hon inte anser sig ha tid med nu. Det kräver 

tålamod, därför köper hon redan använda.

    Det går att ana att Magdalena förhåller sig till inredningstidningarna som hon har liggandes 

hemma. Hennes smak blir därigenom influerad av de som har fått möjlighet att uttala sig om vad 

som kan vara vägledande i inredningssammahang. De som skriver i inredningsmagasinen dikterar 

villkoren för den legitima smaken, alltså smaken som den dominerande klassen har, att jämföra med

med arkitekterna (Borda & Lundin 1986:69). De besitter en position där de får tolkningsföreträde 

för vad som kan betraktas som trendigt. Enligt inredningstidningarna är det trendigt att ha 

kalkfläckiga krukor. Det går att läsa i åtskilliga tidningar och bloggar 

(blogg.skonahem.com/mormorsglamour/hur-du-skapar-den-perfekta-patinan-pa-terrakottakrukor-

och-loppistips/, 2015). 

De oregelbundna, vita fläckarna på krukorna skulle också kunna tolkas som smuts. För 

Magdalena, är krukorna inte smutsiga. Kalkfläckarna skulle likväl kunna tyda på att hon är någon 

som har tid att lägga på sitt intresse och att ha tid kan ses som en markör för hög status 

(Albertsdóttir, 2010, Sydsvenskan). ”Några månader”, som det, enligt Magdalena, tar att få dem 

färdiga kräver tålamod. Att vara någon som har tid att lägga på sitt intresse är något som Magdalena

gärna tycks förknippa sig med.

Magdalena är inte rädd att hennes krukor ska se smutsiga ut. Hon förutsätter att de i hennes 

omgivning inte dömer henne som någon som har smutsiga krukor, hon vet att det är hon själv som 

tillåtit dem att se ut så. Eftersom resten av hennes hem ger ett städat och ordnat intryck så kan det 

tänkas att hon förlitar sig på att ingen skulle döma henne som slarvig bara för att hon har fläckar på 

krukorna. Hon ser sig därmed som respektabel. Magdalena använder de patinerade krukorna som 

bevis på att hon vet vad som är god smak, enligt Skegg för att identifiera sig med de som hon vill 

vara som (Skeggs 1997:137-138). Hennes välordnade hem blir ett slags kulturellt kapital hon 

förlitar sig på. För henne blir det en distinktion att visa att hon är någon som vet vad som är snyggt 

just nu, vad som är trendigt. Vad den dominerande klassen har presenterat som den goda smaken. 

Enligt Bourdieu förhåller sig dock Magdalena till den legitima smaken på samma sätt som den 

dominerade klassen förhåller sig till den dominerande klassen (Borda & Lundin 1986:69-70). 

Magdalena har lagt märke till vad den smakledande inredningstidningen presenterat som god smak, 

och följer tidningens smakråd. Hon är samtidigt medveten om att kalken kan betraktas som smuts, 
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men hennes trygghet i sitt kulturella kapital (det ordnande hemmet) ger henne råd att ha fläckar på 

krukorna. Ingen kommer ta henne för smutsig. Hennes fönster är inte riktat mot dem som har 

blicken inställd på att upptäcka smuts, utan på dem som ser att hon hänger med i trenderna. 

En som tvärtemot Magdalena inte gillar kalkfläckar på sina lerkrukor är Carina:

C: Alltså jag har ju haft det [terrakottakrukor], och sen är det ju 
det att har man såna som är oglaserade så blir de lite fula. Det 
blir såna här avlagringar på dem.
SNP: Du tycker det är fult?
C: Ja, lite. Jamen asså, ja det kan man säga. (Intervju med 
Carina, 2015-10-13)

Carinas hem är fullt av gröna krukväxter och prydnadsföremål och rummen kan likt Magdalenas, 

beskrivas som prydliga. Allt har sin plats. Här ligger dock inga inredningsmagasin framme. Carinas 

bakgrund, liksom Magdalenas, kan tolkas bestå av en inlärd syn på ett ordentligt hem som prydligt 

och städat, något som tycks skilja sig från Simons bakgrund, som skulle kunna tolkas ha en friare 

syn på städning just. I hans hem kan en ryggsäck obehindrat placeras på ett matbord, något som 

skulle kunna jämföras med Annette Rosengrens beskrivning av ett akademiskt hem (vilket kan 

betyda högt kulturellt kapital) som en plats där det råder en mer avslappnad inställning till städning 

(Rosengren 1991:55). En annan aspekt är också förväntan på dem utifrån deras kön. Enligt en 

normativ föreställning av kvinnor som mer lämpade för städning skulle det kunna förstås som att 

det blir viktigare för Magdalena och Carina än för Simon att det är städat hemma.

I Carinas kontext är prydlighet viktigt. En kruka med avlagringar är fult, enligt Carina. 

Lerkrukan behöver ha en ytterkruka utanpå för att bli prydlig. Det döljer det som är fult och skitigt, 

som avlagringar. Skit och smuts ska inte finnas i ett prydligt hem. Smuts definierar Mary Douglas 

som något relativt, men framför allt ser hon smuts som något som utgör en skiljelinje mellan det 

ordnade och det kaotiska (Douglas 1997:10,56): ”Vårt beteende rörande orenande utgör en reaktion 

som fördömer varje föremål eller föreställning med benägenhet att förvilla eller emotsäga våra 

invanda klassificeringar” (Douglas 1997:56). Hon menar vidare att för att förstå alla intryck vi möts

av dagligen har vi byggt upp system och mönster där vi lär oss känna igen och placera in föremål 

och förhållningssätt. Efterhand som namn på föremålen och förhållningssätten upprepas bekräftas 

deras plats i mönstret, ju mer våra nya upplevelser går att placera i systemet desto mer bekräftade 

och tillförlitliga blir de för oss. Smutsiga krukor bryter mot det som för Carina är konventionellt i 

respektabelt ett hem. Att prydlighet går före patina kan ses som en positionering mot det som är 

smutsigt, vilket i sin tur kan förklaras som en rädsla för att bli betraktad som okonventionell och 

oordentlig. De som är rädda för att bli betraktade som oordentliga, alltså orespektabla, är de vars 
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subjektsposition kan ses som begränsade i erhållandet av makt (Skeggs 1997: 27). Strävan efter att 

inte ha smutsiga krukor, att desidentifiera sig med dem som har det, blir alltså ett sätt för Carina att 

förhålla sig till den dominerande klassen. 

Kapitel 3

7.6 Plastblommor - inte i mitt fönster

Ett grönt och frodigt fönsterbräde kan enligt mina informanters utsago tyckas inge liv. Just 

beskrivningen av krukväxtens funktion som levande inslag i hemmet dyker frekvent upp bland 

samtliga mina informanters svar. Den levande krukväxtens betydelse i hemmet går också att hitta i 

etnologiska skrifter. Etnologen Clas Bergvall beskriver krukväxter som något som kan utgöra 

skillnaden mellan en bostad och ett hem (Bergvall 2007:135) och etnologiprofessor Nils-Arvid 

Bringéus beskriver krukväxten som ”ett föremål i hemmet som “talar om vår egen sociala eller 

kulturella position” (Bringéus 1990:30).

En prydnad som letat sig till en del hem och som vid första anblicken skulle kunna tas för en

krukväxt är något som dock inte alls får samma positiva omdöme som det levande exemplaret, 

nämligen plastblomman. Bringéus berättar i sin text Människan och föremålen i boken Människor 

& föremål  hur han får besök av en student hemma i sin sommarstuga. Studenten chockas över att 

han, professorn, har plastblommor i fönstren. Det stämde inte alls överens med studentens bild av 

vad en person med det ämbetet och tillhörande status borde ha i sina fönster och skickade senare 

”ett par riktiga krukväxter” till honom (Bringéus 1990:30). Levande blommor framför konstgjorda 

tilldelas här av Bringéus student en uppenbart högre status än dem i plast.

En som varit med och bidragit till synen på plastblommor som något stilmässigt fel är 

författaren och opinionsbildaren Ellen Key. Här uttrycker hon sig i ett citatet hämtat från Skönhet 

för alla från 1899 och återgivit i journalisten Per Svenssons bok Svenska hem – en bok om hur vi 

bor och varför:

[...] och ett par målade porslinsvaser med konstgjorda blommor 
“pryda” byrån! Det är allt detta fabriksbilliga, oäkta, granna och
från skilda håll sammanplockade, som gör den nya tidens hem 
så stillösa (Svensson 2002:42).

Key är tydlig med att hon inte gillar oäkta blommor. Varken målade på vasen eller ståendes i den. 

Dock ska det framhävas att det går att betrakta Ellen Keys syn på smak på andra sätt än rent 

föraktande, som det Svensson betonar. Texten är skriven precis inpå förra sekelskiftet med en 

funktionalistisk byggteknik och minimalistisk syn på inredning i antågande. Stilrent och 
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ändamålsenligt var ledord (Svensson 2002:40-41). Blommönster var något plottrigt, enligt Key. De 

som inte hade känsla för det estetiska köpte hem saker i grälla färger och blandade hejvilt. Endast 

hem utan sinne för smak och stil hade fabriksbilliga, det vill säga, storskaligt producerade föremål. 

Att istället satsa på stilrena möbler och textilier gjorde dem som ville visa att de hade känsla för det 

genuina, något som var de med stora ekonomiska medel förunnat. Ellen Keys stilförebilder var 

makarna Carl och Karin Larsson. Deras hem Sundborn med naturliga material som furu, klara 

färger och enkla hemvävda textilier fick fungera som företrädare för det tidiga 1900-talets goda 

smak (Svensson 2002:43). Key likt dåtidens andra stilbildare föraktade de småborgerliga hemmen 

som försökte efterlikna de ännu högre ståndens boningar. Hade en inte råd med panel av äkta 

ädelträ, fick målad furu fungera som kopia. Denna efterlikning såg Key som ett försök till 

förfalskning. Det var ett sätt att imitera och på så vis ett tecken på osäkerhet och svaghet. Här går att

göra en jämförelse med Pierre Bourdieus syn på de dominerande och de dominerade klasserna. De 

som betingar den goda smaken och de som följer den. Synen på de oäkta blommorna, tyg- eller 

plastblommorna kan ses som en del av den här imitationen som Key föraktar. En syn som till viss 

del kan ses leva kvar och reproduceras även idag, något vi kan se i följande citat från tre olika 

informanter:

C: Ousch! Aaaldrig i världen!
SNP: Varför inte?
C: Nä, men det finns ju inget liv i det. Nej, men det är ju 
fruktansvärt. Nej, det går ju inte. Usch!
SNP: Men vad står plastblomman för dig?
C: Död! Haha.
SNP: Varför tror du att folk har dem då?
C: För de bara är lata och inte har något omdöme. Hahaha! Ja, 
typ. (Intervju med Carina, 2015-10-13)

För Carina är det otänkbart med plastblommor. Enligt henne är det bara människor som är 

oförmögna att ta hand om levande blommor som har oäkta blommor, människor som är lata. Hon 

vill inte förknippas med lata människor. Med det uttalandet manifesterar hon också sin syn på sig 

själv. Mot bakgrund av sin egen mångfald av krukväxter ser hon sig själv som en flitig person med 

gott omdöme. För Carina ses det som något självklart att inte gilla plastblommor: “det går ju inte.” 

Hon uppfattar den gängse synen på plastblommor som negativ. Därför kan det ses som självklart för

henne att starkt ta avstånd från dem utan att vara rädd för att trampa någon på tårna. Dels för att 

aversionen för dem förstärker hennes identitet som någon som har bra hand om levande växter, dels 
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för att hon bekräftar och understödjer normen om det levande hemmet som något positivt. Det ger 

henne en position i förhållandet mellan det levande och det döda, det positiva och det negativa och 

förväntad status därefter, eftersom hon vill visa att hon kan reglerna kring hur en ska förhålla sig till

plastväxter, det oäkta. Det här går att jämföra med Bourdieus begrepp tillägnelsearbete. I samma 

stund som Carina bekräftar Ellen Keys disciplinerande diskurs kring plastblommor, så bidrar hon 

till att understödja den för att befästa sin egen position. Bourdieu förklarar tillägnelsen i 

ekonomiska termer: “konsumenten bidrar till att producera den produkt som han 

konsumerar”(Bourdieu 1993:248). Carina känner till och värnar om “produkten”, den levande 

växten. Hon förstår att det är mer “rätt” i Ellen Keys diskurs om plastblommor som oäkta, att gilla 

levande växter mer än “döda”, därför kan hon ta ställning mot dem och erhålla status som någon 

som värnar om det levande, hon visar återigen sin strävan att bli sedd som respektabel 

(Skeggs1997:31). Vilken inställning en har till plastblommor är dock avhängigt av vilken erfarenhet

och position i det sociala rummet som konsumenten har, menar Bourdieu (Bourdieu 1993:250). 

Med en annan position i det sociala rummet, alltså någon med en annan mer dominerande 

smakuppfattning, kan konsumenten lika självklart hävda att plastblommor inte nödvändigtvis är för 

någon utan omdöme. Vi tar Simon som exempel:

Det kan ju vara lite kul med plastblommor tänker jag. Jag tänker
att vi skulle kunna ha plastblommor om det var en del av 
nånting. Det finns ju jättefina installationer. Min kompis 
mamma har gjort en installation med plastblommor.[...] Liksom 
jag vill ha en sån [plastblomma], men jag vet att det inte är en 
riktig blomma och låtsas [inte] som att det är det. Men de som 
använder det så, det kanske är folk som inte har råd, de kanske 
vill ha snittblommor varje dag, men inte har råd. […]Det anses 
ganska fult tänker jag. Det är min bild. [...] (Intervju med 
Simon, 2015-10-14)

Simon är medveten om att han kan ha plastblommor, men bara så länge den inte försöker härma en 

levande växt. Enligt Simon är plastblomman som imitation för någon som inte har råd, som inte har 

ekonomiskt kapital. Skulle en däremot ha kulturellt kapital har en “råd” att ha en plastblomma. 

Simon berättar om sin relation till plastblommor som något som hans kompis mamma, en konstnär, 

dekorerat sina konstverk med, något som Bourdieu skulle förklara genererar kulturellt kapital. För 

Simon skulle det vara “lite kul med plastblommor”. För honom finns det ingen rädsla för att någon 

ska tro att han misslyckats med att ha råd att köpa levande (snitt)blommor eller hålla krukväxterna 

vid liv, för han skulle inte placera dem i fönstret, arenan för omvärldens blickar. Plastblommorna 
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har för Simon inte sin funktion som något som ska ge liv i fönstret, de blir en rolig detalj. Han 

skulle däremot inte vilja ha dem i fönstret, för då skulle det kunna ses som att han försöker imitera 

något han vet genomskådas. Återigen, Simon behöver inte oroa sig för att hans förhållande till 

plastblommorna ska tas för någon imitation. Han försöker inte få hemmet prydligt, något som 

ryggsäcken på bordet skulle kunna stå för.

Den enda av mina informanter som har plastblommor i hemmet är Petra. Så här säger hon 

om dels hur hon tror att synen på plastblommor varit och dels vad hon själv tycker att de signalerar.

P: Eh, det var nog mer en lite, det, var nog mer så lite som min 
dotter...[säger], lite mer trash. Alltså någon som kanske [har] 
fattigstämpel.
[…]
P: Alltså i fönstret vill jag helst inte ha plastblommor för du vet 
att plastblommor blir ju lite grönlila. Alltså, de blir inte så fina 
av solen [...] det ser väldigt fejkat ut. [...]
SNP: Mmm, varför är det viktigt att det inte ser fejkat ut i 
fönstret då?
P: Det ser inte så friskt ut. Kan jag känna. Alltså, blommor, jag 
tycker att det lite signalerar en friskhet, vitalitet hos folk som 
har enorma blommor liksom, som ormbunkar och sparrisar på 
piedestaler. Alltså, det är lite det här att bry sig. 
SNP: Vad tänker du att folk tänker om dig som har 
plastblommor då?
P: Jag vet inte om de har upptäckt det, hahaha! Jag vet inte 
[skrattandes] Men jag är ju väldigt öppen med att jag har liksom
misslyckats med mina blommor, så att jag har ju inte pratat så 
mycket om mina plastblommor, det har jag ju inte gjort. 
(Intervju med Petra 2015-10-15)

I Petras hem där intervjun äger rum finns både plastblommor och tåliga levande växter som 

garderobsblomma. Petra berättar att hennes familj satt högt värde på växtskötsel. Hennes släkt har 

haft trädgårdar och hon själv hade under 1970-talet fönstrena fyllda med gröna växter. Hon visade 

mig sina fotoalbum med bilder på hennes växter och uttryckte flera gånger under intervjun att hon 

ser det som ett misslyckande att inte längre ha ”gröna fingrar”. En anledning som hon själv angav 

som avgörande för att blommorna inte längre överlevde i hennes hem var när hon blev lämnad 

ensamstående och var nybliven student. All tid tycktes gå åt till hennes dotter och studierna. Det 

stressade henne och nu känner hon sig misslyckad.

Gröna växter är för Petra en dygd. I hennes familj tycks alla ha ”gröna fingrar”, det är ett tecken på 
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att lyckas. Därför blir det stigmatiserande när Petra inte klarar av att hålla sina växter levande. Det 

är inget hon säger sig försöka dölja: “jag är ju väldigt öppen med att jag har liksom misslyckats”. 

Men stigmat återstår då hon är tydlig med att hon inte vill ha dem i fönstret. Där folk utifrån kan se 

dem. Det skulle se tillgjort ut. Inne i rummet förlitar hon sig på att ingen riktigt sett att hon bytt ut 

de dödade blommorna mot plastblommor. Det skulle inte se friskt ut.  För att åter citera Nils-Arvid 

Bringéus: ”krukväxter [… ]talar om vår egen sociala eller kulturella position (Bringéus 1990:30).

“Död”, för den “som inte har råd”,”trashigt” är sådant som mina informanter konnoterar 

plastblommor med. Det som de alla är överens om, de som har plastblommor, likaså de som inte 

har, är att fönstret är det enda ställe där plastblomman inte får förekomma, denna arena för de 

osynliga blickarna utifrån. En betydande orsak till att levande krukväxter står i fönstret är för att de 

behöver solljus. En plastblomma behöver inte solljus, tvärtom, menar Petra, så blir de då 

missfärgade och avslöjas tydligare som en förfalskning, en imitation av något. Informanterna är 

medvetna om att det skulle vara ett försök till att imitera en levande växt och att det också lätt skulle

genomskådas. Det skulle synas att det är fejk och ägaren skulle tas för någon som försöker, men 

misslyckas. Det skulle kunna jämföras med konventionen i Douglas förklaring av samhället som 

innehållande en ordning som inte får brytas.  En plastblomma bryter ordningen om vad vi bestämt 

ska ställas i ett fönster (Douglas 1997:60).

Klass görs i synen på andra, arbetarklassen har definierades av medelklassen för att 

positionera sig gentemot andra, skriver Skeggs (1997:14). Moraliska värderingar kring 

“arbetarklassens” levene snarare än ekonomi har byggt upp synen på vilka de i “arbetarklassen” är. 

Till exempel vad och hur de äter, vilket språk de pratar eller hur deras hem ser ut (Skeggs 1997:15). 

Eller varför inte vilka blommor de har? Synen på plastblomman som något som tillhör 

arbetarklassen skulle kunna förklaras med vilka konnotationer den frambringar. Carina berättar att 

hon förknippar plastblomman med lata människor, Simon med folk som inte har ekonomi nog att ha

levande blommor. Detta skulle kunna tolkas som egenskaper som även arbetarklassen har fått stå 

för, men plastblomman i sig är inte underklass. En växt, levande som död, betyder inte automatiskt 

underklass. Den förtingligar eller materialiserar inte klasskategorin arbetarklass. Däremot när den 

som föremål identifierar föreställningar som finns om en specifik klass så görs den klassen. Det är 

när vi pratar om plastblomman som en arbetarklassblomma som arbetarklassen definieras och blir 

möjlig som kategori. Plastblomman får egenskapen som underklassblomma först när den nämns 

som underklassblomma. Vem förmodas ha plastblomman? Den med dålig smak, skulle mina 

informanters utsagor kunna tolkas som. Plastblomman är, som sagt, inte i sig ett arbetarklassting, 

utan det är bundet till kontext och person som uttalar det, avhängigt av vad den personen har för 

subjektsposition, alltså position i det sociala rummet och speglar i sin tur den personens position.
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8. Avslutande diskussion
Det som jag i min uppsats velat undersöka är krukväxtens roll i en subjektspositionering. Jag har 

försökt visa på vilket sätt mina informanters krukväxter talar om vilka de vill vara och vilka de inte 

vill vara har. Hur har krukväxterna kunnat visa på strävan efter respektabilitet och god smak? Hur 

kan krukväxten fungera som en klassmarkör? 

 I första kapitlet stöter vi på rädslan för crazy plant ladyn som visar på att för många växter kan 

förknippas med ett stigma. Torra blad kan bli betraktat som smuts och utgör en fara för den som vill

bli betraktad som respektabel. Den som klarar av att ha ett avslappnat förhållande till smuts är 

däremot inte lika rädd för att bli bedömd, eftersom den generellt är van vad att dominera villkoren 

för vad som egentligen räknas som smuts.

 I andra kapitlet fick en monstera fungera som distinktion för god smak. För Simon med sin 

bakgrund sprunget ur ett hem med högt kulturellt kapital blev monsteran ett sätt för honom att visa 

vem han vill vara: någon med sinne för det estetiska, samtidigt som han visar vem han inte vill vara:

en trendföljande hipster. På liknande sätt kan ens inställning till kalkfläckar på en lerkruka fungera 

som en positionering mot andra och göra subjektspositionen synlig.

 Genom krukväxtens placering i fönstret blir den inte bara utsatt för solens strålar utan också från 

förbipasserandes blickar utifrån. På den där skiljelinjen mellan det offentliga och det privata sätter 

informanterna inte vad som helst, en plastblomma till exempel. Plastblomman kan ses bära på ett 

arv av förakt från äldre tiders smakbedömare. Diskursen kring plastblomman som en imitation och 

därav något negativt att förknippas med reproduceras även av mina informanter. Vikten av det 

genuina och äkta syns också i förhållandet till patinan på Magdalenas lerkrukor.

 Oavsett om de själva äger en plastblomma eller inte, så förhåller sig informanterna till 

diskursen om den genom att inte vilja sätta den i fönstret. Informanternas förhållande till så väl 

plastblomman som till andra växter ger oss en glimt av hur de ser på sig själva och förhållandet till 

andra. Klass görs i föreställningen om andra, när vi klassificerar varandra, eller snarare de andra 

(Skeggs 1997:16). Mina informanters inställning till plastblommor speglar deras subjektsposition. 

Med andra ord, deras förmåga att erhålla symboliskt kapital och hur de positionerar sig gentemot 

andra. Hur de vill se på sig själva visar sig främst genom deras egen inställning till plastblomman. 

Klass konstitueras genom synen på växterna och vem som äger dem. Det blir i konnotationerna som 

betraktaren lägger på krukväxten som den synliggör sin egen subjektsposition. Synen på 

plastblomman kommunicerar alltså ut subjektspositionen, vilket skulle kunna ge talesättet ”att tala 

med blommor” en ny innebörd.
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8.1 Vidare forskning

Under mina intervjuer har det framkommit värderingar om specifika krukväxter. Pelargoner och 

orkidéer har mer eller mindre alla informanter berört och just dessa krukväxter har varit förknippade

med särskilda egenskaper hos ägaren. Jag hade i framtiden gärna velat göra en utvidgad 

kartläggning av specifika krukväxter för att fördjupa mig i uppfattningar om dem och deras ägare ur

fler perspektiv än just klasskategoriseringen.
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