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Sammanfattning 
 
Vad är en hipster? Hipstern omges av diffusa och svårdefinierade beskrivningar. Hipsterns 
egna ovilja att etikettera sig själv som hipster bidrar till att fenomenet är svårfångat. På grund 
av detta väcks frågor kring fenomenet: Finns egentligen hipstern och vad innefattar hipsterfe-
nomenet? Är det en subkultur eller inte? Är det nojiga och självcentrerade individer? Eller 
individer med en kulturell, autentisk och framförallt unik smak och raffinerad känsla för stil? 
Syftet med denna studie är att analysera och belysa mönster i medias framställning samt kon-
struktion av hipstern och bidra med en djupare förståelse för vad hipsterfenomenet innebär. 
Hipstern återspeglar det senmoderna samhället med sin motvilja att anpassa sig till kollektivet 
och därför blir hipstern extra intressant att studera. Av den anledningen har vi valt att under-
söka: Hur framställs hipstern i media? I vår studie fann vi tre distinkta diskurser som besvarar 
hur hipstern framställs. Dessa var: Den ironiska framställningen av hipstern, Hipstern, ett 
uttryck för dagens samhälle samt Hipsterns levnadsstil och smak. Resultatet visar att hipstern 
speglar det klimat som finns i samhället idag.  
 
Nyckelord: hipster, hipsterfenomen, individualism, kritisk diskursanalys, subkultur 
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Inledning  
 
Inspirationen till denna studie grundar sig i ett intresse för den senmoderna individens identi-
tetsskapande och individualiseringsprocess. Med det som utgångspunkt började vår tankepro-
cess gestalta sig i en vilja att undersöka huruvida man kan tala om en unik identitet i dagens 
senmoderna samhälle. För att fördjupa oss i dessa processer har vi valt att ta avstamp i ett 
diffust estetiskt fenomen som har fängslat vårt intresse, den så kallade hipsterkulturen. Hips-
tern som begrepp tros har myntats under 1940-talet, där begreppet användes för att beskriva 
jazzdedikerade män. Det som beskrevs vara en hipster på den tiden var vita män som försökte 
anamma svarta jazzmusikers kultur och identitet. Begreppet är sprunget ur att dessa individers 
sätt att agera och klä sig ansågs vara hippt (Hebdige, 1970: 46-48). Det moderna hipsterbe-
greppet, som vi idag är mer bekanta vid, uppkom i den bohemiska stadsdelen Williamsburg i 
New York. Idag kan man snarare säga att hipstern är ett samlingsbegrepp för en mängd olika 
stilar och uttryck som hipstern bygger upp sin identitet med. Det som är viktigt inom hipster-
kulturen idag verkar vara en stark vilja att gestalta samt upprätthålla en unik och originell 
identitet. Ytterligare en aspekt som väckte vårt intresse är att hipstern tycks ha en ovilja att 
definiera sig själv som hipster och i och med det erkänna att denna tillhör en viss grupp eller 
subkultur. Hipsterkulturen kännetecknas av individualitet då ett sökande efter det exklusiva, 
att aktivt välja och sedan skapa unika attribut anges vara en tydlig aspekt hos hipstern. Det 
blir på så sätt en individuell ”skattjakt” efter företeelser som symboliserar en unik och ojäm-
förbar identitet. Detta gör att hipstern är ett intressant sociologiskt fenomen att studera ef-
tersom hipstern avspeglar många aspekter i vårt senmoderna samhället. Det finns däremot 
ingen tidigare forskning som berör hipsterfenomenet, vilket gör att denna studie bidrar med 
att kartlägga hipsterns diffusa definitioner och ge en djupare förståelse i vad hipsterfenomenet 
faktiskt innebär. 
 
Hipsterkulturen 
Att träda in i hipsterkulturen innebär att en mängd diffusa, ironiska och komiska beskrivning-
ar synliggörs. Frågor väcks om hipsterkulturen består av fria och obekymrade individer eller 
nojiga och självcentrerade individer med en säregen stil och raffinerad smak. Robert Lanhams 
The Hipsters Handbook ger en humoristisk översikt av hipsterfenomenets utmärkande och 
viktiga drag. Samtidigt visar Lanham ett genuint intresse i att försöka kartlägga och förstå 
aspekter inom hipsterkulturen. Enligt Lanham (2002) är det som utmärker hipsterfenomenet 
en ovilja att definiera sig själv som hipster (13). Detta gör att hela hipsterfenomenet blir snå-
rigt och svårdefinierat då det finns en dubbelhet i att andra talar om hipstern på ett specifikt 
sätt. Det finns sålunda tydliga definitioner på vad hipstern är men det blir problematiskt då 
hipstern inte vill godkänna definitionerna själv. Denna ovilja kan förklaras som ett motstånd 
att tillskriva sig själv en specifik grupptillhörighet eftersom hipsterns unika identitet kan bli 
hotad då benämningen gör att den blir likasinnad med andra i en grupp. Detta kan betraktas 
som att hipstern inte är intresserad av att vara en del av ett kollektiv, utan istället bygger sin 
identitet på jakten att vara unik och nyskapande. Hipsterns motvilja att kategoriseras och er-
känna sin tillhörighet leder sålunda till att det är svårt att urskilja gemensamma värderingar 
mellan individer inom hipsterkulturen, målet för hipstern verkar istället vara att inge en känsla 
av att veta något som ingen annan vet. Ännu en möjlig anledning till hipsterns motvilja att 
definiera sig som detta kan baseras på den förutfattade föreställningen om att en hipster är en 
egoistisk och självcentrerad personlighet som inte bryr sig om någon annan än sig själv och 
sin levnadsstil. 
 
Hipsterfenomenet ska snarare betraktas som en levnadsstil som innefattar ett stort intresse för 
estetik, mode och kultur. Enligt Lanham (2002) gör hipstern medvetna val för att särskilja sig 
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från mängden och uppvisar därför ett starkt motstånd mot det som anses vara mainstream och 
kommersiellt. Ur ett hipsters perspektiv handlar mainstream om allt som är massproducerat 
och lättillgängligt. I och med massproducering har allmänheten tillgång och möjlighet till att 
konsumera produkterna vilket leder till att det förlorar sin autenticitet och sitt symboliska 
värde. Istället vill en hipster gärna agera som trendsättare och måste därför lära sig att ur-
skönja trender för att kunna konsumera unika varor. Detta leder till att en hipster alltid är 
medveten om sitt sätt att klä sig och vill genom en kreativ stil särskilja sig från andra (12-13).  

Identitetsskapande inom hipsterkulturen 
Hipsterkulturen omges av en mängd förutfattade meningar. Dessa innefattar allt från medelål-
ders män med skägg eller mustasch som att klä sig på ett utmärkande sätt enbart för att skilja 
sig från andra till individer som ägnar sin fritid åt att baka ett nytt och spännande bröd och 
brygger öl med säregna smaker. Likaså individer som kritiserar andra hipsters utan att reflek-
tera över att det möjligtvis enbart är en speglig av dem själva. Trots alla humoristiska och 
ironiska beskrivningar är en unik identitet onekligen en central aspekt inom hipsterkulturen. 
Samtidigt innefattar rollen ett socialt tvång då de riktlinjer som finns för att kunna identifiera 
sig själv som unik och nytänkande måste följas. En hipster kan ses uttrycka mycket av sin 
unika identitet med hjälp av mode och stil. Mode, stil och jakt på unika företeelser ger liv åt 
hipsterkulturen. Historisk har man sett att en individs identitet alltid har uttryckts genom olika 
sätt att smycka sin kropp. Kläder och utsmyckningar gör att man kan läsa av en individs status 
samt tillhörighet och stilen blir likaså tecken och bevis på dennes identitet. En individs kläder 
och konsumtion ger alltså uttryck för vem man är. Vårt vardagliga konsumerande kan inte ses 
som oskyldigt utan det finns en medveten tanke bakom hur en individ vill framställa sig. 
Bourdieu poängterar att stil handlar om makt och därutöver ett sätt att markera social tillhö-
righet (Hammarén & Johansson, 2009: 32-35). 
 
Hipstern är intressant att studera eftersom det är ett uppenbart senmodernt sociologiskt feno-
men, då det hävdas att individualitet inte har funnits i tidigare, mer traditionella samhällen. I 
förmoderna epoker talades det inte om en unik karaktär eller specifika möjligheter, utan en 
individs attribut var relativt fasta och styrdes utifrån ett mycket starkt kollektivt medvetande. 
Detta ledde till att individen inte hade några individuella attribut eller kännetecken i mer trad-
itionella samhällen. Därför fanns det inget utrymme för individualitet och förenklat kan man 
säga att individen som fenomen inte existerade i det traditionella samhället utan identitets-
skapandet styrdes av rådande strukturer. Föreställningen om att alla individer har en unik 
identitet och specifika möjligheter är nytt för det moderna samhället. Tidigare var man mer 
passiv i sitt identitetsskapande, som till stor del styrdes av ett kollektivt medvetande. Den en-
skilda individen och individualitet hamnade i fokus under uppkomsten av moderna samhällen. 
Idag betraktas individen själv ha ansvar för sitt identitetsskapande (Giddens, 2008: 94-95). I 
dagens senmoderna samhälle är alltså individen själv alltmer aktivt i processen att skapa sin 
egna, unika identitet. Individen riktar mer fokus och energi på sig själv då individen står i 
centrum och i sin tur blir det allt viktigare att utveckla en unik identitet. Inom hipsterkulturen 
synliggörs detta eftersom en viktig uppgift är att kunna uppvisa en unik identitet med hjälp av 
mode, smak och framtoning. En intressant aspekt att poängtera är att i hipsterkulturen handlar 
det emellertid om ”rätt” mode, smak och framtoning. Vi har möjlighet, på grund av globali-
sering och det konsumtionssamhälle som råder, att bli alltmer inspirerade och påverkade. I 
och med internets framväxt ser vi idag den virtuella verkligheten som en självklar del av vår 
vardag och det resulterar i att vi påverkas konstant. Gränsen mellan en virtuell verklighet och 
verkligheten i sig suddas ut mer och mer och på så sätt är den virtuella verkligheten snarare en 
förlängning av verkligheten i sig. Speciellt media har en stor roll i den senmoderna individens 
liv. Medierna påverkar både individen och kulturen i samhället och man kan se medierna ur 
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två perspektiv, dels är medierna en av de mäktigaste aktörerna till att skapa samtidskultur och 
dels kan medierna betraktas som en spegelbild av samhället och kulturens uppbyggnad. Man 
inser att medierna tränger sig in i individens vardagsliv då den blir en del av konstruktionen 
av vår verklighet (Hammarén & Johansson, 2009: 43-45). 
 
Giddens (2008) ger även en intressant vinkel på identitetsskapande i det senmoderna sam-
hället, något som han kallar för ett reflexivt projekt. I och med att det moderna samhället 
symboliseras av en snabb förändring måste individens identitet anpassas och förändras i takt 
med samhällets klimat (45-47). Med ett reflexivt projekt menas att individen rutinmässigt 
måste skapa och bevara sin självidentitet genom reflexiva handlingar. Identitet är ingenting 
som individen föds med, utan är någonting som ständigt måsta skapas (Giddens, 2008: 67-
68). Synen på individen som ett reflexivt projekt är en produkt av moderniteten. Enligt Gid-
dens har individen skaffat sig kontroll över sina handlingar och är deltagande i de beslut som 
omfattar sig själv och sin omgivning, något som tidigare styrdes av samhällets struktur. Såle-
des blir det den enskilda individens uppgift att själv skapa sin identitet (Giddens, 2008: 249-
251). Med andra ord har individen fria val i sin identitetsskapandeprocess. Samtidigt finns det 
en dubbelhet i detta då individen anses ha ett fritt val men ändå tvingas välja. Det fria valet 
innebär alltfler möjligheter men paradoxalt nog är det också ett tvång. Vi kan med relativt 
enkla medel bygga upp en personlig stil och försöka särskilja oss från andra individer men 
samtidigt blir det svårt att hitta en unik identitet då vi ständigt påverkas av yttre faktorer på ett 
allt större plan. Vi omringas av uppfattningar och åsikter om hur en individ ska vara och vad 
som anses vara ”rätt” alternativt ”fel”. I hipsterns jakt på att vara så unik och originell som 
möjligt uppstår det, underligt nog, att individualitet kan gå förlorad då det framkommer att 
samtliga strävar efter samma sak. Med utgångspunkt i hipsterkulturen är den ständigt förän-
derliga identiteten synlig då en hipsters stil och uttryck varierar i takt med att nyanser i sam-
hället förändras.   
 
Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna undersökning är att analysera och belysa mönster i medias framställning 
och konstruktion av hipstern och den kultur denna förknippas med. Vi fördjupar oss i medias 
konstruktion av hipsterkulturen för att hitta dominerande uppfattningar och mönster som kän-
netecknar fenomenet. Den kritiska diskursanalysen som val av metod kan hjälpa oss att få 
svar på vår frågeställning på ett tillfredsställande sätt då vi undersöker diskurserna som en 
form av social praktik som både konstituerar och konstruerar den sociala världen. Det är i hur 
hipsterfenomenet framställs och konstrueras som mönster och dominerande uppfattningar 
angående hipsterkulturen träder fram.  
 
Med hänsyn till detta lyder vår frågeställning: Hur konstrueras hipstern i media?  
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Disposition 
 
Studiens syfte är att undersöka hur hipstern konstrueras i media och härmed redogör vi för 
studiens disposition. I avsnittet tidigare forskning har vi delat upp resultatet av tidigare 
forskning under olika teman för att, på ett tydligt sätt, klargöra vilken forskning som har ge-
nomförts på området. På så sätt kan vi placera in vår studie inom forskningsfältet och därefter 
se vad vår studie bidrar med. Under dessa olika teman redogör vi för artiklarnas syfte och 
vilket resultat som funnits. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar den teoretiska refe-
rensramen där vi presenterar de teorier som ligger till grund för vår studie. Detta är teorier 
som berör subkulturer, Bourdieu och Goffmans dramaturgiska syn på interaktion. Avsnittet 
som sedan följer behandlar vilken metod vi har använt oss av. Under detta avsnitt börjar vi 
med att beskriva innebörden av ett allmänt diskursivt- och socialkonstruktionistiskt perspektiv 
för att sedan introducera vår valda metod, den kritiska diskursanalysen. Vi redogör för hur 
den kritiska diskursanalysen används och motiverar varför vi valt den. Sedan kommer vi att 
redogöra för vårt datamaterial, urval och den datainsamling vi använt oss av till studiens re-
sultat. Efter det kommer en beskrivning över hur vi gått till väga i vårt analysförfarande och 
där redogörs för vilken begreppsapparat som används i analysen. Slutligen diskuterar vi vilka 
etiska överväganden som påverkar vår studie. I resultatet inleder vi med en lingvistisk texta-
nalys där vi redogör för artiklarnas innehåll för att sedan i nästa steg, diskursiva praktiken, 
kunna identifiera rådande diskurser. Dessa diskurser presenteras under tre teman. Avslut-
ningsvis för vi en diskussion där vi sammanställer vårt resultat i förhållande till dessa tidigare 
nämnda avsnitt. Slutligen för vi en självkritisk diskussion och lägger fram förslag kring fram-
tida forskning.  

Tidigare forskning  
 
Under denna rubrik presenterar vi en analys av tidigare forskning under teman hipsterkultur, 
en form av subkultur?, identitetsskapande utifrån stil och smak samt konsumtionens roll i 
identitetsskapande. I vårt sökande har vi utgått ifrån databasen Sociological abstracts där vi 
sökt efter artiklar innehållande sökorden, subkultur, identitetsskapande, konsumtion, mode 
och smak. Inledningsvis sökte vi tidigare forskning kring hipsterkultur eller hipsterism men 
insåg snabbt att forskning kring detta diffusa fenomen är väldigt begränsat. För att fördjupa 
oss i fenomenet använde vi oss istället av forskning kring centrala drag som kategoriserar 
hipsterkulturen, såsom mode och smak och konsumtion. I och med att hipsterkulturen har 
vissa liknande drag som man vanligtvis har menat att subkulturer har berörde vi i vår sökning 
efter tidigare forskning även andra former av subkulturer. Avslutningsvis diskuterar vi den 
tidigare forskningen och dess relevans i vår studie. Vi diskuterar även vad vår studie kan 
komma att bidra med inom området.  
 

Hipsterkultur, en form av subkultur?  
Under denna rubrik redogör vi för hur tidigare forskning förhåller sig till temat subkultur. 
Detta anser vi är relevant och intressant att diskutera då vi ser att hipsterkulturen i viss mån 
kan liknas vid en subkultur. Trots att mycket inom hipsterkulturen är svävande och svårdefi-
nierat finns det ändå tydliga aspekter och underliggande tankemotiv som gör det möjligt att 
kunna definiera hipsterfenomenet och därmed kunna tala om det som en subkultur. Här kom-
mer vi att behandla allmänna drag inom subkulturer. Vi har även valt att presentera forskning 
kring mer säregna och specifika subkulturer för att få en djupare förståelse av subkulturer i 



5	  
	   	  

sig. I sökande efter tidigare forskning upptäckte vi att det fanns rikligt med tidigare forskning 
kring specifika subkulturer samt subkulturer i sig. 
 
Williams (2006) har i sin studie undersökt hur musik, identitet och numera internet har en 
avgörande roll i en straightedge ungdomlig subkultur. Williams förklarar att subkulturer ofta 
kopplas samman i termer av musik och stil, det vill säga konsumtionen för ett visst klädes-
plagg eller en specifik musiksmak definierar olika subkultur. Willams har utifrån en etnogra-
fisk ståndpunkt undersökt ett internetforum där det primära syftet med studien var att analy-
sera den pågående interaktionen. Efter några dagar insåg Williams att internet fungerade som 
en viktig källa till konflikter mellan deltagarna i forumet och i takt med det riktade Williams 
sitt fokus på interaktionen i forumet samt hur medlemmarna konstruerar samt förhandlar sin 
identitet med hänsyn till den subkulturen. Resultatet visar att tack vare internets tillgänglighet 
finns det numera möjlighet för fler att kunna delta i subkulturer. Även subkulturer som tidi-
gare har varit svåra att nå blir alltmer tillgängliga, genom att nya former av subkulturer som är 
begränsade till internet växer fram. Subkulturer är inte längre beroende av fysiska interaktion-
er eller ett specifikt ställe eller scen, utan kan både skapas och bibehållas med hjälp av inter-
net och media. Funktionen för internetforumen agerade som en resurs för subkulturen och ett 
sätt att uttrycka tillhörigheten till subkulturen. Williams studie visar likaså hur subkulturer 
sprider sig globalt med hjälp av internet. Internet agerar som en ny, dock ifrågasatt, social 
scen där utrymme för att samtliga kan vara delaktiga finns och där en ny plattform för identi-
tetskonstruktion och förhandling möjliggörs. 
 
Bennet (1999) har gjort en ettårig etnografisk studie av en dans- och musikscen i England. 
Utifrån sin studie tar Bennet en kritisk ställning till det mer traditionella idéerna kring subkul-
turer. Bennet menar att subkulturer snarare ska förstås som en grupp med flytande gränser 
samt flytande medlemskap, i motsats till koherens och fasthet. För att förstå hur subkulturer 
gestaltar sig i dagens samhälle refererar Bennet till Maffesolis (1996) teorier angående 
nystammar, som kan ses som en reaktion mot det väletablerade subkulturbegreppet. Begrep-
pet subkultur ersätts med postmoderna stammar som betecknar medlemmarnas temporära och 
alltmer flytande förbindelser. Nystammar innefattar flytande gränser och med mer flytande 
medlemskriterier än hos traditionella beskrivningar kring subkultur. I dagens samhälle, som 
kännetecknas av konsumtion och föränderlighet, är det inte lika betydelsefullt att definiera sig 
med en specifik grupp. Resultatet visar att individen innehar ett alltmer flytande medlemskap 
och snarare hoppar från en grupp till en annan.  
 
Fox (1987) har på samma sätt som tidigare artiklar använt sig av deltagande observation samt 
intervjuer där han undersöker punkkulturen i en lokal bar i USA. Puben anordnade en punk-
kväll en gång i veckan och genom det fick Fox kontakt med sina informanter. Informanterna 
innefattade medlemmar av punkkulturen men även icke medlemmar och människor som vi-
sade ett intresse för punkkulturen. Studien utgår från deltagande observationer, nio formella 
intervjuer och femton informella intervjuer. Resultatet visade att det fanns olika kategorier 
inom punkarkulturen beroende på individens engagemang. Individer som visade mest enga-
gemang inom punkkulturen hade minst antal medlemmar men anses vara kärnan i kulturen 
och har en avgörande roll. Dessa medlemmar visade en djupare lojalitet till punkkulturen och 
införlivade punkideologin.  
 
Schouten och McAlexander (1995) fördjupade sig i en motorcykelklubb med hjälp av en treå-
rig etnografisk studie. Syftet med studien var att få en bättre insikt i konsumenter och på vil-
ket sätt de organiserar sina liv och identiteter utifrån konsumtion. Genom att ta del av motor-
cykelklubbens konsumtionskultur insåg man att konsumtionsmönster bidrar till statusskillna-
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der inom subkulturen. Det är genom konsumtionsvarorna som medlemmarna relaterar till 
varandra samt delar mening och tycke. Således skapas relationerna genom konsumtionsbete-
ende. Resultatet visade att ju bättre statussymboler som medlemmen ägde desto högre grad 
fick medlemmen inom gruppen. Lindahl (2006) har likaså skrivit en studie i syfte att få en 
ökad förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med 
subkultur. Genom deltagande observationer och intervjuer under ett års tid tog Lindahl del av 
en subkultur inom friåkning och downhills-cykling. Intervjuerna gjordes på två olika fält, Åre 
i Sverige och Whistler i Kanada. Lindahls resultat kan sammanfattas på följande sätt; det är 
svårt att urskilja tydliga kännetecken på att individerna hör till subkulturen när de inte cyklar, 
då de inte bär sin ”uniform”. Det går ändå att visa att man tillhör subkulturen även privat, för 
dem som anser det viktigt, genom att bära symboler från vissa varumärken. Medlemmar inom 
subkulturen har ett specifikt beteende som signalerar vad som är godkänt beteende utifrån 
subkulturen synvinkel, man vill gärna sticka ut lite och skilja sig från mängden och det finns 
en stolthet i att vara udda och extrem. De använder sig också av ett speciellt språk som är 
svårt för utomstående att förstå. Subkulturen kan ses som ett socialt fenomen, då de oftast 
cyklar tillsammans och delar ett intresse i livsstilen utanför cyklingen. Det är en statusfylld 
och hierarkisk subkultur där skicklighet skattas högt. I takt med cyklisterna får erfarenhet 
byggs det subkulturella kapitalet upp. Det subkulturella kapitalet kännetecknar det som anses 
värdefullt eller statusfylld inom subkulturen och innefattar det som beskrivs tidigare. Ett av de 
viktigaste kapitalen är språket då man genom ett språk drar gränser och betonar skillnader 
mellan individer och grupper. Språket är likaså en viktig sammanhållande funktion i subkul-
turen eftersom det skapar gemenskap. Tack vare ett gemensamt språk skapas ett speciellt 
band.  Även konsumtionsföremål och olika varumärken spelar en stor roll i hur cyklisternas 
sociala identiteter skapas och uttrycks.  

Identitetsskapande utifrån smak och mode   
Under detta tema presenterar vi tidigare forskning om mode, smak och framtoning. Detta är 
intressant eftersom stil och mode har en stor betydelse för en individs identitetsskapande, i 
synnerhet inom hipsterkulturen.  
 
Sociologen Diana Crane (2000) redovisar i sin bok, Fashion and its social agendas, vilken 
avgörande roll stil och mode har i individens identitetsskapande. Genom en omfattande jäm-
förande studie av mode och klädval i USA, Storbritannien och Frankrike de senaste två år-
hundradena, undersökte Crane hur mode och stil har bidraget till individens identitetsskap-
ande. Crane intervjuade ett stort antal individer som var verksamma inom modebranschen och 
via enkäter samt fokusgrupper kontaktade hon även kvinnliga konsumenter. Crane tog även 
del av modehistoria genom kontakt med modehistoriker, arkivfotografier och ett brett utbud 
av sekundära verk. Resultatet visar att mode alltid riktar sig till en specifik grupp och exklu-
derar i och med det andra. Historiskt har det, med avstamp i mode, alltid funnits olika sätt att 
exkludera grupper beroende på social status, trender i samhället, kön och etnicitet. Crane me-
nar att kläder spelar en viktig roll i den sociala konstruktionen av identitet då kläder är det 
mest tydliga sätt att uttrycka social status och klass. Kläder förmedlar på så sätt ett budskap 
och avslöjar den kultur individen lever i. Studien visar att mode alltid har använts som sociala 
ställningstaganden då kläder och mode visar på samhällets klimat och utveckling. Genom att 
analysera mode och därutöver hur individen väljer vissa klädesplagg inser man hur användan-
det av kläder har förändrats och utvecklats. Därtill har syftet med kläder och mode förvand-
lats. Från att kläder oftast användes som en form av social kontroll då olika uniformer och 
klädesplagg avslöjade individens sociala ställning till att, på grund av globalisering och mo-
dernisering, kunna experimentera och utveckla sin identitet med hjälp av mode och kläder. 
Resultatet visade även att individen klär sig efter situation och man klär sig mer för andra än 
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för sig själv. I och med globaliseringen och medias utveckling så är individen ständigt utsatt 
för påverkan angående hur man ska klä sig.  
 
Crane (1999) har även skrivit en artikel där hon jämför två sociologiska modeller som är 
sammankopplade med mode. Crane beskriver Simmels klassiska modell som menar att nya 
stilar uppkommer i överklassen som sedan sprider sig till medel- och arbetarklassen. När sti-
len har spridit sig är den inte längre intressant för överklassen och de utvecklar nya stilar för 
att särskilja sig från de andra. Vidare beskriver Crane att det finns tendenser till att subkul-
turer utvecklar nya stilar för att det betraktas som en statusmarkering att skilja sig från andra 
grupper. I den andra modellen som Crane skriver om är det istället tvärtom. Där menar man 
att subkulturer inom arbetarklassen utvecklar egna stilar som högre statusgrupper sedan imite-
rar. Dessa subkulturer har nämligen ofta distinkta sätt att klä sig på som drar uppmärksamhet-
en till sig. Båda dessa modeller beskriver att mode ständigt förändras då trender skapas, ge-
nom att subkulturer anammar unika och exklusiva statusmarkeringar och när dessa symboler 
övertas av den stora massan byts dessa symboler ut. Det har dock visat sig att dessa modeller 
inte är lika relevanta i dagens samhälle, då det idag är viktigare att utveckla en stil utifrån sin 
egen livsstil och identitet snarare än att imitera andra. Även media och populärkultur påverkar 
individers känsla för stil då trender alstras inom dessa arenor.  
 
Manzo (2010) gjorde en undersökning, med grunden inom etnografi, om smak utifrån feno-
menet ”third wave coffee”. Det som undersöktes var kaffefanatiker som tillhörde en subkultur 
där smak var en viktig och avgörande faktor. Det vill säga att den speciella och unika este-
tiska omdömet för bra kaffe var en central aspekt som definierade subkulturen. Studien ge-
nomfördes med intervjuer med personal som jobbade på ”third wave” kaféer samt observat-
ioner, fotografier och anteckningar från dessa ställen. I takt med det upptäcktes internetbase-
rade sidor som bidrog till studien. På dessa hemsidor gjordes narrativa undersökningar utifrån 
diskussionsforum. Syftet med studien var alltså att fördjupa sig i betydelsen av smak utifrån 
denna subkultur samt att ge en teoretisk synvinkel på smak. Undersökningens resultat visade 
att kunskap och därutöver ”god smak” gav social status inom subkulturen och i takt med det 
även bidrog med tillhörighet till gruppen. Det visade sig likaså vara viktigt med en exklusiv 
smak för kaffesorter samtidigt som individerna i subkulturen avfärdade kommersiella kedjor 
som exempelvis Starbucks. Studien pekar också på att den ”goda smaken” kan beskrivas och 
uppfattas som pretentiös då det aldrig går att nöja sig med vilket kaffe som helst. Det är jakten 
på det ”rätta” kaffet som styr. Samtidigt ger den pretentiösa känslan för smak ett inträde i 
subkulturen där det centrala intresset ligger vid en besatthet runt den ”goda smaken”, nämli-
gen att individens smak introducerar individerna till nya sociala forum. Fenomenet ”third 
wave” kaféer har utöver det utformat en subkultur med ”kaffenördar” och ”hemmabaristor”. 
 
Archer, Hollingworth och Halsall (2007) undersökte hur urbana arbetarklassungdomar gestal-
tade sina identiteter, genom smak och stil, i relation till ungdomarnas framtidsutsikter. 
Sålunda var syftet med studien att upptäcka identitetsskapande hos arbetarklassungdomar i 
London som funderade på att hoppa av sina utbildningar. Studien sträckte sig över två år och 
innefattade 53 respondenter med fokus riktade på intervjuer samt fokusgruppintervjuer med 
89 studenter. Resultatet visade att ungdomarnas föreställning om stil och smak kan kopplas 
samman med ett motstånd till det som föreställde arbetarklassen. Genom att använda speci-
fika märkeskläder blev det ett sätt att skapa socialt värde och ytterligare ett sätt att inte bli 
förknippade med arbetarklassen. Stil var en mekanism för att skapa hierarkiska gränser mel-
lan sig själva och andra, nämligen att inte kunna ha ett specifikt varumärke associerat med en 
lägre socialklass. Jakten efter de rätta varumärkena var en bidragande orsak till ungdomarnas 
vilja att lämna skolan så fort som möjligt för att börja arbeta och tjäna pengar.  
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Heikkilä och Rahkonen (2010) beskriver inledningsvis att överklassen och eliterna tillhör 
grupper där möjligheten för övriga utomstående att komma in är begränsad. I studien använde 
Heikkilä och Rahkonen sig av fokusgruppintervjuer för att undersöka dessa grupper. Syftet 
med studien var att utifrån Bourdieus teorier, som bland annat innefattar överklassen och 
smakdistinktioner, undersöka en grupp av svensktalande överklass som bor i Finland. Den 
övergripande datainsamlingen bestod av intervjuer med tjugofem respondenter och femtiotvå 
fokusgruppintervjuer, där tjugosex var svensktalande. För att rikta studiens fokus på överklas-
sens kulturella kapital samt smak och livsstil använde Heikkilä och Rahkonen enbart en fo-
kusgruppintervju där sex svensktalande kvinnor deltog. De centrala ämnena i fokusgruppin-
tervjuerna behandlade det kulturella kapitalet i termer av litteratur, konst och smak. Resulta-
ten visade att gruppen särskilde sig från övriga grupper då tillhörigheten till överklassen upp-
fattades som begränsad. Smak och estetik var dominerade aspekter av gruppen i takt med att 
dialoger om smak, kulturella tillställningar och en kännedom samt glädje i konst var själv-
klara inom gruppen. Närmare bestämt uppfattades den estetiska orienterade livsstilen, som 
präglades av kulturella aspekter, som någonting som förenande gruppen. Gemensamt inom 
gruppen var likaså en avvisning till den vardagliga konsumtionen, då ”vanlig” eller ”alldag-
lig” kulturellkonsumtion ansågs vara ointressant och trist.  
 
Gronow (1993) diskuterar begreppen smak och mode genom en analys av Georg Simmels 
med hjälp av Immanuel Kants teorier. Kant diskuterar mode utifrån en kontext av smak. Han 
menar att mode snarare innebär imitation än att det har något med smak att göra. Mode an-
vänds till att försöka förbättra sin sociala status. Trots att Kant ser mode som en motsats till 
god smak så menar han ändå att det är mycket bättre att försöka följa trender än att inte göra 
det, något som han beskriver som omöjligt. Mode kan beskrivas som ett substitut till god 
smak då det går att följa och imitera ett mode utan att behöva besitta en god smak.	  Mode 
måste vara föränderligt, annars utvecklas det istället till traditioner. Att vara moderiktig kan 
alltid förändras till att man inte är det och när ett mode börjar bäras utav alla så blir det för 
kommersiellt och blir i förlängningen omodernt. Mode reglerar saker till att bli någonting som 
lika gärna kunnat vara något annat. Simmel menar att mode hjälper till att övervinna avstån-
det mellan individ och samhälle. Mode och stil används som ett accepterat sätt att särskilja sig 
från andra individer samtidigt som det uppfyller en individs vilja att socialt anpassa sig. Ge-
nom mode och stil kan en individ uttrycka lojalitet till den rådande normen utan att förlora sin 
inre frihet. Mode har som funktion att tillfredsställa individens känsla för individualitet och 
ger en möjlighet till att distansera sig från andra.	  I analysen om smak och mode och dess soci-
ala funktion kommer Gronow fram till att en individ kan vara en homogen del av en massa 
utan att förlora sin egen identitet genom att kunna ha en egen, privat smak och ändå dela den 
med andra. 

Konsumtionens roll i identitetsskapande  
Under detta tema kommer vi att redogöra för tidigare forskning angående konsumtionens roll 
i identitetsskapande.   
 
Även under denna rubrik har Schouten och McAlexander (1995) etnografiska studie i en mo-
torcykelklubb en plats. Som nämnts under rubriken Hipsterkultur, en form av subkultur? så är 
det en subkultur som bildar statusskillnader utifrån sitt konsumtionsmönster. Ju högre status-
symboler som en medlem ägde och konsumerade desto högre grad fick medlemmen också 
inom gruppen. Relationer mellan gruppmedlemmar skapades genom konsumtionsbeteenden 
eftersom de kan relatera till varandra utifrån detta. Det visade sig att medlemmarna i subkul-
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turen utvecklade sin identitet, sina motiv och visade sitt engagemang genom varor och kon-
sumtionsmönster. 
 
Miles, Cliff och Burr (1998) vill i sin undersökning få en större förståelse för varför unga in-
divider konsumerar som de gör och hur det i sin tur påverkar konstruktionen av deras identi-
tet. Undersökningen sträckte sig mellan 1992-1996 och innefattade följande element: tjugo 
fokusintervjuer med sextio deltagare, en tio veckors deltagande observation i en sportaffär 
och ett frågeformulär till ungdomar mellan 15-18 år. Resultatet visade att konsumtion är vik-
tigt för unga individer, ofta som ett medel för att etablera vänskapsrelationer. Det tyder på att 
konsumtion ger unga människor mest njutning när agerandet också involverar uppvisande och 
bekräftelse för varorna. Undersökningen visade också att unga individer är rationella konsu-
menter som konsumerar efter sin budget. Unga individer väljer främst sina varor utifrån hur 
mycket valuta de får för pengarna, hur moderiktiga de är och vilket varumärke de har. Vän-
ners åsikter kring produkten och hur produkten uttrycker konsumentens identitet ansågs också 
vara viktigt. Konsumtionsvaror används som en gemensam resurs för unga individer och man 
är övertygad om att dessa resurser för med sig personliga innebörder. Det visade sig att kon-
sumtion fyllde en lucka i de unga individernas liv vilket kopplades till det risksamhälle som 
det senmoderna samhället identifieras som. Konsumtion förser unga människor med ett ram-
verk som hjälper till att stabilisera det vardagliga livet. Idag konstruerar vi vår identitet i en 
tid där få saker är säkra, valmöjligheterna är oändliga och det innebär en stor beslutsångest 
som försvårar identitetsskapande processer. Konsumtion ger ungdomarna möjlighet till att 
själv kunna välja vilka de vill vara och i takt med det växer en sorts ängslighet fram angående 
alla valmöjligheter som numera finns tillgängliga. Det finns en ambivalens i det senmoderna 
samhälle då individen alltid utsetts för ett tvång genom att tvingas välja. Ungdomar vill ge-
nom sin konsumtion bli accepterade och passa in och konsumtion har en viktig roll i hur unga 
individer konstruerar sin identitet. 
 
De senaste sociologiska teorierna angående konsumtion och livsstil förhåller sig ofta till att 
konsumtion spelar en viktig roll i konstruktionen och upprätthållandet av identitet. Wilska 
(2002) gjorde i sin studie en undersökning över hur viktig konsumtion faktiskt är för kon-
struktionen av identitet. Undersökningen ägde rum i Finland 1999. Datamaterialet bestod av 
en livsstilsundersökning där resultatet innefattade att majoriteten av finska konsumenter inte 
anser att konsumtion är en viktig del av deras identitet. Det visade sig att de flesta konsume-
rade det allra nödvändigaste och deras konsumtionsmönster var genomtänkta och rationella.  
 
Clark, Zboja och Goldsmith (2007) har studerat vilka kontraster det finns i konsumtionen 
mellan en ”status consumer” och en ”role-relaxed cosumer”.  Datamaterialet samlades in ge-
nom en enkätundersökning med 598 konsumenter.  Det visade sig att det finns en skillnad i 
konsumtionsmönstret mellan en ”status consumer” och en ”role-relaxed cosumer”. En ”status 
consumer” tenderar att anpassa sin konsumtion efter gruppnormer samtidigt som det är viktigt 
att upprätthålla en unik identitet. Denna typ av konsument är mottaglig för interpersonellt 
inflytande men kan samtidigt vara opinionsbildare. Detta skiljer sig från de övergripande dra-
gen i en ”role-relaxed consumer” konsumtionsmönster. För deras del är inte gruppens normer 
lika viktiga att anpassa sig efter när de konsumerar. De är heller inte så mottagliga för norma-
tivt inflytande utan tenderar att konsumera efter egen smak, de påverkas till liten del av den 
sociala omgivningen. ”Role-relaxed consumer” är till skillnad från ”status consumers” inte 
opinionsbildare. Skillnaden i konsumtionsbeteendet ligger i deras respektive motivation, vad 
som influerar deras beslutsprocess och i deras beteendemönster. 
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Sammanfattning 
Nedan kommer vi sammanfatta vår tidigare forskning och dess relation till vår studie. I vår 
sökning efter tidigare forskning insåg vi att forskning kring fenomenet hipster är oerhört be-
gränsad. Av den anledningen valde vi att utgå från fenomenets kärnelement, nämligen subkul-
tur, smak, stil samt konsumtion.  
 
I temat hipsterkulturen- en form av subkultur? har vi redogjort för mer traditionella subkul-
turer samt subkulturer som kan betraktas som lite mer säregna och ovanliga. Anledningen till 
detta var att vi ville ta del av ett bredare spektrum inom forskning kring subkulturer. Under 
temat har vi hittat tydliga egenskaper som gestaltar både traditionella och otraditionella typer 
av subkulturer. En förekommande aspekt under temat är subkulturens avståndstagande från en 
specifik eller geografisk punkt, det vill säga att alltmer flyktiga subkulturer träder fram och att 
subkulturen inte längre är beroende av ett tydligt område eller en bestämd scen. Likaså har 
subkultur som begrepp blivit alltmer nyanserad då gränserna verkar ha vidgats, vår tidigare 
forskning visar att det finns en högre grad av acceptans inför olika typer av medlemskap som 
beror på individens engagemang. Parallellt med det utläser vi att subkulturer överlag präglas 
av ett visst konsumtionsmönster. Tydliga symboler eller tecken som gestaltar en viss subkul-
tur förblir viktiga och i takt med det fordras en viss konsumtion. 
 
I temat identitetsskapande utifrån smak och mode har vi redogjort för forskning som pekar på 
att mode och smak har en avgörande roll i identitetsskapande processer. För att sammanfatta 
detta tema har vår tidigare forskning visat att mode och smak är sätt att avskilja, gruppera 
samt förena individer, nämligen att mode och smak handlar om sociala ställningstaganden. 
Mode och smak ska i takt med det inte betraktas som oskyldigt, utan det innefattar tydliga 
statusmarkeringar samt symboler som möjliggör tillträde in i olika grupper. Den tidigare 
forskningen pekar även på att smak ofta förknippas med samhällets kulturella aspekter.  
 
Under temat konsumtionens roll i identitetsskapande kan vi utläsa att konsumtion används 
som ett medel för att etablera relationer. Individens konsumtionsmönster styrs utifrån varans 
symboliska värde och vad de har för värde utifrån de sociala relationernas synvinkel. Enligt 
vår tidigare forskning visar det sig att individen konstruerar sin identitet utifrån konsumtion, 
genom varor och konsumtionsmönster vill individen bli accepterad och passa in i gruppen. 
Individers konsumtionsbeteenden påverkas också av vilken motivation som ligger till grund, 
vad som influeras beslutsprocessen och vad individen har för beteendemönster.   Konsumtion 
fungerar även som ett ramverk som hjälper till att stabilisera det vardagliga livet. En av artik-
larna går däremot emot dessa resonemang och menar att individer inte anser att konsumtion är 
en viktig del av deras identitetsskapande utan att de snarare konsumerar det allra nödvändig-
aste. Denna artikel får dock stöd från en annan artikel i påståendet att individens konsumt-
ionsmönster är genomtänkta och rationella. 
 
En primär aspekt som vår studie bidrar med är en studie om hipsterkulturen. Enligt vår vet-
skap finns det väldigt begränsade tidigare forskning på området. Genomgången av den tidi-
gare forskning pekar även på att de flesta studierna om subkulturer använder etnografi som 
vald metod. Vår studie bidrar med att ge en inblick i en mer modern form av subkultur, eller 
grupprörelse utifrån ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt. Alltså analyserar vi hipsterkul-
turen utifrån och bidrar med ett annat synsätt. Vår studie kan ses som en bekräftelse på att nya 
och tidsenliga forskning kring subkulturer behövs, då mer moderna fenomen såsom hipstern 
är svåra att definiera utifrån de traditionella definitionerna kring subkultur.  
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Metod 
 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vår valda metod samt motivera varför vi anser 
att denna metod är användbar och lämplig till att besvara vår frågeställning. Vi introducerar 
diskursanalys och därefter presenterar vi den kritiska diskursanalysens grundprinciper samt 
den analysförfarande vi har valt att utgå från, Faircloughs kritiska diskursanalys och hans tre-
dimensionella modell. Under denna rubrik kommer vi även att redogöra för det datamaterial 
vi samlat in och det tillvägagångssätt vi har använt oss av vid datainsamlandet. Vidare kom-
mer vi att beskriva det urval vi gjort och vilka begrepp vi använt oss av i analysen. Slutligen 
berättar vi om de etiska övervägande enligt sociologisk forskningsetik.  
 
Diskursanalys  
Vår frågeställning riktar in sig på att undersöka fenomenet hipster samt konstruktionen och 
framställningen av hipsterkulturen. Således vill vi titta närmare på hur hipsterkulturen repre-
senteras och undersöka de dominerande faktorer som ligger bakom representationerna. Vi har 
därför valt att använda oss av diskursanalys eftersom det är i hipsterkulturens konstruktion 
och framställning som de viktiga beståndsdelarna alstras. Hur det talas om hipsterkulturen är 
något som påverkar den allmänna synen och förhållningssättet till hipsterfenomenet och 
kanske även till hipsterns identitetskonstruktion 
 
Diskursbegreppet är likt hipsterkulturen ett svårdefinierat begrepp. Diskursanalys ska snarare 
beskrivas som ett samlingsbegrepp eller paraplybegrepp för olika former av analytiska möj-
ligheter, där det gemensamma inom diskursanalysen är intresset för diskurser (Edley, 2001: 
189). Inom diskursanalys är det viktigt att förstå språkets avgörande roll i all social interakt-
ion. Det är i språket som meningsskapandeprocessen äger rum, då mening gestaltar sig samt 
förändras i språket. Likaså är det genom språket som vi konstruerar vår verklighet (Taylor, 
2001: 6-7). I vårt språk skapar vi representationer av verkligheten, dessa är inte enbart speg-
lingar av den redan existerande verkligheten utan dessa representationer bidrar även till att 
skapa vår verklighet. Språket konstituerar den sociala världen, sociala identiteter och sociala 
relationer genom att det används, reproduceras och transformeras av individer. På så sätt ska 
inte språket endast ses som en kanal genom vilken information om bakomliggande känslor 
och beteenden förmedlas eller där fakta om världen kommuniceras. Förändras ramarna för 
diskursen så förändras också den sociala verkligheten (Winther-Jørgensen & Philips, 2000: 
15-16). En förenklad men populär beskrivning av diskursbegreppet kan uttalas som ett be-
stämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (Winther-Jørgensen & 
Philips, 2000: 7). Det finns även en gemensam utgångspunkt i socialkonstruktionism, där dis-
kursanalysen tillhör ett av flera angreppssätt. Följaktligen finns det premisser som binder 
samman socialkonstruktionism och diskursanalys. För det första finns det en kritisk inställ-
ning till självklar kunskap, det går inte att tala om en verklig, objektiv sanning då allt är en 
subjektiv tolkning och en produkt av individens kategorisering av världen. Kunskap är dessu-
tom kulturellt och historiskt präglat, det finns alltid en möjlighet till att en världsbild och iden-
titet kunnat se annorlunda ut men även att synen på dessa kan förändras över tiden (Winther-
Jørgensen & Philips, 2000: 11-12). 

Den kritiska diskursanalysen 
Det angreppssätt inom diskursanalys som vi har valt är den kritiska diskursanalysen eftersom 
vår frågeställning behandlar hur media konstruerar hipstern. Vår önskan är alltså att kunna 
synliggöra de rådande diskurser som påverkar hur vi talar om samt förhåller oss till fenomenet 
hipster och hipsterkulturen. Den kritiska diskursanalysen är ingen enhetlig teori men överens-
stämmer med övriga diskursanalytiska angreppsätt i den meningen att den betonar att diskur-
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sen bidrar till att skapa den sociala världen. Däremot menar Fairclough, som är en av grun-
darna till den kritiska diskursanalysen, att diskursen bara är en bland flera aspekter av varje 
social praktik. Det vill säga att diskursen inte är isolerad. Den kritiska diskursanalysens teori 
blir i och med det mer traditionellt marxistisk snarare än poststrukturalistisk (Winther-
Jørgensen & Philips, 2000: 13). Med andra ord ställer den kritiska diskursanalysen sig kritisk 
till andra diskursanalytiska förhållningssätt och socialkonstruktionism, då de fastställer att det 
inte finns någon objektiv sanning bortom diskurser, nämligen att den subjektiva verkligheten 
är konstruerad inom diskurser. Fairclough är mer ödmjuk inför detta och menar att varje form 
av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Dessa tre dimensioner är 
text, diskursiv praktik och social praktik. I och med det menar Fairclough att en diskurs inte 
kan stå ensam i att förklara social praktik (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 74).   
 
Det finns ett flertal olika diskursanalytiska angreppsätt och för att ge en inblick i kritisk dis-
kursanalys ska vi redogöra för de fem drag som Winter-Jørgensen och Phillips (2000) pekar 
på som gemensamt för dessa angreppssätt. För det första anser kritisk diskursanalys att alla 
diskursiva praktiker, genom vilka texter man producerar och skapar samt tolkar och tar emot, 
är en viktig form av social praktik. Vidare bidrar dessa sociala praktiker till att konstituera den 
sociala världen, något som innefattar sociala identiteter och sociala relationer. Syftet med kri-
tiska diskursanalysen, och gemensamt mellan alla angreppssätt, är alltså att belysa den lingv-
istiska-diskursiva dimensionen hos sociala samt kulturella fenomen och förändringsprocesser 
i det senmoderna samhället. För det andra är en viktig aspekt för kritiska diskursanalytiker att 
en diskurs både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. 
Sålunda står en diskurs i dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner eftersom en 
diskurs bidrar till att forma och omforma sociala processer och strukturer och parallellt med 
det även ger en spegling av dem. Inom all kritisk diskursanalys ser man på språk som både en 
handling där människor påverkar världen och en handling som är socialt och historiskt bun-
det. Det tredje gemensamma draget är att kritiska diskursanalyser gör en lingvistisk textanalys 
av språk i sociala interaktioner. Här tar man hänsyn till att analysera språket empiriskt i det 
sociala sammanhanget. Den fjärde gemensamma aspekten inom kritiskt diskursanalytiska 
angreppsätt hävdar att diskurs fungerar ideologiskt. Det vill säga att diskursiva praktiker både 
skapar och reproducerar maktförhållanden mellan sociala grupper. Detta tankesätt liknar en 
foucaultsk föreställning om makt som en produktiv kraft som skapar subjekt och agenter sna-
rare än en påtvingad kraft som en person utövar över en annan person. Likväl skiljer den sig 
från Foucault genom att ta hänsyn till ideologibegreppet när det gäller sociala gruppers makt-
förhållande, det vill säga när en social grupp konkret anses underlägsen en annan grupp. Den 
kritiska diskursanalysens syfte blir istället att försöka skapa en social förändring för att jämna 
ut maktförhållandena i samhället, genom att synliggöra den diskursiva praktikens roll i upp-
rätthållandet av ett ojämlikt maktförhållande i samhället. Det femte och sista gemensamma 
aspekten inom kritiska diskursanalytiska angreppssätt är att den inte uppfattar sig själv som 
politisk neutral, utan snarare är politisk engagerad i social förändring. Således ställer den sig 
på de underkuvade samhällsgruppernas sida. Det leder till att resultaten i en kritisk diskursa-
nalys ska kunna användas som ett argument i kampen för social förändring och mer jämlika 
maktförhållanden (67-70).  

Faircloughs kritisk diskursanalys  
I vårt analysförfarande har vi valt att använda oss av den kritiska diskursanalysen och en tre-
stegsmodell utvecklad av Fairclough. Anledningen till att vi har valt Faircloughs kritiska dis-
kursanalys är att Faircloughs tredimensionella modell tillåter oss att genomföra en genomgå-
ende och noggrann analys av varje enskild artikel för sig. Faircloughs modell gör det även 
möjligt för oss att kunna ta del av teorier och tankegångar om samhället i stort.  
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En central aspekt i Faircloughs perspektiv är att diskurs är en viktig form av social praktik. 
Den kritiska diskursanalysen fokuserar nämligen på hur språket gestaltar sig som ett element 
inom sociala processer samt språket i relation till andra sociala processer. Diskursen både 
förändrar och reproducerar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelation-
er. Fairclough menar att den sociala strukturen som vi befinner oss i har både diskursiva och 
icke-diskursiva beståndsdelar. I en vid bemärkelse är diskursen både formad men också be-
gränsad av sociala strukturer på alla samhällsnivåer, då det finns specifika institutioner som 
undervisar och klassificerar genom exempelvis lag och utbildningar. Diskurs är likaså socialt 
konstitutiv då den bidrar till att forma samtliga dimensioner av den sociala strukturen, det vill 
säga att det finns normer och konventioner som ligger bakom diskurserna. Fairclough menar 
att diskurs är en praxis som inte enbart representerar världen, utan att diskurserna, genom re-
presentationen, även bidrar med att konstruera vår värld (Fairclough, 1992: 64).  
 
Faircloughs kritiska diskursanalys är en textorienterad diskursanalys och inom detta kopplar 
Fairclough ihop tre traditioner. Dessa tre traditioner innefattar en detaljerad textanalys inom 
traditionen lingvistisk, en makrosociologisk analys av social praktik utifrån Foucaults teori 
och slutligen den mikrosociologiska traditionen inom sociologi. Inom den sistnämnda betrak-
tas vardagen som något som människor skapar, utifrån ramar av gemensamma regler och pro-
cedurer (Fairclough, 1992: 72). Genom den detaljerade textanalysen menar Fairclough att det 
går att få insikt i hur diskursiva processer kan avläsas lingvistiskt i specifika texter (Winter-
Jørgensen & Phillips, 2000: 72). Fokus inom den kritiska diskursanalysen ligger både på vår 
användning av språket samt hur vi använder språket i all social interaktion. Fairclough disku-
terar varför människor är omedvetna om hur de talar om olika företeelser eller fenomen. Som 
förklaring till detta menar Fairclough att språket är ofrånkomligt socialt bestämt då vi, sedan 
barndom, socialiseras in i olika institutioner som förespråkar hur det ska talas om saker och 
ting i samhället. Dessa institutioner kopplas även till makt och ojämlika maktförhållanden i 
samhället. Med den kritiska diskuranlysen som verktyg kan ojämlika maktförhållanden identi-
fieras och synliggöras och i sin tur blir människor alltmer medvetna. I takt med det påverkas 
människors sociala praktiker (Fairclough, 1995: 36-40). Den kritiska diskursanalysen är kri-
tisk i den bemärkelsen att den syftar till att urskilja mönster mellan språk och sociala aspekter 
av livet, som oftast går obemärkta förbi. Det innefattar hur språk framställs i sociala relationer 
där maktaspekten äger rum och hur språk agerar ideologiskt där sociala och individuella iden-
titeter förhandlas. Den är också kritisk i den mening att den kastar ljus på de gradvisa sociala 
förändringar som pågår (Fairclough, 2001: 230).  
 
Vi anser att Faircloughs (1995) inriktning i den kritiska diskursanalysen är bäst lämpad för 
vår analys då Fairclough understryker vikten i att studera massmediala texter, det vill säga hur 
media i stort konstruerar samt konstituerar diskurser (2-3). Genom att inta en kritisk språk-
medvetenhet och göra en närmare analys av media samt media som konstruktör kan maktför-
hållande mellan texter, samhälleliga strukturer och diskursiva samt sociala praktiker avslöjas. 
Fairclough poängterar att media har, och alltid kommer att ha, en viktig roll i människors so-
ciala liv. Vidare förklarar Fairclough att medias påverkan på individens liv är ofrånkomlig 
(Fairclough, 1995: 201-205).   

Faircloughs tredimensionella modell  
Enligt Fairclough består diskurs uteslutande av lingvistiska element och diskurser bidrar till 
att konstruerar sociala identiteter, sociala relationer, kunskap- och betydelsesystem. I analysen 
av en diskurs ska fokus ligga på två dimensioner; den kommunikativa händelse och diskurs-
ordningen. Med diskursordningen menas de diskurstyper som används inom en social institut-
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ion. Vidare består dessa diskurstyper av diskurser samt genrer. Med genre menas ett språk-
bruk som konstituerar en del av en bestämd social praktik. Inom varje diskursordning finns 
det olika diskurspraktiker där tal och skrift produceras och tolkas och inom varje diskursiv 
praktik så används diskurstyper (diskurser och genre) på bestämda sätt. Fairclough menar att 
varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse och dessa språkbruk har tre dimensioner, 
den är en text, den är en diskursiv praktik och den är en social praktik. Alla dessa tre dimens-
ioner ska användas i diskursanalysen av en kommunikativ händelse, med andra ord ska man 
se på textens egenskaper, det produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med 
texten, det vill säga den diskursiva praktiken. Slutligen ska hänsyn tas till den bredare sociala 
praktiken som den kommunikativa händelsen är en del av. En viktig aspekt att belysa i ana-
lysen av textens egenskaper är att man samtidigt analyserar konsumtions- och produktions-
processer och tvärtom, trots att man åtskiljer dessa två analytiskt i Faircloughs modell. När 
man analyserar en text utifrån en diskursiv praktik koncentrerar man sig på hur författaren av 
en text bygger på redan existerande diskurser och genrer när de skapar sin text men också hur 
läsaren använder sig av befintliga diskurser och genrer när denne konsumerar och tolkar tex-
ten. I en textanalys ska fokus ligga på formella drag i texten, något som visar konstruktion av 
diskurser och genrer lingvistiskt (Winter-Jørgensen & Phillips, 2000: 72-75). 

Den första analysnivån: Text  
I det första steget fokuseras det alltså på textens egenskaper, nämligen språkbrukets uppbygg-
nad samt de grammatiska mönster som kan finnas. Genom att fördjupa sig i det lingvistiska 
språkbruket kommer man närmare hur författaren har valt att konstruera helheten i sin text. 
Fairclough förklarar att en text alltid har en mängd bakomliggande val som författaren har 
gjort i syfte att förmedla någonting till sina läsare. Följaktligen är en text aldrig helt oskyldig 
då det finns en mängd olika sätt eller möjligheter bakom konstruktionen av en text och valen 
görs beroende på textens ändamål (Fairclough, 2001: 240-241). Syftet är att försöka förstå 
texten i sin helhet och ta reda på vilka egenskaper och diskursiva praktiker som ligger bakom 
texten. Således försöker man bilda en förståelse för hur satser och meningar är sammankopp-
lade i texten. I sin analys vill man även ta reda på textens organisation och struktur, det är 
nämligen i textens uppbyggnad och struktur som det avslöjas vilken funktion texten uppfyller. 
Analysen innefattar frågor kring den retoriska aspekten av texten, det vill säga om texten har 
en argumenterande, berättande eller uppmanande struktur och karaktär. Vidare diskuterar 
Fairclough begreppet ethos som handlar om hur individer, genom sitt språk i texten, konstrue-
rar sig själva eller sina sociala identiteter. I en analys av texten kan de specifika egenskaper 
som en individ tillskriver sig själv upptäckas (Fairclough, 1992: 234-236). När man i forsk-
ningsprocessen analyserar transitiviteten i en text koncentrerar man sig på hur händelser och 
processer förbinds med subjekt och objekt. Transitivitet handlar om ett intresse för att klar-
lägga vilka ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan få. Modalitet är 
också ett begrepp som Fairclough beskriver, vilket innefattar olika sätt att uttala sig på. Moda-
litet förbinds på olika sätt med sitt påstående och den typ av modalitet som väljs får konse-
kvenser för diskursers konstruktion. Vilken typ av modalitet som författaren väljer påverkar 
hur denne förbinds med sitt påstående. Det handlar på så sätt om att analysera hur instäm-
mande författaren är i sin framläggning av påståenden. Om författaren instämmer fullständigt 
i sitt påstående presenteras det mer som en sanning, samtidigt finns det alltid utrymme att 
uttrycka sig på ett sätt som utsänder en mindre grad av säkerhet. Olika diskurser använder 
olika former av modalitet, exempelvis lägger massmedia oftast fram olika tolkningar som om 
det vore fakta. Detta görs genom att använda kategoriska modaliteter och att använda objek-
tiva istället för subjektiva modaliteter (Winter-Jørgensen & Phillips, 2000: 87-88).  
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Den andra analysnivån: Diskursiv praktik  
Den andra delen i Fairclough tredimensionella modell är en analys av den diskursiva prakti-
ken. I denna analys ligger intresset i hur texten produceras samt konsumeras. När man använ-
der Faircloughs modell tar man en lingvistisk utgångspunkt i texterna och identifierar vilka 
diskurser de bygger och hur texterna bygger på andra texter (Winter-Jørgensen & Phillips, 
2000: 85-86). Detta kallas också för interdiskursivitet och intertextualitet. Interdiskursivitet 
fungerar dels paradigmatiskt i att identifiera vilka genrer som uppmärksammas i texten och 
dels lingvistiskt i sin analys av hur genrer och diskurser samarbetar i texten. Ett antagande är 
att texter i viss grad blandar olika genrer och olika diskurser. Vissa texter är mer blandade i 
sin framställning av diskurser och genrer och de beror på vad som är den härskande sociala 
ordningen och vilka historiska omständigheter som finns (Fairclough, 2001: 241).  
 
Diskurserna skiftar sina gränser båda mellan och inom olika diskursordningar. Det kan talas 
om en kreativ diskurs som innefattar diskurser som blandas på ett nytt och komplext sätt, vil-
ket ger tecken på förändringar i diskursordningen. Å andra sidan finns det diskurser som 
blandas på ett konventionellt vis och som framställer en diskursiv drivkraft i vidmakthållandet 
av den dominerande diskursordningen. Genom en analys av den diskursiva förändringspro-
cessen kan relationerna mellan, och i, olika diskursordningar undersökas. Interdiskursivitet 
och intertextualitet hänger nära samman men med intertextualitet menas att all kommunika-
tiva händelser bygger på tidigare händelser, sålunda finns det ingen möjlighet till ny start. Det 
går nämligen aldrig att undvika att använda ord, uttryckssätt, metaforer, genrer, lingvistiska 
former överhuvudtaget som redan tidigare använts. Av den anledning kan man se en text som 
en del av intertextuell kedja, det vill säga att texttyper sammanfogas i en kedja då varje text 
införlivar element från en annan text. Det finns en historisk verkan på all producerad text men 
samtidigt har texten i sig en påverkan på historian då texten bidrar till historisk utvecklig och 
förändring (Winter-Jørgensen & Phillips, 2000: 77-78)  

Den tredje analysnivån: Social praktik  
Den sista delen i Faircloughs tredimensionella modell är social praktik, något som de två 
första stegen måste förhålla sig till. Till att börja med ska relationer mellan den diskursiva 
praktiken och den diskursordning som den ingår i klarläggas. För det andra kartlägger man de 
mindre diskursiva sociala samt kulturella relationerna och strukturerna som tillsammans bil-
dar ramen för den diskursiva praktiken. Med andra ord ska forskaren försöka placera in de två 
tidigare analyserna, den textanalys och diskurs praktik, i förhållande till den sociala praktik 
den ingår i (Winter-Jørgensen & Phillips, 2000: 90). 

Reflexivet  
När vi intar en diskursiv analytisk roll är reflexivet en viktig aspekt att beakta. Inom diskursa-
nalys är det följaktligen viktigt att begrunda och belysa forskarens egen förförståelse till det 
som studeras för att kvalitetssäkra studien. Under denna rubrik redogör vi för vad ett reflexiv-
et förhållningssätt innebär samt hur vi i vår studie anammar detta. Inledningsvis måste forska-
ren på ett medvetet sätt ta hänsyn till att denne är en del av den kultur samt diskurs som un-
dersöks och kan på grund av det se på sitt material som självklart och kan därför innebära en 
svårighet i att se diskurser som just diskurser, då det är lätt att ta saker för givna i sitt material 
(Winter-Jørgensen & Phillips, 2000: 28). Detta görs på bästa möjliga sätt genom ett reflexivt 
förhållningssätt genom forskningsprocessen, även om det inte är möjligt att vara helt objektiv 
inför sin forskning (Taylor, 2001: 16). Forskaren agerar i och påverkas av världen, samtidigt 
som forskaren också påverkar. Forskarens identitet blir därför relevant när det kommer till 
både datainsamlande och under analysprocessen. Då vi ska använda oss av Faircloughs kri-
tiska diskursanalys så är det viktigt för forskaren att använda sin kunskap i sitt arbete då man 
hela tiden refererar olika uttryck i texter till en social analys. Som diskursanalytiker måste 
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man försöka kontextualisera det som sägs till det samhälle det sägs inom, och detta med hjälp 
av forskarens kunskap om samhället. Detta är något som görs i tredje steget i den tredimens-
ionella modellen, den sociala praktiken. Genom att hela tiden använda oss av vår teoretiska 
kunskap genom analysen och diskussionen, och speciellt teorierna som är presenterade under 
det teoretiska ramverket, så har vi följt de riktlinjer som finns inom Faircloughs kritiska dis-
kursanalys. Det handlar dock om att ständigt reflektera över sina val och sin egen påverkan 
under hela forskningsprocessen. En självmedvetenhet är centralt inom diskursanalys eftersom 
man som forskare är intimt sammanbunden till det som utforskas. På så sätt kan man, i sin roll 
som forskare, aldrig ställa sig helt utanför diskurserna. Att förhålla sig helt objektiv är omöj-
ligt. Istället är en kännedom om att man själv alltid är en del av det rådande diskursiva sam-
manhanget ett centralt förhållningssätt. Forskaren måste analysera sig själv i förhållande till 
de diskurser som studeras och hela tiden kritisk reflektera över sin egen roll som forskare 
(Taylor, 2001: 17-19).  

Datamaterial  
Att närma sig hipsterfenomenet är vanskligt, dels på grund av hipsterns ovilja att etikettera sig 
själv som hipster annat än möjligtvis med en ironisk inställning, och dels för att vi insåg att 
hipsterfenomenet består av en mängd diffusa och ironiska beskrivningar. Av den anledningen 
insåg vi att det finns egenskaper hos hipstern som gör att fenomenet blir både flyktigt och 
svårförklarat. Egenskaperna i hipsterns flyktiga natur väckte vårt intresse och frågor kring vad 
hipsterfenomenet egentligen innefattar utformades.  
 
Vi har valt att närma oss hipsterfenomenet genom att fokusera på medias framställning av det. 
I medias framställning har vi möjlighet att ta del av varierande beskrivningar som innefattar 
allt från hipsterfenomenet, dess livsstil till identitetsskapande. Vi valde att använda oss av 
internationella tidningar eftersom hipsterkulturen är ett globalt fenomen som oftast rör sig i 
större städer. För att begränsa oss valde vi de största engelsk- samt svenskspråkiga tidningar-
na då vi ville försäkra oss om att artiklarna når många läsare. Vi menar att de största tidning-
arna på så sätt har möjlighet att influera och påverka hur hipsterfenomenet betraktas då bud-
skapet når ut till en bredare publik. Materialet vi använde var ett naturligt förekommande 
material då vi använde publicerade artiklar från svenska och engelska tidskrifter. I och med 
att vi använde naturligt förkommande material har framställningen av hipstern i artiklarna inte 
påverkats av oss som forskare. Här är vi dock medvetna om att vi själva är en del av det dis-
kursiva sammanhanget och kan i och med detta inte stå helt utanför.  

Datainsamling och urval  
I och med att vi utgår från svensk- och engelskspråkiga tidningar föll det sig naturligt att vi 
använde oss av tidningar från Sverige, USA och England. Vår motivering till detta är att Eng-
land och USA är engelsktalande, därutöver är det mycket som pekar på att hipsterfenomenet 
ha sitt ursprung i USA samt att England är ett land rikt på subkulturer. Sverige valdes utifrån 
intresset av att få beskrivningar angående hipsterfenomenet utifrån ett svenskt kulturellt per-
spektiv. Hipsterfenomenet rör sig dessutom om ett globalt fenomen och en levnadsstil som 
innefattar samma kärnpunkter oberoende av geografisk punkt.  
 
I urvalsprocessen av de artiklar vi sedan valde ut var ett primärt kriterium att materialet ska 
beröra fenomenet hipster på ett eller annat sätt. Inför sökningen efter artiklar utformade vi 
kriterier som hämtades från vår teoretiska och begreppsliga referensram, som behandlar be-
skrivningar av subkultur och förklaring av Bourdieus teorier. Kriterierna innefattar att artik-
larna ska beröra livsstil och smak i sin framställning. Med livsstil menar vi att den publicerade 
texten ska tala om, eller för, ett visst sätt att leva. Smak indikerar på vilka aspekter som be-



17	  
	   	  

traktas som betydelsefulla för att kunna orientera sig i en viss livsstil. Därutöver förknippas 
smak med kulturell tillhörighet då ett uttryck för smak innefattar allt från vilken musik, litte-
ratur, konst eller idrottslag individen föredrar. Vår motivering för våra kriterier är att det är 
mycket som tyder på att hipsterfenomenet betraktas som en levnadsstil som innefattar ett stort 
intresse för estetik, mode och kultur.  
  
Följaktligen började vi vår urvalsprocess med de ovannämnda kriterierna. Detta benämner 
Patton (2002) som ett kriterieurval och innebär att man bestämmer datainsamlingen utifrån 
bestämda och för studiens betydelsefulla kriterier. Genom att använda oss av denna typ av 
urval får vi en bra utgångspunkt i vårt sökande efter data och även ett välanpassat material för 
vår studies syfte (238). I vårt första urvalssteg hittade vi trettio artiklar som uppfyllde kriteri-
erna hipster, livsstil och smak. Därefter läste vi genom hela materialet ett antal gånger för att 
få en övergripande bild av hur vi ska förhålla oss till det. Vägledande frågor som vi använde 
oss av i läsningen var: Vem är artikeln riktad mot? Vad har artikeln för syfte? I det steget i 
urvalet framkom det tre tydliga teman som innefattade artiklar som riktade sig mot och vill 
tilltala hipstern, artiklar som försöker förklara hipsterfenomenet samt artiklar som gör en 
ironisk framställning av hipstern samt hipsterkulturen. I nästa steg valde vi ut två innehålls-
rika och intressanta artiklar som representanter för vardera tema. Sammanlagt använde vi sex 
artiklar då det ansågs tillräckligt för att göra en detaljerad och ingående analys utifrån Fair-
cloughs tredimensionella modell. Dessa valde vi ut genom ett intensitetsurval, som innebär ett 
urval som grundas i ett informationsrikt och intensivt material som belyser studiens syfte. Ett 
intensitetsurval fordra eftertänksamhet hos forskaren för att finna rätt urvalskriterier som illu-
strerar fenomenet som analyseras (Patton, 2002: 234). För att försäkra oss om att vårt material 
var välanpassat för att hitta själva kärnan inom hipsterfenomenet delade vi alltså upp urvals-
processen i två delar. På grund av det har vi kunnat hitta hur hipstern konstrueras utifrån olika 
perspektiv, då artiklarnas innehåll hade olika syften.     

Analysförfarande  
Under denna rubrik ger vi en mer detaljerad beskrivning av hur vi har gått tillväga i vår ana-
lys. Fokus i denna studie har alltså varit att fördjupa oss i hur hipsterfenomenet framställs i 
media. Då hipsterfenomenet innefattar diffusa och otydliga beskrivningar har vi närmat oss 
datamaterialet genom att inledningsvis göra ett kriterieurval och sedan göra ett intensitetsur-
val, då vi vill försäkra oss om att vi täcker alla aspekter av hipsterfenomenet. Efter att vi valt 
ut sex artiklar tog vi inte längre hänsyn till ovanstående teman utan blandade ihop alla artiklar 
och analyserade varje artikel var för sig. Detta på grund av att vår ambition var att inte påver-
kas eller styras av dessa teman, utan vi ämnade möta samtliga artiklar så förutsättningslöst 
som möjligt. Vi inledde denna process med att noggrant läsa genom materialet ett antal 
gånger för att sedan börja en grundlig lingvistisk textanalys. Under den lingvistiska processen 
valde vi ut relevanta verktyg och begrepp för att fördjupa oss i textens uppbyggnad, gramma-
tik och funktion. Vi analyserade utifrån Faircloughs analytiska begrepp; textens organisation, 
texten intertextualitet, texten ethos, texten modalitet och textens transitivitet för att sedan i 
nästa steg, diskursiv praktik, kunna identifierar vilka genrer som uppmärksammas i texten och 
hur genrer och diskurser samarbeta i texten. Det sista steget i den tredimensionella modellen, 
den sociala praktiken, framkommer när vi diskuterar vårt resultat i relation till tidigare forsk-
ning inom området och vår teoretiska referensram. Detta görs i diskussionsdelen.  

Etiska överväganden  
I all sociologisk forskning finns det fyra etiska huvudkrav som forskaren måste ha i beakt-
ning. Dessa fyra krav, samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetkravet och informat-
ionskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga etiska krav har vi haft i åtanke under vår studie. 
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Av den anledning att vi använder oss av offentligt publicerade material anser vi att vi inte 
behöver informera samtliga då personerna inte direkt berörs. Då det är offentliga artiklar i 
offentliga tidningar är författaren själv medvetna om att detta material finns tillgängligt för 
alla. Detta gör författarna till offentliga personer vilket gör att något grundligt övervägande 
kring konfidentialitetkravet inte är behövligt. Då vi enbart kommer att använda datamaterialet 
till just denna studie finns det ingen risk för att användandet av detta material kommer att på-
verka författarna till artiklarna eller tidningarna på ett negativt sätt.  
 
Teoretisk referensram  
 
I Faircloughs kritiska diskursanalys är det viktigt att forskaren tar del av sina teoretiska och 
samhälleliga kunskaper för att kunna placera analysen i en social kontext. Detta gör att ana-
lysen får en djupare betydelse, då Fairclough menar att en diskurs aldrig kan stå ensam i att 
förklara en social praktik. Detta är vad som görs i det tredje steget av Faircloughs tredimens-
ionella modell, den sociala praktiken. De teorier som är mest centrala i vår studie berör teorier 
om subkulturer, Bourdieu och Goffman. Under varje rubrik introducerar vi valet av teori och 
varför de passar till vår studie, något som sedan kommer att diskuteras närmare i uppsatsens 
diskussions del. Under rubriken subkultur kommer vi att introducera en mer allmän uppfatt-
ning av subkultur, sedan kommer vi att fördjupa oss i subkulturer utifrån Hebdiges och Jenks 
perspektiv. Då vår frågeställning berör hipsterkulturen, som är en livsstil som präglas av smak 
och stil, fast främst en förmåga att gestalta den ”rätta” smaken och stilen är det därför intres-
sant att använda oss av Bourdieus teorier. Vi kommer kliva in i Bourdieus värld och presen-
tera hans begrepp habitus, kapital, livsstil, smak samt Bourdieus tankegångar om samhällets 
uppbyggnad i stort. Avslutningsvis redogör vi för Goffman och hans dramaturgiska syn på 
hur individen är och hur individen uppträder i sociala sammanhang.  

Subkultur  
För att introducera begreppet subkultur redogör vi inledningsvis för en mer allmän definition 
av subkultur då hipsterkulturen ofta beskrivs som en subkultur och är en grupp individer med 
liknade karaktäristiska drag. Det är intressant att tal del av en traditionell beskrivning av sub-
kulturer då det verkar finnas en strävan efter att definiera hipsterfenomenet utifrån tradition-
ella subkulturella definitioner. Hebdiges beskrivning av subkultur i relation till stil är aktuell 
då en unik stil är ett av de liknande karaktäristiska dragen inom hipsterkulturen och Jenks mer 
otraditionella beskrivning är aktuell att ta upp då han menar att den traditionella synen på 
subkulturer har gjort sitt. Den senmoderna människan vill ogärna tillskriva sig en specifik 
grupp då individen har nya erfarenheter och ingår i ett flertal sociala grupper samtidigt. Hips-
tern är ett tydligt exempel på detta. 
  
Enligt Lalander och Johansson (2002) är en subkultur en mindre grupp individer som har en 
gemensam kultursmak som skiljer sig från det allmängiltiga i kulturen. Gruppen signalerar 
tillhörighet med subkulturen genom gemensamma symboler och ritualer. Dessa används se-
dan för att skapa ett socialt band mellan gruppens medlemmar och för att göra subkulturens 
gränser tydliga i förhållande till omvärlden. Symboler och ritualer hjälper gruppen att tydlig-
göra sin egen identitet samt bidrar med att gruppmedlemmar kan identifiera sig med varandra. 
När gruppen upplever likhet förstärks också vi-känslan. Olika subkulturer använder sig av 
olika typer av symboler och ritualer beroende på vad gruppen vill uttrycka att de är. Sålunda 
finns det olika typer av symbolik inom subkulturerna. En tydlig symbolik innefattar lättolkade 
typer av symboler, exempelvis fotbollssupportrarnas halsdukar. En mer diffus symbolik kan 
vara tecken som är alltmer svårtolkade för utomstående, såsom ironiska skämt (Lalander & 
Johansson, 2002: 29-31). Det är också viktigt att påpeka att en subkultur bestämmer vad som 
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är tillåtet och vad som anses vara ett mindre lämpligt sätt att agera på. Det vill säga att grup-
pen, i viss mån, begränsar de tillåtna handlingsalternativen (Lalander & Johansson, 2002: 53). 

Hebdiges subkultur  
Hebdige (1979) har skrivit en bok som behandlar subkulturer i relation till stil, då stilen i en 
subkultur är av stor betydelse. Hebdige poängterar att stilens koder och meningsfulla symbo-
ler är väsentliga för subkulturen (18). Vidare förklarar Hebdige (1979) att utvecklandet av 
massmedia förändrade synen på grupper och organisationer och genom detta startade utveckl-
ingen av subkulturer bland ungdomar (74). I dagens samhälle spelar media en avgörande roll i 
individens liv då vi genom media får tillgång till ett oändligt antal kategorier, vilket i sin tur 
används för att kategorisera den sociala världen. De mönster som går att finna inom subkul-
turer finns ofta redan tillgängliga genom media (Hebdige, 1979: 85).	  
 	  
Ofta vill medlemmarna i en subkultur signalera sitt medlemskap genom mode och musik. 
Subkulturen gestaltar, med hjälp av exempelvis kläder och	  accessoarer, en medveten och ge-
mensam stil som kännetecknar den specifika subkulturen. Enligt Hebdige (1979) finns det 
skillnader mellan konventionell stil och stil som gestaltar sig inom en subkultur. Den konvent-
ionella stilen innefattar en mer praktisk och diskret utstyrsel, till skillnad från stilen inom en 
subkultur som har till syfte att särskilja och synliggöra sig. Oftast kan man tala om en kopp-
ling mellan subkultur och stil. Genom att använda sig av en specifik stil så gör man ett tydligt 
och visuellt avståndstagande från den stora massan. Ett tydligt exempel på det är punkarens 
distinkta stil. Genom olika meningsfulla symboler och genom en specifik stil visas subkul-
turens koder upp, något som andra individer kan avläsa. På så sätt görs ett tydligt avståndsta-
gande från en mainstreamkultur samtidigt som det bygger upp band av igenkänning mellan 
individerna inom subkulturen. Genom en specifik stil kommuniceras en ”hemlig” identitet 
med tillhörande förbjudna innebörder (100-103). Ytterligare poängteras det att allt material 
som finns inom en subkultur aldrig kan stå utan en historisk innebörd. Allt skapas inom en 
historisk och kulturell kontext som ger tingen en mening. I förlängningen är med andra ord 
alla symboler och allt material inom en subkultur konstruerade genom historisk förändring 
och en subkultur står aldrig utanför den produktion och reproduktion som redan finns i sam-
hället. Snarare är en subkultur en alternativ presentation av det som redan existerar i samhället 
(Hebdige, 1979: 80-81, 86). 

Jenks syn på subkultur  
För att fördjupa oss i subkulturer ytterligare kommer vi att beskriva Jenks (2005) synvinkel på 
subkultur. Inledningsvis beskriver Jenks i sin bok, Subculture- the fragmentation of the social, 
att subkulturer historiskt sätt alltid har varit ett centralt men omtvistad område inom sociolo-
gin. Jenks menar att subkulturer alltid har varit av stort intresse då sociologer som Simmel, 
Heibdige, Durkheim, Parsons och Chicagoskolan har berört fenomenet subkultur. Jenks inle-
der med framställningen av subkulturer som var angelägna under 40- och 50-talet. Dessa 
framställningar omfattade oftast att ett samhälle i sig innehåller en mängd olika subkulturer, 
vilka gestaltar karaktäristiska sätt att tänka och agera. Likaså utvecklades teorier om subkul-
turer som likasinnade grupper med samma normer, livsstilar och värderingar (6-8).  
 
Därtill behandlar Jenks Durkheims teorier om samhället som en helhet. Enligt Durkheim upp-
står helheten när familjer, släkter och individer bildar större kollektiv och i takt med det ge-
staltar ett kollektivt medvetande (Jenks, 2005: 30-32). Jenks tar fasta på den aspekt som inne-
fattar relationen mellan den sociala strukturen och den symboliska ordningen. För att en indi-
vid ska ha en möjlighet att hitta sin identitet i ett segment av samhället så måste individen ha 
en kunskap om samhällets helhet och inte enbart om den individuella symboliken (Jenks, 
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2005: 36). Enligt Jenks (2005) berör Durkheims teorier en grundläggande syn på subkultur, 
dock är Durkheims teorier inte tillräckliga för att förstå individer och subkulturer i dagens 
senmoderna samhälle. Jenks menar att i dagens senmoderna samhälle, som symboliseras av 
valmöjligheter, frihet samt ett avskiljande från sociala band, finns det nya aspekter inom sub-
kulturer som bör tas i beaktning. Individer har nya erfarenheter och ingår i fler social grupper.  
Därutöver finns det en ny mångfacetterad	  identitet som formas i subgrupper som är bundna av 
mode, livsstil, konsumtion, stil, estetik och egocentriska inslag (44-45).  
 
Sammanfattningsvis är det som kan utläsas ur Jenks (2005) resonemang att subkultur snarare 
är ett begrepp som är skapad av teoretikern för att kategorisera individer. Genom att använda 
begreppet subkultur buntas grupperingar i samhället ihop och etiketteras. Detta innefattar allt 
från avvikande grupper som kriminella till “accepterade” grupper som punkare. Sålunda exi-
sterar det alltid grupperingar i ett samhälle då subkulturer innefattar ändring eller motstånd 
som förekommer i förhållande till den dominerande kulturen (144). Vidare förklarar Jenks att 
begreppet kultur har använts och avsmalnats för att förklara subkultur och i takt med det sak-
nas det en tydlig förklaring av subkultur, eller samhällets mer avgränsade grupperingar, i sig. 
Parallellt med det medger Jenks att samtliga teorier, men främst Parsons och Chicagoskolan, 
möjliggör en inblick i sociala rörelser och samhället i stort. Teorierna kring subkulturer låter 
oss kliva in i och ta del av olika människor, olika livsstilar samt olika stadsdelar. Genom att 
upptäcka nya individer och nya sätt att leva sitt liv ökar man sin förståelse av samhället i stort 
och därutöver samhällets utveckling (130-132). Enligt Jenks (2005) har den traditionella sy-
nen på subkultur gjort sitt, då aspekter som kännetecknar det stora samhället i sig saknas helt 
eller lätt glöms bort. Subkulturer uppstår i en ny tid där nya platser skapas och utvecklas. 
Jenks menar att subkulturer är den nya källan till identitetsskapande och därutöver kan man, 
utifrån en subkultur, ta del av samhällets rörelser. Det vill säga att subkulturer betecknar och 
karakteriserar skillnader i samhället (145).  

Bourdieu: klass, habitus, fält och kapital 
Vi kommer att beröra den inflytelserika franska sociologen Pierre Bourdieus begrepp kapital, 
det sociala rummet, habitus och fält under denna rubrik. Likaså kommer vi att diskutera 
Bourdieus teorier om rummet av livsstilar, smak och en kritisk diskussion kring normer och 
regler. Dessa teorier är intressanta att ta del av i vår studie då vår frågeställning berör hipster-
kulturen, som är en livsstil som präglas av smak och stil, och då främst en förmåga att gestalta 
den ”rätta” smaken och stilen. Detta är något som tydligt kan kopplas till Bourdieus teorier 
och begrepp. Genom att använda sig av dessa begrepp går det att få en djupare förståelse i vad 
som är grunden i hipsterns identitetsskapande. Inledningsvis kommer vi att redogöra för be-
greppen och sedan fördjupa oss i Bourdieus teorier om livsstilar och smak.  
 
Bourdieus mest grundläggande begrepp kapital handlar om symboliska och materiella till-
gångar. Bourdieu beskriver att det finns olika arter av kapital som innefattar: kulturellt kapi-
tal, socialt kapital, ekonomiskt kapital och symboliskt kapital. Det kulturella kapitalet berör 
förmågan att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift medan det sociala kapitalet beskrivs som 
hur den sociala miljön gestaltar sig, det vill säga hur banden till individens närmaste relationer 
ser ut. Det ekonomiska kapitalet handlar om materiella tillgångar samt kunskap om ekonomi. 
Bourdieus mest allmänna begrepp är symboliskt kapital då det symboliska kapitalet kan fin-
nas överallt. Vad som helst kan fungera som symboliskt kapital om det befinner sig i ett 
sammanhang där det tilldelas värde (Broady, 1998: 3-7). För att återgå till begreppet kulturellt 
kapital så förklarar Bourdieu att besitta en hög grad av kulturellt kapital innefattar att man är 
väl bekant med och har en förmåga att värdera sina valmöjligheter inom utbildnings- och yr-
keslivet, men inte minst inom den sociala världen i övrigt. Med andra ord är man välrustad 
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och har goda utsikter för en priviligierad framtid. Dock är det viktigt att poängterar att det 
förkroppsligande kulturella kapitalet inte är konstant utan det handlar snarare om förmågor, 
handlings- och orienteringsmöjligheter samt dispositioner (Broady, 1998: 7-8). För att för-
enkla Bourdieus begrepp om kulturellt kapital så jämför Broady (1998) med begreppet det 
sociala arvet som Gustav Jonsson har myntat. Det sociala arvet beskrivs som ett mer eller 
mindre bestående bagage som människor bär med sig genom livet. Bourdieus begrepp är dock 
mindre statiskt (8).  
 
Bourdieu konstruerar ett tredimensionellt socialt rum där axlarna är kapitalvolym, kapital-
struktur och tid och som utgör ett system av relationer mellan sociala grupper. Bourdieu me-
nar med det att det sociala rummet är konstruerat på ett sådant sätt att individer eller grupper 
är fördelade efter deras position i samhället. Det som är avgörande för vilken position indivi-
den får i det sociala rummet är individens ekonomiska och kulturella kapital. Bourdieu stude-
rade den franska samhällsstrukturen utifrån metaforen ”ett rum” och lämnade i takt med det 
uppfattningen om samhället som en stege eller en trappa. Bourdieu menar att samhället upp-
byggt av både vertikala och horisontella dimensioner, till skillnad från de flesta andra metoder 
som framförallt lyfter fram vertikala dimensioner av klassanalys och social stratifiering, det 
vill säga en hierarkisk uppbyggnad av arbetarklass, medelklass och överklass. Bourdieu me-
nar att inom varje samhällsskikt finns det olika grupper med lika stort kapital, men av olika 
art. För att undersöka dessa horisontella dimensioner är Bourdieus nyckelbegrepp, bland an-
nat kapital, habitus och fält, användbara (Broady, 1998: 14). 
 
Ett av Bourdieus centrala begrepp är således habitus. Habitus kan enkelt beskrivas som ”en 
känsla för sammanhang” eller ”sinne för något” som härstammar från tidig barndom. Det 
handlar om en sorts individuell beskaffenhet som individen ständigt bär med sig. Det rör sig 
också om dispositioner till handling som är överförbara mellan olika tillfällen, det vill säga ett 
slags generativt kroppsligt schema. En individ är på så sätt inte fastställd utan förändras när 
den sociala positionen förändras (Bourdieu, 1993: 5). Habitus kan betraktas som ett för-
kroppsligat kapital då det innefattar i vilken utsträckning människor ges möjlighet att tänka, 
agera och orientera sig i den sociala världen. Det handlar om sociala erfarenheter, kollektiva 
minnen och sätt att tänka och röra sig på som individen har inkorporerats in i. Denna inkorpo-
rering gestaltas senare som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster som följer med 
genom livet (Broady, 1998: 3). En individs habitus är format efter bestämda sociala betingel-
ser. Således föds man in i ett kapital och det kapitalarvet har en betydelse för den miljön man 
befinner sig i. Det vill säga att kapitalarvet styr individens sätt att investera, ackumulera eller 
förvandla sitt kapital. Individens habitus medverkar till ett register av strategier och ger per-
sonen i takt med det ett specifikt spelrum att agera utifrån. Bourdieus teorier om habitus kan 
betraktas som en opposition till den uppfattning om att det där ute i samhället finns normer 
som internaliseras. Bourdieu omvandlar i takt med det koncepten om internalisering och soci-
alisering och ersätter de med inkorporering eller förkroppsligande. Bourdieu menar att det 
som bestämmer individens förmåga att hantera sin omgivning, det vill säga hur vi tänker, vär-
derar och uppfattar vår sociala miljö, är lagrade inom oss. Enligt Bourdieu är individen inte en 
bärare av sociala normer och strukturer utan har ett system av dispositioner i bagaget, det som 
går under benämningen habitus, som styr dennes sätt att tänka, handla och värdera bestämda 
sociala sammanhang. Det är i mötet mellan individens habitus och det sociala sammanhanget 
som dennes beteenden träder fram (Broady, 1998: 17-18).  
 
Det sista av Bourdieus nyckelbegrepp som vi ska beskriva är begreppet fält. Bourdieu beskri-
ver fält som ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner strider om 
något de har gemensamt, ett system av relationer mellan positioner (Broady, 1998: 2). Fält 
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kan enkelt förklaras som en dynamisk situation i vilket ett bestämt habitus verkar. Relationen 
mellan habitus och fält är det som bestämmer resultatet av individers handlingar och deras 
speciella praxis. Individens habitus är vad som ger mening och värde åt varje fält genom sitt 
sätt att agera. Det är sålunda det kulturella kapitalet som organiserar upp ett fält och olika fält 
kräver olika former av praxis. Av den anledningen uppkommer motsättningar mellan dem 
som innehar ett specifikt kapital och dem som inte har det. I och med att det alltid finns en 
fördelning av olika kapital uppstår det maktkamper inom varje fält. Detta ser Bourdieu som 
en av samhällets grundläggande mekanismer, att det finns en ständig konkurrens mellan indi-
vider och grupper inom och mellan fälten. På så sätt uppkommer åtskillnader mellan olika 
grupper inom fälten (Giddens, 2007: 122). Det finns alltså ett dominansförhållande som av-
speglar samhället i sin helhet då det finns relationer mellan de olika fälten i samhället. Det vill 
säga att inom varje autonomt fält finns det särskilt habitus och kapital som har störst betydelse 
för just det fältet. Beroende på vilket fält man befinner sig i finns det på så sätt skilda kapital 
som anses mest värdefullt, fält existerar på så sätt utanför individens medvetande. Därutöver 
är fält hieratisk ordnande och i ett modernt samhälle så tenderar maktfältet, som består av det 
politiska och ekonomiska sammantaget, bli dominerande. På grund av det finns det ofta en 
ansträngd relation mellan det kulturella fältet och maktfältet där de individer som anses lärda 
hela tiden måste strida mot det ekonomiska övertaget och maktfältet. Symboliska tillgångar 
blir allt mer värdefulla och utgör ett kulturellt kapital när många eller alla grupper i samhället, 
särskilt om fältets dominerande klassen, utser det som en symbolisk tillgång. Däremot anses 
olika tillgångar värdefulla i olika typer av fält, vilken tillgång som helst kan fungera som en 
symbolisk kapital så länge det befinner sig i ett sammanhang där det tillges värde (Broady, 
1998: 11-12). Fältbegrppet är i takt med detta ett verktyg i undersökningen av fördelningen av 
kapital, då varje fält har en specifik art av kapital som dominerar varje autonomt fält (Broady, 
1998: 2).   
 
För att få en djupare inblick i Bourdieus värld tar vi del av hans inställning till regler och 
normer. Det tydliggörs att Bourdieu ställer sig kritisk mot den allmängiltiga förståelsen kring 
begreppen normer och regler. Bourdieu poängterar att det finns stora tvivel kring vad begrep-
pet regler egentligen betyder, om det är principer som är fastställda och kontrollerade av 
agenter eller om det handlar om en uppsättning av objektiv regelmässighet som samtliga indi-
vider som ”spelar spelet” måste följa. För att undgå oklarheter kring det svårdefinierade be-
greppet regler fodras det ett nytt begrepp. Bourdieu namnger begreppet som strategier. Med 
strategier menas en förkroppsligad känsla för spelet, snarare än en förståelse av regler, som är 
väsentligt för att kunna spela spelet. Således menar Bourdieu att om individen ska kunna vara 
delaktig i spelet tvingas denne skaffa sig den erfarenhet som krävs av spelet samt en känne-
dom om spelets funktioner och ordningar. Här kommer det ovannämnda begreppet habitus in 
då sunt förnuft, känsla för sammanhang och förmåga att förstå strategierna i spelet har en av-
görande roll. Habitus är centralt då Bourdieus teorier om strategier är sammanlänkade med 
valmöjligheter, det vill säga individens medvetna samt enskilda alternativ. Bourdieu är väl 
medveten om att det är riskfyllt att tala om den sociala verkligheten som ett spel, då det indi-
kerar att någon inledningsvis har uppfunnit spelet och dess regler och att det finns redan utar-
betade regler att följa. Därmed uppmärksammar Bourdieu att vår sociala verklighet är alltmer 
komplex än så. Bourdieu betonar att föreställningen om spelet används för att presentera en 
tydlig inblick i hur vi omringas av sociala distinktioner (Lamaison & Bourdieu, 1986: 111-
114). För att på ett förenklat sätt klargöra begreppet strategier hänvisar Bourdieu till strategier 
inom en familj. Inom familjen innefattar exempelvis utbildningsstrategier, kulturella strategier 
och ekonomiska strategier. Dessa strategier reproduceras biologiskt samt socialt, det vill säga 
strategier blir förkroppsligade, för att behålla sin position i den sociala världen (Lamaison & 
Bourdieu, 1986: 116). 
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Bourdieu, livsstil och smak  
Som tidigare nämnts blir habitus grunden för de förmågor vi gestaltar genom livet. Detta in-
nebär dels förmågan att producera och klassificera sociala praktiker och dels förmågan att 
särskilja och värdera dessa särskilda praktiker. Förmågan att särskilja och värdera sociala 
praktiker benämner Bourdieu som smak. Utöver det vägleder habitus oss, med sina varsebliv-
ning- och värderingsscheman, genom de sociala rum som samhället är uppbyggt av. När dessa 
system uppfattas som fungerande kan man kalla det för livsstil eller en förmåga att navigera 
sig i det sociala rummet. En kapacitet att producera samt en kapacitet att särskilja och värdera 
är förkroppsligade förmågor som utgör den representerade sociala världen. Smak innefattar då 
en dragning till, och förmågan att, materiellt och symboliskt tillskriva sig själv en bestämd 
plats och status i det sociala rummet. Bourdieu belyser att smak motsvarar åtgärder av social 
klass då smak beskrivs som en mätare på social tillhörighet och sociala avgränsningar. Detta 
är något som blir grundläggande för att kunna orientera sig i det sociala rummet. Vidare hand-
lar smaken om en homogen uppsättning av individuella preferenser som uttrycker gemen-
samma intentioner i det symboliska rummet. Preferenserna kan gestalta sig i symboler såsom 
en viss smak för kläder eller att man använder ett visst språk som avspeglar symboliken i 
livsstilen. Symbolerna i livsstilen handlar om och är betydande för konsumtionen, då en este-
tik för exempelvis mode och konst fungerar som ett redskap i att betona sin livsstil (Bourdieu, 
1986: 292-297).  
 
Bourdieu talar om smaken som något som har att göra med förhållandet till det nödvändiga 
och förhållandet till det som är utöver det nödvändiga. Sålunda bestäms smaken av vilka re-
surser individen har tillgång till. Resurser är alltså det som Bourdieu kallar för kapital, men 
detta kapital är också förkroppsligat i habitus och kommer till uttryck i smaken. Smakens för-
hållande till det nödvändiga rör sig om ett slags amor fati, ”kärlek till ödet”, vilket handlar om 
en kärlek till livets mer enkla aspekter och att finna glädje i det som finns tillgängligt. Denna 
typ av smak kan förklaras utifrån att individen inte har några andra alternativ än att nöja sig 
med och uppskatta livets nödvändigheter. Det finns också individer som har resurser och ett 
habitus som tillåter dem att uppskatta kulturella aspekter, såsom konst, litteratur och estetik. 
Därutöver finns det individer som har tillgång till exklusivt dyra aspekter av livet på grund av 
individens ekonomiska resurser. Med detta menar Bourdieu att smaken ger uttryck för olika 
tillgångar av olika kapital och hur smaken på så sätt blir en distinktion mellan olika grupper 
(Bourdieu, 1994: 177-179). Inom varje symbolisk livsstil finns det karaktäristiska drag som 
tenderar att frånskilja olika livsstilar från varandra. Inom livsstilen länkas dessutom individer-
na samman för att ömsesidigt förstärka varandra. Genom smak går det att urskilja olika soci-
ala gruppers livsstilar då varje livsstil ger uttryck för olika tillgångar av kapital. Smaken kan 
beskrivas som ett medel för strategi och konkurrens då smaken särskiljer aktörer i det sociala 
rummet. Med hjälp av smaken och livsstilars olika rumsliga fördelningar utvecklade Bourdieu 
teorierna om sociala distinktioner. Dessa distinktioner regleras med smak och belyser relat-
ionen mellan maktpositioner och klasstruktur i samhället (Bourdieu, 1986: 297-299). 

Goffmans dramaturgiska syn på interaktion 
Goffman och hans dramaturgiska syn på interaktion är betydelsefull för vår studie då mycket 
indikerar att en hipsteridentitet är någonting som individen kan erkänna bakom kulisserna 
men aldrig framför andra. Dessa begrepp hjälper till att förklara den dubbeltydighet som finns 
inom hipsterkulturen, där det finns bestämda uppfattningar om vad en hipster är för något 
samtidigt som ingen vill identifiera sig som eller tillskriva sig titeln som hipster.	  
	  
Goffman (2009) använder begrepp av dramaturgisk art i sina teorier och hämtar inspiration 
till sina begrepp utifrån teaterns värld. I alla interaktioner i en individs vardagsliv så gör indi-
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viden ett framträdande och spelar en roll beroende på vilken situation och sammanhang denne 
befinner sig i. Detta görs inför andra individer i situationen, publiken, och inför dem vill indi-
viden framföra ett trovärdigt och äkta intryck. Genom att spela denna roll förväntas individen 
påverka någon av de andra deltagarna i interaktionen att tro att de verkligen besitter de egen-
skaper denne utger sig för att ha. När individen gör detta visar denne upp en fasad, något som 
kan betecknas som den del av framträdandet som är regelbundet och fastställt. Fasaden är 
något som medvetet eller omedvetet används av en individ under sitt framträdande (23-28). 
Goffman (2009) beskriver individens framträdanden utifrån regioner. Den främre regionen 
utgörs av sociala situationer och interaktioner där en individ agerar utifrån en bestämd roll. 
Bildligt talat så befinner sig individen på en scen som bestämmer vilka ramar det finns för 
situationen och vilken roll som förväntas spelas (97-98). Det går också att tala om en bakre 
region, eller bakom kulisserna. Detta begrepp kan definieras som en avskild plats där indivi-
den kan koppla av och förbereda sig inför nästa framträdande, bakom kulisserna kan indivi-
den lägga av sin fasad och kliva ur sin rollgestalt. Där är det tillåtet att ”vara sig själv” och 
bete sig på ett sätt som inte är aktuellt i offentliga sammanhang. Därför hålls dörren stängd 
mellan bakre och främre regioner, inga hemligheter får avslöjas (Goffman, 2009: 101-103). 

Sammanfattning  
I detta avsnitt redogjordes för den teoretiska ramen som denna studie har som utgångspunkt. 
Då hipsterkulturen ofta beskrivs som en subkultur och är en grupp individer med liknade ka-
raktäristiska drag så blir teorier kring subkulturer intressanta för vår studie. För att får en in-
gående förståelse för subkulturer har begreppet berört utifrån en alltmer allomfattande syn på 
subkulturer, sedan en mer detaljerade syn utifrån Hebdige och Jenks. Detta följs av en presen-
tation av Bourdieu, där en fördjupning görs i hans teorier kring kapital, smak och livsstil. 
Detta är intressant då vår frågeställning berör hipsterkulturen, som är en livsstil som präglas 
av smak och stil, och då främst en förmåga att gestalta den ”rätta” smaken och stilen. Bourdi-
eus teorier och syn på samhället hjälper oss att skapa en djupare förståelse och insikt i det som 
kännetecknar hipstern samt hipsterns levnadsstil. Avslutningsvis är Goffman och hans drama-
turgiska syn på interaktion betydelsefullt för vår studie då mycket indikerar att en hipsteriden-
titet är någonting som individen kan erkänna bakom kulisserna men aldrig framför andra. 

Resultat  
 
I detta avsnitt presentera vi resultatet av den analys vi genomfört. I resultatet avser vi besvara 
vår frågeställning som lyder: Hur konstrueras hipstern i media? Vi påbörjar avsnittet med det 
första steget i Faircloughs tredimensionella modell, den lingvistiska textanalysen av våra sex 
utvalda artiklar. I den lingvistiska textanalysen presenterar vi vårt resultat med hjälp av ett 
antal analytiska begrepp. Genom att fördjupa oss i texten kommer vi närmare vad texten kon-
struerar och därtill konstruktionen av hipstern. Därefter redovisar vi nästa steg i modellen, den 
diskursiva praktiken. I detta avsnitt redogör vi för de rådande diskurser som urskiljs utifrån 
den lingvistiska textanalysen.  

Lingvistisk analys  
Under den lingvistiska textanalysen använder vi Faircloughs analytiska verktyg, textens orga-
nisation, ethos, transitivitet, modalitet. Under textens organisation kommer vi även behandla 
begreppet intertextualitet. Syftet är att introducera samt belysa texternas konstruktion, för att 
därpå fördjupa oss i texten och dess funktion.  
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Hipster fashion (and why you should avoid it) 
 
Textens organisation  
Journalisten Stephen Doig har skrivit denna artikel som är publicerad i engelska tidningen 
The Telegraph. Texten i sin helhet präglas av ironi, skämtsamma inslag och fyndiga jämförel-
ser. Följande citat karaktäriserar textens parodilika struktur,”Hipster fashion (and why you 
should avoid it) Unless you want to draw attention to yourself for all the wrong reasons”. 
Författaren inleder artikeln med en förklarande samt ironiskt uppmanande ton och presenterar 
anledningar till varför man inte ska klä sig som en hipster. Texten funktion är på ett humorist-
iskt sätt berätta att om man inte är helt säker på hur hipstertrenden ska bäras upp så borde den 
helt enkelt undvikas, ”Certainly, experimenting with your style works great for those that get 
away with it, but if you’re remotely unsure, these are the hipster pitfalls to step away from ”. 
Artikeln är på så sätt parodisk mot dem som är osäkra och inte riktigt vet hur de ska förhålla 
sig till detta hipstermode. Författaren beskriver hur fel hipstermodet kan bli om man inte har 
full koll på vad man har på sig eller hur man ska bete sig och att hipstermodet har en mängd 
fallgropar för individer som inte är tillräckligt skickliga för att veta hur modet ska gestaltas. 
Detta kan liknas vid Bourdieus resonemang angående den naturliga distinktionen hos över-
klassen som är svår för andra att efterlikna. Överklassen besitter ett samlat kapital som gör 
dem till en dominerad klass och detta är ett dominansförhållande som avspeglar hela sam-
hället. Den dominerande klassen anses ha kompetens till att uttala sig om vilka symboliska 
tillgångar som anses värdefulla och eftersträvansvärda. Genom sin smak tilldelas man en be-
stämd plats och status i det sociala rummet. När individer ur andra klasser försöker efterlikna 
överklassens smakmarkörer och misslyckas så blir det parodiskt och pinsamt, något som 
borde undvikas.  
 
Författaren beskriver hipstern som en expert då det enbart är hipstern själv som har förmågan 
och därutöver kompetensen att avgöra vilket hipstermode är rätt eller fel samt hur modet ska 
användas på rätt sätt. Det vill säga att för att kunna klä sig som en hipster och använda hips-
termodet måste man ha rätt habitus. Sålunda behövs en sorts individuell beskaffenhet för att 
kunna orientera sig och hipstern har, på grund av sitt habitus, rätt register av strategier för att 
kunna agera och orientera sig. Därför tydliggörs det att hipstermodet fungerar enbart för hips-
tern och när en ”vanlig” individ försöker efterlikna stilen blir det bara löjeväckande. Genom-
gående i artikeln används medryckande slangord för att beskriva den fulländade hipsterstilen. 
Med ett lättsamt och humoristisk språk målar författaren upp en distinkt bild av vilka kläder 
som kännetecknar hipstermode och vilka svårigheter som finns med att använda dessa plagg. 
Författaren kartlägger hipsterns svåranvända trender, ”Three artful haircuts on one head? 
Check. Fulsome beard with a set of thick-framed Jack Duckworth-style, knowingly ironic 
glasses? Checkmate”. Genom att använda ”check” och ”checkmate” visar författaren att när 
en individ lyckas bära upp dessa trender på rätt sätt är det fulländade hipstermodet utförd. 
Checkmate anspelar på att spelet är förlorat och att man inte kan röra sig någonstans utan att 
bli utslagen.	  För att om någon kan bära upp ”Jack Duckworths”, som är en känd såpopera-
karaktär, tjock-inramade glasögon utan att det blir pinsamt så är det hatten av till den som 
lyckas. Författaren fortsätter i samma stycke med att beskriva att tvivel istället väcks när indi-
vider, såsom medlemmarna i pojkbandet ”Kingsland Road”, försöker men inte riktigt lyckas 
använda hipstermodet, ”Then there's the questionable stylish panache of Hackney-centric X 
Factor boy band Kingsland Road, who’s hipster-lite attire might just see the movement re-
aching it’s nadir”. När ett pojkband, känd från en stor talangtävling, har blivit coachade, sty-
lade och bedömd av en jurymedlem använder ett hipsterlikt mode så har modet snarare nått 
sin botten. Genom att beskriva ett pojkband, som har blivit stylade av andra, och en program-
kultur som breder ut sig där ingen är unik och autentisk inser läsaren hur modet har kommit 
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att bli alltför kommersiellt och något pinsamt. Pojkbandet ”Kingsland Road” porträtterar vil-
ken identitetslös tidsanda vi befinner oss i då samtliga medlemmar visar en salig blandning av 
stilar och genom det poängterar författaren att vi idag är enbart färglösa kopior av det som 
redan funnits. Alla möjliga stilar buntas ihop och på grund av det fråntas det som en gång var 
unikt och speciellt med en viss stil. Identiteten, som förr i tiden var starkt förknippad med en 
viss stil, går förlorad genom att blanda ihop alla stilar vilket ledet till att symbolerna saknar ett 
djup.  
 
Författaren refererar till ”Dandyn Beau Brummel”, som var en stilikon och känd smakdomare 
för manligt mode under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Beau Brummel, som på 
den tiden var en framstående individ inom manligt mode, ändrade utseende på den manliga 
garderoben. Beau Brummel ansågs, likt hipstern, vara en sorts ”expert” inom detta område. 
Med en genuin ”dandy” menar man individer från medelklassen som genom sin överdrivna 
klädstil och elegans försökte lura andra att de tillhörde överklassen. Om Beau Brummel själv 
vill associeras med dandy kan ifrågasättas men det blir uppenbart att paralleller kan dras till 
hipstern då viljan att utmärka sig tydliggörs. Hipstern är likt dessa beskrivningar i många an-
seenden, då hipstern också gör sitt yttersta för att klädstilen ska vara rätt. Nämligen, på ett 
liknande sätt som en dandy, använder hipstern sin klädstil för att särskilja sig. Den ängsliga 
aspekten blir tydligt hos båda då en dandy försökte särskilja sig från medelklassen och hips-
tern försöker istället särskilja sig från allmänheten. Likaså vill varken en dandy eller en 
hipster erkänna detta. Hipstern beskrivs därmed som en kopia av historiska figurer och repre-
senterar i och med det vår tids historielösa anda eftersom hipstern är både nostalgisk och mo-
dern. Här klargörs det att det finns en känsla av att allt är gjort i vår postmoderna kultur. Hips-
tern är på så sätt en sammanställning av historiska symboler och blir en sorts imitation av nå-
got ur det förflutna. Sålunda finns det en identitetslös aspekt hos hipstern då denne är ängslig 
och bygger sin identitet på det förflutna. Hipstern är dock kunnig då den har en förmåga att 
sätta en egen prägel på gamla trender men i takt med det bidrar hipstern inte med något nytt. 
Intertextualiteten i denna artikel bygger på tidigare idéer och signifikanta figurer ur den brit-
tiska kulturhistorien och även på referenser till populärkulturella symboler. 
	  
Textens ethos  
Hipsterns identitet konstrueras som något unikt, originellt och svåråtkomligt, emellertid med 
en aning nedvärderande och ifrågasättande klang till individer som inte lyckas bära upp hips-
termodet. Detta genom att påpeka distinkta modeaspekter hos en hipster och sedan förvandla 
dessa aspekter så att de gestaltar ett alltmer skämtsamt mode, ”Jeans shrink-wrapped into 
obscene man-tights”. På ett skämtsamt sätt försöker författaren visa läsaren att hipsterns sätt 
att klä sig blir komiskt och innehåller en humoristisk känsla för smak och stil. Genomgående i 
artikeln synliggörs dessa underhållande liknelser som talar om för läsaren hur man inte bör 
klä sig och genom det hur man bör förhålla sig till hipstermodet. Författaren beskriver hipster-
fenomenet med hjälp av tydliga modesymboler som exempelvis ”baggy/skinny fit”, ”ironic 
glasses” och ”the eye-catching print”. Ett genomgående drag är att det finns en ständig dialo-
gisk ton i texten, då författaren förbinder sig själv med läsaren och genom det framställs hips-
tern som en tredje, utomstående part. Genom att texten talar om för läsaren att alla någon 
gång har försökt vara en hipster i livet skapar författaren ett band med läsaren genom att bjuda 
på sig själv och sitt eget försök till att gestalta denna omöjliga hipstertrend. Sålunda personi-
fieras artikeln genom att väcka igenkännande hos läsaren med hjälp av dessa liknelser. Texten 
talar också om att hipstermodet innebär ett icke önskvärt och fånigt sätt att se ut då gränsen 
mellan moderiktig och opassande är hårfin, nämligen att det enbart är väldigt få individer som 
lyckas bära upp hipstermodet.  
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Textens modalitet   
I sin helhet presenteras hipstermodet som någonting som gemene man bör undvika. Med korta 
och kraftfulla uttryck som exempelvis ”step away”, ”best avoided”, ”just say no” och ”stick to 
clothes that fit you” befäster författaren hur en ”vanlig” individ ska förhålla sig till hipstermo-
det. Texten försöker fastslå olika sanningar med att dra paralleller till individer som inte er-
håller hipsterlika symboler men ändå anses vara historiskt coola,”Did James Dean need his 
famous white T-shirt to dangle halfway down his torso to look cool? No he did not”. Det in-
nebär att en känd individ eller stilikon inte behöver prestigefyllda symboler för att klassas 
som eftersträvansvärd, istället handlar ”cool” om någonting helt annat. Genom detta citat an-
tyder texten att hipstern, trots alla försöka att gestalta ”coolhet”, inte är så ”coola” som de 
själva tror. För att vara en äkta stilikon och kunna gestalta denna ”coolhet” så behövs en mer 
avspänd relation till symboler, en individ som är ”cool” på riktigt behöver inte anstränga sig 
så mycket.  
 
Textens transitivitet  
Artikeln är utformad genom att förbinda ironiska förklaringar till hipsterfenomenet, vilket i 
sin tur gör att hipstern samt hipsterns stil framställs med en negativ klang. Författaren förkla-
rar hipstermodet som någonting icke önskvärt om stilen blir alltför tillgjord och teatralisk. 
Samtidigt visar texten att de individer som på ett obesvärat och moderiktigt sätt kan bära upp 
dessa symboler ändå är eftersträvansvärda. Detta visar författaren genom att göra anspråk på 
att den alldagliga människan inte har det som krävs för att bära upp dessa symboler. Detta har 
vi analyserat ur följande citat: 
 
”(…) seen an effortlessly stylish 22-year old in a trilby and wondered through misty eyes 
about reinventing our own style, embracing the more challenging extremes of the menswear 
pendulum, and breaking out a daredevil sockless deck shoe with micro-shorts.” 
 
Författaren menar att hipstermodet kan vara åtråvärt om det gestaltas på ett obesvärat och rätt 
sätt. Dock lyckas hipstern sällan med det då hipsterns ansträngda strävan till att framstå som 
”cool” tar bort själva känslan av coolhet och det resulterar i att hipstern blir något patetiskt. 
Det är nämligen enbart genom en naturlig coolhet, något som en hipster sällan är, som man 
fastställs som åtråvärd. På så sätt pekar författaren på att hipsterna absolut inte är cool, inte är 
naturligt särskiljande, utan att det finns en ständig tvångsmässig ängslighet. För att anses cool 
och åtråvärd måste detta ske på ett naturligt sätt, utan för mycket ansträngning. 
 

Rekordstarkt hipster-öl- bryggt på pepparkaka 
 
Textens organisation  
Artikeln är skriven av webchefen Magnus Helander och är publicerad i Skandinaviens största 
affärstidning Resumé, en tidning som riktar sig till individer inom pr-, reklam- och medi-
abranschen och vad som händer inom dessa områden. Texten är skriven i en tydlig säljande 
anda då den har en genomgående berättande karaktär och handlar dels om att marknadsföra 
ett nyproducerat julöl med hipstern som primär målgrupp och dels om att framhäva området 
där julölen ska säljas. Artikeln är med andra ord mer en reklam för ett hipster-öl, som i sin tur 
är en reklamkampanj för Stockholms-området Hornstull, än en artikel. Detta rekordstarka 
julöl har producerats som en reklamkampanj för Hornstull galleria, som har som affärsidé att 
vara ett stadsdelscentrum där folk både kan göra sina vardagliga ärenden och samtidigt ges 
möjligheten att handla i mer unika affärer som inte finns överallt. Julölet lanseras med ord 
som ”unikt”, ”ovanligt” och med mycket ”karaktär” och i samband med det vill artikeln även 
marknadsföra ”nya Hornstull” som en unik och karaktärsfull stadsdel. Författaren gör detta 
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genom att trycka på det unika och begränsade julöl som är särskilt exklusivt och speciellt för 
området, ”Tillverkningen har skett genom ”en ovanlig frysdestillering” som även koncentre-
rat smaken av de lokalt bakade pepparkakorna som julölet bryggts på”. På så sätt riktar sig 
artikeln till en viss målgrupp. Genom att använda sig av just öl som reklamkampanj gör man 
målgruppen ännu tydligare, då just ett intresse för öl verkar vara en del av hipsterkulturen. 
Det ska dock poängteras att det inte är vilket öl som helst, massproducerade och allmänna 
ölsorter är inte intressanta, utan det ska vara unika ölsorter från mikrobryggerier om ölen ska 
innehålla något intresse och status. Detta är något som man tagit vara på med denna reklam-
kampanj.  
 
Textens funktion är att locka en målgrupp som intresserar sig för unika och utvalda föremål 
och även att rikta uppmärksamheten på att Hornstull är ett livligt och pulserande område. Ti-
digare har Hornstull betraktats som ett mindre attraktivt område och har haft öknamn som 
Knivsöder och Horan, något som man vill tvätta bort efter gentrifieringen av området. På 
grund av det vill man göra en social statushöjning av Hornstull och det gör man genom att 
framställa Hornstull som en bättre plats att mötas på, då man framställer Hornstull med ett 
unikt uttryck och att alltid utgå från något lokalt. Genom att trycka på detaljer som att peppar-
kakorna är lokalt bakade så får julölen ännu mer karaktär och inger en känsla av att det är 
väldigt unikt samtidigt som Hornstull får visa framfötterna med sina förmågor och exklusivi-
tet. En möjlig intertextualitet är att texten visar hur en stadsdel försöker lanserar sig som 
något nytt och unikt vilket tyder på att det tidigare har varit något annat. Alltså synliggörs 
stadsdelens utveckling där både individualitet och en unik karaktär framhävs och detta blir ett 
bevis på samhällets utveckling från det traditionella samhället där man premierade likheter till 
det senmoderna samhället som är fyllt av valmöjligheter och individualistiskt tänkande. Sam-
tidigt uttrycks det att det är viktigt för människan att tillhöra ett vi-sammanhang och artikeln 
riktar sig till läsaren genom detta. Detta liknas vid gemenskapen som fanns i det traditionella 
samhället.   
 
Textens ethos  
De social identiteter som framkommer i artikel konstrueras av ett vi-sammanhang, nämligen 
alla som har någon anknytning till området Hornstull. Orden som kännetecknar artikeln är, 
”våra restauranger”, ”våra besökare” och ”vår stadsdel”. Artikeln trycker på att julölet både 
är lokalt och exklusivt för Hornstulls och på så sätt stärks vi-känslan ytterligare. Texten riktar 
sig på ett sådant sätt att utomstående, som inte räknas med i vi-sammanhanget, ska bli lockade 
till att ta del av exklusiviteten i stadsdelen, ”Hornstull som mötesplats och vi ville därför göra 
ett unik julöl för dem och våra besökare, ett julöl med karaktär precis som vår stadsdel”. Ge-
nom detta citat visar författaren hur man genom det unika ölet presenterar Hornstull och dess 
invånares unika och exklusiva identitet, likaså att Hornstull är en viktig del av vi-
sammanhanget. I vi-sammanhanget riktar sig artikeln till hipstern som målgrupp. Alltså står 
hipstern i centrum genom att författaren trycker på att hipstern är en person som befinner sig i 
en sådan unik stadsdel. Artikeln riktar sig till den unika hipstern och vill bjuda in denne till att 
bli en del av vi-sammanhanget. 
 
Textens modalitet  
Det sanningsanspråk som artikeln presenterar är en version av Hornstull som ett eftertraktat 
område att befinna sig i. Stadsdelen framställs som ett familjärt område för specifika, exklu-
siva typer av människor som med sin närvaro utgör en viktig del i en vi-mentalitet. Artikeln är 
helt centrerad runt Hornstull som på så sätt blir det enda rätta stället att befinna sig på. Genom 
att producera en unik och begränsad julöl så förstärker man Hornstulls exklusivitet ännu ett 
steg. I meningar som ”Hornstull ska ha ett unikt uttryck” och ”utgår vi alltid från något lo-
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kalt” så finns det inget utrymme för diskussion, stadsdelen ska helt enkelt gestaltas på ett ka-
rakteristiskt, unikt sätt.  
 
Textens transitivitet 
Texten i artikeln är konstruerad på ett sådant sätt att den innesluter en liten del människor och 
i och med det utesluter resterande. Genom att beskriva stadsdelen, och individerna i den, i ett 
vi-sammanhang så generaliserar författaren individerna och hela området. Genom att enbart 
tilltala en unik målgrupp så skapas en obekväm känsla för individer som inte tillhör den unika 
målgruppen. Det görs sådana tydliga anspråk på Hornstull som ett område med unikt uttryck 
att marknadsföringen kan innebära motsatt effekt, då individer kan bli avskräckta och obe-
kväma med beskrivningen. Detta förstärker även det faktum att hipstern ska vara pretentiös 
och utmärkande då ett unikt öl behöver produceras enbart för dem. En hipstern kan inte nöja 
sig med ett vanligt öl eller ett känt ölvarumärke utan måste ha något unikt och originellt. 

 
Hipsterkurs för hipsters 

 
Textens organisation 
Artikeln är skriven av Dagens Nyheters journalist Rebecca Haimi och beskriver Medborgar-
skolans nya paket av praktiska kurser. Det är kurser som är utformade på ett sådant sätt att det 
ska väcka intresse hos vad de beskriver vara den stereotypiska hipstern. Medborgarskolan 
anspelar på hipstern som ett samtida fenomen och genom det finns en vilja att locka studenter 
till sin skola. Genom att på ett ironiskt sätt presentera kurserna som något en äkta hipster vill 
göra, och kalla det för ”kurspaketet hipster” så försöker man locka gemene man till att testa 
på något som anses populärt och speciellt idag. Texten menar att hipstern är en del av sam-
hällsklimatet idag och att det innebär att det finns en ny och spännande målgrupp att nå ge-
nom detta, ”Det luktar hipster, så nu finns det ett kurspaket med korvstoppning, måleri, musik 
och permakultur färdigt att haka på”. Detta pekar på att hipstern finns i vårt samhälle och 
genom att använda sig av en ironisk ton bygger citatet, och texten i sin helhet, sin utformning 
runt den stereotypiska bilden av hipstern samt hipsterkulturen. Sålunda trycker texten på sä-
regna aspekter som karaktäriserar hipstern och genom skämtsamma inslag riktar texten sitt 
fokus till denna målgrupp, men även till övriga individer som kan testa på hur det är att vara 
hipster för en stund. Utöver det konstrueras texten utav argumenterande inslag då den både 
fastställer hipsterns existens samt beskriver varför just detta exklusiva kurspaket tillfredsstäl-
ler en hipster.  
 
En intertextualitet som uppenbarar sig är att texten bygger på uppfattningar om den tradit-
ionella skolan och hur Medborgarskolan försöker förändra den synen genom att förnya sitt 
kursutbud efter samhällets klimat. Texten poängterar att Medborgarskolan är nytänkande på 
grund av det nya kursutbudet som är anpassat efter nya influenser i samhället. Dock är ut-
formningen av dessa kurser fortfarande väldigt traditionella och hänsyn tas till de mer tradit-
ionella kursuppläggen där det finns alternativ att välja på men där kurserna sedan är konstrue-
rade utifrån en viss ram. Genom att använda sig av referenser om hipstern som ”jagar stän-
digt originalitet och egenhet” och att ha praktiska kurser som ”Gör din egen korv”, ”Intro-
duktion i permakultur”, ”Songwriter workshop” och ”Måleri- måla och återbruka” så för-
klaras även samhällsklimatet och individerna i samhället idag. Då vi lever i ett samhälle av 
individualitet är originalitet och egenhet viktigt, något som hipstern får vara en frontfigur för i 
denna text. Utformandet av de praktiska kurserna vittnar om en nostalgisk inställning till 
forna tider, där det idag finns ett intresse för att gå tillbaka till att göra saker från grunden och 
”på riktigt”, kanske för att särskilja sig från andra och för att frambringa någon form av auten-
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ticitet i sitt liv. Uttalandet ”vi brukar tröttna på det vi redan har provat en gång” hänvisar till 
dagens föränderliga och flyktiga samhälle. 
 
Textens ethos  
Författaren av artikeln konstruerar två sociala identiteter. Den första är hipstern i sig och här 
används ordet ”de” och den andra är samtliga som blir synlig med ordet ”vi”.  Genom att be-
nämna och utmärka en kurs som enbart riktar sig till hipstern särskiljer man hipstern från den 
övriga massan. Texten ger en uppfattning om att hipstern inte är lik andra då ett särskilt kur-
spaket, som enbart är riktad mot hipstern, fordras. Likaså konstrueras hipsterns identitet ge-
nom att befästa symboliska markörer, ”Viljan att testa nya saker och återupptäcka gammalt, 
kanske på nya sätt. Liksom, ett intresse för musik, och kultur samt en passion för det genu-
ina”. Genom detta beskrivs identiteten för hur de anser att den stereotypiska hipstern är och 
detta är någonting som bemöts med ett kursutbud som innehåller korvstoppning, måleri, mu-
sik och permakultur. På så sätt tillskrivs hipstern en identitet genom att tillskriva dem intres-
sen och detta bidrar med att ge en inblick i vad en hipster identitet innebär. Kurspaket är ut-
formande efter specifika persontyper och stereotypiska liknelser, ”En typisk hipster är en 80-
talist, mer eller mindre utbildad och jagar ständigt originalitet och egenhet”. På så sätt be-
stämmer man exakt hur en hipsters identitet bör gestalta sig. 
 
Textens modalitet  
Genomgående i artikeln så framställs hipstern på ett specifikt sätt där författaren använder sig 
av stereotypiska kännetecken och presenterar dessa som en sanning. Ett exempel på detta är 
användandet av ordet är samt har: ”En typisk hipster är en 80-talist”, ”Sedan är de långa och 
smala och lite bleka” och ”En hipster har viljan att testa nya saker”. Genom användandet av 
dessa ord förminskas handlingsutrymme och resulterar i att en sanning skapas. Likaså visar 
texten att detta kurspaket är aktuellt för Stockholm genom att poängterar att hipstern finns 
där.  När texten framställer att följande kurser, korvstoppning, måleri, musik och permakultur 
ingår i hipsterkursen bygger det upp en uppfattning om att hipstern är på ett visst sätt. Arti-
keln anger att dessa kurser har ringat in hipsterns intresseområden.   
 
Textens transitivitet 
Texten är konstruerad på ett sätt som vill locka individer till medborgarskolan genom att hän-
visa till ett populärt fenomen i samhället just nu. När författaren kallar kurserna för ”kurspa-
ketet hipster” så bjuder man in individer till att prova på hipsterns exotiska livsstil. Genom att 
ge en detaljerad beskrivning av vad det innebär med att vara en hipster samt hur en hipster 
gestaltar sig cementeras en viss uppfattning av en hipster. På så sätt objektifieras hipstern ef-
tersom en bild av hur en hipster ska vara målas upp. Kommande citat exemplifierar detta, 
”Om Medborgarskolan kommer att utforma fler kurspaket efter persontyper även i framtiden 
är i nuläget oklart”. Citatet visar att genom att kalla individer inom hipsterkulturen för per-
sontyper så tillskriver man hipsterkulturen dessa bestämda egenskaper som presenteras som 
en sanning. På så sätt ges en generaliserad bild av hipstern i artikelns framställning.    

 
How to Live Without Irony 

 
Textens organisation 
Texten är skriven i New York Times av Christy Wampole som är universitetslektor i franska 
på Princeton Universitet. Texten präglas av ett målande språk med mycket liknelser som får 
läsaren att reflektera över den tid vi lever i idag. Därmed är det en narrativ och diskuterande 
form av text med en genomgående dialogisk ton då Christy Wampole beskriver ett senmo-
dernt samhällsfenomen. Artikeln kännetecknas av en förklaring kring hur vi idag lever i ett 
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samhälle med en kultur som präglas av ironi. Författaren lyfter fram problematiken med att vi 
i vår tid kan sägas vara för sent ute med allting då alla stilar och kulturella uttryck har existe-
rat i tidigare epoker. Alltså att allt som finns idag enbart är kopior av redan uppfunna saker. 
Hipstern beskrivs som en produkt av detta ironiska klimat och personifierar nutidens ängsliga 
förhållande till det förflutna. Här kommer hipsterns särskiljande smak in eftersom det centrala 
är att skapa unika kombinationer av redan existerande symboler. Hipstern blir i och med det 
nostalgiska eftersom dem ständigt spelar det nya mot det gamla. Parallellt med det tar hipstern 
till ironi som ett sätt att visa att man ändå inte är helt dedikerad till den stil man intar. Detta på 
grund av att hipstern ständigt måste anpassa sig och vara beredd på att byta stil om den gamla 
råkar bli mainstream. Hipstern vill alltså stå utanför det som denne betraktar som kommersi-
ellt och med försök till en identitet som särskiljer sig strävar hipstern efter en roll som nytän-
kande och individuell. Hipstern är därför medveten om att de villkor som de beskriver sig 
själva kan komma att ändras. Författaren poängterar denna osäkra aspekt hos hipstern i föl-
jande citat:  
 
”How did this happen? It stems in part from the belief that this generation has little to offer in 
terms of culture, that everything has already been done, or that serious commitment to any 
belief will eventually be subsumed by an opposing belief (…)” 
 
Det finns en ironisk aspekt som präglar hela samhället och detta framkommer med en chock-
artad samt besviken ton. En ifrågasättande karaktär är närvarande i texten eftersom följder av 
den samhälleliga utveckling, som inte är positiva, tydligt anges. Dessa presenteras med fre-
kventa jämförelser med hur det var förr i tiden när individen såg på sina handlingar allvar-
sammare. Samtidigt ges en beskrivning av hur vi framställer hipstern, som författaren anser 
vara arketypen av samhällets ironiska levnadsstil, på ett betvivlande sätt då vi egentligen alla 
är en produkt av detta ironiska klimat. Hipstern avspeglar dagens senmoderna människa som 
inte engagerar sig lika mycket och inte heller tar ansvar för sina handlingar. Hipstern har inte 
något genuint eget som ger ett bestående avtryck då hipstern kommer efter epoker som har 
lämnat kulturella och symboliska avtryck. Hipstern har på så sätt ingen stabil grund att befästa 
sig vid eftersom grunden är byggd på kvarlämnade kulturella spår. Det ironiska innebär att vi 
inte ser på våra handlingar med det allvarsamma ansvar som tidigare generationer hade. 
Författaren förklarar hur vi idag använder ironi som ett verktyg och skydd; ”Irony is the most 
self-defensive mode, as it allows a person to dodge responsibility for his or her choices, aes-
thetic and otherwise”. På så sätt går det att utläsa en ödmjuk ton i författarens framställning 
då hon anser att man inte bör håna hipstern eftersom denna typ av leverne endast är en pro-
dukt av det ironiska samhälle som vi lever i. Texten vill på så sätt illustrera att aspekter som 
kan irritera en med hipstern är närmare bestämt aspekter som de flesta individer idag besitter. 
Ironin och hipstern ska snarare ses som nya dimensioner av den samtid vi lever i.  
 
Genom att använda sig av referenser till ”Generation X” och ”Generation Y” eller som det 
också kallas ”The Millennials”, vill Christy Wampole poängtera hur varje generation speglar 
samhällets utveckling då varje generation karakteriseras av olika aspekter. ”Generationen X” 
är den generation som definieras utifrån en salig blandning av både de bästa och sämsta av en 
kultur då generationen innefattande en tid i förändring. Det beskrivs som en självständig ge-
neration med en flitig viljelöshet, som helt enkelt är nöjda med det de har. ”Generation Y” är 
individer födda mellan tidigt 80-tal och tidigt 00-tal och är en generation som formats utifrån 
en ständig tillgång till internet och mobiltelefon. Individen är ständigt uppkopplad och kan 
beskrivas som en globalt homogen generation. På grund av dessa referenser blir det tydligt 
när den ironiska aspekten började inträde in i individens tillvaro. I slutet av generation X bör-
jade man förstå och använda sig av ironi vilket i sin tur ledde till att generation Y lever i ett 
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samhälle där ironi blir en grundläggande aspekt av livet. Referenser gör att man ser en tydlig 
förändring vilket leder till att Christy Wampole har möjlighet att förklara hur hipstern perso-
nifierar den tidsandan vi befinner oss i. Det framkommer intertextualitet då författaren refe-
rerar till välkända begrepp för olika generationer, och genom det hänvisar till generations-
skillnader och samhällsutveckling. Det är också tydligt att texten bygger på teorier om dagens 
ironiska klimat.  
 
Textens ethos 
Författarens egen sociala identitet får ett stort utrymme i artikeln då hon utgår från egna erfa-
renheter och känslor i sitt resonemang. Texten präglas av jag-termer där författaren verkligen 
framhäver sina egna synpunkter, ett exempel på detta är, ” I could not explain it” och ”I reali-
sed”. Sålunda personifieras texten då författaren tydligt poängterar sina egna åsikter och för-
hållningssätt till hipstern och det samhälle vi lever i. Även hipsterns identitet konstrueras, 
med hänsyn till det rådande ironiska samhälle som är det som har format fenomenet. Hips-
terns identitet beskrivs som en produkt av samtidens ironiska klimat med hjälp av stereoty-
piska symboler. Texten talar även till läsaren och i sin tur konstrueras en social identitet som 
är sammanlänkad till författarens. Detta leder till en objektifiering av hipstern då hipster iden-
titeten beskrivs som en tredje part och som är en bieffekt av det samhälle som råder. Ett ex-
empel på detta är följande citatet: ”He is a walking citation; his clothes refer to much more 
than themselves. He tries to negotiate the age-old problems of individuality, not with con-
cepts, but with material things”. Hipsterns identitet jämförs med materiella företeelser och här 
tydliggör även författaren hipsterns kopplingar till tidigare epoker. Hipstern försöker skapa en 
individuell identitet, men till skillnad från förr består denna kamp av ytliga materiella ting 
som saknar djupare mening. Så länge som individualitet har existerat så har individen strävat 
efter att utveckla sin identitet, men eftersom alla kulturella utryck och koncept redan har an-
vänts har hipstern inget annat val än att försöka förhandla med materiella ting. Genom att be-
skriva hipstern som ”a walking citation” poängteras det återigen hur hipstern hänvisar till 
någonting annat, som blir arketypen av ironi. Hipsterns kläder pekar på mycket mer än enbart 
”kläder”, då kläderna också refererar till hipsterns osäkra och ängsliga förhållande till sig 
själv. Hipstern tillbringar sin tid till att oroa sig över hur denne ska betraktas i andras ögon 
och det finns alltid utrymme till att hipstern kan ha fel. Av den anledningen drivs hipstern till 
att förhålla sig ironiskt då det inte finns någon stabil grund eller något fast kulturellt uttryck 
att falla tillbaka på.    
 
Textens modalitet 
Författaren förklarar att det ironiska klimat som finns i samhället idag och vilka negativa ef-
fekter som tillkommer med detta. Författaren lägger fram detta budskap som en sanning och 
det finns inget utrymme för den som konsumerar texten att tro något annat. När författaren 
inleder artikeln med ”If irony is the ethos of our age – and it is” ges inget utrymme för dis-
kussion. Hipstern läggs fram som en arketyp för ett ironiskt samhälle men gör sanningsan-
språk på att dessa aspekter av en ironisk livsstil finns i alla människor. I denna artikel så läggs 
även en sanning angående hipsterns livsstil, smak och intressen fram. Genom den dialogiska 
strukturen i texten bygger författaren upp en relation till, samt ett förtroende hos, läsaren och 
texten visar hur vår senmoderna kultur är ironisk. Författaren poängterar detta genom att tala 
om för läsaren att exempelvis, ”look around at your living space” och ”listen to your speech”. 
Texten lämnar inget utrymme för att det finns individer som möjligtvis inte känner igen sig i 
beskrivningarna om det ironiska samhället, utan bygger sina resonemang på, samt fastställer 
att ironi är en aspekt av den tid vi befinner oss i.  
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Textens transitivitet 
Genom att lägga fram en förklaring om det samhälle vi lever i idag som är präglat av ironi 
leder det till att en hel generations livsstil objektiveras och ifrågasätts, ”Is an ironic legacy 
even a legacy at all?”. Författaren kritiserar det faktum att vi befinner oss i en tid där vi inte 
längre engagerar oss och en konsekvens av detta blir att läsaren börjar ifrågasätta sin livsstil 
och tillvaro. Vidare förklarar författaren den ironiska livsstilen och dess konsekvenser som 
något negativt och som något vi behöver tänka över, ”it seems we´ve made a collective miss-
step”. Det blir att författaren talar om för sina läsare att någonting måste göras för att hitta 
tillbaka till en alltmer äkta och stabil grund som inte präglas av ironi. Det ironiska innebär att 
vi inte ser på våra handlingar med det allvarsamma ansvar som tidigare generationer hade och 
därför måste den senmoderna individen ta ett steg tillbaka och ta mer ansvar över sina hand-
lingar. Författaren bidrar med att skapa en större acceptans för hipstern och dess livsstil då det 
i artikeln uppenbarar sig att detta ironiska levnadssätt är en produkt av senmoderniteten. Li-
kaså skapas en större förståelse för varför hipstern och dess livsstil kan skapa irritation. Hips-
terns egenskaper kännetecknar det betydelsefulla vi har lämnat bakom oss och därför blir det 
jobbigt för läsaren att inse hur mycket som förlorats i takt med modernitet. Texten skapar 
även en igenkännande aspekt då man som läsare inser att hipstern är en spegelbild av det 
samhälle vi lever i idag.  
	  

Hipsterkvarteren lockar oss alla 
 
Textens organisation  
Den populära stadsskribenten Bobo Karlsson skriver denna artikel i Svenska Dagbladet. Arti-
keln ger en inblick i vilka stadsdelar runt om i världen som gestaltas av hipstern samt hips-
terns livsstil och varför utomstående lockas av att besöka dessa stadsdelar. En målande be-
skrivning av typiska hipsterkvarter ges och vad som gör att dessa kvarter blir turistmagneter. 
Genom artikeln använder författaren ett lättsamt och humoristiskt språk men som ändock är 
väldigt informativt och lockande. Artikeln talar till individer som är intresserade av nya, krea-
tiva och unika stadsdelar runt om i världen. Författaren skriver att: ”Varje storstad med själ-
vaktning har nu sitt eget Neukölln eller Williamsburg”. Paralleller dras alltså till Neukölln, 
som är en stadsdel i Berlin som tidigare beskrivits som en social brännpunkt med hög arbets-
löshet och brottslighet men som idag börjar bli allt mer populärt med en tilltagande gentifrie-
ring som börjar ge staden en egen scen. Författaren tar även upp Williamsburg, en stadsdel i 
Brooklyn, New York, som beskrivs som ett inflytelserikt nav för hipsterkulturen. Dessa två 
stadsdelar får stå som ett talande exempel för hur hipsterkvarteren i olika storstäder utvecklats 
till. Intertextualitet uppstår i dessa referenser till befintliga stadsdelar för att genom dem 
bevisa den globalt homogena gentifriering som är genomgående av dessa hipsterkvarter. 
Sålunda handlar inte artikeln om ”typiska” turistattraktioner utan visar att individer numera 
vill besöka attraktioner som kännetecknas av kreativitet och som betraktas som lite an-
norlunda och underligt. Författaren skriver exempelvis, ”Dessa ack så cool kvarter är nu 
varje stads mest inspirerande och åtrådda”. Med detta visas hur nya former av kvarter har 
fångat vårt intresse och blivit en ny typ av turistattraktion. För att lyfta fram och verkligen 
poängtera hur rätt och inne dessa förvandlade stadsdelar är, skriver författaren: ”mer rätt än 
så här kan det inte bli, inte just nu i alla fall”. Samtidigt blir det en slags dubbelhet när sta-
dens coolhet kommersialiseras på detta sätt då det coola är det som drar turister dit och följ-
den av många turister gör att hela det coola eroderar. Likaså att en turistattraktion associeras 
med den särskiljande och autentiska hipstern: ”Det är lite av ödets ironi att just den grupp 
som hela tiden varit på flykt undan turistkvarter, i dag själva utgör de mest frekventa resenä-
rerna”. Här poängterar författaren dubbelheten i att just hipsterkvarteren lockar turister. Den 
exklusive aspekten hos hipstern går förlorad när en hipsterkvarter blir en sorts turistfälla.  
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Bobo Karlsons refererar till hur stadskärnans närliggande och gamla arbetarkvarter rustas upp 
och tas över av kreativa individer som är på jakt efter autenticitet. Han beskriver att individer 
numera vill hitta unika och opolerade kvarter som fortfarande har en äkta charm och orörd 
kultur kvar. Dessa orörda och oförstörda kvarter ger individen en känsla av äkthet och 
nostalgi med sina historiska byggnader, små mysiga kaféer, lokala affärer och genuin matkul-
tur. Detta blir därför en reaktion mot moderniseringen som uppstod när stora affärskedjor, 
köpcentrum och historielösa nybyggda hus tog över stadskärnan. På grund av modernisering-
en förstörs det som en gång var autentiskt och unikt för en specifik plats. Detta betecknar en 
tid där historia och äkthet suddas ut och fokus snarare riktas på estetik och intryck. I artikeln 
inser man att sökande efter autenticitet blir alltmer centralt just eftersom vi befinner oss i en 
tid som omges av lösa, flyktiga och flytande identiteter. Författaren visar att hipstern avspeg-
lar denna tidsanda då hipstern försöker hitta tillbaka till en stabil grund genom att söka sig till 
dessa autentiska kvarter. Detta gör Bobo Karlsson genom att dra paralleller till ”Roberto Ros-
sellinis film Rom, öppen stad” och ”Pasolinis Accattone”, som både är filmer under genren 
neorealism. Italiensk neorealism var en film rörelse i Italien som hade ofta en politisk dimens-
ion och var inspelade i befintliga miljöer vilket gjorde en stil präglad av ett verklighetstroget 
uttryck. Dessa filmer hade också sympati för det lågt stående i samhället. Referenser till dessa 
filmer visar vilka platser som hipstern dras till, då dessa platser en gång var autentiska. Ge-
nom detta tydliggörs modernisering och dess påverkan på individen.  
 
Textens ethos  
Genomgående i texten tydliggörs hipsterns identitet. Författaren menar att det nämligen är 
hipsterns förtjänst att dessa ”coola” och ”nyskapande” kvarter skapas och är så populära. Utan 
hipsterns kreativa inflytande hade dessa stadsdelar förblivit sunkiga och mindre attraktiva. 
Därutöver framställs hipsterns identitet som flyktig då det beskrivs att när en stadsdel har 
blommat ut och blivit attraktivt och populär för allmänheten är det dags för hipstern att för-
flytta sig och hitta ett nytt område. Kommande citat exemplifierar detta:  
 
”Och det antropologiska hipster-lapptäcket i London och New York utgör nästan en hel ve-
tenskap. Vilket kvarter är dagens bubblare, vad är redan tröttsamt über mitt i smeten, vad är 
slappt cool och på g. Ska man spetsa sig på Bushwick och Shoreditch, eller var det i förr-
går?” 
 
Det är möjligt att utläsa hipsterns flyktiga natur då hipstern ständigt intresserar sig för det 
nykommande ”coola” och snabbt tröttnar på det som har blivit populärt och hippt. Därtill vi-
sar citatet att det centrala för hipstern är att vara nytänkande och ständigt på jakt efter särskil-
jande företeelser. Det är på så sätt viktigt för hipstern att bevisa att denne har en särskiljande 
och nytänkande smak för att det ska räknas som ett högt symboliskt kapital. Det är inte pas-
sande för en ung cool hipster att vilja vara en del av det kommersiellt medelklassiga. Hips-
terns identitet förklaras som att den alltid är lite opassande och fel och det är därför blir den 
väldigt rätt. Författaren skriver ”Men det är inte lätt att vara medveten omedveten, oskyldigt 
trendig”.  Det understryker den besvärliga sidan hos en hipsters livsstil eftersom hipstern 
måste sätta upp en fasad och spela en roll av att denne skapar sin levnadsstil på ett omedvetet 
sätt när hipstern agerar i sina främre regioner, när denne står på sin ”scen”.  Men bakom 
stängda dörrar, i hipsterns bakre regioner, är hipstern väldigt mån om att forma sin unika 
identitet och detta på ett medvetet sätt.  
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Textens modalitet   
Det sanningsanspråk som finns i texten är hur coola, inspirerande och åtrådda dessa kvarter i 
storstäder är. Det poängteras hur hipstern har förvandlat stadsdelen, som tidigare ansågs vara 
problematisk, med sin kreativa och nytänkande anda. Stadsdelen har på så sätt förvandlats till 
att blir alltmer omtyckta och lockande på grund av hipstern. Författaren talar med en självklar 
ton om att dessa stadsdelar skapar ett intresse hos samtliga som läser artikeln, sålunda tas det 
för givet att alla som läser intresseras av nyskapande och kreativa stadsdelar. Inget utrymme 
ges för stadsdelens historiska sidor utan det handlar uteslutande om vad som är kulturellt 
”coolt” och ”inne”. Författaren skiljer på vad som är coolt och trendigt och ett kvarter anses 
bara vara autentiskt coolt innan det blir kommersiellt trendigt. Likaså framställs det att det 
enbart är hipsterns förtjänst att dessa städer har blivit attraktiva och i och med det tar inte för-
fattaren hänsyn till andra aspekter som har bidraget till att stadsdelen har utvecklats till vad 
den är. Genomgående i texten skapas hipsterns identitet eftersom det är på grund av hipstern 
som kvarteren är eftertraktade och unika. 
 
Textens transitivitet 
Artikelns framställning gör att dessa kvarter binds samman med en beskrivning av inspiration, 
åtråvärde och coolhet. Samtidigt nämns det att dessa hipsterkvarter ofta tidigare har varit pro-
blematiska områden med mycket kriminalitet och nedlagda industrier, men utan att gå när-
mare in på vilka konsekvenser detta kan ha för kvarteren, ”Simsalabim, bara några år senare 
är kvarteren ett hett distrikt; kaféer, barer och gallerior poppar upp.” Det som beskrivs i 
citatet, och är en genomgående uppfattning genom hela artikeln, är att det endast tas upp den 
förfinade och trendiga delen av stadsdelarna. Det presenteras bara en förfinad fasad och pro-
blematiken i områdena är uteslutna trots att det ändå görs klart för läsaren att det är tidigare 
problematiska områden, något som måste finnas kvar då författaren menar att kvarteren har 
blivit trendiga bara på några få år. Författaren tar även bort det personliga i alla de olika kvar-
teren, då alla städers kvarter definieras på ett liknande sätt. I jakten på att utveckla en unik och 
autentisk stadsdel så går, paradoxalt nog, det unika i varje stad förlorat då hipstern dyker upp 
och förvandlar kvarteren efter en liknande mall. Texten grundar sig alltså i det senmoderna 
samhället och globalisering. Texten tar hänsyn till hur stadsdelar, i städer världen över, ut-
vecklas på ett liknande sätt. Detta tyder på globaliseringens kraft då texten bevisar att städer 
börjar utvecklas efter en mer homogen kultur, nämligen att städer världen över börjar likna 
varandra. Författaren har även byggt texten på en uppfattning om, samt förståelse för hur tu-
ristattraktioner förvandlas i takt med att trender och intressen förändras. Hipstern framställs 
också som en väldigt pretentiös typ av individ med mycket tvetydighet. Författaren visar detta 
tydligt genom kommande komiska citat: ”En av de vanligaste livsstilarna i dessa kvarter är 
att vara vegan fram till klockan 18, men sen unna sig vad som helst – bara man kan namnet 
på gården som det slaktade djuret kommer ifrån.” Det beskrivs hur hipstern är väldigt flyktig 
i sina åsikter och att ingen annan människa ska kunna bestämma och definiera vad hipstern är. 
Det ska inte gå att placera hipstern i ett fack då hipstern vill framstå som en individ som hela 
tiden utvecklas till någonting annat på ett nytt och unikt sätt.  Genom att vara pretentiös och 
tvetydig i sin framställning av identitet så slipper hipstern definieras utifrån någon annan 
grupp och har på så sätt sin individualitet kvar. 
 

Livsstil till salu 
 
Textens organisation 
Jenny Damberg, journalist på Svenska Dagbladet, skriver denna berättande och förklarande 
artikel om hipstern för att leta rätt på vad hipstern innebär. Intertextualitet uppenbarar sig då 
författaren hänvisar till Mark Grief, som är en lektor i litteratur, och akademikern Christian 
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Lander som både har skrivit kända böcker om hipstern samt hipsterkulturen. Artikeln sam-
manfattar både Landers och Griefs beskrivningar angående hipstern för att försöka få grepp 
om vad hipstern egentligen är. Genom att referera till två välkända och akademiska individer 
framställs det som ett bevis på att hipstern faktiskt finns. Intertextualiteten utvecklas då 
denna text bidrar med att ge ett svenskt perspektiv på de Nordamerikanska beskrivningar som 
framställs av hipstern. Genom att dra referenser till populära svenska kedjor och varumärken 
såsom ”Acne”, ”Svenskt tenn” och ”Spotify” uppvisar texten att hipstern är ett starkt fenomen 
även i Sverige, då Sverige är ett land som kännetecknas av hipsterns nytänkande, kreativa och 
unika karaktärsdrag. Författaren skriver, ”Men en sak har vi: koll”. Intertextualitet synlig-
görs då texten konstrueras utifrån tidigare klassisk forskning och teorier angående subkulturer 
då hipsterkulturen ständigt jämförs med subkulturens definitioner. En ytterligare aspekt som 
synliggörs är det dominansförhållande som Bourdieu menar finns i samhället, där överklas-
sens smak och symboler värderas högre än lägre klassers. Detta diskuteras mer ingående un-
der underrubriken textens transitivitet. 
 
Textens ethos  
Hipsterns identitet görs synlig genom hela artikeln. Dock kan det urskiljas två hipsteridentite-
ter, den ena är hipstern ur ett nordamerikanskt perspektiv och den andra är hipstern ur ett 
svenskt perspektiv. Då författaren beskriver hipstern ur ett svenskt perspektiv så innefattas 
snarare samtliga personer som lever i Sverige. Författaren skriver ”Det är något väldigt 
svenskt”, ”är också den svenska- även den officiella- självbilden i mycket den av en nation av 
hipster” och ”Sverige: Ett designintensivt kreativt samhälle”. Emellertid framkommer det 
allmänna egenskaper som kännetecknar den universella bilden av hipsterns identitet då krea-
tivitet, förmågan att gestalta trender, konsten att ha rätt smak och därutöver förmågan att vär-
dera vad som är ”rätt” tydliggörs i artikeln. En annan allmän egenskap är att hipstern inte eti-
ketterar sig själv som hipster, ”Hipster är ett tillmäle, något man kallas, inget någon kallar 
sig själv, annat än möjligtvis med en ironisk grimas”. Det är allmängiltigt att hipstern aldrig 
kallar sig själv för detta och anser det vara ett nedvärderande sätt att blir tilltalad på. I författa-
rens beskrivning av Sverige blir dennes egen identitet tydlig då författaren både distanserar 
sig i vissa påstående såsom ”här finns något som heter ”Ullared”, där folk köper något det 
kallar ”Foppatofflor”, samt identifierar sig själv med andra påståenden, ”Vi har koll”. Förfat-
taren tar avstånd från negativa symboler och det som anses vara töntigt och identifierar sig 
med de mer positiva och hippa aspekterna ”Acne” och ”Svenskt tenn”. Mark Griefs beskriv-
ning av hipstern beskrivs som en konsekvens av det samhälle vi lever i, ”ett välfärdssamhälle 
statt i privatisering, där tryggheten undermineras och marknadskrafterna får större ut-
rymme”. Hipstern är med andra ord bara en produkt av det samhällsklimat som råder. Vidare 
handlar inte hipstern om en överklasskultur med individer som har pengar. Grief menar att 
hipstern inte kännetecknas av ett överflöd med pengar utan att det som kännetecknar hipstern 
är rätt smak och en förmåga att värdera. Paralleller kan då dras till Bourdieus teorier om kapi-
tal. För en hipster är inte det ekonomiska kapitalet det centrala, utan det kulturella och symbo-
liska kapitalet värderas högst. Det är alltså inte hur mycket materiella ting som en hipstern 
äger, istället handlar det om vilka symboler som hipstern visar är värdefulla.  
 
Textens modalitet  
Det finns en hel del sanningsanspråk i texten. I artikelns inledning formulerar författaren, 
”Detta är något svenskt, detta ” och vidare ”Till och med staten är intresserad av att belöna 
hipsterns särskilda kunskap (”credd”)”. Genom att fastställa att detta, ”hipstern”, är väldigt 
svenskt fenomen talar texten om för läsaren att alla svenska personer kännetecknas av hips-
terns stereotypiska egenskaper. Till och med staten beskrivs vara intresserade av att belöna 
”creddiga” individer. Detta leder till att författaren generaliserar hur svenskar är genom att 
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konstruerar en bild av svenska individer som ytliga och självcentrerade, då det primära intres-
set är att ha koll: ”en sak har vi: koll”. Samtidigt bildar texten en uppfattning om Sverige som 
ett kreativt och framåtsträvande samhälle. Ännu ett sanningsanspråk görs när författaren re-
dogör för förklaringen av hipster då både Grief och Landers akademiska bakgrund blir tydlig. 
Genom att poängtera att Grief är lektor i litteratur vid ”The New School i New York” och att 
Lander är ”akademiker” ökar texten sitt anspråk på sanning då det är utbildade individer som 
uttalar sig om vad hipstern är. Hipstern beskrivs som en ”konsumtionskultur i ständig rö-
relse”, där det som anses vara värdefullt är det ting som anses rätta för stunden och det rätta 
förändras så snart för många gillar samma sak på samma sätt. Texten gör ytterligare ett an-
språk på att hipstern bara finns inom den högskoleutbildade medelklassen och att det är en 
”konsumtionsbaserad, vit, manligt dominerad kultur”. Det framkommer att anledningen till 
att det är viktigt att studera denna typ av ”subkultur” grundar sig i att det är en grupp som 
besitter pengar och makt.  
 
Textens transitivitet  
Jenny Damberg uttrycker sig på ett sådant sätt som gör att lägre klassers smak och stil under-
mineras och presenteras som mindre värdefullt med sina foppatofflor och sitt Ullared när de 
ställs i kontrast med övre klassers mer betydelsefulla och trendiga smak. Genom detta utta-
lande bekräftar artikelns författare Bourdieus teorier om att de människor med lågt materiellt 
och symboliskt kapital inte anses lika välutrustade till att tala om stil och smak då samhällets 
hierarki visar att de inte har de rätta sociala arvet att uttala sig. Texten beskriver hipstern som 
någonting positivt och eftersträvansvärt och på så sätt försöker texten talar om för samtliga 
vad som är önskvärt och acceptabelt. Hipstern är sålunda någonting som individer ska sträva 
efter. Parallellt med det undertrycker författaren individer som inte har ”rätt” smak och ”rätt” 
kapital genom att poängtera vad dessa ska sträva efter, även fast chansen att komma dit är 
minimal. Det framhävs också att ”För hipstern är koll viktigare än pengar”, dock är en defi-
nition av hipsterkulturen som en konsumtionsinriktad subkultur genomgående i artikeln. På 
grund av detta skapas en dubbelhet i vad hipstern egentligen är, dessutom ges en uppfattning 
om att vem som helst kan bli hipster så länge man har koll. Detta verkar emellertid inte sant 
eftersom en hipster betraktas som betydligt mycket mer än en individ som enbart har koll. 
Den ständiga förändringsprocessen där smakmarkörer ständigt byts talar också emot att koll 
är viktiga än pengar. För att kunna gestalta nya trender och ligga steget före måste ett stabilt 
ekonomiskt kapital finnas för att kunna konsumera nya smakmarkörer.  

Diskursiv praktik  
Här nedan presenterar vi nästa steg i Faircloughs tredimensionella modell, diskursiv praktik. 
Den diskursiva praktiken handlar om att identifiera vilka genrer som uppmärksammas i texten 
och hur genrer och diskurser samarbetar i texten. Vi ger en redogörelse för textens produkt-
ion, textens distribution och textens konsumtion. Alltså studerar vi hur textförfattaren bygger 
på redan existerande diskurser och genrer för att skapa sin text samt hur läsaren också använ-
der nuvarande diskurser och genrer i sin tolkning och konsumtionen av texten. För att analy-
sera detta använde vi Faircloughs analytiska begrepp intertextualitet och interdiskursivitet.  

Ironisk diskurs 
I genomgången av våra artiklar träder ett tydligt samband mellan ironi och hipstern fram. De 
flesta artiklar är skrivna med en ironisk ton och de som inte är det beskriver hipsterkulturen 
som ett kulturellt fenomen som har ironi som en beståndsdel. Oavsett artikelns syfte eller arti-
kelns textförfattare så framställs hipstern med ett visst mått av ironi. Samtidigt tydliggörs det 
att bakom den ironiska fasaden finns det likväl någonting åtråvärt med hipstern då att ligga 
steget före och kunna konsumera ”rätta” symboler klassificeras som viktigt i dagens samhälle. 
Eftersom individualitet och strävan efter att särskilja sig från allmänheten är centralt för hips-
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tern, och därutöver eftertraktade i dagens senmoderna samhälle, tydliggörs det att ironi är en 
effekt av dagens klimat. Den ironiska diskursen bygger på det klimat som vi lever i och vi-
dare en diskurs som skapas på grund av den alltmer flyktiga tidsanda vi befinner oss i. Hips-
tern personifierar den senmoderna tidsandan eftersom det finns rådande uppfattningar om att 
allt som görs redan har gjorts. Alltså att alla kulturella och symboliska uttryck och stilar redan 
har existerat och att det enda som finns kvar är att försöka skapa unika kombinationer av 
dessa kvarlämnade symboler. Hipstern är en paradoxal varelse och genom att kombinera 
nostalgi och modernitet pendlar hipstern mellan dessa två utan att hitta en stadig grund. Ge-
nom att använda historiska symboler och sedan omforma dessa symboler så att de ständigt 
särskiljer sig från allmänheten tar hipstern till ironi som ett sätt att visa att man ändå inte är 
helt dedikerad till den stil man intar. Ironi blir som ett skydd för hipstern då användandet av 
ironi gör att hipstern inte behöver befästa sig vid en viss stil eller ett visst kulturellt uttryck. 
Hipstern kan istället pendla mellan olika tidsepoker och ständigt experimentera sig fram ef-
tersom dem tar till ironi i sin framställning.  

Individualitetsdiskurs 
Som berörts under beskrivningen av den ironiska diskursen så tyder det på att hipstern är en 
avspegling av dagens senmoderna samhälle. Vi lever i ett samhälle som värderar individuali-
tet högt, dock finns det ändå normativa och bestämda ramar för individualitet, och individer 
som överskrider dessa ramar betraktas på ett ironiskt sätt. Det finns alltså samhälleliga normer 
som upprättas av kulturen och trots att det är mycket i dagens klimat som tyder på att vi ska 
sträva efter att vara unika och framgångsrika, så måste det ändå göras inom bestämda ramar. 
Just eftersom strävan efter individualitet är centralt i dagens samhälle utgår individen från att 
vara så unik som möjligt. För att forma en identitet, som är olik någon annans, blir strävan 
efter att vara unik en central aspekt i individens identitetsskapande. Detta är något som hips-
tern uppfattas ta ett steg längre. Emellertid finns det en hårfin gräns mellan unik och fram-
gångsrik och pretentiös och egocentrisk. Det visar sig att individer som överskrider dessa 
gränser vanligtvis blir stämplade som pretentiösa och självgoda och då blir det lätt att införa 
ironi i sin beskrivning av dessa individer för att distansera sig själv. Texterna i sin helhet kon-
strueras genom diskurser som bygger på individualitet och dagens senmoderna samhälle. 
Därutöver bygger samtliga artiklar på ett globalt perspektiv då hipstern har samma karaktärs-
drag och beskrivs på samma sätt oavsett om artikeln är publicerad i England, Sverige eller 
USA. Av den anledningen blir det tydligt att hipstern är ett modernt och globalt fenomen.  
 
Den diskurs som konstruerar individualitet indikerar att individen har ansvar för den egna 
identiteten men möjligheterna till att skapa sin identitet är begränsad. För att koppla till hips-
tern har denne möjlighet att gestalta ”rätt” symboler och utveckla sin hipsteridentitet, men 
enbart om denne har möjlighet att konsumera dessa symboler och därtill en förmåga att vär-
dera ”rätt” symboler. Med andra ord krävs det en viss typ av habitus för att en individ ska 
kunna utforma en hipsteridentitet. I samband med individualitetsdiskursen framkommer det 
att hipstern bygger på en uppfattning som kan kopplas till att individens identitetsskapande 
kan liknas vid ett reflexivt projekt. Det är individens egen uppgift att ständigt skapa samt om-
gestalta sin identitet genom reflexiva handlingar. Detta kännetecknar en diskurs som innefat-
tar det senmoderna samhället då individen har skaffat kontroll över sitt agerande och är delta-
gande i de beslut som omfattar sig själv och sin omgivning. Synen på individen som ett re-
flexivt projekt är en produkt av moderniteten, likaså synen på individens flytande samt flyk-
tiga identitet. Individen är frikopplande från yttre styrningar, nämligen aspekter som tidigare 
styrdes av samhällets struktur, där valmöjligheterna var alltmer begränsad.  
 
Genomgående i artiklarna konstrueras en uppfattning om hipsterns identitet som flytande och 
flyktig då förmågan att hänga med i vad som är ”inne” kontra ”ute” blir synligt. För att hänga 
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med i svängarna måste hipstern vara anpassningsbar och detta leder till att beskrivningarna 
stärker den odefinierbara andan kring hipsterfenomenet och det påverkar i sin tur läsarens 
uppfattning om vad hipstern egentligen är. Hipstern har ingenting som kan uppfattas som ge-
nuint eget som ger bestående avtryck. Individerna i dagens samhälle beskrivs som personer 
som inte vill förbinda sig med något eller visar något engagemang, och hipstern blir en front-
figur för detta. Individen är inte längre allvarlig i vad denne gör, varken engagerar sig eller tar 
ansvar för sina handlingar och genom att inta en ironisk inställning till allt man gör så blir 
man aldrig helt dedikerad. Det ironiska klimat som dagens senmoderna samhälle präglas av 
gör att individen inte ser på sina handlingar på samma allvarsamma ansvar som tidigare gene-
rationer har gjort. Hipstern beskrivs som ett uttryck för detta ironiska klimat och personifierar 
nutidens ängsliga förhållande till sin livsstil. Trots att artiklarna ständigt framhäver den indi-
vidualistiska diskursen finns det ändock en vilja att tillskriva hipstern ett gruppfenomen ge-
nom att ständigt dra paralleller till klassiskt subkulturella kännetecken. Artiklarna anspelar 
hipsterns ovilja att definiera sig själv som hipster och därav blir det en dubbelhet i att försöka 
tillskriva hipstern en viss grupptillhörighet. Detta är ännu en anledning till att läsaren uppfat-
tar hipstern som svårförstådd då man försöker definiera fenomenet utifrån en subkultur då det 
finns liknande egenskaper inom hipsterfenomenet som gör det möjligt att tala om ett slags 
grupptillhörighet, trots hipstern ovilja att tillskrivas vissa egenskaper och karakteriseras uti-
från detta.  

Den särskiljande smakens diskurs 
En annan genomgående aspekt i samtliga artiklar är hur hipstern kännetecknas utifrån sin lev-
nadsstil och förmåga att värdera en rätt och särskiljande smak. Det blir därför tydligt att det 
går att tala om den särskiljande smakens diskurs i artiklarna. Hipsterns särskiljande smak in-
nefattar förmågan att värdera nya och gamla symboler och ständigt ligga steget före med att 
veta vad som är ”rätt” för stunden. Det handlar om en medvetet omedveten förmåga att sär-
skilja sig från massproducerade trender genom att anamma individuella kombinationer av 
olika trender. Hipstern, på grund av sin särskiljande smak, får därmed en större tilltro till sin 
egen förmåga att värdera och veta vad som är rätt. Ytterligare är intryck av autenticitet grund-
läggande för att hipsterns kulturella kapital ska anses värdefullt. För att det kulturella kapitalet 
ska betraktas som värdefullt måste hipstern uppvisa denna naturliga förmåga att veta vad som 
är rätt smak. Artiklarna visar att dessa aspekter är avgörande för att ens kunna peka ut en 
hipster då allt tyder på att hipsterns levnadsstil präglas av den rätta kulturella smaken. På så 
sätt måste hipstern vara beredd på att ständigt anpassa sig och av den anledningen saknar de-
ras symboler djupare mening. Det finns alltså inte en huvudsaklig smak som kännetecknar 
hipstern utan den rätta smaken förändras konstant och det är enbart hipstern själv som vet vad 
den nya smaken kommer att bli. Bourdieu poängterar att smak är särskiljande och ger indivi-
den en viss position i det sociala rummet, smaken tjänar på så sätt till att tala om för individer 
vilken plats denne har. Nämligen att i det sociala rummet får människor en position genom 
tillgång till olika kapital och där positionen också ger ett visst habitus. En individs habitus ger 
bland annat en viss smak och en förmåga att orientera sig i det sociala rummet. Hipstern har 
en möjlighet samt förmåga att konsumera och tillägna sig ting utöver nödvändigheterna och 
på grund av det har hipstern tillgång till att konsumera materiella och symboliska markörer.  
 
På grund av hipstern särskiljande smak har denne en möjlighet att veta vad som är inne kontra 
ute för att kunna vara först med att gestalta trender. Här är det dock viktigt för hipstern att 
gestalta de materiella och symboliska markörerna på ett genuint och omedvetet sätt. För att 
hipsterns kulturella kapital inte ska ifrågasättas eller fråntas blir det viktigt att dennes kunskap 
och smak inte jämförs med någon annan. Detta är en möjlig förklaring till varför hipstern inte 
vill etikettera sig själv som hipster. Genom att särskilja sin smak från alla andra får hipstern 
behålla sin plats, som en individ med autentisk och exklusiv smak, i det sociala rummet. Som 
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artiklarna poängterar handlar det synnerligen om en inre medvetenhet, däremot att det är vik-
tigt för hipstern att utåt uppvisa en omedveten fasad. Därmed är chansen stor att man betraktar 
hipstern som krampaktig och ängslig. Den ständigt krampaktiga strävan efter coolhet gör att 
hipstern bara framställs som töntig och patetisk. Materiella och symboliska markörer måste 
gestaltas utan ansträngning och på ett naturligt sätt om det ska anses åtråvärt, något som hips-
tern sällan lyckas med. Då hipstern aldrig definierar sig själv som hipster och ständigt ska 
vara medvetet omedveten framställs hipstern som en nojig individ. Det krävs en ständig an-
strängning att visa upp en omedveten fasad och en ständig ängslighet att fasaden ska rasa och 
av den anledningen är hipsterns coolhet aldrig naturlig.  
 
Det är mycket som pekar på att hipstern använder sin unika framställning av smak för att sär-
skilja sig från den övriga massan. För att dra paralleller till Bourdieu går det att urskilja olika 
gruppers livsstilar genom deras smak och att varje livsstil ger uttryck för olika tillgångar av 
kapital. I artiklarna går det att utläsa att hipstern beskrivs besitta ett högt symboliskt kapital 
eftersom tydliga smakmarkörer träder fram. Detta leder till att hipstern behöver inneha ett 
högt kulturellt kapital då hipstern har en förmåga att värdera smakmarkörerna och ge dem ett 
symboliskt värde. I sin helhet berör artiklarna hipstern utifrån en medelklasskultur. I vissa 
artiklar beskrivs kopplingen till en medelklass kultur rakt och tydligt och i andra artiklar är 
det mer underförstått då en genomgående aspekt är förmågan att anpassa sig och kunna byta 
symboler.  
 
Diskussion  
 
Under detta avsnitt diskuterar vi resultat i relation till problemformulering och syfte med stu-
dien och huruvida vår frågeställning har besvarats. Därefter diskuteras resultatet utifrån tidi-
gare forskning samt en presentation över denna studies bidrag till forskningsområdet. Detta 
följs av en presentation av studiens viktigaste slutsatser och slutligen en självkritisk diskuss-
ion samt förslag till vidare forskning.  

Problemformulering och syfte  
Vi har i vår studie besvarat frågeställningen: Hur konstrueras hipstern i media? Sålunda var 
studiens syfte att få en förståelse över hur media konstruerar det diffusa hipsterfenomenet. För 
att analysera dominerande uppfattningar och belysa mönster i framställningen av hipsterkul-
turen använde vi oss av Faircloughs kritiska diskursanalys. Då hipsterfenomenet är ett globalt 
fenomen använde vi oss artiklar ur svensk- och engelsk talande tidskrifter som behandlar 
hipsterkulturen. Frågeställningen har besvarats med hjälp av en lingvistisk textanalys av artik-
larna samt en kartläggning och diskussion av textens konstruktion. Denna lingvistiska texta-
nalys gjordes för att kunna klarlägga vilka dominerade föreställningar angående hipstern som 
presenteras i artiklarna. På så sätt gick det att upptäcka hur textens meningsuppbyggnader och 
ordval konstruerar innebörden med hipsterfenomenet. Genom detta gick det att identifierar de 
dominerade uppfattningar och mönster som framträdde ur artiklarna. Ur en helhetsanalys av 
artiklarna identifierades tre huvuddiskurser, den ironiska diskursen, individualitetsdiskursen 
och den särskiljande smakens diskurs som presenteras här nedan.  

Ironisk diskurs  
Den första diskursen innefattade ironi som var en genomgående aspekt i samtliga artiklar. 
Resultatet visar att det verkar svårt att inte inta en ironisk inställning till hipsterfenomenet. 
Denna diskurs kopplades till det samhälle vi lever i idag som präglas av ett ironiskt förhåll-
ningssätt. Att använda sig av ironi är en del av det vardagliga livet och är ständigt förekom-
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mande i samspel mellan individer. Detta gör att det går att skratta åt andra människor, men 
även åt sig själv, på ett legitimt sätt. Det talar mycket för att vi idag anser att fasad och yta är 
vad som bygger upp en individs identitet och denna fasad finns till förfogande att angripa, så 
länge man är ironisk. Individen använder ironi som en skyddande fasad och kan på så sätt 
gömma sig bakom den fasaden i sina uttalanden och kan även använda fasaden som skydd 
mot att tappa ansiktet i interaktioner. Hipstern personifierar den ironiska senmoderna tidsan-
dan där man ta till sig ironi för att visa att man inte är helt dedikerat till den stil man intar. 
Genom att använda ironi som skydd behöver inte hipster befästa sig vid en viss stil eller ett 
bestämt kulturellt utryck. I analysen av artiklarna framkom det att hipstern anses vara en 
grupp människor som det är legitimt att angripa, antagligen eftersom hipstern tydligt gömmer 
sig bakom en ironisk fasad i och med sitt ironiska levnadsätt. Hipstern blir en lätt måltavla för 
förlöjligande då hipstern själv använder ironi som självförsvar. Det går inte att direkt beröra 
hipstern på ett förlöjligande vis, då hipster redan framställer sig själv på ett parodiskt sätt. För 
det första så etiketterar hipstern aldrig sig själv som detta och om hipstern talar om sig själv i 
sådana termer så görs detta med en ironisk grimas.   

Individualitetsdiskurs 
Den andra dominerande diskursen i artiklarna behandlar hipstern i förhållande till det senmo-
derna samhället och innefattar diskursen individualitet. Resultatet av artikelanalysen visar på 
att det är viktigt för hipstern att framställa sig själv som unik, men på ett medvetet omedvetet 
sätt. Detta kan ses som en produkt av det senmoderna samhället där individualitet och det 
individuella identitetsskapandet är något som klassas högt. Likaså kan hipsterns identitet för-
klaras som flyktig och flytande då fenomenet ställer krav på att ständigt förnya sin unika iden-
titet, då dem alltid behöver särskiljas från allmänheten. Just eftersom hipsterns identitet är 
under ständig förändring och med ett medvetet avståndstagande från gemene man så kan hips-
terns uppfattas och framställas som pretentiösa och självgoda. Detta kan förklaras med ett 
antagande om att trots att individualitet klassas som något eftersträvansvärt i dagens samhälle 
så måste individen ändå hålla sig inom accepterade och normativa ramar i sitt identitetsskap-
ande för att inte betraktas som avvikande eller självcentrerad.  

Den särskiljande smakens diskurs 
Det tredje och sista dominerande diskursen behandlar hur viktigt det är att framställa en origi-
nell och kulturell smak i hipsterns identitetsskapande. Diskursen som innefattar smak och 
hipsterns levnadsstil kopplas till Bourdieus teorier om smak och distinktion för att få en dju-
pare förståelse kring betydelsen av smak. Smak är inte oskyldigt utan bestäms utifrån den 
rätta förmågan att värdera och särskilja. Resultatet visar att hipstern använder sig av den 
”rätta” smaken för att forma sin unika identitet och vidare för att särskilja sig från den övriga 
massan. För att kunna urskilja vad den rätta smaken är så krävs ett visst habitus. Smak införli-
vas i hipsterns tillvaro då allt verkar innefatta förmågan att värdera rätt kulturell smak. Därut-
över finns det oklarheter om vad den ”rätta” smaken innebär då det enbart är hipstern själv 
som vet vilka symboler som gäller för stunden. Av den anledningen saknar symbolerna en 
djupare mening då symbolerna, på samma sätt som hipsterns flyktiga och flytande identitet, är 
minst lika kortlivade och flytande. Likaså finns det oklarheter kring varför just hipstern har en 
förmåga att gestalta den rätta smaken men artiklarna tyder på att det handlar om ett kulturellt 
och framförallt högt symboliskt kapital och att hipstern härstammar från en medelklasskultur.  

Sammanfattning 
Genom de övergripande diskurserna vi funnit i analysen går det att tala om hipstern som en 
produkt av dagens senmoderna samhälle då alla diskurser har sitt ursprung i hur samhället ser 
ut idag. Trots att ironi, individualitet och smak är enskilda diskurser finns det följaktligen en 
överhängande diskurs, dagens senmoderna samhälle, som samtliga diskurser berör på ett eller 
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annat sätt. På så sätt är det mycket som tyder på att hipstern är en avspelning av det klimat vi 
befinner oss i. Ytterligare visar resultatet att det finns motstridiga diskurser inom varje tema. 
Bakom den ironiska diskursen tydliggörs det att det finns någonting åtråvärt hos hipstern trots 
alla sarkastiska beskrivningar. Likaså inom den diskurs som innefattar smak förekommer 
dessa ironiska beskrivningar, men ändå bedöms deras smakmarkörer och känsla för att vär-
dera rätt smak högt. Det vill säga att hipstern beskrivs som företrädare för att veta vad som är 
rätt kontra fel smak, dock på ett ironiskt sätt. I strid mot den individualistiska diskursen verkar 
det vara viktigt att ständigt tillskriva hipstern en grupptillhörighet. Artiklarna visar att hipstern 
kännetecknas av individualitet men oftast genom att dra paralleller till en grupp, sålunda ver-
kar det svårt att beskriva hipstern utan att ta hänsyn till en subkultur eller grupp. Vidare visar 
det sig att hipsterkulturen inte handlar om att markerar sina ekonomiska tillgångar, samtidigt 
beskrivs det som en konsumtionskultur där ekonomiska tillgångar är ett krav eftersom hips-
tern ständigt byter symboler.  

Tidigare forskning  
Vi presenterade vår tidigare forskning under följande teman, Hipsterkultur, en form av sub-
kultur?, Identitetsskapande utifrån stil och smak och Konsumtionens rolls i identitetsskap-
ande. I diskussionen nedan kommer vi använda oss av dessa teman för att diskutera studiens 
resultat. Detta ska vi göra för att framhäva likheter och skillnader mellan studiens resultat och 
tidigare forskning för att sedan diskutera vilka nya aspekter studien bidrar med inom området.  

Hipsterkultur, en form av subkultur? 
Den forskningsartikel som passar allra bäst in på vår studies resultat är Bennets (1999) reso-
nemang där han ställer sig kritisk till de traditionella definitionerna av subkulturer. Bennet 
menar att de klassiska definitionerna kring subkultur är inaktuella idag då en subkultur istället 
bör förstås som en grupp med flytande gränser och därutöver flytande medlemskapskriterier. 
Här refererar Bennet till Maffesoli (1996) beteckning nystammar. Med hänsyn till Maffesolis 
definition av nystammar så har hipstern många beröringspunkter då den utmärker sig av en 
ovilja att tillskriva sig en specifik grupp och delar stamliknade beskrivningar såsom flytande, 
temporär och flyktig. Hipstern kan kopplas samman med nystammar eftersom den har fly-
tande och föränderliga gränser som gör att det blir svårt för en individ att identifierar sig med 
kulturen. Däremot visar resultatet att det finns liknande gemenskaper inom hipsterfenomenet 
men att egenskaperna byts ut och förändras vart efter. På så sätt blir det svårt att befästa tyd-
liga symboler som kännetecknar hipstern och därmed även svårt att använda sig av de tradit-
ionella definitionerna kring subkulturer. Paralleller kan dras till Bennets forskning eftersom 
hipstern exemplifierar svårigheterna med att tillskriva en grupp subkulturella egenskaper. 
Hipstern kan snarare betraktas som en senmodern version av en subkultur, som en nystamm, 
om man nu måste kategorisera in hipstern i en grupp. Paralleller kan även dras till Williams 
(2006) då även hans forskning presenterar att senmoderna kulturer skiljer sig från de tradit-
ionella definitionerna på grund av internets uppkomst. Williams forskning visar att internet 
har förändrat hur subkulturer gestaltar sig och att subkulturer har spridit sig globalt med hjälp 
av internet. Detta liknar vårt resultat då samtliga artiklar av hipsterns gemensamma karaktärs-
drag presenteras ur ett globalt perspektiv då hipstern beskrivs på samma sätt oavsett om arti-
keln är publicerad i Sverige, England eller USA. 
 
Även om hipstern ska betraktas som en senmodern version av subkulturer finns det vissa lik-
heter hos hipstern som man hittar i vad som i litteraturen har beskrivits som en subkultur. 
Lindal (2006) och Schouten och Mc Alexander (1995) har båda poängterat vikten av status-
symboler inom en subkultur. Resultatet visar att det finns symboler som kännetecknar hips-
tern, dock gestaltar sig hipsterns symboler i vad som är rätt och unikt. Här skiljer det sig från 
Lindal och Schouten och Mc Alexander då deras forskning bekräftar traditionella subkultu-
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rella teorier eftersom symbolerna används till att skapa relationer och hålla gruppen samman. 
För hipstern handlar det om en jakt efter unika symboler och därav används symbolerna för 
att särskilja sig från andra. Resultatet presenterar att även om det tycks som att hipstern an-
vänder sig av likadana unika symboler så är ändå syftet med symbolerna att särskilja sig från 
allmänheten och inte för att skapa relationer med andra i en grupp. I jakten efter unika symbo-
ler finns det olika grader engagemang inom subkulturer. Fox (1987) forskning om punkkul-
turen visar att genom individers engagemang inom punkkulturen tilldelade de olika katego-
rier. De individer som visade mest engagemang ansågs vara kärnan i punkkulturen och hade 
på grund av det en avgörande roll. Det som går att utläsa i vårt resultat skiljer sig från Fox 
resultat. Vårt resultat tyder på hipsterns ovilja att visa för stort engagemang då hipstern vill 
uppvisa en relativ oengagerad och omedveten fasad utåt, för att andra ska tro att den unika 
hipsteridentiteten är skapad utan ansträngning.  

Identitetsskapande utifrån stil och smak  
Samtliga forskningsartiklar som vi hittat under detta tema poängterar betydelsen av smak och 
hur smak används av individer för att förena samt särskilja sig. Likaså att individen uttrycker 
sin identitet med hjälp av smak. Detta överensstämmer med vårt resultat då smak är centralt 
för hipstern. Smak identifierar hipstern och hipstern kan identifieras utifrån den unika och 
rätta smaken. Forskningen under detta tema visar att med hjälp av smak och stil framhäver 
individen sin identitet och i och med det visar individen vem denne inte är, eller vilka grupper 
denne inte vill identifieras med.  
 
Gronow (1993) och Crane (1999) sätter fingret på en aspekt som ringar in hipsterfenomenet. 
Både Gronow och Crane beskriver att mode ständigt förändras och trender skapas när olika 
subkulturer anammar exklusiva och unika statusmarkeringar. När dessa symboler övertas av 
den stora massan så är den trenden inte längre intressant och symbolerna byts ut. Resultatet 
visar att hipstern måste vara extra känslig för nyanserna av trender då att vara först med att 
gestalta nya och helt unika trender kännetecknar hipsterfenomenet. Vårt resultat tyder på att 
en trend inte längre är intressant och unik när den stora massan har den till sitt förfogande. 
Crane resonerar vidare kring att det i dagens samhälle är viktigare att utveckla sin egen stil 
snarare än att imitera andra, eller en annan subkultur. Även detta överensstämmer med hips-
tern då resultatet visar att hipsterns egna unik identitet står i centrum och att hipstern har tagit 
det ett steg längre för att försäkra sig själva om att deras smak och stil särskiljer sig från and-
ras. Likt Manzos (2010) undersökning om fenomenet ”third wave coffee” så definieras 
hipsterfenomenet utifrån sitt speciella och unika estetiska omdöme. Därutöver får man en 
högre status utifrån sin ”goda” smak. Paralleller mellan Manzos forskning och vår studie kan 
dras genom vikten av den ”rätta” smaken. Både hipstern och individer inom subkulturen 
”third wave coffee” kan uppfattas som pretentiösa då det är viktigt med en speciell smak sam-
tidigt som allt kommersiellt avfärdas. I ”third wave coffee”-subkulturen är det jakten på det 
”rätta” kaffet och för hipstern är det jakten på unik och originell livsstil samt unika symboler 
som styr. För hipstern resulterar allt som anses vanligt och kommersiellt i att autenticiteten 
och det symboliska värdet i symbolerna går förlorad. Jakten efter symboler som skiljer sig 
från den stora massan leder till att hipstern kan betraktas som nojiga då att ligga steget före, 
och inte bli misstagen för att vara likasinnad med andra, ingår i hipsteridentiteten. Hipstern 
måste på så sätt ständigt vara väl medveten om vad som anses kommersiellt. Utöver det po-
ängterar Manzo en intressant aspekt som tydliggörs även i vårt resultat. När individer är över-
drivet ambitiösa i att gestalta ett visst levnadssätt, en hobby eller en viss stil är det då lätt för 
andra att använda ironin i sin beskrivning av dessa individer. Exempelvis att individer som är 
med i subkulturen ”third wave coffee” bli kallade för ”kaffenördar” och ”hemmabaristor”, 
medan hela hipsterfenomenet förknippas med ironi.  
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Konsumtionens roll i identitetsskapande  
En tydlig liknelse med hipstern är att tidigare forskning under detta tema presenterar att indi-
vider konstruerar sin identitet utifrån konsumtion. Resultatet indikerar att hipstern kan liknas 
vid en konsumtionskultur. Dock skiljer tidigare forskning sig då nästintill alla, förutom 
Wilska (2002), beskriver konsumtion som ett sätt att etablerar relationer och att konsumtion 
anpassas efter gruppnormer. Det som kan utläsas när det gäller hipstern är att det är på grund 
av hipsterns konsumtionsmönster som denne kan särskilja sig från andra. För hipstern agerar 
konsumtion som ett redskap för att kunna navigera sig och hitta unika och autentiska symbo-
ler som ingen annan har. Av den anledningen styrs inte hipsterns konsumtionsmönster av 
gruppnormer. Detta skiljer sig från Wilskas forskning som visade att konsumtion inte är så 
viktigt för individen som teorierna kring konsumtion hävdar samt att konsumtion inte för-
knippades med konstruktionen av identiteter. I Finland visade det sig de flesta individers kon-
sumtionsmönster var genomtänkta och rationella då de enbart konsumerade företeelser som 
de ansåg vara nödvändiga. Wilskas forskning skiljer sig från vårt resultat då konsumtion är ett 
sätt för hipstern att forma sin unika identitet. Clark, Zboja och Goldsmith (2007) forskning 
tyder på att konsumtionsbeteende påverkas av konsumentens motivation, beteendemönster 
och vad som influerar beslutsprocessen. Hipsterfenomenet kan jämföras med det som Clark, 
Zboja och Goldsmith kallar för ”roll-relaxed consumer” då det övergripande dragen i deras 
konsumtionsmönster liknar varandra. En ”Roll-relaxed consumer” definieras utifrån att grup-
pens normer inte är viktiga att anpassa sig efter när man konsumerar och individen är inte lika 
påverkad av normativt inflytande utan tenderar att konsumera efter egen smak. Dessa likheter 
kan även betraktas som skillnader då hipstern tvingas ta hänsyn till normerna och den sociala 
omgivningen för att därefter kunna särskilja sig från dem. Samtidigt är det mycket som talar 
för att hipstern vill framstå som ”role relaxed consumers”, med ett avslappnat och oberoende 
konsumtionsbeteende i relation till den sociala omgivningens normativa inflytande. Hipstern 
har en vilja att utåt visa att den unika identiteten uppstår utan ansträngning.     

Teori   
Här nedan diskuteras resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen. Temana som 
diskuteras är subkulturer, Bourdieus värld samt Goffmans dramaturgiska syn på interaktion.  

Subkulturer  
Vi inledde den teoretiska referensramen med en traditionell och allmän beskrivning av sub-
kulturer. För att fördjupa oss i begreppet subkultur tog vi även del av Hebdiges och Jenks 
teorier angående subkulturer. I den mer traditionella synen på subkulturer finns det många 
distinktioner i jämförelsen med hipstern eftersom en grundläggande aspekt av traditionella 
subkulturer är att man vill tillskriva sig själv en grupptillhörighet. Detta görs genom tydliga 
symboler och ritualer som skapar ett socialt band mellan gruppmedlemmarna. Hipstern vill 
däremot ta avstånd från, eller ställa sig ironisk inför hipsterkulturen och vill heller inte identi-
fiera sig själv som en hipster. I samtliga artiklarna framkommer det just ett motstånd till att 
tillskriva sig en gruppidentitet. En förklaring till detta är att en grupptillhörighet hotar hips-
terns unika och originella identitet, som är ett primärt kännetecken för hipstern. Detta mot-
stånd kan dock också ses som ett gemensamt karaktäristiskt drag inom hipsterkulturen, vilket 
gör att detta motstånd faktiskt gör att det går att beskriva hipsterkulturen som en subkultur. 
Vidare vill inte hipstern tydliggöra sin egen identitet i förhållande till en subkultur utan vill 
utveckla en så pass unik identitet att den kan stå för sig själv. Samtidigt beskriver Hebdiges 
att traditionella subkulturer karakteriseras av stil och mode. För en hipster är mode och stil 
centrala aspekter och därav kan paralleller dras mellan hipsterkulturen och subkulturer. Artik-
larna visar att i hipsterns jakt efter den unika identiteten uppstår det paradoxalt nog att samt-
liga strävar efter samma sak, och blir i och med detta likadana. Sålunda går hipsterns unika 
identitet förlorad då alla unika identiteter beskrivs utifrån samma symboler och samma 
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smakmarkörer. Det som utläses ur artiklarna är att den unika identiteten inte är unik för den 
enskilda hipstern, utan det finns snarare liknande beskrivningar som innefattar samtliga hips-
ters. På så sätt kan det klassificeras som en subkultur då det, trots alla försök till en unik iden-
titet, finns gemensamma symboler som kännetecknar kulturen. Hebdige fastställer att en sub-
kultur definieras av individer som använder sig av en specifik stil och gör ett tydligt och visu-
ellt avståndstagande från den stora massan genom meningsfulla symboler.  
 
Jenks version av subkultur är ett begrepp skapad av teoretikern för att förstå en grupp indivi-
der och detta synsätt överensstämmer med hur hipsterkulturen bör betraktas. I artiklarna finns 
det en strävan att beskriva hipstern utifrån klassiska subkulturella definitioner och vidare en 
vilja att försöka beskriva hipstern genom jämförelser till andra subkulturer. Detta visar lika 
mycket hur viktigt det är för individen att kategorisera in andra individer i ett sammanhang 
för att kunna förstå dess enheter som att hipsterkulturen ska förstås som en subkultur. Det är 
mycket som tyder på att hipstern istället står utanför de traditionella subkulturella förklaring-
arna eftersom hipstern är en flytande grupp individer, med flytande symboler och utan tydliga 
gränser. Det blir uppenbart att en viss kultur kring hipstern finns eftersom det finns en mängd 
definitioner kring hipstern och dess livsstil, likväl skiljer den sig från de traditionella beskriv-
ningarna som existerar kring subkulturer. Hipstern exemplifierar den tidsandan vi befinner oss 
i då det inte längre är lika viktigt att tillhöra en specifik grupp. Istället interagerar vi ständigt 
på ett stort antal platser samtidigt och detta kan bidra till en ovilja att låsa sig vid en specifik 
grupp. Med detta i åtanke kan det talas om ett nytt sätt att se på subkulturer där hipsterkul-
turen står som exempel. Subkulturer i det senmoderna samhället kanske bör ses med samma 
inställning som individens identitet, att det är något som är flyktigt och flytande och där indi-
viden hela tiden rutinmässigt måste skapa och bevara sin egen identitet i form av identitets-
skapande som ett reflexivt projekt. I det senmoderna samhället finns det inte några fasta och 
givna identiteter och individen ställs inför ett stort antal valmöjligheter där gruppen inte 
längre är lika betydelsefull. Individualiteten har växt sig så stark att individen inte är intresse-
rad av att tillhöra en grupp med hierarkiska ordningar och gemensamma mål. Snarare är de 
enskilda målen viktigare för individen och de grupper man tillhör blir tillfälliga, som en hjälp 
på vägen till att nå ett mål, för att sedan vandra vidare mot nya mål. Med hipsterkulturen som 
exempel bör subkultur i dagens senmoderna samhälle mer ses som en tillfällig grupp utan 
fasta normer och ramar då detta minskar friheten för individen.  

Kan hipsterkulturen ses som en subkultur? 
Med tanke på att hipstern gör medvetna val för att skilja sig från mängden så kan man dra 
paralleller till definitionen av en subkultur. Trots att hipsterns stil inte är lika extrem och tyd-
lig som exempelvis en punkares finns det ändå ett starkt motstånd mot allt som anses vara 
kulturellt kommersiellt. För en hipster är en individuell känsla för stil viktigt. Inom hipster-
kulturen är det därmed svårt att urskilja tydliga symboler eftersom att ligga steget före med att 
gestalta trender är en del av fenomenet.  Däremot går det att tala om diffusa symboliska teck-
en såsom ett stort intresse för estetik, mode och kultur samt en vilja att vara originell och ny-
skapande. Vad som däremot kan tänkas vara ett argument mot hipsterkulturen som en subkul-
tur är deras ovilja att definiera sig som en hipster. På så sätt tar man avstånd, eller ställer sig 
ironisk inför, hipsterkulturen och sig själv som hipster. Istället finns ett motstånd till att till-
skriva sig en viss grupptillhörighet då den unika identiteten blir hotad om man tillskrivs en del 
i en grupp. Eftersom den unika identiteten är elementär för hipstern är denne inte intresserad 
av att tillhöra ett kollektiv.  

Bourdieu: klass, habitus, fält och kapital 
Bourdieus teorier har varit en grundläggande samt genomgående aspekt i studien. Genom 
dessa teorier har vi fått en insikt i betydelse av smak och hur smak används för att både förena 
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samt särskilja individer. Då hipster innefattar ett fenomen som onekligen har sin grund i den 
rätta kulturella smaken använde vi även Bourdieus teorier för att utforma kriterierna i urvals-
processen. I analysen av artiklarna blev det tydligt att en mängd paralleller kunde dras mellan 
hipsterns och Bourdieus teorier. 
 
Resultatet visar att hipstern innehar ett högt symboliskt kapital då hipstern ständigt beskrivs 
utifrån tydliga och unika smakmarkörer. Sålunda är det hipsterns autentiskt överlägsna smak 
som är det centrala inom hipsterfenomenet. Detta leder till att hipstern också anses besitta ett 
högt kulturellt kapital då hipstern har en unik förmåga att värdera symboler och smakmarkö-
rer på. Enligt Bourdieu blir symboliska tillgångar mer värdefulla och utgör ett kulturellt kapi-
tal när många eller alla grupper i samhället, särskilt den dominerade klassen, utser det som en 
symbolisk tillgång. Resultatet visar däremot att hipsterns höga kulturella kapital består av att 
kunna urskilja samt bedöma den smak som anses värdefull, emellertid använder hipstern sitt 
kulturella kapital till att utforma nya och unika sätt att framställa smakmarkörer på. Det finns 
ändock kopplingar till att hipstern kan klassificeras som en dominerande del av det kulturella 
fältet just nu, eftersom hipstern anses vara en sorts företrädare för den estetik, mode och kul-
tur som är populär idag. Hipstern har då utvecklat ett habitus för det fält som innefattar este-
tik, mode och kultur och är en grupp som anses ha en viss form av makt och inflytande inom 
det fältet. Enligt Bourdieu beskrivs ett fält som ett föränderligt område i samhället och detta 
kan vara en möjlig förklaring till varför hipstern är så aktuell idag. Hipstern passar in i det 
kulturella fältets klimat för stunden men såsom Bourdieu beskriver det kan detta förändras till 
en annan form när klimatet inom fältet förändras. Som resultatet visar är hipstern åtråvärd, 
trots alla diffusa och ironiska beskrivningar som omringar fenomenet. Det finns alltså 
aspekter hos hipstern som väcker uppmärksamhet och intresse.  
 
I artiklarna beskrivs hipsterkulturen som en medelklasskultur vilket gör att individen föds in i 
ett specifikt kapital och detta kapitalarv styr individens sätt att förvalta och förvandla sitt kapi-
tal på. Detta är något som Bourdieu kallar för habitus, som kan betraktas som ett förkroppsli-
gat kapital då det innefattar i vilken utsträckning människor ges möjlighet att tänka, agera och 
orientera sig i den sociala världen. På grund av att hipstern härstammar från en medelklass-
kultur har denne fler möjligheter till att alstra sin unika identitet med hjälp av symboler och 
tydliga smakmarkörer. Hipstern har på så sätt en stabil ekonomisk grund för att kunna ut-
veckla en unik identitet samt en förmåga att kunna orienterar sig i den rätta och unika livssti-
len. Sålunda krävs det ett visst habitus för att kunna vara en hipster då individen med hjälp av 
habitus utvecklar strategier för att förstå och orientera sig i ”spelet”. Strategierna är samman-
länkade med valmöjligheter och det är med hjälp av strategier som individen kan göra med-
vetna val. För att en individ ska kunna vara och förbli en hipster krävs ett habitus som är 
välanpassat för detta då sunt förnuft, känsla för sammanhang och en förmåga att förstå strate-
gierna har en avgörande roll. Av den anledningen finns det inte möjlighet för vem som helst 
att utveckla en fulländad hipsteridentitet eftersom ett visst habitus krävs.  
 
Det antyds i resultatet att hipsterfenomenet inte bygger på ekonomiska tillgångar, samtidigt 
som att det beskrivs som en konsumtionskultur då att ständigt byta och utveckla sin stil ingår i 
kulturen. Därför krävs det ändå en stabil form av ekonomiskt kapital för att det ska vara möj-
ligt att alstra en hipsteridentitet. För att koppla till Bourdieu blir det tydligt att det ekonomiska 
kapitalet ska betraktas som grundläggande men att det symboliska och kulturella kapitalet är 
det som är avgörande för hipsterkulturen. Ytterligare menar Bourdieu att en god smak är av-
görande för vilka positioner en individ får i det sociala rummet, då den ”goda smaken” tillde-
las en högre status och med hjälp av smak formar individen sin position. Paralleller kan dras 
till hipstern eftersom det är med hjälp av den rätta och unika smaken som möjliggör att indi-
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viden kan klassificeras som hipster. Hipstern formar på så sätt sin position genom sin smak 
där förmågan att gestalta de rätta unika symbolerna är avgörande.  

Goffmans dramaturgiska syn på interaktion  
Goffmans dramaturgiska syn på interaktion har hjälpt oss att få en djupare förståelse och för-
klaring till varför hipstern inte vill etikettera sig själv som hipster. Genom att dra paralleller 
till Goffmans teorier om att individen gör ett framträdande, spelar en roll samt uppvisar en 
fasad har vi kunnat förstå hipsterns medvetet omedvetna roll. Hipstern visar upp en omed-
veten fasad utåt, genom att bland annat inte vilja etikettera sig själv som hipster, när andra ser 
på. Dock är det mycket som tyder på att hipstern, bakom kulisserna, är väldigt medvetna om 
sin framställning. Här talar Goffman om främre regioner och bakre regioner. Detta leder till 
att det framkommer en dubbelhet inom hipsterkulturen då hipsterkulturen onekligen finns då 
det både går att tala om den och att det finns bestämda uppfattningar om vad en hipster är. 
Samtidigt vill ingen identifiera eller tillskriva sig titeln som hipster. Om hipstern avslöjas som 
någon som bryr sig om att ha den rätta smaken eller den rätta unika identiteten blir hipstern 
diskvalificerad som en individ som utan ansträngning har god smak och en unik identitet. 
Detta gör att hipstern alltid är nojig då det krävs en krampaktig ansträngning att ständigt visa 
upp en omedveten fasad. Likaså är hipstern ängslig över att fasaden när som helst kan rasa 
samman och att det då kommer fram att hipstern faktiskt bryr sig och anstränger sig i sin strä-
van efter coolhet. En hipsters rollgestaltning ska framstå som naturlig och utan ansträngning. 
Detta kan vara en möjlig förklaring till att hipstern inte vill erkänna sig själv som hipster för 
då är hipstern plötsligt en individ som alla andra och en del av massorna. Hipsterns alla iro-
niska redogörelser blir ännu en anledning till att hipstern själv tar avstånd från beskrivningar. 
Det är enbart när hipstern talar om sig själv med en ironisk ton som denne kan erkänna sig 
själv som hipster. Genom att gömma sig bakom den ironiska fasaden förstör hipstern inte den 
medvetet omedvetna rollgestaltningen. Det tyder på att individer vill distansera sig själv från 
hipsterfenomenet. Detta blir tydligt även i artiklarna då samtliga textförfattare skriver ”jag” 
och ”vi” mot ”dem” hipsters, dessutom beskrivs ”dem” gruppen på ett ironiskt sätt.  

Slutsats  
Under denna rubrik sammanställer vi vårt resultat utifrån vår frågeställning: Hur framställs 
hipstern i media? Resultatet visar att hipstern framställs som en ironisk karaktär som är en 
produkt av dagens alltmer individualistiska samhälle med sin flyktiga och flytande identitet. 
Det blir också tydligt att hipsterfenomenet är ett globalt fenomen eftersom beskrivningen av 
hipstern görs på liknande sätt oavsett om tidningen är publicerad i USA, Sverige eller Eng-
land. Detta leder till att kulturella skillnader inte har någon inverkan på hipsterfenomenet. 
Alltså finns det en ironisk attityd gentemot hipsterfenomenet men samtidigt visar resultatet att 
en genomgående åtrå och beundran riktas mot hipstern. Det finns nämligen aspekter hos hips-
tern som väcker vårt intresse och en strävan för att veta mer. Detta på grund av hipsterns för-
måga att värdera rätt kulturell smak samt hipsterns medvetet omedvetna kännedom om vad 
som är ”inne” eller ”ute”. Samtidigt framställs hipstern på ett sätt som talar emot detta, då 
hipstern beskrivs med en ängslig och krampaktig strävan efter coolhet som inte alls gör hips-
tern cool utan bara töntig och patetisk. Resultatet visar även att hipstern speglar dagens sen-
moderna samhälle då ironi, individualitet och den unika identiteten kännetecknar den tidsan-
dan vi befinner oss i. Genom att använda ironi behöver individen inte dedikera sig till sina 
livsval och sitt agerade vilket är ett resultat av det snabbt föränderliga samhälle vi befinner 
oss i. Den unika identiteten som anses vara så viktigt för oss ska snarare betraktas som en myt 
då hipstern, som ska vara arketypen av en unik individ, beskrivs utifrån samma mall. Utöver 
det visar resultatet att det verkar viktigt för författaren av artiklarna att beskriva hipsterfeno-
menet som en subkultur trots att det inte överensstämmer med de klassiska subkulturella defi-
nitioner som finns. Av den anledningen förblir hipsterfenomenet diffust och svårdefinierat då 
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nyare, mer senmoderna beskrivningar av ”subkulturer” behövs. Det tål även att poängtera att 
det som artiklarna framställer som hipster, med allt från vad stereotypiska hipster-symboler är 
och vad den stereotypiska hipster-livsstilen innebär, speglar egentligen vad hipstern var, då 
dessa symboler har blivit allmänt kända och tydliga är det mycket som pekar på att hipstern 
redan har gått vidare från detta. Vad hipstern är just nu, och vad hipstern kommer att bli, är 
något som bara framtiden kan utspå.  

Självkritisk diskussion samt förslag till framtida forskning 
Det är viktigt att poängtera att vi som forskare alltid är med och påverkar det slutgiltiga resul-
tatet då man alltid är en del av den diskurs man undersöker. Med det i åtanke har vi använt oss 
av texterna och våra teorier för att förklara hipsterns konstruktion. Detta är något som vi anser 
att Faircloughs kritiska diskursanalys har hjälpt oss med genom att den tredimensionella mo-
dellen tvingar oss till att göra en ingående analys av alla enskilda artiklar och utifrån det iden-
tifiera diskurser. På så sätt kan man på ett tydligt sätt klargöra och bevisa hur diskurserna 
konstrueras samt hur de konsumeras. Vi är medvetna om att studiens resultat endast innehåller 
en textanalys av sex olika artiklar vilket gör att man inte kan dra slutgiltiga slutsatser som rör 
hela hipsterfenomenet världen över. Däremot har vi använt oss av en urvalsprocess som har 
gjort det möjligt för oss att hitta huvudkärnan inom hipsterkulturen, då vi genom att skanna av 
fältet insåg att de teman vi hittade var representativa för samtliga artiklar. Genom att inte be-
gränsa oss till endast svenska tidskrifter så har vi fått en bredare överblick och resultatet visar 
att hipsterkulturen rör ett globalt fenomen. Vi vill poängtera att vi är medvetna om att det 
självklart finns fler aspekter av hipsterfenomenet än vad vårt resultat visar. Dessutom utgår 
denne studie från ett utifrånperspektiv, det vill säga någon annans beskrivning av hipstern 
vilket kan leda till en ensidig version av hipsterfenomenet och hade man tagit in hipsterns 
egna perspektiv i studien hade kanske resultatet sett annorlunda ut.   
 
För att utveckla denna studie ännu mer och få ett bredare och djupare perspektiv på vad 
hipsterfenomenet innebär så kan man förslagsvis använda sig av hermeneutiska intervjuer för 
att undersöka individens upplevelse av hipsterfenomenet, men också om identitetsskapande, 
smak och livsstil. Det skulle också vara intressant att undersöka individers upplevelse av hur 
mediala kanaler påverkar individens åsikter om detta. Ett annat intressant förslag på vidare 
forskning är att sätta hipsterkulturen i kontrast till en mer tydlig och traditionell form av sub-
kultur, för att kunna jämföra och verkligen fastställa vilka likheter och skillnader som uppen-
barar sig mellan hipsterfenomenet och en definierad subkultur.  
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