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Sammanfattning 

Övergången från det traditionella samhället till dagens moderna samhälle återspeglas i 
våra bostäder. Från att tidigare ha värdesatt funktionalitet framför utseende upplever vi 
att individer väljer att omge sig med ting som de och andra kan identifiera sig med. Hur 
vi bor och hur vi inreder vår bostad har blivit ett sätt att ge uttryck för vilka vi är, både 
inför oss själva och för andra. Studiens syfte är att ur ett identitetsperspektiv öka 
förståelsen för på vilket sätt heminredning uttrycker vem individen är eller önskar vara. 
Studien utgår från följande frågor: Hur uttrycker en grupp män och	kvinnor sina identiteter 
i relation till bostadens utformning och inredning? Är det viktigt att ha en unik stil?  

För att besvara vårt syfte har vi betraktat det valda ämnet utifrån tre perspektiv: identitet, 
konsumtion och smak. De teoretiska utgångspunkterna vi har valt att utgå från är Anthony 
Giddens självidentitet, Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället samt Pierre 
Bourdieus resonemang om hur smak konstrueras. Den metod som tillämpas i studien är 
kvalitativ metod med fokusgrupper bestående av två grupper med män och kvinnor i 
åldern 20-30 år.  

Resultatet visade informanternas identitet uttrycks genom aktiva val av möbler, 
dekorationer och färger. Hemmet betraktas som en förlängning av informanternas 
identitet och utformandet av deras hem omskapas i takt med hur deras livssituation 
ändras. Fem identitetsbeskrivande kategorier av heminredning i hemmet kunde urskiljas: 
ting som beskriver deras egenskaper, sociala relationer, intressen, smak och livssituation. 
Det är för samtliga informanter viktigt att hemmet ska vara unikt samtidigt som det ska 
vara eftertraktat. Andra ska beundra och eftersträva de ting som finns i informanternas 
hem men det bör inte vara tillgängligt för alla. 

 

Nyckelord: Identitet, konsumtion, smak, livsstil, hem, bostad, inredning, ting, ting, 
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Abstract 
The transition from the traditional society to the modern society is reflected in our homes. 
From that we previously have cherished functionality over appearance; we feel that we 
choose to surround themselves with objects that we and others can identify with. How we 
live and how we decorate our homes has become a way to express who we are, both to 
ourselves and to others. The purpose of the study is that from an identity perspective, 
increase understanding of how interior design expresses identity. The study is based on 
the following questions: How do a group of men and women express their identities in 
relation to dwelling design and décor? Is it important to have a unique style? 

To answer our purpose, we have considered the chosen topic from three perspectives: 
identity, consumption and taste. The theoretical approach we have chosen to use is 
Anthony Giddens self-identity, Zygmunt Bauman's theory of consumer society and Pierre 
Bourdieu's thoughts on how taste is constructed. We have used a qualitative approach 
with focus groups consisting of two groups of men and women aged 20-30 years. 

The result showed the informant's identity is expressed through active selection of 
furniture, decorations and colors. The home regarded as an extension of the informants 
identity and formulation of their home reformed as how their situation changed. Five 
identity descriptive categories of items in the home could be distinguished: objects that 
describe their characteristics, social relations, interests, tastes and lifestyle. It is for all 
informants important that the home should be unique, while it should be sought after. 
Others should admire and strive for the objects found in the informants homes but the 
object should not be easily accessible. 

 

Keywords: Identity, consumption, taste, lifestyle, home, housing, furnishing, things, 
objects 
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FÖRORD	

 

Att färdigställa vår studie har varit en lång och ibland svår process. Många dagar har 
tillbringats framför datorn med neddragna persienner för att undvika vårsol och kvittrande 
fåglar. Det har funnits stunder där vi har blivit frustrerade, ledsna och trötta. Men vi har 
också haft väldigt roligt och det har funnits många stunder då vi har känt glädje och 
engagemang.  Vår studie har inte bara berikat oss med kunskap om studerade ämnet utan 
den har framförallt gett oss en god kännedom oss själva.  

 

Vi vill tacka våra fantastiska informanter som engagerat sig i vår studie. Vi vill även tacka 
våra nära och kära för er förståelse under den här processen.  

 

Och slutligen vill vi tacka vår handledare, Gunilla Albinsson, för hennes enorma tålamod 
och stöd genom hela vårt uppsatsskrivande. Utan hennes vägledning hade den här studien 
inte kunnat genomföras.   
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1. INLEDNING	

Det moderna samhällets fokus på individen har resulterat i att vi har fått en ny uppgift 
som går ut på att konstruera oss själva. Våra identiteter är inte längre förutbestämda av 
varken arv eller det arbete som vi utför och vi är inte längre bundna till de roller som det 
traditionella samhället tillskrev oss. I det högmoderna samhället har individen själv blivit 
ansvarig för utformandet av sin identitet (Giddens, 1999). När kön, ålder, etnicitet och 
klass inte längre anger fasta ramar för vilka vi är öppnar konsumtionen upp för många 
möjligheter att konstruera och uttrycka identitet (Alvesson, 2006). Genom att göra aktiva 
val av ägodelar kan individen ge uttryck för vem individen är eller vem denne vill vara.  

Bostaden är inte bara en själlös byggnad ämnad för våra grundläggande behov. Det är ett 
hem, en plats där vi kan dra oss tillbaka och vara oss själva och en plats där vi kan umgås 
med familj, släkt och vänner. I Sverige ägnar vi en stor del av vår tid och pengar på våra 
bostäder. Det finns en generell uppfattning om att bostaden bör anpassas efter vår egen 
smak. Vi fyller våra bostäder med heminredning som syftar till att visa vilka vi är eller 
vill vara. Dagligen uppmanas vi till att förbättra och förändra våra hem. Tidningar, 
böcker, tvprogram och sociala medier påminner ständigt oss om att vi är unika samtidigt 
som vi även uppmanas till att köpa rätt produkter med rätt egenskaper för att andra skall 
förstå. Förutom att vi måste ha de ekonomiska medlen för att konsumera de ting som 
återspeglar vår egen personliga smak måste vi även konsumera på rätt sätt. Något som 
kan kännas motsägelsefullt – för hur ska vi kunna vara unika när vi förväntas ha sådant 
som måste tilltala andra? 

1.1	PROBLEMPRECISERING	OCH	SYFTE	

Övergången från det traditionella till det moderna, västerländska samhället	återspeglas i 
våra hem. Hur vi bor och vår relation till vårt boende har förändrats. Från att vi tidigare 
har värdesatt funktionalitet framför utseende tycks det som om att individen idag väljer 
att omge sig med ting som de själva och andra kan identifiera oss med. Hur vi bor och 
hur vi inreder vår bostad har blivit ett sätt att visa vilka vi är, både inför oss själva och för 
andra.  
 
Studiens syfte är att ur ett identitetsperspektiv öka förståelsen för på vilket sätt 
heminredning uttrycker vem individen är eller önskar vara. I fokus står en grupp kvinnor 
och män i åldern 20-30 år.  Studien utgår från följande frågor: 
 

 Hur uttrycker en grupp män och kvinnor sina identiteter i relation till bostadens 
utformning och inredning? 

 Är det viktigt att ha en unik stil?  
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2. TIDIGARE	FORSKNING	

Ett perspektiv som är centralt för vår studie är hur vi konsumerar oss till våra identiteter. 
Vi kommer således att inleda avsnittet med att redogöra för intresset för 
konsumtionsforskning i Sverige. Därefter kommer vi att presentera tre studier som vi 
anser är relevanta för studien då de likt vår studie behandlar relationen mellan våra 
ägodelar och vår självuppfattning. Kleine, Kleine och Allens studie “How is a possession 
me or not me? characterizing types and antecedent of material possession attachment” 
undersöker hur individer genom olika typer av ägodelar konstruerar identitet medan de 
två efterföljande Clemons, Searing och Trembleys studie ”Perceptions of sense of self 
through interiors of home” och Gram-Hanssen och Bech-Danielsens "House, home and 
identity from a consumtion perspective" i likhet med vår studie belyser hur identitet 
uttrycks med de ting som finns i våra hem. Skillnaden mellan vår studie och de nämnda 
studierna är att vi endast syftar till att förstå hur informanterna uttrycker sig genom 
heminredning. Vi gör således inga försök till att klarlägga huruvida tingen bidrar till 
konstruerandet av identitet. Den sista studien som presenteras avser att behandla 
förhållandet mellan identitet och konsumtion av heminredning. Dock är den av en 
kvantitativ karaktär och trots att vi i vår studie inte syftar till generaliserbara svar så kan 
det ändå vara relevant att få ett vidare perspektiv kring det berörda ämnet.  

2.1	Konsumtionsforskning	
Forskningen kring konsumtion har länge cirkulerat kring huruvida det är bra eller inte 
vilket Östberg och Kaijser (2010) menar att vi borde bortse ifrån. Istället borde fokus 
ligga på att konsumtion inte är något vi	gör och att vi idag lever i en konsumtionskultur. 
I Sverige har konsumtionsforskningen tidigare varit begränsad (Löfgren, 1996). 
Anledningen till det, enligt Östberg och Kaijser, är att det är ganska kontroversiellt ämne. 
De menar att det finns en hel del intressant forskning kring konsumtion inom sociologi, 
företagsekonomi och etnologi men det är få forskare som enbart ägnar sig åt att studera 
konsumtion. Motståndet till utforskandet av konsumtion och konsumenter kan ha berott 
på det marxistiskta arvet där man menar att konsumtion inte är ett renodlat behov utan 
”snarare är något som spelar på falska begär” (Östberg & Kaijser, 2010, s. 14). I Sverige 
var konsumtionssociologin under 1950-talet mer av ”pragmatisk karaktär” och fokus låg 
då mest på konsumentpolitiska utredningar. Under 1970-talet blev intresset för 
marknadsföringsforskning stort och forskarnas intresse låg då i att studera hur, när och 
var människor konsumerar (Löfgren, 1996, s.118) 
Konsumtionsforskningen stora genombrott kom under 1980-talet som en slags 
motreaktion mot tidigare konsumtionsforskning.  Konsumtionen studerades främst ur ett 
symboliskt perspektiv och forskarna la framförallt stort intresse i att studera hur 
människor genom ting och symboler kommunicerade sin identitet. Tanken om att vi 
använder våra ägodelar för att uttrycka våra identiteter är således inte en ny och 
utmärkande tanke för 2000-talet. 	
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2.2	TIDIGARE	STUDIER	

Kleine, Kleine och Allen har studerat relationen mellan människor och deras materiella 
ting. Artikeln “How is a possession me or not me? characterizing types and antecedent 
of material possession attachment” syftar till att belysa olika typer av ägodelar och hur 
de kan användas för att konstruera identitet. Författarna kan i sitt resultat urskilja tre 
kategorier av ägodelar som har en tydlig sammankoppling med individen och dess 
identitetsskapande. Den första kategorin är de ting som syftar till att berätta om individens 
sociala relationer. Genom att exempelvis ha fotografier på familj och vänner kan 
individen berätta om de personer som är betydelsefulla för denne. Ärvda möbler kan visa 
familjens klasstillhörighet och arv. Den andra kategorin är ting som visar, vad författarna 
menar, nyckelaspekter av individens identitet. Det är ting som symboliserar jaget, det vill 
säga, personliga ting som individen anser är utmärkande för denne själv. Det kan vara en 
klocka som påminner om det allra första jobbet eller kläder som får individen att känna 
sig självsäker. Den tredje kategorin är ägodelar som vi inte längre är lika fästa vid. Tingen 
representerar ofta perioder i livet som individen inte längre vill eller kan sammankopplas 
med. Det är ting som visar vem individen tidigare var men som individen inte längre 
betraktar som jag. Studien visar att människor använder ägodelar, händelser och platser 
för att skapa en känsla av självet. Ägodelar är, enligt Kleine, Kleine och Allen (1995), 
materiella tecken för människans livshistoria - de avspeglar självet och visar vilka vi är 
idag, vilka vi var igår samt vilka vi önskar vara i framtiden. 

Med beaktande av att våra ägodelar kan betraktas som en förlängning av självet har 
Clemons, Searing och Trembley i studien ”Perceptions of sense of self through interiors 
of home” studerat tio familjer för att få en förståelse för om och hur de använder hemmet 
och dess inredning för att ge uttryck för identitet. Studiens syfte var att förstå om en 
inredningsdesigner genom materiella föremål skulle kunna återge en känsla av identitet i 
familjernas hem. Studien visar att familjerna upplever att deras hem med tillhörande unika 
ägodelar är en slags förlängning av deras identitet och att de genom sin inredning kan ge 
uttryck för deras personlighet, relationer, historia, intressen och värderingar. Det 
framkommer att ägodelarna inte endast avspeglar hur familjerna ser på sig själva utan 
även hur de vill att andra skall se på dem. Familjerna väljer gärna att omge sig med ting 
som visar för andra vilka de är, vad de har upplevt, vad de åstadkommit samt vilka mål 
som har uppnåtts. Fyra kategorier av identitetskonstruerande föremål återfinns i studien: 
karakteristiska föremål, de som visar familjernas intressen, föremål från resor och 
familjeminnen. Karakteristiska föremål är de objekt som återspeglar individens 
personlighet. I studien nämns ett äldre par som hade leksaker i sitt hem för att ge uttryck 
för deras lekfulla sida. Den andra kategorin är de objekt som återspeglar individens 
intressen som exempelvis böcker eller konst. Ärvda möbler från en släktning tillhör den 
tredje kategorin familjeminnen som återspeglar det förflutna, nuet och framtiden.  

Vad gör ett hus till ett hem? Hur och varför underhåller vi och inreder våra bostäder? Hur 
vill vi att andra ska uppfatta vårt hem? Gram-Hanssen och Bech-Danielsens har studerat 
hemmet och dess betydelse för hur vi upplever och uttrycker identitet. "House, home and 
identity from a consumtion perspective" publicerad 2004 behandlar hemmet med fokus 
på identitetskonstruktion. Resultatet visar att de flesta familjer upplever det som viktigt 
att äga, inreda och underhålla sina hem. Hemmet med dess stil, storlek och plats 
symboliserar vilken status familjen har och viken samhällsklass de tillhör. Att förbättra 
sitt hem kan, enligt Gram-Hanssen och Bech-Danielsens även vara symbol för 
familjebildning. Genom att gemensamt välja tapeter, möbler och dekorationer kan tolkas 
som ett bevis för parens kärlek för varandra samt för deras barn. Bostaden, dess 
utformning, heminredningen samt området symboliserar på olika sätt identitet, status 
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samt familjens sociala liv samtidigt som de för många endast är en rent praktisk funktion 
vilket författarna menar betraktas som skillnaden mellan överdådig konsumtion och 
vanlig konsumtion.  

 

Holmberg, Petersson, Brodin och Gianneschi har i studien "Nedslag i 
konsumtionskulturen” (2009) belyst förhållandet mellan konsumtion och identitet. Mode 
och kläder, heminredning och miljömärkt mat är tre produktkategorier som författarna 
menar representerar konsumtionen på en personlig, social och samhällelig nivå och i 
studien jämförs kvinnor och mäns intresse, köpfrekvens och värde i de valda teman som 
angetts. Deras undersökning visar att identitet formas utifrån ekonomiska och sociala 
förutsättningar där vår förmåga att konsumera kan vara avgörande för vilka vi är och hur 
vi uppfattas. Vad och hur vi konsumerar kan bero på vilken klass och generation vi tillhör 
men även kön har stor betydelse för vår konsumtion. För vår studie är det presenterade 
resultatet av heminredningsundersökningarna som är relevant. I studien framkom att 
heminredning är något som intresserar många oavsett ålder och kön. Intresset för 
inredning var dock större hos kvinnor än bland män vilket författarna menar kan tänkas 
bekräfta den traditionella bilden där heminredning främst kopplas till femininitet och 
kvinnan. Trots det visar resultatet även på en relativt jämn fördelning könen emellan när 
det gäller vilka som har angett ett medelintresse för heminredning. När det gäller 
köpfrekvens kunde författarna se en tydlig koppling till generation och livsfas. Yngre 
tycks konsumera mer än äldre vilket Holmberg m.fl. (2009) menar kan tyda på att de 
befinner sig i en sådan situation i livet där de håller på att etablera ett boende till skillnad 
från äldre som redan har etablerade boenden. Det kan även tyda på att unga har en annan 
syn på konsumtion än äldre. Att kunna köpa en villa och inreda den enligt tidens och egen 
smak är en relativt ny företeelse. Konsumtionen av möbler hade tidigare en tydlig 
koppling till äktenskap och familjebildning och alla möbler inhandlades i stort sett på 
samma gång till skillnad från den tid vi lever i. Det finns idag en föreställning om att 
möbler är något som skall anskaffas successivt och i takt med livets förändringar. 
Heminredning ses snarare som ett medel att uttrycka identitet, menar Holmberg m.fl. 
(2009), där skapandet av hemmet är ett ständigt pågående projekt.  
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3.	TEORETISK	REFERENSRAM	

I detta avsnitt redovisas för studien relevanta teoretiska ansatser. Dessa är Giddens 
självidentet, Baumans konsumtionssamhälle, Belks redogörelse för identitet och 
konsumtion samt Bourdieus resonemang kring konstruerandet av smak. För att besvara 
studiens syfte har valt att utgå från tre perspektiv: identitet, konsumtion och smak. 
Inledningsvis presenteras det första perspektivet identitet. Vi redogör vi kort för den 
tolkning som vi valt av identitetsbegreppet. Därefter följer en redogörelse för Giddens 
teori om självidentitet. Vidare presenteras det andra perspektivet som är konsumtion där 
vi beskriver Baumans resonemang kring konsumtionssamhället, konsumismen samt den 
konsumistiska kulturen. Avslutningsvis redogör vi för Bourdieus skildring av smaken.  

3.1	IDENTITET		

Det har länge funnits ett stort intresse hos forskare inom olika discipliner i att försöka 
definiera begreppet identitet och det finns olika tolkningar om vad identitet egentligen är. 
Att det är så svårt att beskriva är, enligt Hammarén och Johansson (2009), framförallt på 
grund av att människor upplever identitet olika och att det finns många olika identiteter. 
För vår studie är det relevant att redogöra för dem som ser att identitet är ett socialt 
fenomen. Johansson (2004) beskriver identiteten som något som skapas i relation till 
andra människor. I vårt moderna flytande samhälle, som kännetecknas av 
avtraditionalisering, är identiteten inte fastställd. Avtraditionalisering innebär att tidigare 
traditioner luckrats upp, vilket Goffman menar gör att det är svårt att förankra identiteten 
då den ständigt omskapas i den sociala interaktionen med andra människor. Den här typen 
av identitetsprocess medför att människor blir beroende av varandra och det blir för varje 
individ avgörande hur dennes identitet mottas av andra (Johansson, 2004).  Även Berger 
och Luckman (1979)  anser att identitet formas av sociala processer. Identiteten anses inte 
heller vara beständig utan omformas kontinuerligt genom individens sociala relationer.  

3.1.1	SJÄLVIDENTITET		

I det traditionella samhället existerade inte tanken på den unika individen. Könet, 
släktskapet och social status var i stort sett redan var förutbestämt och fastlagt. Livets 
övergångar hörde ihop med de olika stadierna i livet som styrdes av institutionaliserade 
processer snarare än av individen själv. Vem ska jag vara? Hur ska jag handla? Och vad 
ska jag göra? Det är frågor som sociologen Anthony Giddens menar att troligtvis alla 
individer i det högmoderna samhället ställer sig någon gång under livet. Det högmoderna 
samhället präglas av det ständiga sökandet efter en egen identitet vilket sker konstant och 
oupphörligt under individens liv. Att varje individ har en unik karaktär och egna 
möjligheter är en föreställning som är karaktäristisk för den individualistiska tid vi lever 
i idag.  
Vad är då självidentitet? Självets identitet förutsätter en reflexiv medvetenhet till skillnad 
från självet som är ett generellt fenomen. Det är inte något som är givet utan måste skapas 
och bevaras genom individens reflexiva handlingar. Självidentiteten är varken ett 
specifikt drag eller en samling olika drag som individen besitter utan ”självet är så som 
det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi” (Giddens, 1999. 
s.68). Att vara en person handlar inte endast om att vara en reflexiv aktör, utan även att 
ha en uppfattning om vad en person är både i förhållande till självet och till andra. 
Människans upplevelse av självet är inte statisk utan är i ständig förändring. Allt eftersom 
individen ställs inför nya val och får nya erfarenheter skapas och omskapas dennes 
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identitet. Vår identitet har idag blivit ett reflexivt projekt som individen själv är ytterst 
ansvarig för (Giddens, 1999). 
Det högmoderna samhället ställer individen inför en komplex mångfald av val och att 
välja livsstil är ett av de val som individen ställs inför. Livsstil är rutinerade principer som 
har sin utgångspunkt och integreras i individens vanor som matvanor, klädvanor och 
handlingsätt. Livsstilen är en materiell inramning av individen som syftar till att berätta 
en historia om vem individen är.  Allt eftersom det traditionella samhället förlorar sitt 
grepp och ju mer vardagslivet rekonstrueras mot bakgrund till det dialektiska samspelet 
mellan det lokala och det globala, desto mer tvingas individerna till att komma fram till 
en livsstil bland många olika alternativ. Vi följer eller ärver således inte bara livsstilar 
utan vi väljer dem. Faktum är att vi faktiskt inte har något annat val än att välja livsstil 
(Giddens, 1999). 

3.2	KONSUMTION	

3.2.1	KONSUMSTIONSSAMHÄLLET,	KONSUMISM	OCH	KONSUMISTISKA	KULTUR	

I likhet med Giddens beskriver sociologen Bauman (2007) den moderna identiteten som 
föränderlig. Han menar att identiteten i det flytande moderna konsumtionssamhället inte 
längre är given. Efter att ha övergivit det traditionella samhället med fastställda sociala 
kategorier där varje människa hade sin plats i den sociala ordningen ställs nu människan 
inför att behöva konstruera sin egen identitet.  

Bauman sammanför identitet med konsumtion genom att identifiera tre idealtyper: 
konsumtionssamhället, konsumismen samt konsumistisk kultur. Konsumtionssamhället 
är ett samhälle som, till skillnad från föregångaren, produktionssamhället, vars 
tyngdpunkt låg i att producera, engagerar samhället och dess medlemmar till att 
konsumera (Bauman, 2007). Konsumenten är i allra högsta grad beroende av producenten 
men skillnaden mellan då och nu är, enligt Bauman (1989), hur produktionssamhället 
formade sina medlemmar. Den väsentliga skillnaden är de normer och förväntningar som 
finns vad gäller uppfyllandet av människors sociala identiteter. I produktionssamhället 
hade alla en given plats i den sociala ordningen. De disciplinerande institutioner som 
formade människor har nu förlorat sin kraft. Samhället skulle inte kunna tillämpa en sådan 
slags disciplinering med dåtidens tankar om rutiner och kontroll samt bristen på valfrihet 
på konsumenten. Det som skiljer konsumenten från producenten är således bristen på 
rutiner och kontroll. Konsumtionssamhället erbjuder människan ett stort utbud av 
valmöjligheter att forma sin identitet men valet är inte frivilligt utan obligatoriskt. Om 
individen inte väljer riskerar den att utelämnas (Bauman, 1989, s. 51). I 
konsumtionssamhället sker vår identitetsprocess genom hur vi förhåller oss till andras 
konsumtion. Genom ”synliga tecken på tillhörighet” visar den grupptillhörighet individen 
tillhör eller vill tillhöra (Bauman, 2007, s. 94).  

Konsumismen är ett socialt arrangemang och resultatet av när vardagliga mänskliga behov 
och begär omvandlas till den viktigaste drivkraften. Att konsumerera kan, enligt Bauman 
(2007), betraktas som att individen gör en investering av dennes sociala medlemskap där 
individen identifierar sig själv med vad andra konsumerar och individens tillhörighet 
definieras genom vad och i vilken utsträckning individen konsumerar. Konsumtionens 
avsikt är inte att endast att tillfredsställa behov och begär utan den syftar även till att göra 
om människor till säljbara varor vilket Bauman (2007) benämner som kommodifiering 
som innebär att människan har blivit en konsumtionsvara där graden av konsumtion utgör 
människans säljbarhet.  
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Den konsumistiska kulturen kännetecknas av snabbhet, övermått och slöseri. Den 
uppmanar konsumenten till ständig förändring och förnyelse. Konsumenten är inte rädd 
för att byta eller slänga utan gör det gladeligen då den konsumistiska kulturen lovar 
omedelbar förnyelse och förbättring. Tingens värde ligger varken i varaktigheten eller i 
förmågan till tillfredställelse utan konsumenten är ständigt på jakt efter de senaste och 
förbättrade tingen (Bauman, 2007). I den konsumistiska kulturen finns en föreställning 
om att något bättre alltid väntar runt hörnet.  

3.2.2	DET	FÖRLÄNGDA	JAGET	

Konsumtionskulturforskaren Russel Belk presenterar i artikeln ”Possessions and the 
extended self” från 1988 sin teori om förhållandet mellan människans jag-uppfattning och 
hennes ägodelar. Artikeln fokuserar på vilken betydelse våra ägodelar har för hur vi 
konstruerar och upprätthåller våra identiteter. Belk (1988) menar att vi betraktar våra 
ägodelar som en förlängning av våra jag. Det vi har, det vi gör och hur vi konsumerar 
påverkar vår självuppfattning. Vi definierar oss genom våra ägodelar, som påminner oss 
om vilka vi är. För att upprätthålla våra jag behöver vi stöd, vilket vi bland annat kan få 
genom de ägodelar vi redan har eller genom att konsumera nya kompletterande saker. I 
studien kan Belk urskilja tre avgörande kategoriska ägodelar såsom saker som man har 
en känslomässig relation till, saker som man har ägt under en lång tid, saker som man 
själv har skapat samt ägodelar som har gått i arv. Tidigt i våra liv börjar vi att identifiera 
oss med de saker vi har och våra känslor för våra ägodelar och dess betydelse tycks öka 
med åldern. Vi tenderar till att med våra ägodelar söka efter lycka, påminna oss om saker 
som hänt och om andra människor i våra liv. Våra ägodelar visar vilka vi är, var vi har 
varit, vilka vi vill vara och vart vi ska.  

3.3	SMAK		

Smaken är, enligt den franska sociologen Pierre Bourdieu, resultatet av ett möte mellan 
varor och ett personligt val. Den är ett ställningstagande som visar vilken grupp vi vill 
tillhöra och den återspeglar den sociala status vi har eller vill ha i samhället. Det finns 
smak utan varor och varor utan smak. Och hos varje individ finns en förutbestämd smak. 
Bourdieu (1984) menar att vi alla säkerligen varit på någon form av shoppingrunda på 
jakt efter något speciellt för att sedan komma hem tomhänta då det inte funnits något som 
vi ansett vara vår smak. Vi har således en bestämd uppfattning om vad som är vår smak 
redan innan vi beger oss ut för att konsumera. Genom att hitta varor i vår smak menar 
Bourdieu (1984) att vi upptäcker oss själva och vad vi vill.  
 
Smaken definieras som praktiker, som uttrycks i fritidsaktiviteter, sport m.m. samt 
ägodelar som möbler, kläder och böcker. Bourdieu beskriver smak som en 
klassificeringsprincip som syftar till att skilja mellan ”god” eller ”dålig” smak. I 
”Distinction: a social critique of the judgement of taste” från 1984 redogör han för olika 
typer av smak samt smakskillnader mellan olika klasser. Det går att urskilja tre kategorier 
av smak: legitim-, medel- och allmän smak.  Den legitima smaken anses vara den rätta 
smaken. Medelsmaken består av mer vardagliga och mindre dyra saker. Den allmänna 
smaken som refereras oftast till vulgära smaken och syftar till sådana objekt som inte har 
något större estetiskt värde. De beskrivna smakkategorierna kan kopplas samman med 
varsin social klass, som Bourdieu (1984) benämner som bourgeoisie, petit bourgeoisie 
och arbetarklass. Bourgeoisiens smak är legitim – den är lyxig och extravagant och för 
att kunna konsumera de produkter som bourgeoisien gör krävs ett högt socialt eller 
ekonomiskt kapital. Petit bourgeoisiens strävar efter att ha samma smak som 
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bourgeoisien men saknar de ekonomiska och kulturella kapital för att kunna konsumera 
samma varor. Den tredje klassen är arbetarklassen. Bourdieu (1984) menar att deras smak 
inte bör betraktas som någon smak överhuvudtaget då de inte tycks sträva efter varken 
lyx eller estetik utan de nöjer sig med praktiska och nödvändiga ting.  
 
Med våra smaker kan vi klassificera vår omgivning och därigenom hitta individer med 
samma smak och även stöta bort de som inte delar vår smak. För att smak skall finnas bör 
det, enligt Bourdieu, finnas klassificerade varor och det måste finnas människor med 
klassificeringsprinciper med en smak som ger konsumenterna möjlighet att hitta de varor 
som passar dem. Det är för konsumenten enklare att välja varor genom att veta vad 
konsumenten inte vill ha och det kan då betraktas som de andras smak. Bourdieu (1984) 
menar nämligen att ”smaker främst är avsmaker” och när den egna smaken skall 
berättigas görs det främst genom att avfärda andra smaker. Vi har sedan en lång tid 
tillbaka haft ett behov av att framhäva och särskilja oss från andra genom vår stil.  När 
efterfrågan på vad konsumenten anser vara en sällsynt vara höjs så förlorar den samtidigt 
sitt sällsynta värde och det sker således en strukturflyttning av smakerna. Varorna blir 
nerklassade och är inte längre unika utan de har blivit ”allmänna” (Bourdieu, 1984).  
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4.	METOD  

 
I detta avsnitt redogörs för studiens valda metoder. Inledningsvis redovisas 
metodologiska överväganden.  Därefter redovisas genomförandefasen där vi beskriver 
hur vi arbetat med urval, insamling, bearbetning och analys av det insamlade empiriska 
materialet. Slutligen redovisas studiens etiska överväganden, metodens styrkor och 
svagheter samt studiens validitet och tillförlitlighet.  

4.1	METODOLOGISKA	ÖVERVÄGANDEN		

Studiens övergripande syfte är att med hjälp av ett identitetsperspektiv öka förståelsen för 
på vilket sätt heminredning uttrycker vem individen är eller önskar vara. Utifrån de 
teoretiska referensramar vi valt och med beaktande att vi vill få en förståelse utifrån de 
studerade personernas eget perspektiv kring deras identitet och hur den kommer till 
uttryck i hemmet har vi att valt utgå från en kvalitativ ansats. Vi menar att det är mest 
lämpligt då infomanternas egna upplevelser inte går att mäta. Två fokusgrupper med män 
och kvinnor i åldern 20-30 år genomfördes för att besvara vår frågeställning.   

4.1.1	KVALITATIV	METOD	

Hermeneutiken är, enligt Birkler (2008), läran om förståelsen av människor och deras 
handlingar. Det handlar om att förstå hur människor föreställer sig världen och vilken 
mening de tillskriver olika företeelser. Hartman (2004) beskriver forskarens vilja att söka 
efter meningen och innehållet i människors föreställningar för att sätta dessa i relation 
med olika företeelser som utmärkande för den hermeneutiska forskningsansatsen. Det 
huvudsakliga intresset är således att få ta del av den andres förståelse snarare än att få full 
förståelse över en särskild företeelse. Widerberg (2002) menar att hermeneutiken är 
lämplig när forskaren vill skildra antingen en individs eller en grupps livsvärld genom 
termer som beskriver hur individen eller gruppen uppfattar sin situation. Den innehåller 
inte termer som pekar ut företeelser som är observerbara utan syftar till att beskriva 
människors livsvärld. Hermeneutiken kan ses som en beskrivning av hur det går till när 
vi försöker förstå oss på en annan människa: forskaren försöker förstå informanternas 
värld genom att tolka deras kroppsspråk och reaktioner och på så sätt kan forskaren också 
förstå undersökningens validitet (jfr Denscombe 2011; Hartman 2004; Widerberg 2002)  

Kvalitativ metod är ett begrepp som har många betydelser: det kan beskriva ett specifikt 
vetenskapligt paradigm, vissa tekniker för datainsamling och analys eller som Nylén 
(2005) beskriver det ”allt som inte är kvantitativt”. Den kvalitativa metoden är en 
tolkande metod och att syftet med denna tolkning är att bidra till en generell förståelse av 
ett fenomen (Alvehus, 2013). Den kvalitativa metoden bygger, enligt Eneroth (1979), på 
en speciell form av vetenskaplighet som han benämner som den ”begreppsligt induktiva 
kunskapsmodellen” vars syfte är att beskriva kvaliteter, karaktärsdrag och egenskaper hos 
olika fenomen. Det mest utmärkande draget för kvalitativ metod är den uttalade viljan att 
se och uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 
personernas eget perspektiv (Bryman, 2009).  

Den kvalitativa metoden används när forskaren vill få en förståelse för den livsvärld 
människor har och för att få förståelse för hur människan upplever sin situation.  Med 
olika riktlinjer som följs av frågor, angreppssätt och metoder ställer den kvalitativa 
forskaren frågor som: ”Vad betyder fenomenet?” och ”Hur vanligt är fenomenet?” till 
skillnad från den kvantitativa forskningen där forskaren beskriver hur vanligt fenomenet 
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är och vilka samband man finner i fenomenet”(Hartman, 2004). Starrin och Svensson 
(1994) menar att den kvalitativa metoden inte försöker bestämma omfattningen av något 
som redan på förhand är bestämt utan metoden söker huvudsakligen efter fenomenets 
innebörd eller mening medan den kvantitativa forskningen syftar till att ”fastställa 
mängder”. Metoden karakteriseras av att dess förmåga att undersöka fenomen på djupet 
snarare än bredden till skillnad från den kvantitativa metoden som syftar till att undersöka 
på bredden. Den kvalitativa metoden sammankopplas främst med metoder som intervjuer 
med enskilda personer, fokusgrupper, observationer och etnografier. (Alvehus, 
2013;Wibeck, 2010). 

4.1.2	KVALITATIV	INTERVJU	

Intervjun är en metod som vanligen förekommer inom den kvalitativa forskningen. Det 
är en betydelsefull metod för forskare vars intresse ligger i att undersöka åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter. Då forskare som använder sig av kvalitativ 
intervju är intresserade av att beskriva, förklara och tolka är intervjun den metod som är 
mest fördelaktig på grund av dess förmåga att få fram människors upplevelser och 
uppfattningar av deras egen livsvärld. (jfr Bryman, 2006; Denscombe, 2009;Alvehus; 
2013). 
För att forskaren ska få svar på sina vetenskapliga frågeställningar finns finns tre 
beskrivna sätt att utforma intervjun: strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. Vid den ostrukturerade intervjun låter forskaren informanten tala fritt utifrån 
sina egna tankar och vid en strukturerad samt semistrukturerad intervju använder sig 
forskaren sig av samma frågor till alla informanter. Vid en semi-strukturerad intervju kan 
forskaren med följdfrågor låta informanten utveckla sina idéer och tankar och 
informanten får möjlighet att förklara sina åsikter och uppfattningar kring ämnet som 
undersöks (Bryman (2006). Det finns olika sätt att genomföra en intervju. Denscombe 
(2009) nämner tre typer: den personliga intervjun, gruppintervjuer och fokusgrupper. Den 
personliga intervjun är ett enskilt möte mellan forskare och informant. Då den här typen 
av intervju endast kräver en informant vid ett tillfälle är detta den enklaste och även den 
vanligaste formen av intervju. Förutom att den personliga intervjun är lätt att arrangera är 
den även fördelaktig då den är lätt att styra då forskaren endast behöver fokusera på en 
person åt gången. Det blir således lättare för forskaren att sätta sig in i den intervjuade 
informantens uppfattningar, tankar och upplevelser utan distraktioner från andra. 
Nackdelen med den personliga intervjun är enligt, Denscombe (2009), att forskaren 
kanske går miste om åsikter och reflektioner som skulle uppkommit om informanten fått 
interagera med fler deltagare. Det som skiljer den personliga intervjun från 
gruppintervjun är antalet deltagare. Tillvägagångssättet är dock densamma: forskaren 
ställer frågor och informanterna svarar. Att intervjua människor i grupp skapar 
möjligheter för informanterna att både uttrycka sina åsikter och ta del av andras. 
Gruppintervjun genererar flera svar vid ett tillfälle och är mer effektiv än den personliga 
intervjun. Men vid en kvalitativ intervju är det inte antalet informanter och svar som är 
det centrala utan den lägger värde vid gruppens gemensamma svar och deras interaktion. 
Fokusgruppen är således en lämplig metod om forskarens intresse ligger i att få förståelse 
för gruppens gemensamma erfarenheter och samspel (Denscombe, 2011).   

4.1.3	FOKUSGRUPPER	

Fokusgruppen som metod har förekommit sedan 1940-talet men har på senare tid blivit 
alltmer populär att använda bland forskare i det socialvetenskapliga forskningsområdet. 
Fokusgruppen består av en grupp människor som av forskaren ges ett givet ämne som 
skall behandlas under en begränsad tid och påminner mer om en diskussion än en intervju. 
(Alvehus, 2013). Syftet med fokusgrupper är att genom intervjuer och diskussioner samla 
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in kvalitativ data från människor som har något gemensamt (Wibeck, 2008). Det är inte 
de individuella särskiljande åsikterna som är viktiga vid en fokusintervju utan forskaren 
vill snarare få en konsensusuppfattning (Svenning, 1999). Målet är inte att nå fullständigt 
samförstånd eller finna lösningar på problem. (Kvale och Brinkmann, 2009). Det är en 
lämplig metod att använda om studiens syfte är att få förståelse för sociala gruppers 
interaktioner, normer och tolkningar men den är mindre lämplig om forskaren ämnar 
studera olika livsvärldar då deltagarnas utrymme för att uttrycka sig begränsas i 
jämförelsevis vid enskilda intervjuer (Halkier, 2009)   
För att genomföra en fokusgruppsintervju behövs en samtalsledare eller en moderator 
vars huvudsakliga uppgift är att få gruppdeltagarna att interagera med varandra och det 
ska ske utan påtaglig inblandning ifrån moderatorn sida. Wibeck (2010) anser att 
moderatorn bör ha goda kunskaper inom ämnet som ska diskuteras för att syftet ska kunna 
uppnås. Moderatorn och fokusgruppens deltagare bör inte känna varandra då det kan 
påverka gruppdeltagarnas åsikter genom att de möjligen har en förförståelse av 
moderatorns egna värderingar och forma sina svar gentemot det moderatorn vill höra.  

Antalet deltagare i en fokusgrupp kan variera. Gruppen bör huvudsakligen anpassas efter 
ämnet men lämpligast är att ha fyra till sex personer i varje grupp. Att ha en stor grupp 
kan vara bra då den ger forskaren en god överblick kring det ämne som belyses men det 
kan å andra sidan kan det innebära att varje deltagare får mindre tid och utrymme till att 
dela sina tankar och erfarenheter. En annan nackdel är att det också kan bli svårt att 
analysera det insamlade materialet. En stor grupp kräver därmed mer kontroll och 
ingripande från moderatorn. (jfr Alvehus, 2013; Wibeck 2010). Graden av ingripande hos 
moderatorn kan påverka studiens tillförlitlighet: om moderatorn leder fokusgruppen på 
ett strukturerat sätt som vid en kvalitativ intervju med en intervjuguide och bestämda 
punkter kan moderatorn missa de viktiga detaljerna som sker i interaktionen mellan 
gruppen och deras egna värderingar och åsikter. Om forskaren däremot leder 
fokusgruppen på ett ostrukturerat sätt kan denne i större utsträckning ta del utav 
deltagarnas egna intressen, åsikter och värderingar eftersom de får möjlighet att tala mer 
fritt (Wibeck 2010). För att studien ska uppnå ett gott resultat anser Wibeck (2010) att 
forskaren bör använda sig ut av halvstrukturerade fokusgrupper då det ger en tydligare 
bild av hur verkligheten ser ut för fokusgruppdeltagarna. Vart fokusgruppen genomförs 
kan, enligt Halkier (2009), ha stor betydelse för resultatet. Det traditionella är att välja en 
neutral institutionell plats då forskaren slipper naturligt störande ljud som kan förekomma 
på andra platser dock finns risken att deltagarna finner platsen som stel och agerar därefter 
vilket kan leda till att det blir svårt att få fram det svar forskaren eftersöker. Hålls 
fokusgruppen vid en ämnesrelevant plats kan detta stimulera till samtal om den 
välbekanta platsen som studien handlar om. Ett tredje alternativ är att genomföra 
fokusgruppen hemma hos forskaren. Det bidra till en mer lättsam och trygg stämning 
vilket kan generera i att andra intressanta samtalsämnen kan uppkomma (Halkier, 2009).  

4.2	STUDIENS	GENOMFÖRANDE	

4.2.1	URVAL		

För att kunna genomföra en undersökning krävs ett urval. Urvalsprinciperna ser olika ut 
beroende på undersökningens problemställning samt vilken metod forskaren väljer att 
arbeta med. För att veta vilket urval som passar forskarens studie bäst bör forskaren 
fundera på vad det är denne vill veta och hur forskaren kan få den efterfrågade 
informationen av sitt urval (Svenning, 1999). Urvalet skall stämma överens med 
problemformuleringen och bör därför sättas ihop efter de frågor som undersökningen 
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ämnar ställa. Det slumpmässiga urvalet används vanligen vid kvantitativa studier då de 
syftar till att få fram statistiska beräkningar för att kunna generalisera resultatet (Alvehus, 
2010). Då kvalitativa studier snarare handlar om att exemplifiera individers och gruppers 
upplevelser, uppfattningar och erfarenheter än att generalisera är det slumpmässiga 
urvalet således inte att föredra (Svenning, 1999). Vi har för vår studie valt ett subjektivt 
urval som innebär att forskaren väljer de informanter som han/hon tror kan bidra med 
värdefull data för studien (Denscombe, 2009). När vi fattade beslutet om vilka personer 
som skulle ingå i denna studies urval reflekterade vi först och främst över vad det var vi 
ville ha svar på. Därefter valdes kvinnor och män utifrån vad vi kände till om dem. För 
oss var det viktigt att hitta informanter som hade vissa gemensamma nämnare: vi ville att 
de skulle vara runt 20-30 år och befinna sig i ungefär samma livssituation samt att de 
skulle ha ett visst intresse för hemmet och heminredning. Det var viktigt för oss att det 
skulle vara en jämn könsfördelning bland våra deltagare då vi ville ge en nyanserad bild 
av vilken betydelse hemmets utförande och inredning har för individens självuppfattning.  

4.2.2		UTFORMANDET	AV	INTERVJUGUIDEN	

För att besvara studiens syfte utarbetades en intervjuguide efter två teman: konstruerandet 
av identitet och uttrycka identitet. Intervjuguiden utformades enligt Kreuger och Caseys 
modell som återfinns i Wibecks bok ”Fokusgrupper”.  Modellen består av fem olika typer 
av frågor: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och 
avslutande frågor. Öppningsfrågorna syftar till att skapa en känsla av trygghet deltagarna 
sinsemellan: genom att deltagarna får presentera sig för varandra finns det en möjlighet 
att de upptäcker att de har något gemensamt och således kan en känsla av samhörighet 
skapas. Våra öppningsfrågor berörde deltagarnas namn och ålder. Introduktionsfrågorna 
ska, enligt Casey, ge en öppning för ämnet som ska diskuteras under intervjun. I vår 
introduktion fick deltagarna berätta om deras bostadssituation och hur det såg ut hemma 
hos dem. Hur har deltagarna inrett sina bostäder? Har de någon specifik stil? Vi ville att 
deltagarna skulle få en övergripande bild av de andra deltagarna. Vad hade de gemensamt 
och vilka skillnader fanns? Övergångsfrågorna ska användas som ett hjälpmedel för att 
vidga deltagarnas perspektiv om ämnet och de ämnar även till att föra samtalet vidare mot 
nyckelfrågorna som är det centrala för intervjun. För våra nyckelfrågor ställdes en fråga 
för varje tema som deltagarna fick diskutera och resonera kring. För att diskussionen inte 
skulle avstanna hade vi i vår intervjuguide exempel på följdfrågor som kunde ställas för 
varje tema. Både temafrågorna och följdfrågorna framfördes varierande som ”hur” och 
”vad” frågor då vi hoppades på att det skulle resultera i att deltagarna skulle diskutera och 
berätta så mycket som möjligt om sina upplevelser. Enligt Becker (2008) är det 
effektivare att ställa ”hur” frågor istället för ”varför” frågor. Att fråga ”varför köpte du en 
vit möbel” kan uppfattas som en anklagande fråga samt som en begäran av en förklaring 
av den intervjuade. Ställer forskaren frågan ”hur ser du på du att valde en vit soffa” kan 
forskaren istället erhålla en mycket mer informativ och detaljerad beskrivning till kanske 
inte bara varför utan vad för andra aspekter som har gjort att informanten målade sin vägg 
vit. Under avslutningsfrågorna återkopplar moderatorn till det som sagts under 
nyckelfrågorna och ger deltagarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och reflektera över 
vad som sagts. Slutfrågan är en slags försäkran om att forskaren inte har missat något 
eller om det är något annat som någon deltagare vill lägga till (Wibeck, 2010) 

4.2.3	GENOMFÖRANDET	AV	FOKUSGRUPPER	

Den första kontakten med informanterna skedde genom  sociala medier där uppsatsen 
syfte presenterades genom en ”status” med en allmän förfrågan om det var någon som 
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skulle vara intresserad av att delta i vår studie. När antalet deltagare uppfyllts sändes ett 
mail ut till de som vi ansåg skulle kunna besvara vårt syfte där vi berättade för de tilltänkta 
informanterna om uppsatsen och dess syfte, hur fokusgruppsintervjun skulle gå till och 
vad vi förväntade oss av deltagarna. Vi valde att ha två fokusgrupper med fyra 
informanter i varje grupp då forskaren minst bör ha två fokusgrupper för att få fram så 
jämförbara svar som möjligt (Alveshus, 2010). Då vår studie behandlar hur identitet 
uttrycks i relation till hemmet och dess ting valde vi att genomföra intervjuerna i en 
hemmiljö då vi ville skapa en trygg och diskussionsfrämjade miljö utan distraktioner från 
omgivningen.   Intervjuerna inleddes med att förklara formaliteter: deltagarna tillfrågades 
om vi fick lov att använda oss utav ljudupptagning. Vi valde att använda oss av 
ljudupptagning för att vid behov kunna återuppleva fokusgruppsdiskussionen igen vid 
bearbetning av materialet. Vår upplevelse av att spela in samtalet är positiv, med det 
inspelade materialet kunde vi höra alla tonfall och ljud som man inte får med vid enbart 
anteckningar vilket kunde ge oss en tydligare insikt i vad som faktiskt hände. Då vi var 
två moderatorer så valde vi att den ena skulle vara aktiv med att leda fokusgrupperna och 
den andra skulle skriva anteckningar som stöd för att komplettera det transkriberade 
resultatet.   

4.2.4	TRANSKRIBERINGEN	AV	DET	INSAMLADE	EMPIRISKA	MATERIALET		

Vid transkriberingen av intervjun lyssnade vi på ljudfilen via ett program där man på ett 
smidigt sätt kan pausa, spola tillbaka och stoppa. Efter transkriberingen skulle 
ljudupptagningen sedan raderas. När forskaren ska transkribera sitt insamlade material 
finns det enligt Wibeck (2010) tre olika nivåer att utgå ifrån: nivå 1 innebär att forskaren 
försöker återge en så korrekt angivelse av diskussionen som möjligt. Man antecknar 
betonande ord, överlappande tal, talstyrka och tvekljud. Nivå 2 genomförs transkriptionen 
ordagrant, alla ord som kan identifieras återges så som ”omtagningar” och felstarter, det 
förekommer även konventionell stavning så som ”å” istället för “och” samt ”sån” och 
sådan. I nivå 3 har omtagningar, oavslutade meningar, tvekljud och uppbackning ifrån 
andra deltagare helt plockats bort, den flödande texten innehåller enbart fullständiga 
meningar och huvudsakliga innehåll i det som sägs återges inte ordagrant. Vid 
transkriberingen av vårt insamlade material valde vi att utgå från nivå 2: diskussionen 
antecknades helt utifrån vad som sagts även med utfyllnadsljud och pauser för att ge ett 
så tillförlitligt material som möjligt.  

4.2.5	ANALYSEN	AV	DET	INSAMLADE	EMPIRISKA	MATERIALET	

Enligt Denscombe (2009) sker huvudsakligen analysen av det insamlade empirska 
materialet i fem steg där forskaren till en början iordningställer resultatet genom en 
utskrift antingen på papper eller i ett datorprogram. Vidare analyserar forskaren materialet 
genom att koda den i de kategorier eller begrepp som framträder. Därefter ska resultatet 
presenteras genom en skriftlig tolkning av det insamlade materialet. Citat kan vara 
väsentligt att lyfta för att stärka validiteten och tillförlitligheten för forskningen. När 
kodningen utfördes på det insamlade resultatet gjordes det genom att markera de olika 
svaren vi hade fått i temafrågorna med olika färger, detta för att på ett tydligt sätt kunna 
se vilka svar som tillhörde vilket tema (skapa identitet samt uttrycka identitet). Genom att 
färgkoda materialet blev det lättare att identifiera vilka mönster som framträtt under 
diskussionerna. För att tolka vårt material har vi utgått ifrån en analytisk induktiv process 
där forskaren, enligt Hartman (2004), sätter ihop olika föreställningar eller uppfattningar 
i relation till varandra för att i ett senare steg finna en förståelse i det som sagts. Utifrån 
förståelsen vi erhållit ville vi även kontrollera med informanterna att vår tolkning av vad 
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som sagts överensstämde med vad som faktiskt sagts och av den anledningen tillfrågades 
de om det som återgivits av oss var korrekt. Detta gjorde vi för att inte riskera att våra 
egna värderingar ska genomsyra det tolkade materialet samtidigt som vi kan styrka 
sanningen i det som deltagarna berättat (Wibeck, 2010). 

4.2.6	PRESENTATIONEN	AV	DET	INSAMLADE	EMPIRISKA	MATERIALET	

För presentationen av vårt insamlade empiriska material har vi valt att utgå från en 
framställningsstrategi som Nylén (2005) beskriver som den sammanhållna 
fallbeskrivningen. Det presenterade materialet är i en sådan beskrivning uppbyggt på en 
logisk struktur och syftar att i sin helhet beskriva en tydlig bild av det studerade 
företeelsen eller fenomenet. Det kan vara en organisation, en viss händelse, eller som i 
vårt fall, en grupp människor. Genom citat som oftast är redigerade ska denna typ av 
empiriredovisning förmedla kunskap om den studerade verkligenheten till läsaren. Den 
sammanhållna fallbeskrivningens syfte är att ge trovärdighet inför forskarens tolkningar. 
Det är för trovärdighetens skull viktigt att återge och beskriva händelseförlopp objektivt 
och neutralt (Nylén, 2005). Då vår uppsats syftar till att behandla hur individer uttrycker 
identitet anser vi att det är för återgivning av citaten även viktigt att vi inte redigerar 
citaten allt för mycket. För att läsaren skall kunna få en inblick i vilka deltagarna är har 
vi således valt att behålla en del hur av deltagarna uttrycker sig i tal.   

4.3	ETISKA	ÖVERVÄGANDEN	 	

För all forskning som berör människor finns det vissa etiska aspekter som forskaren bör 
ta hänsyn till. Respekt är, enligt Holme och Solvang (1997), en grundläggande 
utgångspunkt för all form av samhällsforskning. För varje vetenskaplig studie ska den 
ansvarige forskaren göra en bedömning av vilken kunskap som kan hämtas respektive 
vilka risker och konsekvenser studien medför för studiens deltagare. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att intervjusituationen är genomsyrad av moraliska och etiska 
frågor och etiska problem kan uppstå under hela intervjutillfället. Av den anledningen bör 
forskaren ha tänkt på potentiella etiska frågor som kan uppkomma redan innan intervjun 
äger rum.  Forskaren bör inför sin studie fundera på hur informantens konfidentialitet ska 
skyddas och hur informanternas identitet kan döljas. Forskarens moraliska och etiska 
ansvar är avgörande för studiens vetenskapliga kvalité och hållbarhet. 

I denne studie har hänsyn tagits till de etiska forskningsprinciper som Vetenskapsrådet 
har upprättat. Principerna antogs av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
i mars 1990 och dess syfte är att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. Individkravet kan indelas i fyra allmänna huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera studiens deltagare om vad 
studien syfte är, hur den ska utföras och vad deltagarens uppgift i studien är. Deltagaren 
ska få information om vilka villkor som gäller och att deras medverkan är frivillig. 
Positiva och negativa aspekter av studien bör framkomma så att deltagaren är medveten 
om vad deltagandet innebär. Informanterna ska även upplysas om var 
forskningsresultaten redovisas och om de kommer att publiceras. (Vetenskapsrådet, 
2002). Informationen kan ges ut muntligt eller skriftligt vid första kontaktillfälle. 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 
Kravet består av tre regler. Det första är att forskaren, enligt Vetenskapsrådet, skall 
inhämta deltagarens samtycke och den andra reglerar deltagarens delaktighet: om, hur 
länge och på vilket villkor de ska delta. Den tredje regeln är att forskaren inte på något 
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sätt får påverka deltagarens åsikter, tankar och uppfattningar (Vetenskapsrådet, 2002). 
Innan intervjuerna genomfördes informerade vi våra informanter om studiens syfte 
därefter berättade vi om hur fokusgrupperna skulle genomföras. Vi berättade om antalet 
deltagare och att diskussionen förväntades att pågå i ungefär en timme. Vi gav 
informanterna möjligheten till anonymitet och betonade att de när som helst kunde välja 
att avbryta sin medverkan. Dock menar Wibeck (2010) att det i en fokusgrupp är svårt att 
garantera fullständig anonymitet för även om forskaren håller sitt löfte av det som 
bestämts informanterna och forskaren emellan, så kan forskaren inte kontrollera vad de 
övriga gruppmedlemmarna gör eller säger när intervjutillfället är över. Vi redogjorde 
också för informanterna för hur och vart studien skulle redovisas.  

Konfidentialitetskravet är det krav som berör offentlighet och sekretess. Det finns två 
regler gällande konfidentialitet som samhällsforskaren böra beakta: den ena regeln är att 
det ska råda tystnadsplikt gällande forskning som berör etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda identifierbara personer och det andra är att informationen om dessa individer 
skall ”antecknas, lagras och rapporteras på ett sådant sätt att de inte på något sätt kan 
identifieras av utomstående” (Vetenskapsrådet, 2002 s. 12). Då vår studie inte berör vad 
som kan betraktas som känsliga uppgifter fanns inget behov av att fingera den information 
som samlats in. Alla informanterna valde att delta med egna namn och uppgifter. 
Informanterna har även fått godkänna de citat som presenteras. Informanterna 
informerades om att intervjun skulle spelas in på ljudband. Vi försäkrade deltagarna om 
att det enbart var vi författare som skulle få tillgång till materialet. Vi har valt att inte 
publicera transkriberingen av fokusgrupperna samt raderat det inspelade materialet. Detta 
är för att förhindra att vi eller andra ska använda vårt insamlade material för annat än det 
som är tilltänkt. Vi har då tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att forskaren bör 
försäkra deltagaren om att den information denne lämnar ut inte kommer att användas till 
något annat än det forskaren angivit att den ska göra. Vetenskapsrådet (2002) betonar att 
det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål.  

4.4	METODVALETS	STYRKOR	OCH	SVAGHETER	

Uppsatsen valda metod har såväl styrkor som svagheter. Styrkan hos fokusgrupper, anser 
Halkier (2009), är just gruppaspekten. Genom att informanterna tillsammans diskuterar 
och resonerar kring forskarens tilltänkta frågor kan forskaren få en förståelse för den 
sociala gruppens uppfattningar och förställningar. En annan styrka i fokusgruppsintervjun 
är att deltagarna i en fokusgrupp får komma till tals på deras egna villkor. I en grupp kan 
deltagaren kontrollera hur mycket denne vill delta i vissa frågor genom att helt enkelt låta 
bli att svara på frågorna deltagaren inte känner sig bekväm med att svara på (Halkier 
2009). Som moderatorer uppmuntrade vi våra informanter till att vara aktiva i 
diskussionen då vi ville få en så omfattande uppfattning som möjligt av deltagarnas 
åsikter och tankar samtidigt som vi tog hänsyn till informanternas egen vilja att delta på 
sina egna villkor.  

Trots att fokusgrupper kan anses vara en mer avslappnande intervjumetod som vars 
huvudsakliga syfte är att skapa gemensamma resonerande svar så finns även vissa 
svagheter. Det kan finnas individer som inte känner sig bekväma med att uttrycka sina 
åsikter i grupp. Halkier (2009) menar att det i fokusgrupperna kan finnas en risk till att 
vissa individer hörs mer och vissa mindre då deltagandet och möjligheten till att uttrycka 
sig begränsas av hänsyn till de övriga informanterna. Med det i åtanke försökte vi som 
moderatorer utan att lägga oss i för mycket i interaktionen se till att alla fick lika mycket 
tid att prata och förmedla sina synpunkter. Dock hade alla informanter en ömsesidig 
förståelse för varandra då varje informant tilläts prata till punkt utan att någon annan 
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avbröt och alla lyssnade på vad de andra hade att säga. De ställde frågor till varandra som 
uppmuntrade den tillfrågade informanten att utveckla sina svar. Som forskare vid en 
fokusgruppsintervju, menar Halkier (2009), att det även kan vara svårt att kontrollera en 
hel grupp människor vilket kan leda till att diskussionen kan komma att handla om något 
helt annat än vad det var avsett från början att handla om. Deltagarna i våra fokusgrupper 
tilläts diskutera saker utanför de tilltänkta temafrågorna då vi kommit överens av att vår 
inblandning i gruppens diskussioner skulle vara så liten som möjligt. Dock höll sig 
deltagarna alltid sig inom ramen av ämnet. Det kan även vara svårt att veta om 
informanten talar sanning vid kvalitativa intervjuer. Denscombe (2009) menar att det 
människor säger att de tänker, tycker och föredrar inte alltid är sanningen. Det har visat 
sig att informantens svar påverkas av vem det är som intervjuar. Detta kallas för 
”intervjuareffekten” och det som tenderar till att påverkar informantens svar är oftast 
intervjuarens ålder, kön och etniska ursprung. Vissa frågor kan även påverka informanten 
ett sådant sätt att den intervjuade förväntar sig att intervjuaren ska döma informanten 
utifrån de svar informanten kommer att ge och därav händer det att informanten anpassar 
sina svar utifrån vad man tror att forskaren förväntar sig. En ytterligare nackdel är att 
kvalitativa intervjuer är tidskrävande då analysen av data kan vara svår att bearbeta. 
Denscombe (2009) menar också att det är mycket svårare att bearbeta och analysera än 
om man hade gjort en kvantitativ undersökning med enkäter där informationen är 
”förkodad ”och datan kan analyseras så snart de har samlats in.  

4.6	TROVÄRDIGHET	OCH	TILLFÖRLITLIGHET	

Enligt Svenning (1999) syftar validitet till att kontrollera om det som var avsett att mätas 
verkligen blev mätt. Genom att forskaren kopplar studiens teori och frågeställningar till 
det resultat som uppvisar kan en bedömning göras gällande studiens validitet. Även 
Bryman (2002) anser att validitet syftar till att bedöma om de slutsatser som framförs för 
studien stämmer överens med frågeställningar och syfte. Det är ett mått på noggrannheten 
och precisionen för den insamlade datamaterialet samt om forskaren valt rätt typ av data 
för forskningsfrågan och dessa har uppmätts på ett riktigt sätt (Denscombe, 2009). 
Forskaren ska i framställningen av resultatet sträva efter en hög vetenskaplig kvalité: 
resultaten ska återges så korrekt och representativt för forskningsområdet som möjligt 
(Kvale och Brinkmann, 2009). Forskaren måste kunna bevisa att resultaten är trovärdiga 
och av god kvalité annars finns det ingen anledning att sätta tilltro till dem men det är 
dock svårt att mäta tillförlitligheten och validiteten inom kvalitativ forskning då varje 
undersökning är unik och hur intervjupersonen svarar beror mycket på omständigheterna 
personen befinner sig i för tillfället. Det forskaren kan göra för att säkerhetsställa 
validiteten för sin studie är att ställa sig frågan om en annan forskare skulle få samma 
resultat om denne genomförde samma undersökning (Denscombe, 2009)  

Att vår studie ska ha en hög grad av tillförlitlighet har varit en genomgående tanke hos 
oss under hela processen. Vi har bland annat tänkt på att inte påverka informanternas 
tankar, åsikter och uppfattningar genom att inte styra under intervjuerna inte göra mer än 
att ställa frågor och följdfrågor när vi märkte att diskussionen avtog.  Då det relevanta för 
vår studie är informanternas egna upplevelser om hur de uttrycker sin identitet genom 
heminredning är det inte rimligt att få fram exakt samma resultat i en annan studie. 
Informanternas svar är således inte generaliserbara och därför har vi försökt styrka 
studiens tillförlitlighet på andra sätt som att vi i metodavsnittet beskrivit att studien 
genomförts på ett sådant sätt att läsaren skall kunna förstå hela undersökningsprocessen: 
från vårt val av inforamanter till hur vi har valt att presentera vårt insamlade empiriska 
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material och hur vi valt att analysera det. När det gäller presentationen av resultatet har 
vi valt att återge fokusgruppens diskussion med citat för att öka studiens trovärdighet.  
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5.	RESULTAT	

I det här avsnittet vi redovisar vi för studiens insamlade empiri. Inledningsvis presenteras 
varje informant därefter presenteras resultatet utifrån fem funna teman: uttrycka identitet, 
livsstil, sociala relationer, den unika stilen samt ständig förändring.  De citat som återges 
har redigerats på ett sådant sätt att stakningar, felsägningar och inkorrekt talspråk rättats 
till. Det har gjorts i syfte att underlätta för läsaren samt av hänsyn till informanterna.  

5.1	STUDIENS	INFORMANTER	

1. Moa är 24 år och bor med sin sambo i en lägenhet som är en tvåa på 55 kvm. 
Lägenheten är lite äldre vilket Moa och hennes sambo haft i åtanke när de valt 
möbler till lägenheten. Inredningen är ljus och som Moa beskriver det ”lite 
gammaldags”.   

2. Louise är 21 år och sambo. Hon bor i en lägenhet på 40 kvm och beskriver 
lägenheten som ljus och liten. I lägenheten finns det plats för en säng, en soffa, en 
bokhylla och en tv-bänk. Möblerna är genomgående vita. Det mesta är vitt 
beskriver Louise, förutom i köket där tapeterna är gröna och golvet är schackrutigt 
men betonar att det inte är något som hon eller hennes sambo har valt själva.  

3. Linda är 26 år och arbetar som mäklare. Hon är för tillfället särbo men ska snart 
flytta ihop med sin pojkvän. Linda bor i en etta på 32 kvm, lägenheten är mer av 
en övergångslägenhet och av den anledningen har hon inte engagerat sig i att 
inreda lägenheten. Linda beskriver att majoriteten av hennes möbler är ljusa och i 
en ”gammaldags” stil. Grönt är även en färg som återfinns i Lindas hem.  

4. Therese är 30 år och bor tillsammans med sin man bor ute på landet i en villa som 
de själva har ritat. Villan är öppen, har högt i tak och många fönster - står man i 
mitten av huset och alla dörrar öppna är det möjligt att se liten skymt av alla rum.  
Villan har inte en enda vit vägg eller fondvägg utan samtliga rum har tapetserats 
med mönstertapeter – allt från blommor till sjökartor finns på väggarna. 
Inredningsstilen kallar Therese för ”Amerikansk-Skandinavisk-New England 
med en lite modern touch”.  

5. Jon är 28 år och arbetar som näringslivsutvecklare. Han bor tillsammans med sin 
sambo i en lägenhet som byggdes under 1700-talet. Den genomgående stilen på 
möblerna är 50-och 60 tal. Teakmöbler är ett karakteristiskt inslag hemma hos Jon 
och många av de möbler som finns i lägenheten har han ärvt från sina och 
flickvännens släktingar.  

6. Fredrik är 27 år, student och bor i en lägenhet med sin flickvän. Lägenheten är 
genomgående ljus: väggarna, köksinredningen och möblerna är vita men det vita 
bryts av med mörka detaljer såsom svarta gardiner, lampor, krukor och mattor. 
Många detaljer är i rostfritt eller silver. Samtliga möbler i Fredriks lägenhet 
kommer från Ikea.   

7. Carl-Philip är 23 år, student och bor i en lägenhet på 43 kvadrat med sin flickvän. 
I vardagsrummet finns en brun Harvardsoffa och en teakskänk. Många detaljer i 
lägenheten som kommer från Svenskt tenn (är ett inredningsföretag – Strandvägen 
i Stockholm). Konst är ett genomgående inslag i Carl Philips lägenhet, i 
vardagsrummet hänger många tavlor med djurmotiv och tryck från slutet av 80-
talet och början från 90-talet, i hallen finns många små tavlor med militärt motiv 
samt en klocka från ett fartyg i flottan som Carl Philip tidigare arbetat för. Köket 
går i dansk stil med ett massivt ekbord från Danmark och koboltblåa ”myran” 
stolar designat av den danske designern Arne Jacobsen.  
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8. David 21 år och student. Tillsammans med sin sambo bor David i en nyligen 
renoverad lägenhet på 56 kvm. De färger som dominerar i lägenheten är vitt, svart, 
guld och turkost. I köket finns egenrenoverade möbler i vitt Shabby chic. I 
vardagsrummet finns en stor soffa som tar upp det mesta av rummet samt en stor 
tv.   

5.2	UTTRYCKA	IDENTITET	

Vi bad informanterna att beskriva om och hur de uttrycker sin identitet genom de ting 
som återfinns i deras hem. Majoriteten av informanterna berättar att de lägger ner mycket 
tid, pengar och planering på att hemmet skall utformas efter deras personliga tycke och 
smak. Det finns en gemensam uppfattning om att de medvetet väljer inredning som syftar 
till att återspegla vilka de är och också vilka de vill vara. Genom aktiva val av möbler, 
dekorationer och färger ger de uttryck för deras identitet.  

 
Jag har inte en enda vit vägg, inte en enda fondvägg utan det är tapeter i alla rum. Vi har 
randigt, blommigt, sjökartor, allt möjligt, alltså, det är väldigt mönstrade tapeter och djärvt 
tapetserat fast ändå i någon form utav harmoni och det kan man också tänka sig att det 
återspeglar min personlighet lite där. Att jag kör på mitt sätt och min tanke inte följer andra 
/…/så många andra gör och kanske sätter en fondvägg för man tycker att det kommer kännas 
för mycket och sätta i hela rummet. Jag är en ganska stark individ och det återspeglar ju jag 
då med den här inredningen hemma. (Informant 4 Therese)  
    

Vi har väl ganska neutrala saker. Ja, det är lite så beige i soffan och sen har vi en liten brun 
fåtölj och så, sen har vi väl gemensamt stoppat in några prydnadshästar, det är ju jag så de 
har fått följa med.  /…/ Det är mycket sten, massiv grå, det är väl någon slags betong, det har 
vi både en häst och några krukor i och lite sådant, så det gillar jag och det är nog lite jag. Det 
speglar nog mig på något vis, lite så hård och ”stopp där”. (Informant 1 Moa) 

Jag tycker att det är rätt viktigt att mitt hem visar vem jag är. Om någon varit hemma hos mig 
så hoppas jag att de tänker att ”inredningen han har hemma passar hans personliga image 
eller vad man ska säga.  (Informant 7, Carl-Philip) 

 

Louise berättar att eftersom det var hon som flyttade in hos sin pojkvän så känner hon 
inte att hon kan påverka hemmets utformning i lika stor utsträckning som pojkvännen 
kan, vilket hon upplever som tråkigt. Genom att köpa mycket ljus och ljusstakar försöker 
hon att sätta sin prägel på hemmet. Louise uttrycker en längtan om att finna sin egen 
smak. Fredrik nämner att när han flyttade in var det visserligen lätt att matcha 
flickvännens möbler med hans egna då de i princip hade likadana vita IKEA möbler men 
att det finns en viss längtan efter att få inreda sitt hem på ett sätt som avspeglar hans 
intressen, smak och stil. 

När vi frågade våra informanter om vilka egenskaper de ville lyfta fram i sina hem och 
om andras åsikter om deras hem var viktiga för dem delade informanterna inte samma 
uppfattning. Majoriteten av informanterna lägger stor vikt i andras tankar och åsikter om 
deras hem och det var för dem viktigt att det skulle synas vem det är som bor i hemmet.  
Några menade dock att deras hem var till för deras egen skull och att de endast är 
intresserade av åsikter från de som har liknande smak och stil.  Några informanter vill att 
deras hem skall uppfattas som rent och fräscht. De vill att deras besökare ska tycka att de 
är organiserade och driftiga även om en informant menar att hon egentligen är det 
motsatta.  
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Jag har jättesvårt att bjuda hem någon om det inte är städat hos mig. Vilket innebär att det 
inte kommer hem folk så ofta för det går liksom inte. För egentligen är jag är fruktansvärt 
stökig och det inget som jag gillar och det är inte något jag är stolt över. Men när jag ska få 
besök är jag jätte noggrann med att det är väldigt välstädat. Men min sambo kan bjuda hem 
folk ”hipp som haver” och det kan vara grejer överallt och då får jag fullkomligt panik för 
jag vill ge sken om att jag är så noga och ordningsam. (Informant 1, Moa)  

 

Är man bjuden hem till oss då är det alltid ”tipp topp”. Det är ordning och reda. Ljusen är 
tända och allt det där. /…/ men jag tycker precis som du, Moa, att det är jobbigt om någon 
kommer hem och det inte är städat.  Jag vill väl också visa upp den där bilden av att allt är på 
sin plats och att det är ordning och reda hos mig.  (Informant 4, Therese)  

 

De informanter som har flyttat in hos sina respektive upplever att det är svårt att uttrycka 
sin identitet genom sina ting när det redan finns en viss föreställning om hur det ska se ut 
och där varje sak redan har sin plats. De beskriver en stor längtan om att få ta plats och 
visa vilka de är.  

 
Jag inte haft något eget ställe heller, det längtar jag ju egentligen till för att för att få veta vad 
jag själv, ja hur det blir om jag flyttar till något eget. Hur jag kommer att inreda.  (Informant 
2 Louise) 

5.3	LIVSSTIL	

Identitet är för många informanter vad individen är intresserad av. Några informanter 
menar att det är deras livsstil som definierar vilka de är. Med de ting som återfinns i 
hemmet vill informanterna visa andra vad de tycker om att göra.  Hästar och ridning är 
en stor del av Moas liv och hon vill att det ska synas i hennes hem. Det finns därför små 
inslag av hennes intresse i form av priser från tävlingar, häststatyer och fotografier på 
hennes hästar som hon har framme i vardagsrummet. Linda som har ett stort jaktintresse 
har valt att hänga upp horn på väggen för att visa hennes stora intresse för jakt samtidigt 
hon även identifierar sig som tjej vilket hon menar syns i de smycken hon har hängt upp 
på hornen.  

 
Jag har ju liksom horn på väggen därför jag att jagar och de har jag väl satt upp lite i protest 
nu att min pojkvän inte vill att jag ska ha det uppe men jag har dem som smyckes hängare 
och det tycker jag återspeglar mig. Att kombinera lite det här med att jag faktiskt är tjej och 
att jag ändå är i skogen ibland. (Informant 3 Linda) 

 

Jon eftersträvar i sitt hem vad han kallar en ”sofistikerad stil” och med möbler som 
antingen härstammar eller är inspirerade från 50- och 60-talet försöker han att inreda sitt 
hem efter en viss genre.   

 
Min inspiration har kommit från tv-serien till exempel serier som ’Mad Men’. /…/ man ser 
den stilen och sen så ser man hur de lever och tycker att det kan det vara lite häftigt. Så det 
är någonting som jag kan se i mitt hem eller som jag vill ska synas i mitt hem.  (Informant 5, 
Jon) 

 

Jon beskriver att hans inspiration kommer från serier som ”Mad Men” och förklarar det 
med hur han beskriver det när han sätter sig i sin Chesterfield fåtölj.  
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Jag skulle vilja personifiera mig i min gamla Chesterfield fåtölj. Det någonting jag sprang 
över på blocket för 50 kr. Den har jag satt inne på mitt kontor som jag kallar det, för det är 
väl ungefär den stilen jag vill få där /…/ Den sätter jag mig i på kvällarna ibland och sitter 
där kanske i 10 min innan jag tröttnar på att sitta i den. /…/ det är väl mer så att ”nu vill jag 
hälla upp en whisky och sätta mig och njuta i fåtöljen en stund men själva verket är varken 
whiskyn jättegod eller fåtöljen skön”. (Informant 5, Jon) 

 

Fredrik och Carl Philip har ett stort matlagningsintresse vilket de visar genom att ha många 
kokböcker framme. Fredrik anser att det faktiskt är kokböckerna som han kan identifiera sig 
mest med i sitt hem. Carl Philip beskriver att han har kokböcker i varje fönster.  

 
De förstår ju rätt så snabbt att man har ett matlagnings intresse tror jag. Det är väl lite 
undermedvetet därför man köper kokböcker också.  Man köper liksom någon schysst tjock 
bok från kanske, ja, någon kock som Mattias Dahlgren, gärna i pärm då också då det ska vara 
stabilt och stå och sen så öppnar dem kanske inte så mycket men de står mest och ser bra ut. 
(Informant 7, Carl Philip) 

 

Carl Philip och Fredrik menar att kokböckerna visserligen avspeglar deras passion för 
matlagning men de är överens om att de sällan tittar på recepten som finns i böckerna. Böckerna 
fungerar till stor del endast som en dekorativ funktion. De finns där för att förmedla en bild av 
dem själva och deras kunskaper så att andra ska förstå vilka kunskaper de har eller som i deras 
fall vilka kunskaper de önskar att de hade.  

5.4		SOCIALA	RELATIONER	

Några informanter visar tydligt förhållandet mellan deras självuppfattning och deras 
sociala relationer genom att omge sig med ting som markerar detta. Med hjälp av t.ex. 
fotografier försöker de skapa hem som känns familjära. Informanterna upplever att deras 
sociala relationer utgör en stor del av vilka de är och det är av den anledningen som de 
vill att det ska synas i deras hem.  

 
Jag har en del bilder på familjen och då jag är väldigt familjekär av mig. /…/ Mycket av det 
jag har kan jag bara slänga och så kan man köpa något nytt i nästa hus känns det som, men 
familjen, familjebilderna får följa med. De kan få byta ram men dem ska med. (Informant 3, 
Linda) 

 

Hur våra informanter utformar sina hem idag beror till stor del på relationen till deras 
barndomshem.  

 
Jag har mycket konst hemma och det är något som jag tror beror på att mina föräldrar har 
varit väldigt inrednings intresserade. Jag har varit med på konstrundan varje år och kollat på 
konst och sådär. (Informant 7, Carl Philip)  

I mitt barndomshem har det alltid varit så att det vi gör det ska visas upp. Det är väldigt 
familjärt och väldigt kärleksfullt men det blir också väldigt rörigt och mycket prylar så att 
jag själv kan känna att jag blir lite trött på det samtidigt som att det är det finaste jag vet. Nu 
när jag har flyttat hemifrån så märker jag att jag gör samma sak. Så fort jag får ett vykort eller 
ett kort så sätter jag upp det på kylskåpet. (Informant 2, Louise)  

 

För många var de mest betydelsefulla tingen de som det finns någon slags eftertanke 
bakom. Heminredning som berättar en historia som finns i deras hem för att de ska 
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påminna om en särskild händelse eller person. Med arvegods från släktingar och noggrant 
valda möbler i enlighet med deras smak försöker många informanter att återge en bild av 
vilka de är och vilket ursprung de har.  

 

5.5	ATT	HA	EN	UNIK	SMAK	OCH	STIL	

Informanterna är eniga om att det är viktigt att ha en egen stil. De betonar att det är viktigt 
att individen utgår ifrån sig själv och inte följer någon särskild stil eller trend.  

 
Jag tycker det är jätteviktigt att man går efter sitt personliga tycke och smak. Att man har 
några grejer framme som man kanske ärvt eller som kanske betyder något för en och att man 
vågar sätta det i sin inredning och inte tycker att den inte tillhör till rätt stil. Att man utgår 
ifrån sig själv och inte vad vänner och grannar vill ha. Återigen inte det här att man skapar 
sig en identitet för att man vill uppfattas som någon utan att man utgår ifrån sig själv. 
(Informant 3, Therese) 

Jag tycker det är extremt viktigt att ha en egen stil. Det handlar om att hitta de unika grejerna 
som ingen annan har eller designgrejerna som man kanske egentligen inte har råd med då 
men hittar dem på blocket för en billig peng. Det blir lite som en hobby liksom. /…/ Det är 
viktigt att det ska vara udda och det ska vara eftertraktat och sällsynt. (Informant 7, Carl 
Philip) 

Det känns verkligen som att vissa inreder så som de säger man ska göra i inredningsbutiken. 
Det tycker jag är tråkigt. Ibland så är det bara helt underbart när man kommer hem till 
människor fast deras hem är en salig röra. Men att hemmet återspeglar personen väldigt bra 
det märker man ju. Fast ibland så känns det som att folk har inrett sina hus efter vad, ja 
omvärlden vill att de ska ha. (informant 3, Linda)  

 
För några informanter är det viktigt att ha igenkännande och moderna ting men de menar 
att det genast blir tråkigt om allt för många har samma sak. De kan då ändra sig och tycka 
att det inte alls var lika snyggt som de upplevde det från början. Trots att våra informanter 
tydligt berättar hur viktigt det är att vara unik och annorlunda framkom det att många 
faktiskt hade likande smak och uppfattning. Majoriteten av de manliga informanterna 
beskriver att de särskilt finner teakmöbler som tilldragande. Deras gemensamma 
uttalande möttes dock av motstånd av en informant som menar att han fick en bänk i teak 
”innan den här teakhysterin började” och att han nu känner sig trött på det då alla har eller 
vill ha teakmöbler. Samma effekt diskuterades även hos de kvinnliga informanterna som 
upplever att köksmaskinen ”KitchenAid”, i synnerlighet den vita, syns överallt. De menar 
att den finns i varje hem och i varje hus- eller lägenhetsannons. Det är en köksmaskin 
som informanterna tidigare kände att de ville ha men som de som de inte längre finner 
lika intressant då de menar att alla har den.  

 

Allt vi har är liksom Ikea. Han åkte till Ikea och handlade alla möblerna där vilket jag kan 
känna är lite tråkigt ibland. Att man kan kanske vill ha något som kanske är lite utstickande.     
(Informant 2, Louise) 

Jag har också saker från IKEA men det är inte det jag nämner när jag berättar om min 
lägenhet. Som sängen, den är från IKEA, men den är ju i sovrummet och där inne får man 
inte vara liksom så. Ja, det är inte de sakerna man är ute efter. (Informant 5, Jon) 

Det är väl lite demonstrativt mot IKEA-åldern. Jag har också mycket från IKEA men ändå 
så är det lite att man, alltså, man är lite anti det här att det ska massproduceras och göra det 
väldigt mycket. (Informant 7, Carl Philip)  
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Att handla sina möbler på IKEA är enligt våra informanter inte eftersträvansvärt och anses 
av inte vara tillräckligt personligt. Det är en nödlösning för exempelvis studenten med en 
liten ekonomi och det är inget som man pratar om och visar upp för sina vänner.  

 

Jag har en föreställning om att det ju liksom kostar också lite mer att ha det så den stilen men 
det kanske bara är en illusion så därför har det blivit mycket IKEA liksom det är mer student 
och liksom det är billigt. (Informant 6, Fredrik)   

   

Trots ett tydligt avståndstagande till det massproducerade framkommer det att samtliga 
har någon produkt från Ikea. Fredrik berättar att han som student har köpt sina möbler på 
IKEA för att det är billigt men att han egentligen vill ha ett mer personligt hem men saknar 
de ekonomiska förutsättningarna för det i nuläget. De informanter som har arbete refererar 
ofta deras Ikea-möbler som något de köpte under sämre ekonomiska förhållanden och att 
de tingen endast inhandlades av praktiska skäl. De möblerna återspeglar inte vilka de är 
idag. 

5.6	STÄNDIG	FÖRÄNDRING	

Informanterna köper kontinuerligt nya kompletterande ting för att förändra och förbättra 
sina hem.  De menar att det alltid finns nya saker som kan tillföras för att göra hemmet 
lite bättre och lite mer personligt. Carl Philip berättar att han dagligen letar på 
exempelvis Blocket efter heminredning att komplettera sin bostad och sin unika stil 
med. Informanterna är eniga om att hemmet aldrig riktigt blir färdigt utan i takt med att 
deras behov och vad de menar, livet i allmänhet, förändras så förändras även deras hem. 
När deras livssituation förändras också bosituationen. Linda beskriver hennes lägenhet 
som ett ”mellanboende” då hon endast bor där temporärt och har därför inte kunnat 
inreda som hon vill. Hon längtar tills hon får flytta in i sitt nya hus så att hon ska få 
inreda det efter hennes och hennes blivande sambos smak.  

 

Vi flyttade in ihop i den lägenheten och har i princip köpt allting gemensamt.  
Vi har nästan inte kvar någonting från oss själva. Man får liksom anpassa sig.  
                                                                                             (Informant 1, Moa)  

Jag ändrar mitt hem ofta. Jag har inte en specifik sak som jag tycker är jag utan jag har flera 
saker. Det är liksom små specifika saker som jag har valt har jag valt med omsorg. Jag plockar 
undan vissa saker och plockar fram andra. (Informant 3, Therese) 
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6.	ANALYS	
Vi ska i detta avsnitt att analysera det insamlade empiriska materialet utifrån de 
teroetiska perspektiv som omnämns i avsnitt 3. Dessa är Giddens självidentet, Baumans 
konsumtionssamhälle, Belks redogörelse för identitet och konsumtion samt Bourdieus 
resonemang kring konstruerandet av smak.  

6.1	VI	ÄR	VAD	VI	HAR	ELLER	HAR	VI	VAD	VI	ÄR?  
Resultatet visar att samtliga informanter, män som kvinnor, anser att det är viktigt att 
uttrycka sin identitet genom hemmet och de ting som återfinns där. Belk (1988) menar att 
vi betraktar våra ägodelar som en förlängning av våra jag: genom våra ägodelar definierar 
vi och påminner oss själva om vilka vi är. Utifrån informanternas svar kan vi utläsa att de 
tycks ha god kännedom om hur de genom deras heminredning väljer att framställa sig 
själva. De upplever inte att det är möblerna eller dekorationerna om definierar vilka de är 
utan de menar att det finns andra aspekter som väger in vid deras identitetskonstruerande, 
exempelvis familj och livsstil. Däremot anser informanterna att deras heminredning är ett 
viktigt verktyg för när de vill förmedla vilka de är, för sig själva och för andra. De menar, 
som Belk (1988) beskriver, att hemmet är en förlängning av deras identitet. Utifrån 
resultatet kan vi urskilja fem identitetsbeskrivande kategorier av heminredning i 
informanternas hem: ting som beskriver deras egenskaper, sociala relationer, intressen, 
smak och livssituation. Genom exempelvis färgsättning, möbler och dekorationer anser 
informanterna att de framhäver deras egenskaper. En informant uppfattar sig själv som 
en stark individ och det uttrycks genom att denne inreder med starka färger och mönster. 
En anser sig själv vara mån om sitt privatliv och blyg vilket uttrycks genom ett hem som 
inte har särskilt starka färger eller utmärkande möbler. Det är viktigt för våra informanter 
att hemmet återspeglar deras sociala relationer. Genom att ha fotografier på familj och 
släkt samt ärvda ting skapar de en känsla av samhörighet och visar vilken 
grupptillhörighet de har. Deras intressen framträder genom att de väljer heminredning 
som kan sammankopplas med vad de tycker om att göra. För en informant är hästar och 
ridning en central del av dennes liv vilket blir synligt i detaljer såsom häststatyer och 
priser från ridtävlingar. En annan jagar och uttrycker dennes intresse genom att ha horn 
på väggen. Vilken livssituation informanterna befinner sig i syns väldigt tydligt i deras 
hem. De som har familj bor i hus eller större lägenheter. Deras hem är anpassade efter 
många egenskaper och behov. Studenterna bor i mindre lägenheter och har mindre 
ekonomiska möjligheter att köpa sådant som de anser vara ”jag”. De får ”nöja” sig med 
att köpa de möbler som de har råd med och i vår studie visar det sig att det är möbler från 
Ikea. De som inte har familj och som har tagit klivet ut i arbetslivet och således har de 
ekonomiska möjligheter har större möjlighet att forma sina hem efter deras egen identitet. 
De har större möjlighet att visa vilka de är idag men också skapa en illusion av att de är 
någon annan. Vi ser det exempelvis i kokböckerna som informanterna nämner ska 
förmedla en bild av vilka de är men de utgör ändå en slags överdriven bild. Vi ser det 
även i den informant som har skapat ett särskilt rum som återspeglar en önskan om att ha 
en särskild livsstil. Informanterna köper ibland ting med syfte att förtydliga och möjligtvis 
överdriva vissa egenskaper för att andra ska uppfatta dem på ett visst sätt. Bauman (2010) 
menar att i det moderna samhället kan individen köpa ingredienser till sin identitet. 
Genom att konsumera rätt saker kan individen investera i sitt sociala medlemskap. Det är 
lätt att genom konsumtion skapa en idealbild av inte bara vem man är utan också vem 
man vill vara och vi kan numera röra oss förhållandevis fritt mellan olika sociala 
tillhörigheter. Smaken är det som återspeglas i alla val som individen gör. De väljer de 
ting som de anser är ”jag” och som de tycker är tilldragande. 
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För de som inte har haft något större inflytande över hemmets utformning är längtan efter 
att få sätta sin prägel på bostaden stor. Att informanterna upplever det som viktigt att 
heminredning återspeglar deras identitet kan härledas till vad Bauman (2010) benämner 
som konsumism. I vårt samhälle där konsumtionen spelar en central roll identifierar 
individen sig alltmer med vad denne och andra konsumerar. Att inte få ha ting i hemmet 
som symboliserar ens identitet, både för sig själv och för andra upplevs för de berörda 
informanterna som frustrerande och genom små medel försöker de få plats.   

6.2	ATT	HA	EN	UNIK	SMAK	OCH	STIL 
Det finns, enligt Bourdieu (1984), ett visst behov hos människan att framhäva och 
särskilja sig själv från andra genom vår smak och stil. Det kan vi se hos våra informanter 
som anser att deras hem och de ting som återfinns i det ska vara unika, speciella och 
specifika för individen samtidigt som de även ska vara eftertraktade. Utifrån resultatet 
får vi en förståelse för att det är svårt att förhålla sig till dessa kriterier. Vi ser det i 
diskussionen om teakmöbler: när många informanter beskriver deras tycke för träslaget 
väljer en informant att understryka att det fanns ett intresse hos denne för teakmöbler 
innan alla andra och ger en antydan om att han inte längre upplever det som något 
eftersträvansvärt. Situationen kan tolkas utifrån Bourdieus (1984) tankar om hur 
bourgeoisien alltid måste ligga ett steg före petit bourgeoisien som ständigt försöker 
förstå och härma bourgeoisiens smak. Genom att särskilja sig från de övriga 
informanterna gör informanten således anspråk på vad som är ”god smak”. Samma 
gäller för det svalnande intresset för köksmaskinen ”KitchenAid”. Den som för många 
var attraktiv när den fanns i liten upplaga och, vad vi tror, i rätt miljö och hos de rätta 
personerna. Att informanterna distanserar sig från ting som blivit ”vanliga” kan ses som 
ett aktivt val för individen att särskilja sig från de andra. När efterfrågan på en vara som 
anses vara sällsynt blir för stor så förlorar den sitt värde och de blir som Bourdieu 
uttrycker det, nerklassade. De blir allmänna.  
Informanterna väljer helst bort massproducerad inredning från exempelvis IKEA eller 
åtminstone undviker de att prata om det då det anses vara opersonligt och tråkigt. 
Återigen kan vi se tendenser på det Bourdieu (1984) menar att vi gärna vill skilja oss 
från andra. Massproducerat anses varken vara fint eller eftertraktat. När informanterna 
väljer att beskriva deras smak väljer de även att betona att de inte är ”Ikea-människor” 
utan de ting som är köpte på varuhuset är av rent praktiska eller ekonomiska skäl. Vilken 
kan sammankopplas till Bourdieus (1984) tankar om hur smak konstrueras. Han menar 
att när den egna smaken skall berättigas görs det främst genom att avfärda andra smaker. 

6.3	HEMMET	SOM	ETT	REFLEXIVT	PROJEKT		

Informanterna väljer främst att omge sig med ting som de betraktar som ”jag” men ”jaget” 
tycks vara under ständig förändring. Precis som Giddens (1999) beskriver identiteten som 
ett reflexivt projekt kan även informanternas hem förses med samma beskrivning. 
Hemmet blir som identiteten aldrig riktigt färdigt då individen ständigt måste se över sig 
själv och därefter anpassa sitt hem efter livets utveckling. Individen kan välja att omskapa 
sig själv och således också sitt hem genom att exempelvis renovera eller byta ut ting som 
denne inte uppfattar som ”jag” längre. För den som har ett gott ekonomiskt kapital är det 
genom att konsumera lätt att byta identitet. Att byta ut heminredning för att de inte längre 
betraktas som ”jag” eller för att informanterna helt enkelt förlorat intresset för det är 
kännetecknande för den konsumistiska kulturen. Att ständigt vara på jakt efter att 
omforma sig själv och sitt hem tyder på en rastlöshet och ett behov enligt Bauman inte 
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kommer att uppfyllas då konsumtionssamhället ständigt lovar att vi genom konsumtion 
kan uppnå förbättring och förnyelse.  
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7.	DISKUSSION	

I detta avsnitt presenteras de slutsatser av det som presenterats under avsnitt 5 och 6 
samt egna reflektioner och uppfattningar om det som behandlats i uppsatsen. Slutligen 
kommer vi att ge förslag på fortsatta studier. 	

7.1	SLUTSATSER	

Syftet med studien var att genom ett identitetsperspektiv öka förståelsen för på vilket sätt 
heminredning uttrycker vem individen är eller önskar vara. Studien har behandlat hur en 
grupp kvinnor och män i åldern 20-30 år resonerar kring hur de ger uttryck för identitet 
genom heminredning. Genom två fokusgrupper har vi försökt få en förståelse för följande 
frågeställningar: Hur uttrycker en grupp män respektive kvinnor sina identiteter i relation 
till bostadens utformning och inredning? Är det viktigt att ha en unik stil? För att besvara 
vårt syfte har vi betraktat det valda ämnet utifrån tre perspektiv: identitet, konsumtion och 
smak. Samtliga perspektiv har för oss varit viktiga för vår förståelse om informanternas 
uppfattningar och upplevelser av hur deras identitet kommer till uttryck genom bostaden 
och dess ting. Utifrån Giddens teorier om självidentitet och Baumans resonemang kring 
konsumtionssamhället har vi fått en insikt i hur våra informanters förhållande till identitet 
och heminredning. Vi kan inte på något sätt antyda att våra informanter ”är vad de har”. 
Det finns andra aspekter som väger in vid deras identitetskonstruerande såsom 
socialisation, livsstil och smak. Det är de aspekterna som framträder i utformandet av 
informanternas hem. Vi vill snararare påstå att informanterna ”har vad de är”, alltså att 
de väljer sig att omge med ting som de upplever är utmärkande för deras identitet. 
Hemmet ses som en förlängning av deras identitet och utformandet av deras hem 
förändras i takt med hur deras livssituation ändras. Informanternas identitet uttrycks 
genom aktiva val av möbler, dekorationer och färger. Vi har kunnat urskilja fem 
identitetsbeskrivande kategorier av heminredning i hemmet som våra informanter 
använder för att uttrycka identitet: ting som beskriver deras egenskaper, sociala relationer, 
intressen, smak och livssituation. De identitetsbeskrivande kategorier som har framträtt 
hos våra informanter kan även ses hos de tidigare studier som vi valt att presentera. 
Heminredning som symboliserar individens karaktäristiska drag samt sociala relationer 
återfanns både i Kleine och Allen (1995) och Clemons, Searing och Trembley (1995) 
studier om förhållandet mellan identitet och ägodelar. Då identiteten beskrivs som något 
som skapas genom sociala processer är det förståeligt att vi väljer att omge oss med sådant 
som påminner oss om våra nära och kära.  

Det framkom även att det fanns informanter som inte hade lika stort utrymme att uttrycka 
identitet. Det är de som flyttat in hos någon annan och de känner ett stort behov av att få 
synas i sina hem. Om det är genom de ting som vi äger som återger vilka vi vad innebär 
då avsaknaden av ägodelar för individens självuppfattning?  

Det är för samtliga informanter viktigt att hemmet ska vara unikt samtidigt som det ska 
vara eftertraktat. Andra ska beundra och eftersträva informanternas ägodelar men det bör 
inte vara lättillgängligt och kunna ägas av alla. Utifrån Bourdieus resonemang om smak 
hur smak konstrueras har vi fått en förståelse för informanternas betraktelse av vad ”god 
smak” är. Vi tolkar det som att god smak är det ingen annan har men att det ändå finns 
ett utmärkande intresse för det. Tingen är endast attraktiva när det är ett fåtal som har 
tillgång till det men förlorar sitt värde om flertalet får tillgång till det. Så hur ska individen 
kunna förhålla sig till detta? Det verkar vara en svår balansgång mellan att vara inne eller 
ute, unik eller allmän.  
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7.2	FORTSATTA	STUDIER		

Vår studie har ur ett ganska övergripande perspektiv behandlat sambandet mellan 
identitet, bostaden och smak. Det vore för oss intressant att göra en djupare studie hur 
smak konstrueras. Det skulle då vara relevant för att välja ett särskilt objekt eller stil som 
det för många föreligger ett stort intresse i att äga.  Det intressanta vore att studera hur 
ting blir eftertraktade och vad som händer om och när det förlorar sitt värde.  
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