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Abstract

Title: The discreet style of the bourgeouisie. Taste and social class in the interior design magazine 

"Sköna Hem."

Within media and communications studies, questions of taste have often been associated with the 

dichotomy of high versus popular culture. The French sociologist Pierre Bourdieu has also used 

mass media products in his studies of class determined tastes and dispositions. In this paper the 

author uses the theoretical framwork of Bourdieu to examine aspects of social class and legitimate 

taste in the interior design magazine "Sköna Hem", a market leading magazine within it's genre of 

lifestyle magazines in Sweden. A specific type of feature article, where a real-life home is 

portrayed, is studied using the critical discourse analys of Norman Fairclough.  The homes 

portrayed are predominantly affluent and display elements of conspicuous consumtion as mediated 

through legitimate taste and cultural capital. Common traits are identified in writing style as well as 

the furnishings of the homes portrayed. Deviations from the norm are also discussed. The author 

also discusses text production with an emphasis on the impact of informal chriteria of quality on the 

selection of homes portrayed. 

The results show that the aesthetic ideals represented in the magazine correlates well to the 

"aesthetic disposition" described by Bourdieu as closely tied to haute bourgeois habitus. Shared 

discoursive elements include an emphasis on form as a characteristic of quality, an attitude of 

detachment as a way of relating to the objects of culture and a distancing from questions of 

economic neccessity. These elements are projected rhetorically through modality markers of high 

affinity, leaving the impression of a general defintion of style and beauty. Given that these results 

are representative of lifestyle journalism as a whole, the author interprets this as a hegemonizing 

process wherein a subjective defintion of taste typical of the haute bourgeois comes to represent an 

absolute. She proposes that this contributes to a pathologizing of powerless groups in society. 
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1. Inledning

Frågan om vad som är "god" respektive "dålig" smak är en känslig fråga i vår kultur. "De gustibus 

non est disputandum" säger latinaren. I Sverige tycker vi att smaken är som baken. Man säger ofta 

att smaken är något personligt, men samtidigt finns det en uppfattning om att smak är en absolut 

storhet, något som kan definieras. Inte minst gäller detta inom området design. En högst 

ovetenskaplig sökning bland bostadsannonserna på fastighetssajten Hemnet ger 2300 träffar på 

nyckelordet "smakfull". I dokusåpan "Project Runway" diskuterar juryn de olika kläddesignernas 

"taste level". 

Inom medie- och kommunikationsvetenskapen har frågan om smak ofta förknippats med 

diskussionen om finkultur kontra populärkultur. Från Matthew Arnolds 1860-tal och framåt har 

finkulturen ofta förknippats med "god" eller "bildad" smak (det är anmärkningsvärt att dessa båda 

begrepp ofta ses som mer eller mindre synonyma, även av skribenter som ifrågasätter finkultur-

begreppet), medan populärkulturen ofta anklagas för att domineras av dålig smak. Från 1960-talet 

har åtskillnaden mellan fin- och populärkultur ofta ifrågasatts, och det är vid det här laget ganska 

väl belagt att skillnaden dem emellan till stor del suddats ut. Inte minst är det mer eller mindre 

självklart att populära kulturprodukter kan vara lika smakfulla som de finkulturella. Även de 

postmodernistiska ideerna om "metanarrativernas sönderfall" ger goda möjligheter att 

problematisera smakdikotomin. Även om populärkultur behandlas som kvalitativ sker behandlingen 

fortfarande ofta utifrån en implicit definition av kvalitet som en generell måttstock, snarare än något 

kulturellt och socialt definierat. Går man utöver deskriptivt ställda frågor om vad som är god smak 

till att förankra den i socialt kontext kommer vi in på kultursociologiskt ställda frågor snarare än 

kulturhistoriska. Sådana frågeställningar kan till exempel handla om symbolisk makt, vilka som 

bestämmer vad som är god smak eller hur vi bedömer personer genom att smak, personlighet och 

karaktär associeras med varandra. Då närmar man sig frågor om hur smak och samhällsklass 

relaterar till varandra.

Den genre jag valt att studera är inredningsjournalistik. Genren har expanderat kraftigt under de 

senaste åren, såväl i fråga om print- som eterjournalistik, vilket i sig gör den till ett intressant 

forskningsområde. Att studera frågor om smak och klass inom inredningsjournalistik gör det möjligt 

att undersöka ett kulturellt maktspel inom en sfär av livet som för de flesta är högst privat. 
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att utforska de smakideal som förekommer i en viss typ av reportage i 

heminredningstidskriften "Sköna Hem", med särskild tonvikt på klassbundna aspekter. Några frågor 

jag velat få svar på är dessa:

• Vilka estetiska ideal representeras i texterna? Vad presenteras som "god smak" och framför 

allt hur? Vilka argument och retoriska grepp bidrar till detta?

• Vilka klassmarkörer finns i text och bild? Vilka livsstilar förekommer? Hur framställs de, 

positivt eller negativt?

• Vilka föredragna läsningar finns i texterna rörande attityder till heminredning och i 

förlängningen kultur i allmänhet? Hur representeras avvikelser från mönster i fråga om 

dessa attityder?

2. Material och urval

Det analysmaterial som använts för studien är heminredningstidskriften "Sköna Hem", årgång 2011. 

Tidskriften har valts utifrån att jag ville studera medelklassideal, som i fråga om många genrer är ett 

relativt outforskat område. Att studera ett så kallat livsstilsmagasin låg därför nära till hands, och 

valet av just en heminredningstidskrift skedde utifrån en förförståelse om modernistisk 

inredningsdesign som del av det sociala ingenjörsprojektet - ett förhållande som visat sig vara 

problematiskt att applicera på "Sköna Hem." Titeln valdes utifrån att "Sköna Hem" har störst 

upplaga  och är den mest lästa i sin genre. (www.ts.se, www.tns-sifo.se)

När det gäller den tidsmässiga avgränsningen hade givetvis ett alternativ varit att göra en studie 

över längre tid, med periodiskt återkommande nerslag. Att jag istället valde att undersöka en samlad 

årgång har visat sig ha flera fördelar. Det har blivit tydligt vilka inredningsstilar och -objekt som är 

mest representerade och har därigenom blivit lättare att analysera text- och bildmässiga stilgrepp 

som förhåller sig till dessa, och därigenom har också avvikelser från dessa dominerande 

smakyttringar blivit lättare att identifiera och tolka. 

Det blev redan på ett tidigt stadium uppenbart att det skulle vara omöjligt att genomföra en analys 
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av tidskriften som helhet inom ramarna för en d-uppsats. Jag valde därför att koncentrera mig på de 

reportage som i tidskriftens innehållsförteckning betecknas som "Månadens hem". Den 

framträdande plats de intar i tidskriftens disposition samt det sätt på vilket de beskrivs i artiklarnas 

bröd- och bildtexter gör det rimligt att tolka dem som "goda förebilder" i fråga om de smakideal 

"Sköna hem" förmedlar. Att studera dessa ideal gör det möjligt att identifiera inte bara vad som 

presenteras som normerande, utan även egenskaper och livsstilar som förknippas med dessa 

normerande ideal. Materialet utgörs totalt av 82 reportage. 

2.1. Tidskriften "Sköna hem"

"Sköna Hem" har utkommit sedan 1979.  Den utkommer med 14 nr/år och har en upplaga på 96 400 

exemplar (www.ts.se 2012-04-06). Läsekretsen är beräknad till ca 400 000. (www.tns-sifo.se) 

Förutom pappersutgåvan, som utgör material för denna studie, finns "Sköna Hem" som utgåva för 

läsplatta. Stora delar av det redaktionella materialet läggs även upp på tidskriftens hemsida, 

www.skonahem.com.  "Sköna Hem" utkommer även med två specialtidningar. "Skapa Stilen" 

utkommer en gång per år och är avsedd som konkret vägledning för läsare i fråga om estetiska val i 

heminredning, medan "Country Living" är koncentrerad på en specifik stil 

(http://www.bonniertidskrifter.se). Dessa specialtidningar ingår inte i prenumerationerna, och ingår 

heller inte i den här studien. 

2.1.1. Tidskriftens disposition

För att få en fylligare bild av den diskursiva praktiken kan det vara på sin plats att redogöra för 

tidskriften"Sköna Hem"s disposition rent allmänt. Inte minst anser jag att de olika avdelningarnas 

placering i tidningen, absolut och relativt till varandra, har betydelse för deras position inom den 

kommunikativa händelse tidskriften som helhet utgör, och de spänningar som där uppstår. Som 

exempel har jag valt nr 2011:13, som med smärre avvikelser är representativt för tidskriftens 

upplägg under hela den undersökta perioden. 

Allra först i tidskriften kommer naturligtvis omslaget. I ungefär hälften av numren är omslagsbilden 

tagen från något av de porträtterade hemmen. Textmässigt beskrivs innehållet i superlativa termer 

som "vackraste sommarinredningen" (SH2011:8), eller "Sköna Hems inredare väljer årets bästa 
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köp" (SH2011:2). Hemreportagen nämns i stort sett alltid på omslagen, och termerna som används 

är ofta översvallande, till exempel "fabulösa", "fantastiska", "sagolika". I det här numret erbjuds 

bland annat läsning om "härliga hösthem" och en "guide: skönaste sofforna, snyggaste soffborden". 

Den första redaktionella avdelningen i tidningen är chefredaktörens spalt. Den är även den enda 

avdelningen i "Sköna hem" där frågor om smak och stil diskuteras med något element av kritik och 

problematisering. Viss diskussion kan även förekomma på den efterföljande insändarsidan, där 

läsarna ofta kommer med såväl positiva som negativa åsikter om tidningen och det som publicerats 

där, ofta med svar från redaktionen. Därefter följer den stående avdelningen "Åtråvärt", där föremål 

på ett visst tema visas upp. De har ingen brödtext utöver ingressen, men detaljerade bildtexter som i 

stort sett utgörs av inköpsställen och pris. Efter det första av numrets hem-reportage kommer den 

stående avdelningen "Signaler; det allra senaste på inredningsfronten" som visar upp föremål av 

olika slag, med inköpsställe och pris. Där intervjuas också aktuella personer inom branschen helt 

kort. Ett kalendarium över mässor och utställningar under månaden finns också. Nästa avdelning är 

"Stilbildare", som utgörs av en intervju med en formgivare. Även denna återfinns i varje nummer. 

Nu följer ytterligare tre hem-reportage. Det "mellersta" av de två åtföljs av en stående avdelning 

under rubriken "Inredarens idé", där en av tidskriftens anställda inredare utvecklar närmare vad hen 

menar gör inredningen i det föregående reportaget lyckad. 

Nästa artikel utgörs av ett inredningsreportage där en hem-lik miljö byggts upp av redaktionen i 

studio. Dessa reportage har teman, ofta i form av en viss stil, ett dominerande material och/eller 

färgkombination. I likhet med avdelningen "Åtråvärt" har de ingen brödtext utöver ingressen, men 

detaljerade bildtexter som i stort sett helt består av inköpsställen och pris. 

Nästa avdelning är en samling enskilda föremål på tema, med angivna inköpsställen och pris. Denna 

typ av artikel, som består av flera olika foton utan brödtext men med detaljerade, samlade 

bildtexter, förekommer jämt disponerade tidskriften igenom. Bildtexterna är ofta mer innehållsrika 

än i de tidigare nämnda redaktionsproducerade reportagen. Jag benämner dem i det följande "bland-

reportage." Därefter kommer ett hem-reportage. 

Den följande avdelningen, som är stående, heter "Njutbart." Här presenteras föremål av olika slag, 

inte nödvändigtvis med anknytning till inredning utan ofta även skönhetsprodukter, accessoarer o 

dyl. Detta är den enda avdelning i tidskriften där man tydligt märker att den primära målgruppen 

7



utgörs av kvinnor. (Målgruppen diskuteras närmare i avsnitt 7.2.) Pris och/eller inköpsställe anges 

ibland. Denna avdelning följs av ett redaktionsproducerat inredningsreportage.  Därefter kommer ett 

längre reportage om Estrid Ericson, grundare av inredningsbutiken Svenskt Tenn, följt av ytterligare 

ett redaktionsproducerat inredningsreportage  samt ett bland-reportage med enskilda möbler för 

vardagsrumsbruk. Därefter följer numrets sista hem-reportage. Detta är placerat förhållandevis sent. 

De övriga är samtliga placerade i tidningens främre hälft, vilket är det gängse i tidskriften. Efter 

hem-reportaget följer ett bland-reportage med diverse braskaminer. Värt att notera för denna artikel 

är att den tar upp funktion och prestanda i ovanligt hög grad. Vanligen tar texten i bland-reportage 

upp estetiska kvaliteter, men inte ofta funktionella. Nästa artikel är redaktionsproducerad, men visar 

inte upp en hem-miljö, utan enskilda föremål. Bildspråket påminner närmare om avdelningen 

"Åtråvärt." 

Samtliga artiklar i resten av det aktuella numret utgörs av stående avdelningar. Först kommer en 

artikel som visar flera olika vardagsrumsbord. Denna typ av artiklar, ofta med siffror i titeln (i detta 

fall "18 fräscha ytor") förekommer i nästan varje nummer. Avdelningen har dock ingen 

övergripande beteckning i tidskriften. Nästa avdelning heter "Inredningsguiden." Där presenteras 

inredningslösningar för en viss typ av rum, t ex badrum eller gästrum, eller situation, som i det 

aktuella numret som tar upp planlösningar med oregelbundna linjer. Avdelningen har en konkret 

instruktiv karaktär som inte är särskilt vanligt förekommande i "Sköna Hem" som helhet, och 

innehåller också mer brödtext än de flesta andra avdelningarna. 

De följande avdelningarna, "Växtkraft" om trädgård samt "Mat och dukning" har en liknande 

visuell disposition som avdelningen "Njutbart" tidigare i numret. De följs av "Designklassikern", 

som tecknar tillkomst- och utvecklingshistorien för ett specifikt inredningsföremål. I det här fallet är 

det Sacco-säcken som presenteras.  Därefter följer avdelningen "Böcker", som utgörs av korta 

recensioner av såväl handböcker som konsthistoriska verk om inredning. Den följande avdelningen, 

"Mina älsklingsställen", presenterar en offentlig person och hens miljö. I regel visas hemmet, men 

inte alltid. Däremot förekommer alltid yttre ställen där den intervjuade trivs, t ex ett fik, en affär 

eller en handelsträdgård.  Det är inte alltid en kändis, men alltid en person som verkar inom ett 

kreativt yrke. I motsats till hem-reportagen är det personen som står i fokus, och denna avdelning är 

mer att räknas som ett regelrätt livsstilsreportage. Dessa reportage har den största andelen brödtext 

av tidskriftens avdelningar. Härefter följer ett kåseri med mer eller mindre (ibland mycket mindre) 

anknytning till inredning, och därefter kommer sidan med "Köpställen", där samtliga i numret 

nämnda inköpsställen förekommer med telefonnummer och i förekommande fall hemsidesadress. 
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Allra sist, efter presentationen av nästkommande nummer, kommer avdelningen "I huvudet på 

Sköna Hems inredare..." där enskilda föremål, butiker eller händelser presenteras med bild-byline. 

Rent allmänt kan "Sköna Hem" sägas domineras dels av bildmaterial, dels av köpinformation. 

Gränsen mellan textreklam och redaktionellt material är ofta hårfin, och detta kritiseras ibland på 

insändarsidan. Bildspråket i reklam och redaktionellt material ligger ofta mycket nära varandra. De 

formella proportionerna text till reklam är 60 respektive 40%  (SH2011:8 s 21). De vanligast 

förekommande inköpsställena är ofta butiker som enligt Cecilia Hagen (1996 s 70ff, 234) används 

av stockholmsk överklass, t ex Svenskt Tenn, Nordiska Galleriet R.o.o.m samt Ikea, och 

iögonenfallande många av butikerna har butiksadresser på Östermalm. Associationen till 

högborgerlig habitus är alltså tydlig genomgående. Flera av butikerna saknar även webshop under 

den undersökta perioden. Man kan  ifrågasätta hur praktiskt användbar "Sköna Hem" egentligen är i 

fråga om köpråd, vilket framhävs i marknadsföringen mot annonsörer 

(http://www.skonahem.com/Om-skona-hem/); i alla fall för personer bosatta utanför 

Storstockholms-området. Något som är intressant i sammanhanget är de sidor med småannonser 

som återfinns samlade mellan "Köpställen" och "I huvudet på...", alltså nästan sist i tidningen. Här 

kan man ofta finna föremål och stilar som aldrig förekommer i det redaktionella materialet, t ex 

stilmöbler, monteringsfärdiga hus och annat som kan tolkas som att det inte lever upp till 

redaktionens smaknivå, men som rimligen (eftersom företagen fortsätter att annonsera) har en 

målgrupp bland tidningens läsare. 

3. Bakgrund och tidigare forskning

Ämnet heminredningstidskrifter verkar inte vara synnerligen väl undersökt inom medieforskningen. 

Vid litteratursökning har jag inte hittat något direkt matnyttigt, utan framför allt amerikanska 

artiklar som behandlar 1800-talets slut. Livsstilsmagasin i allmänhet är bättre representerade, 

framför allt när det gäller textanalyserande undersökningar. Det rör sig då i regel om modemagasin 

och ofta med tonvikt på genusfrågor. Eftersom denna typ av tidskrifter har mycket gemensamt i 

fråga om såväl disposition som redaktionell retorik har jag utgått från antagandet att 

forskningsresultat som rör dessa även skulle kunna appliceras på heminredningsmagasin, inte minst 

med tanke på att även "Sköna Hem" riktar sig till kvinnor. Som nämndes i avsnitt 2.1.1. färgar inte 

detta själva produkten mycket, varför de relevanta undersökningarna är få. En sådan är Joke 

Hermes' "Reading Women's Magazines (1995). Hermes har intervjuat holländska kvinnor om deras 
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läsning av damtidningar, såväl familjetidningar som livsstilsmagasin i stil med Cosmopolitan. På 

grund av tidsbegränsingen hade jag ingen möjlighet att genomföra någon användarstudie,  och jag 

har därför haft stor nytta av Hermes' bok när jag arbetat med den diskursiva praktiken. Särskilt 

hennes analys av tidskrifternas identitetsskapande funktion för informanterna har varit mycket 

användbar. 

Bristen på tidigare forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap har gjort det nödvändigt 

för mig att i stor utsträckning använda forskning från angränsande discipliner, framför allt i fråga 

om inredningsestetik samt högborgerlig livsstil.

Inredningsestetik och smakdiktat har tidigare studerats främst inom sociologi, etnologi och 

idéhistoria. Vid Umeå universitet arbetar Maria Göransdotter på en avhandling om heminredning 

som samhällsfråga inom det moderna samhällsingenjörsprojektet, och jag har använt två artiklar 

hon publicerat om "folkbildning" i fråga om smak under tiden 1930-1955  Hon lyfter fram hur 

funktion och frånvaro av dekor betonades som estetiska värden i tidens opinionsbildande skrifter 

(Göransdotter 1997), men även hur studieförbundens heminredningskurser syftade till att utbilda de 

breda folklagren i den legitima smaken (Göransdotter 2004). De bosättningslån som infördes 1937 

inehöll bl a en obligatorisk konsultation med en bostadskonsult, som kom med förslag på lämpliga 

möbler. I en understreckare i Svenska Dagbladet menar historikern Jenny Björkman att detta lett till 

en tilltro till experter på området som fortfarande lever kvar, och hon nämner just Sköna Hem som 

ett levande exempel på denna tradition (Björkman 2011). Även den norske sociologen Kjetil 

Rolness har undersökt liknande frågor (Rolness 1995) mer grundligt, men utifrån de delvis andra 

förutsättningar som rått i Norge. Han tar också upp den diskrepans som rådde och fortfarande råder 

mellan experterna på området och den lägre medelklassen i fråga om inredningssmak, vilket givit 

mig verktyg att utvärdera och problematisera användandet av estetiska värdeomdömen i mitt 

material. Rolness betonar enkelhet i formen och "autenticitet" och "ärlighet" i fråga om användning 

av material som centrala begrepp för den nordiska modernismens estetik, liksom en avsky för 

ornamentik och dekor för sin egen skull. Såväl Göransdotters som Rolness' skrifter har bidragit till 

min förståelse av tidigare former av smakdidaktik, vilket är ytterst relevant för min undersökning i 

och med det överallt förekommande användandet av modernistiska "designklassiker" som 

smakmarkörer i hem-reportagen. Deras redovisningar av de konkreta former den legitima smaken 

tidigare tagit sig har även hjälpt mig att analysera bildmaterialet. 

När det gäller mer nutida inredningssmak har konsumtionsforskaren Sofia Ulver-Sneistrups (2008) 
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doktorsavhandling bidragit till en förståelse av hur emulation kan gå till i praktiken. Ulver-Sneistrup 

har studerat heminredningsestetik utifrån intervjuer med personer ur medelklassen i Sverige, Turkiet 

och USA, och hennes empiri har gjort det möjligt för mig att jämföra den smak som förekommer i 

"Sköna Hem" med den som uttrycks av hennes informanter. Inte helt förvånande stämmer "Sköna 

Hem"-estetiken närmast överens med de informanter Ulver-Sneistrup beskriver som "in 

ascendance", d v s med ambitioner för socialt uppåtstigande (Ulver-Sneistrups 2008 s 117ff). Att 

dessa personer, som i nuläget tillhör vad jag skulle definiera som övre medelklass, är benägna att i 

hög grad anamma experternas smakdiktat menar jag stöjder mitt antagande att den smak som 

dominerar i "Sköna hem" bör definieras som högborgerlig och typisk för överklassen snarare än 

medelklassen.

Frågan om en högborgerlig stil har visat sig svår belägga utifrån tillgänglig forskning. Den översta 

medelklassen och överklassen är uppenbarligen ett gravt eftersatt forskningsämne inom sociologi 

och etnologi, och jag har i stort sett bara kunnat hitta reportageböcker i ämnet. Anette Kullenbergs 

klassiska "Överklassen i Sverige" (1995a) har varit ovärderlig när det gäller borgerlig habitus i 

allmänhet och smak i synnerhet. Även Cecilia Hagens "Fredrik och Charlotte" (1996) har varit till 

stor hjälp, inte minst när det gäller förståelse överklassens livsstil i praktiken, och mer specifikt för 

konkret inredningsestetik. 

3.1. I vilken klass?

Ett problem som uppkommer när man angriper materialet utifrån de frågeställningar som skisserats 

i inledningen är hur man ska kategorisera de människor vars bostäder uppvisas i reportagen. Om de 

utgör en elit, hur ska den definieras? Vilka är dess gränser? Dessa frågor blir än svårare att besvaras 

eftersom det inte utförs särskilt mycket forskning om samhällseliterna på svensk mark. Denna 

situation har lett till att jag behövt använda olika begrepp för att beteckna den sociala grupp som 

dominerar i artikelmaterialet, utifrån vilken aspekt som för tillfället är intressant. 

Det begrepp som närmast motsvarar det smakideal som förekommer i reportagen är trots allt 

"högborgerlighet". Som Martin Gustavsson påpekar är det betydligt fler som omfattas av en 

"borgerlig livsstil" än som kan sägas tillhöra borgarklassen eller överklassen (Gustavsson 2007 s 

150). Högborgerlighet kan också användas delvis synonymt med Bourdieus användande av 

begreppet "bourgoise" (i motsats till "petit bourgousie", småborgerlighet).  Dessa begrepp refererar 
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ju inte bara till ekonomiskt välstånd och utbildning, utan även på släktbakgrund och uppfostran, 

men detta är faktorer som ofta är svårt att få grepp om i reportagen. I vissa fall är det tydligt att de 

boende kommer från högborgerliga förhållanden och det är ofta troligt, men långt ifrån alltid, och 

det är ofta oklart vilken familjebakgrund som finns. Jag har därför valt att använda begreppet 

ganska restriktivt när jag syftar på enskilda personer. 

"Högborgerlighet" enligt min definition är däremot inte synonymt med "överklass", utan syftar på 

en kultur jag menar företräds av såväl den översta medelklassen som överklassen. Den definition 

som i det offentliga samtalet används av begreppet "medelklass" har på senare år breddats och 

kommit att beteckna en mycket stor del av befolkningen. Jag vill mena att det inte finns någon 

självklar homosocialitet inom den gruppen, som kan beteckna en förskollärare i glesbygd lika väl 

som en reklambyråchef i Stockholm. Det finns heller ingen koncensus kring definition av 

begreppet, utan olika skribenter definierar "medelklass" olika, beroende på behov. Detta gör 

beteckningen svåranvänd. I den utsträckning de flesta boende i hem-reportagen kan definieras som 

medelklass vill jag mena att det är den absolut översta medelklassen, som ekonomiskt sett är väl 

jämförbar med den kulturellt homogena grupp man traditionellt kallar överklass. Att denna 

ekonomiska elit emulerar överklasshabitus styrks av flera skribenter (Ericson 2010, Kullenberg 

1995b s 226 ff), och det är därför relevant att behandla dem som en snarare än två grupper för denna 

studie. 

Den amerikanske ekonomen Richard Florida har utvecklat en teori kring vad han kallar "den nya 

kreativa klassen". Han definierar kreativitet mycket brett, som förmågan att syntetisera idéer, skapa 

nya kombinationer av redan befintliga idéer och tänka utanför redan befintliga tankeformer, och 

menar att detta är centrala egenskaper i den postindustriella ekonomin. Den nya kreativa klassen 

utgörs enligt Florida av en "superkreativ kärna" bestående av aktörer som ägnar sig åt arbete som 

syftar till att skapa "nya meningsfulla former.".  I "kärnan" ingår såväl forskare och ingenjörer som 

kulturarbetare och opinionsbildare, Utöver kärnan ingår även personer som är verkar och  i 

kunskapsintensiva näringar i "den kreativa klassen". Till dessa räknar Florida bl a finansiella, 

juridiska och teknologiska näringar  (Andersson 2007 s 168). De kan alltså sägas ingå i den övre 

medelklassen. Florida hävdar att "den kreativa klassen" är den mest inflytelserika i vårt samhälle i 

dag. Detta kan man kritisera, vilket bl a Martin Gustavsson (2007) gjort på ett förtjänstfullt sätt, 

men även bortsett från resten av hans teoribyggnad definierar Floridas "kreativa klass" ganska väl 

en stor del av de personer som förekommer i mitt material som boende i hemmen som porträtteras. 

Det som gör att jag är tveksam inför att använda Floridas beteckning är att de estetiska ideal som 
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framträder i "Sköna hem" uttrycker mer konservativa värderingar än de företrädesvis mer nyliberala 

som, så vitt jag förstår, präglar "den kreativa klassen". Trots detta är denna beteckning en av de mer 

användbara jag stött på, just i fråga om den här föreliggande undersökningen.

4. Teori och metod

4.1. Bourdieu om smak

4.1.1. Kapital - habitus - fält

För att förstå Bourdieus resonemang kring smak, som utgör den viktigaste teorin jag använt mig av 

i den här studien, är det nödvändigt att förstå de begrepp som är mest centrala i hans teoretiska 

system, nämligen habitus och kapital. Detta ska endast ses som en högst summarisk redovisning av 

dessa begrepp. För en fylligare introduktion rekommenderas Donald Broadys "Kapital, habitus, fält. 

Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi"(Broady 1989).

Ett centralt begrepp hos Bourdieu är kapital, med vilket han menar olika typer av maktresurser en 

individ eller grupp kan ha tillgång till i varierande grad och använda i sin kamp om dominans. 

Kapitalet kan vara ekonomiskt, kulturellt eller socialt. Ekonomiskt kapital är precis vad det låter 

som, alltså tillgångar i form av pengar, fastigheter och dylikt. Socialt kapital är resurser som baseras 

på relationer, till exempel sociala kontakter. Kulturellt kapital är sådant som kunskap, utbildning 

och "god smak" - till exempel inom heminredning. När en viss form av kapital har kommit att inta 

en dominansposition eller som Bourdieu kallar det, har blivit legitimt, kan det ses som symboliskt 

kapital. Det har då ett allmängiltigt symbolvärde som går utanför sitt initiala kapitalvärde. En 

examen från ett prestigefyllt universitet kan till exempel ses som en garanti för att den examinerade 

har vissa personliga egenskaper. Symboliskt kapital ger status. Den som innehar symboliskt kapital 

kan använda det för att förbättra sin position på ett visst fält.

Bourdieu betonar att kapitalets symbolvärde avgörs av situationen. Det kapital som är centralt på ett 

fält kan vara värdelöst på ett annat. Däremot ska inte kampen om kapitalet självklart sammanställas 

med begreppet diskursiv kamp. Visserligen råder även enligt Bourdieu en ständig maktkamp 

rörande kapitalformers legitimitet, men inom ett fält finns inte plats för olika former av legitimt 

kapital samtidigt. Symboliskt kapital definieras av den dominanta klassen i samhället och är något 

som man kan förfoga över i varierande grad. Den som vill hävda en maktposition med åberopande 
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av kapital som inte för tillfället är det legitima (till exempel vill hävda kompetens inom ett visst 

yrke utifrån yrkeserfarenhet snarare än examen) slår ur underläge. Den här synen på legitimitetens 

hegemoni är något som Bourdieu ibland har kritiserats för, inte minst för att den leder till att 

klasspecifika kulturer och subkulturer bara ses som strategier, vilka grupper som saknar någon form 

av legitimt kulturellt kapital använder för att förhålla sig till detta faktum (Bourdieu 1984 s 41, 96). 

Jag är beredd att hålla med om den kritiken, och tycker att Bourdieus synsätt i just detta fall är 

onödigt enkelspårigt. Som jag ser det är människors och gruppers förhandlingar med det legitima 

betydligt mer komplex än Bourdieu anser. För den studie jag utfört är det däremot högst relevant att 

definiera legitimt kapital utifrån Bourdieus resonemang, eftersom jag studerar vad som definieras 

som norm inom en elit.

När kapital av något slag uttrycks av en individ kallas detta habitus. Habitus utgörs av ett system av 

internaliserade dispositioner (värderingar, normer och motiv för handlande) som avgör hur vi tolkar 

världen. Bourdieu betonar två huvudsakliga faktorer som avgörande för hur dispositioner 

uppkommer: dels social bakgrund, dels utbildning. Habitus är alltså den kulturella dimensionen av 

klass. Bourdieu säger att förhållandet mellan levnadsomständigheter och habitus är dialektiskt. Med 

det menar han att habitus är såväl strukturerat som strukturerande, d v s det kommer av specifika 

sociala förhållanden och bidrar också till att upprätthålla dessa.  Det innebär att individen enligt 

Bourdieu både är en produkt av sina levnadsförhållanden och en (re)producent av dessa. 

Reproduktionen är dock inte statisk, utan omförhandlingar sker ständigt, eftersom olika personer 

aldrig har identiska levnadsförhållanden och erfarenheter. Han betonar också att klasspositioner inte 

intar en statisk hierarki, utan utgör en dynamisk struktur som definieras utifrån olikheter och 

motsatser (Bourdieu 1984 s 170 ff). Habitus uttrycks i handlingar som Bourdieu kallar "praktiker", 

men också i kategoriseringssystem som organiserar handlingarna så de blir betydelsebärande. 

Tillsammans ger praktikerna och kategoriseringssystemen upphov till livsstilar. En och samma 

praktik kan alltså ha olika betydelse beroende på vilken grupp en individ tillhör, utifrån vilken 

symbolik som förknippas med praktiken i den aktuella individens habitus. 

När Bourdieu talar om fält avser han ett område där människor strider om materiella och 

symboliska tillgångar. Ett fält begränsas och definieras främst av dess centrala värden, som 

aktörerna på fältet eftersträvar, men också riskerar förlora. Det kännetecknas också av fält-specifika 

dispositioner och investeringar i form av olika typer av kapital som krävs för att ta plats på fältet 

samt av specifika vinster och risker som aktörerna tar (Broady 1988 s 68 f). När man läser 

"Distinction", det verk där Bourdieu verkligen fördjupar sig i begreppet smak, märks tydligt att han 

14



ser legitim kultur som ett sammanhängande fält. Där ingår traditionell "finkultur" som litteratur och 

bildkonst, men även mer etnologiskt definierad kultur som mode, matvanor och inredning.

4.1.2. Den estetiska dispositionen

Bourdieu ser inte smak som något som uppkommer spontant, utan som en disposition bland andra. 

Han menar att smaken identifierar vilken social fraktion en individ tillhör, men kanske än mer 

viktigt vilka andra fraktioner hen inte tillhör.  (All information i detta avsnitt är hämtad från 

Bourdieu 1994 kapitel 1.)

Bourdieu hävdar att det finns en specifik disposition i fråga om hur man förhåller sig till kultur, som 

är central inom den högborgerliga kulturen och nödvändig för den som söker inträde i denna sfär. 

Denna disposition kallar han "den estetiska" eller "kultiverade" dispositionen, och den gör det 

möjligt att identifiera de legitima kulturprodukterna och den rätta attityden till dessa. Han menar att 

det är centralt för den estetiska dispositionen att se kultur som något fristående, där form och 

utförande är viktigare än innehåll och funktion. Den kännetecknas också av en intuitiv förståelse 

baserad på socialisation från späd ålder. Denna förståelse står i kontrast tillden "pedantiska" 

dispositionen, som till stor del bygger på inlärd kunskap och är mer kännetecknande för den lägre 

medelklassen och för klassresenärer. Även den estetiska dispositionen kräver givetvis kunskap, men 

den har i större grad inhämtats genom direkt kontakt med kulturen, t ex museibesök. I och med att 

kulturen som självständiga bortser innehavaren av den estetiska dispositionen från materiella 

aspekter på kulturprodukterna. Skönheten är absolut, inte en produkt av historiska eller tekniska 

omständigheter. Den estetiska dispositionen kräver ett förnekande av det inflytande ekonomiska 

faktorer har i fråga om vilka strategier som i praktiken är möjliga för olika människor, och synen på 

passiva faktorer som medvetna val är en av faktorer som enligt Bourdieu gör att den endast är 

möjlig att inta för den absoluta eliten. 

Den metod varigenom en disposition uppkommit influerar alltså hur den utformas hos en viss 

person. Bourdieu menar att detta är särskilt tydligt i fråga om delfält där ingen formell utbildning 

kan ge vägledning i fråga om "rätt" åsikt. Det gäller särskilt vardagsestetik, exempelvis 

heminredning. Han nämner här tidskrifter som "semi-legitimate legitimizing agencies" (Bourdieu 

1984 s 77).  Det är viktigt att poängtera att Bourdieu inte ser de smakens strategiska funktioner som 

något medvetet hos individer. Det handlar inte om något i stil med Althussers "falska ideologi", utan 
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han betonar att de känslor av njutning eller avsky den personliga smaken väcker alltid är äkta. Att 

man kan spåra deras uppkomst och att de har en funktion utöver det spontana ändrar inte den 

subjektiva funktion smaken har i en persons liv.

4.1.3. Kritik och reflektioner

Även om det ligger mycket i det Bourdieu säger, och man kan känna igen stora delar av hans 

resonemang i mitt analysmaterial, är det naturligtvis vanskligt att dra för stora växlar på hans 

teorier. Särskilt är det tveksamt om man direkt kan översätta ett system som bygger i stort sett 

uteslutande på franska förhållanden till andra kulturer. Den franska överklassen lägger till exempel 

extremt stor vikt vid allmänbildning, vilket inte är fallet i Sverige (Kullenberg 1995b s 223 f, Hagen 

1996 s 125). Det kan också vara svårt att översätta de förhållanden som rådde under 1960- och 

1970-talen, när hans stora studier genomfördes, till moderna förhållanden. Bourdieu betonar också 

själv att sociala relationer är flytande och tar olika form i olika historiska sammanhang . Mängden 

detaljer och exempel i Bourdieus texter kan ibland motverka hans syfte och snarare försvåra för 

läsaren att se de strukturer han vill beskriva, och det blir inte enklare av att hans språkbruk är 

otroligt formellt och invecklat. Dessa faktorer har gjort det nödvändigt för mig att skärskåda min 

analys ur flera synvinklar. Ibland kan kulturella skillnader dölja en strukturell likhet, men jag har 

vinnlagt mig om att undvika att försöka tvinga in resultaten i ett färdigt system.

4.2. Teorier om status

Symboliskt kapital ger alltså status. Men vad är egentligen statussymboler? Hur fungerar de? Ett 

klassiskt verk som tar upp dessa frågor är Thorstein Veblens "Den arbetsfria klassen" (1986). 

Veblen är den som myntade begreppet "conspicuous consumtion", alltså iögonenfallande 

konsumtion, med vilket han syftade på sin tids nyrikas prålande med dyrbara skrytvaror. Veblen 

betonar emulation, vilket innebär att personer med lägre status strävar efter att efterlikna dem med 

högre status, som en teknik att själva höja sin status. Han menar också att det är grupperna med hög 

status som definierar vad som är smakfull konsumtion och rätt beteende - helt enkelt definieras "god 

smak" som det som den dominanta klassen gillar. Denna "goda smak" sipprar på det viset ner i 

samhällsleden, och när den blivit alltför välkänd och accepterad förlorar den sitt värde som 

statusmarkör. De dominerade klassernas emulation gör alltså att den dominanta klassen hela tiden 

måste flytta positionerna. Georg Simmel har utvecklat detta resonemang, och han betonar att det 
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egentligen bara är de ytliga aspekterna av statuskonsumtionen som kan imiteras. De symboliska 

aspekterna, som i slutänden är det som verkligen ger status, fortsätter att vara otillgängliga för de 

flesta (Ulver-Sneistrup 2012 s 53). 

Erving Goffman har betonat att en viktig aspekt av statussymboliken är begränsad tillgång 

(Goffman 1951 s 298). Att antikviteter har högre status än stilmöbler beror utifrån detta resonemang 

på att de per definition inte kan nyproduceras - endast kopieras. En intressant del av Goffmans 

artikel om statussymboler är hans resonemang kring kuratorgrupper. Med detta menas experter vars 

uppgift är att tjäna statusmaskineriet, bl a inredare och arkitekter. Goffman menar att dessa grupper 

ofta rekryteras från sociala skikt som är lägre än de eliter de tjänar, men genom sitt arbete kommer 

de att få en stor kompetens i att hantera elitens symboler. I de fall kuratorerna utöver eliten även 

tjänar en massmarknad kan den senare klientgruppen komma att överföra rätten att diktera smak på 

kuratorgruppen. Detta kallar Goffman falska förväntningar, eller statusdissonans (ibid. s 303). Den 

här processen är ju intressant inte minst utifrån den tilltro till inredningsexperterna som Jenny 

Björkman (2012) menar lever kvar i Sverige i dag. 

5 Metod

5.1. Kritisk diskursanalys

Den metod jag använt vid analysen är lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Jag vill 

betona att syftet med att använda denna metod inte är att kartlägga eller definiera en specifik diskurs 

in i minsta detalj. Den har i första hand valts utifrån de möjligheter den ger att studera 

spänningsförhållanden mellan text och "verklighet" utifrån flera aspekter. 

Det finns flera sätt att definiera diskurs. För den här studien har jag utgått från Faircloughs egen 

definition: att en diskurs är språk som social praktik, alltså ett språkbruk som förklarar och ger 

betydelse åt upplevelser och företeelser utifrån ett specifikt perspektiv. Med andra ord: en diskurs är 

ett sätt att tala om världen som ger uttryck åt och skapar världsåskådningar.  Detta skiljer sig från 

genrer, vilket han definierar som ett språkbruk som associeras med och utgör en del av en specifik 

social praktik, t ex reklam (Fairclough 1995 s 54 ff). Det som utmärker Faircloughs metod jämfört 

med andra sätt att analysera diskurser är kanske framför allt hur han hanterar frågan om förhållandet 
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mellan det konstituerande och det konstituerade. Fairclough menar att diskursen förvisso definierar 

det den beskriver, men han betonar också den relation sociala faktorer har till diskursen. Han ser 

förhållandet mellan diskurs och sociokulturell praktik som dialektiskt, alltså att de påverkar 

varandra. Det ser jag som betydligt mer realistiskt än mer poststrukturalistiskt influerade teoretiker 

som t ex Laclau och Mouffe, som ser diskursen som något enbart konstituerande (Winter Jörgensen 

och Phillips 2000 s 35).  

Fairclough menar att en kommunikativ händelse har tre dimensioner, som kan illustreras med 

nedanstående modell, och att alla tre måste beaktas när man analyserar händelsen. 

En text är en kommunikativ händelse, vare sig i tal, skrift, bild eller kombination av dessa. Den 

kommunikativa händelsen är en del av en vidare sociokulturell praktik, som kan studeras utifrån 

olika fokus. Man kan studera den omedelbara situationella kontexten där händelsen äger rum eller 

den vidare sociala situation som den händelsen är en del av. Den sociokulturella praktiken har såväl 

diskursiva som icke-diskursiva drag. Texten och den sociokulturella praktiken möts i och modifieras 

av den diskursiva praktiken, som består av två delar: textproduktion och textkonsumtion. Det är den 

diskursiva praktiken som genomför den "sållning" av tänkbara tolkningar som producerar texten 

som diskursiv händelse. Producenten tolkar det hen beskriver, vilket resulterar i en text, men även 

konsumenten gör en tolkning, som kan resultera i olika typer av läsningar. Såväl producent som 

konsument förhandlar med sociokulturella praktiker, men i och med att dessa praktiker kan skilja 

sig åt blir också textens konsituerande funktion olika. Fairclough skiljer mellan två typer av 

diskursiva praktiker, konventionella och kreativa. De konventionella diskursiva praktikerna 

avspeglar stabila sociokulturella praktiker och resulterar i texter som är relativt homogena till form 

och betydelse, medan motsatsen gäller för de kreativa, som avspeglar sociokulturella praktiker i 
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förändring och producerar form- och innehållsmässigt heterogena texter, vilket Fairclough ser som 

indikativt på sociala och kulturella spänningar (Fairclough 1996 s 57 ff).

I fråga om texterna betonar Fairclough den lingvistiska och retoriska analysen, vilket gör att man 

kan ifrågasätta metodens relevans för ett material som mitt, där bilderna utgör en stor och viktig del 

av texterna. Jag har dock vinnlagt mig om att studera bildmaterialet som en betydelsebärande del av 

texten i dialektiskt förhållande till skriften, särskilt i fråga om bildvinklar, fokus och även storlek 

och placering inom reportagets layout. Framför allt har fokus i min undersökning legat på vilka 

sociala praktiker i form av habitus som uttrycks genom texterna, snarare än på hur det går till rent 

språkligt. 

Även om den kritiska diskursanalysen kräver studium av alla tre nivåerna av de kommunikativa 

händelserna betyder inte det att man nödvändigtvis lägger lika stor tonvikt vid dem. Jag har 

koncentrerat mig på textanalysen, men även studerat faktorer kring produktionen, framför allt i 

form av en intervju med Charlotte Petterson, inredningschef på "Sköna Hem". Utifrån Faircloughs 

metod hade det varit önskvärt att också studera konsumtionen, exempelvis i form av en läsarenkät. 

Det hade även kunnat ge fingervisningar om texternas förhållande till sociokulturell praktik. På 

grund av den begränsing i fråga om tid som gäller för en d-uppsats har jag dock blivit behövt förlita 

mig på tidigare forskning som underlag för dessa delar av studien. 

  

5.2. Modalitet

Ett annat verktyg jag haft nytta av i analysarbetet är Potters och Wetherells diskurspsykologiska 

modell om tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertorer definieras som "recurring systems of terms 

used for characterizing and evaluating actions, events and other phenomena." (Potter och Wetherell 

citerade i Hermes 1995 s 26) Potter och Wetherell betonar ideologi som social praktik och fokuserar 

på vardagligt tal/text som konstituerande handling genom att studera talets/textens retoriska 

struktur. De intresserar sig för vilken effekt diskursivt tal får och hur det legitimerar eller 

underminerar existerande strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 114 ff). 

Tolkningsrepertoarer studeras vanligen i form av samtalsanalys eller andra vardagssituationer. Man 

även kan använda modellen på av skriven text, vilket jag har gjort när jag har studerat  modalitet.

Bourdieu menar att en utsagas form, hur något sägs, bär betydelse likaväl som vad som sägs. Vill 

man förstå vilka dispositioner som uttrycks måste man studera såväl form som innehåll. (Bourdieu 
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1994 s 171) Analyser av modalitet studerar i vilken grad en talare/skribent instämmer med ett 

påstående, i betydelsen hur "sant" hen uppfattar påståendet. Detta kallas "affinitet". Genom att 

studera modalitet kan man undersöka hur mycket talaren/skribenten förefaller identifiera sig med 

sitt påstående. Modalitetsmarkörer kan ha olika "styrka", från rena sanningsanspråk, som har "hög 

affinitet", till vad Fairclough kallar en "hedge", en teknik varigenom skribenten skapar distans till 

sitt påstående och skapar förutsättningar för tvivel hos mottagaren. En sådan distans kallas "låg 

affinitet" (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 87ff). 

6.Textanalys

6.1. Gemensamma drag

6.1.1. Stilistiska kännetecken

Hemreportagens layout följer i stort sett alltid samma mönster. Det första uppslaget i reportaget 

består av en stor bild samt rubrik, ingress och bildtext. På följande sidor återfinns brödtexten, max 

en halv sida per uppslag, samt bilder som varierar i storlek från 1/8 sida till helsida. (Ett exempel på 

layout återfinns i bilaga A.) I fråga om berättarteknik finns tydliga genre-drag hos hem-reportagen. 

Ett av de tydligaste är att tonen genomgående är entydligt positiv. Inredningarna beskrivs alltid som 

alltigenom lyckade rent estetiskt, så väl av de boende som av journalisten. De boendes resonemang 

ifrågasätts aldrig, och i den mån texten antyder att en avvikande åsikt är möjlig är det som retoriskt 

grepp, som inledning till en förklaring till varför den aktuella inredningslösningen är den bästa. 

Översvallande uttryck används i stor utsträckning, framför allt i rubriker men även i brödtext. 

Exempel kan vara: 

Hallen innanför yttertrappan gränsar till verandan, som är ett vackert rum med ett fint ljus från de 

spröjsade fönstren med handblåsta glas. Utsikten är magnifik och spännande, härifrån kan man följa 

båtarnas väg mot Käringön och Måseskär. (SH2011:7 s 80, 82)

Man får en speciell känsla när man stiger in i våningen för första gången. En känsla av magi.  

(SH2011:2, s 61)

Över huvud taget dominerar utsagor med uttalade sanningsanspråk i fråga om vilket intryck 

inredningarna gör och den stil som dominerar i reportagen artikuleras som objektivt vacker. De 
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beskrivande adjektiv som används om inredningarna motiveras inte i texten. Man får inga ledtrådar 

till varför skribenten gör denna bedömning, vilket gör att den framstår som ett faktum, snarare än en 

subjektiv bedömning. Dessa markörer av hög affinitet samverkar till en starkt normerande effekt i 

fråga om vad som kan anses som god smak. Det hör naturligtvis samman med att redaktionen ser 

tidskriftens USP (Unique Selling Point) inte är identifikation, utan drömmar. Redaktionen vill visa 

fram vad de definierar som "drömhemmen" (Charlotte Pettersson, inredningschef, telefonintervju 

2012-04-07). 

Beskrivningarna av hemmen utgår från en besökares perspektiv. Det visuella intrycket framhävs. 

Även om de boende ibland förklarar sina inredningsval utifrån komfort eller funktion är detta 

mindre vanligt, och i ett par fall menar de själva att de prioriterar form framför funktion (ex 

SH2011:12 s 133). Detta avviker från den retorik som såväl Göransdotter som Rolness beskrivit 

som typisk för experterna under folkhemsbyggets tid, där det praktiska och avskalade lyftes fram 

som ett estetiskt värde i sig, och där ett visst möbelval kunde motiveras med att det var funktionellt. 

Eftersom det till stor del är dessa möbler som nu har status som "designklassiker" skulle man kunna 

tänka sig att det funktionalistiska resonemanget på något plan skulle leva kvar, men så är alltså inte 

fallet. Snarare motsvarar den här prioriteringen av det visuella, av formen, det resonemang 

Bourdieu beskrivit som typiskt för kulturupplevelsen utifrån den estetiska dispositionen. 

Själva språkbruket har en tydlig prägel som jag associerar till högborgerligheten. I fråga om fraser 

kan noteras att hemmen i flerbostadshus i hög grad betecknas som "våningar", ett språkbruk som 

främst associeras med överklassen. Bruket av översvallande uttryck är också det signifikant för 

denna klass. (Hagen 1996 s 35, 41).  Även uttryck som "bohemchic", "eklekticism de luxe" och 

"raffinerad och sparsmakad" kan nog upplevas som lite manierade och speciella. En språkvetare 

skulle säkert kunna genomföra en djupare semiotisk/retorisk analys. 

Även sådant som måste ses som subjektiva bedömningar, till exempel välkomnande och hemlik 

miljö, artikuleras i texterna som något absolut, snarare än som beroende av associationer. "Helheten 

blir atmosfärsfyllda ljusa och varma rum, där man känner sig välkommen och hemma" beskrivs ett 

hem (SH 2011:7 s 55) där andra personer kanske mest skulle bli oroliga för att smutsa ner allt det 

ljusa. Här kan man jämföra med vad Bourdieu säger om den osäkerhet medlemmar av 

arbetarklassen kan känna inför elementa av avant-garde-kultur: att den delvis beror på att man 

saknar redskap för att förstå vad tecknen signifierar - eller ens om de är tecken (Bourdieu 1984 s 

43). Stilgrepp som de jag beskrivit medför att läsaren appelleras som en person med samma 
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dispositioner som den boende och journalisten, och andra dispositioner och livsstilar osynliggörs.

Det är värt att poängtera att beteckningarna "god" respektive "dålig" smak inte används i "Sköna 

hem." Charlotte Petterson menar vid intervjun att smak är ett känsligt begrepp. Däremot används 

uttrycken "stil" (utan artikel), "stilkänsla" och "stilsäkerhet" genomgående på sätt som gör att jag 

uppfattar dem som mer eller mindre synonyma med "god smak". Jag har valt att inte reproducera 

detta språkbruk, utan reservera begreppet "stil" för konstnärliga riktningar, exempelvis biedermeier-

stil. 

6.1.2. Typiska hem

I ett genomsnittligt nummer av "Sköna Hem" förekommer 6-8 hemreportage, som vart och ett 

omfattar ca 6-9 sidor. (Exempel på hem-reportage som innehåller många av de drag jag i det 

följande skissar som typiska är t ex SH 2011:3 s 80ff, SH 2011:5 s 127ff, SH 2011:7 s 26ff, SH 

2011:12 s 30ff, Bilaga A).Ungefär 1-1½ sida av detta omfång utgörs av brödtext, övrigt av bilder 

med bildtext.  Bildtexterna har inte en lika informativ funktion som i resten av tidskriften, utan är 

mer deskriptiva och stämningsskapande. De anger visserligen designer eller producent för vissa av 

möblerna, men sällan inköpsställe och aldrig pris. Bildtexterna är snarare att se som en "brygga" 

mellan bild och brödtext. I likhet med övriga avdelningar av tidningen dominerar Stockholm i fråga 

om var hemmen ligger rent geografiskt. Även skånska hem är ganska vanligt. Därutöver 

förekommer enstaka hem i övriga södra halvan av Sverige och även utländska hem, främst danska. 

Inga av reportagen under den undersökta publikationsperioden porträtterar norrländska hem, och 

det är ytterst ovanligt att sådana förekommer (Petterson, intervju 2011-04-07).

Det finns en tydlig linje i fråga om den stil som framhävs som normerande i 'Sköna Hem', och 

mönstret framträder redan efter en ganska kursiv genomgång av materialet. Det vanligaste är att de 

beskrivna hemmen möblerats med en blandning av det tidskriften betecknar som "designklassiker", 

nyinköpta, moderna ting samt ofta antikviteter och/eller sådant som köpts på loppmarknad. 

Begreppet "designklassiker" definieras inte, men vad jag förstår avses kända möbler eller 

prydnadsföremål av välrenommerade designers, som fått några år på nacken. Ytterst få är formgivna 

senare än under 1970-talet. Det som framför allt skiljer designklassikerna från antikviteter är att 

många av dem fortfarande produceras på licens, om än i andra material eller färger än de 

ursprungliga. De äldre utförandena har ofta fått antikvärde, men det är mycket svårt för en oinsatt 

person att avgöra vad som är original och vad som är nyproduktion. Det medför rimligen att det för 
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den insatte säger en del om vilken möda bostadens ägare lagt ner på inredningen och vilken 

kunskapsnivå hen besitter, vilket påverkar vilken kapitalbetingad position som blir möjlig för 

ägaren att inta i förhållande till sina likar. De allra flesta designklassiker finns även tillgängliga som 

kopior i något ändrad form och till lägre pris hos de stora heminredningskedjorna. Sådana kopior 

kan förekomma på bild i reportagen, men nämns inte i texten. När det gäller det nyinköpta är 

inköpsställena, i de fall de anges, i regel de samma som dominerar i inrednings-reportagen i 

tidningen. Ibland betonar de boende i texten att ett möblemang måste vara föränderligt och växa 

fram över tid eller att de, fast de är nöjda med hemmet som helhet, tycker om att byta ut detaljer 

kontinuerligt. De framhäver alltså inredningen som en kreativ process som aldrig riktigt avslutas (ex 

SH2011:5 s 110, SH2011:12 s 37).

Hemmens väggar är i regel enfärgade och målade. De är ofta vita, men inte alltid. Ibland betonas 

denna avvikelse från det vita i brödtexten som ett medvetet frångående från det vanliga (Ex SH 

2011:1 s 32), som en markör av individualitet och okonventionalitet. I de fall väggarna är 

tapetserade framstår detta som ett konstnärligt val, och tapeterna kan ses som bildkonst snarare än 

väggbeklädnad. Tapeterna har tydliga mönster och kommer i regel från exklusiva leverantörer. 

Tapeternas motsvarighet till "designklassiker" kan sägas vara William Morris' mönster, som 

nyproduceras på licens och förekommer i flera av de avporträtterade hemmen. Golven är i regel av 

trä eller stenplattor. Trägolven är ofta obehandlade eller laserade, ibland i mönster. Plast- eller 

linoleummattor förekommer ytterst sällan och heltäckningsmatta endast i ett av de studerade 

reportagen (SH 2011:12 s 120ff). Detta erinrar om det autenticitets-ideal som Rolness menar 

utmärkte modernitetens estetik, där "ärlighet" i fråga om material var ett viktigt inslag. Även Sofia 

Ulver-Sneistrup har identifierat autenticitet som utmärkande ideal för den urbana medelklassen av i 

dag (Rolness 1995 s 89f, Ulver-Sneistrup 2012 s 59).  

Prydnaderna i hemmen består dels av bildkonst, dels av prydnadsföremål och mindre skulpturer. De 

senare är oftast serieproducerade, men konsten på väggarna består i regel av modern konst i 

original, fotokonst samt egna foton eller egenhändigt målade tavlor. Reproduktioner av kända 

konstverk lyser helt med sin frånvaro. Att markera kännedom om konst genom att koncentrera sig 

på avantgarde-produkter är enligt Bourdieu ett av de tekniker varigenom bourgeouisien markerar 

kulturell kompetens utöver den skolastiska (Bourdieu 1994 s 65). Denna teknik används även i 

fråga om inredning, t ex i denna inledning till ett av reportagen: 

Philip Johnsons Glass house från 1950-talets Conneticut och Mies van der Rohes Barcelonapaviljong 
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från 1929 var två inspirationskällor när familjen Alsén skulle bygga till sitt befintliga hus i Saltsjöbaden. 

(SH 2011:1 s 78)

Krukväxter förekommer, men ytterst sparsamt i såväl villor (med trädgård) som lägenheter. 

Snittblommor är vanligare, men detta kan också bero på redaktionell inverkan. 

Det är alltså tydligt att hemmen kan sägas betecknas av det Veblen kallar "iögonenfallande 

konsumtion", men av en mer diskret natur, där det krävs kunskap för att identifera 

statusmarkörerna.  Man kan här associera till den behärskning som Goffman menar utgör en del av 

vårt samhälles definition av sofistikering (Goffman 195 s  301). Inredningen har ett högt 

penningvärde, men detta är inte nödvändigtvis uppenbart för den som saknar kunskapsmässigt 

kapital. Denne kanske kan tolka att det är ett välbärgat hem, men skulle ha svårt att artikulera vad 

som ger detta intryck. Personer som själva besitter det kapital som är symboliskt inom 

högborgerligheten ser dock skillnaden. Inredningens ekonomiska värde förutsätter inte alltid att 

ägaren är välbärgad. I vissa fall är det porträtterade hemmet frukten av en längre tids boende och 

aktivt inredande. Det medför dock inte att den grundläggande estetik som uttrycks i inredningen 

avviker från den gängse, men däremot kan investeringen ske i form av tid snarare än pengar. 

Oavsett om man köpt sina Eames-stolar nya på Nordiska Galleriet eller begagnade på en 

loppmarknad i Skåne, så är det Eames-stolar man ska vilja ha. 

Byggnadernas exteriör förekommer i varierande grad i hem-reportagen, och kan bestå av såväl 

friliggande hus, lägenhetshus som fritidshus. I årgång 2011 förekommer endast två hem-reportage 

där hemmet är ett radhus. Det absolut dominerande är att de boende själva äger bostaden. Endast två 

reportage under årgången porträtterar hyresrättslägenheter. I fråga om de friliggande husen 

förekommer flera typer, t ex patriciervillor, 70-talshus och nybyggnationer, men när det gäller 

lägenheterna dominerar hus byggda vid förra sekelskiftet. Invändigt märks hustypen i ytterst 

varierande grad. I fråga om många av lägenheterna framhävs bevarad dekor som t ex spegeldörrar 

och stuckatur i bild och/eller text (ex SH 2011:1s 48, SH2011:11 s 26 f), men ibland har den boende 

renoverat bort dessa för att få en mer "minimalistisk" inredning (ex SH2011: 13 s 60 ff). Äldre 

planlösningar med t ex serveringsgång och jungfrukammare ses i regel som ett problem och bevaras 

i långt mindre grad än de dekorativa elementen. I fråga om villorna verkar riktlinjen vara att 

karaktären i äldre hus är något som ska bevaras, medan 60- och 70-talstypiska arkitekturelement 

helst ska renoveras bort. Framför allt eftersträvas ett ljust hem, vilket verkar viktigare än 

byggnadens historiska karaktär (ex SH2011:13 s 72 ff). Här är det svårt att inte associera till 
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Bourdieus resonemang om "den estetiska dispositionen", med dess syn på kulturupplevelsen som 

något fristående, snarare än som en del i ett historiskt sammanhang (Bourdieu 1984 s 53 f).

Texten framhäver ofta de val ägaren gjort, vare sig det handlar om att man valt att renovera eller 

låta bli. Här som på många andra håll kan man tolka texten som att inredning är ett aktivt handlande 

utifrån estetik och kreativitet, inte något som uppkommer slumpmässigt. Det viktiga är att uttrycka 

sig själv i hemmet - givetvis inom den legitima estetikens ramar. I linje med detta behandlas k-

märkning, där sådan förekommer, som ett hinder för ägarens kreativitet snarare än som något 

positivt (SH 2011:4 s 62). Det är lätt att associera till den attityd hos överklassen som Cecilia Hagen 

beskriver, att de menar sig stå över allmänna bestämmelser (Hagen 1996 s 200), men några 

slutsatser om detta är svårt att dra utifrån materialet. Huset i sig verkar ofta ses som utbytbart, och i 

texten framkommer ofta att de boende flyttar ofta (ex SH2011:1 s 29, SH2011:12 s 130). Jag får 

intrycket att de boende i regel ser själva bostaden som något lika temporärt som inredningen, något 

att förändra efter vad som passar för tillfället. Paradoxalt nog kan texten tala om hur ägarna vid en 

renovering strävat efter att återskapa ett hus' "ursprungliga" skick till det yttre i samma stycke där 

man berättar om hur väggar slagits ut, rum slagits ihop och kök flyttats (SH 2011:3 s 26).  

6.1.3. De boende

Hem-reportagen i "Sköna Hem" är inte i första hand livsstilsreportage, utan snarare porträtt av 

inredningar. En konsekvens av detta är att de personer som bor i hemmen presenteras i rollen som 

de som skapat och lever i inredningarna, snarare än som yrkesmänniskor eller annat. Hur tydligt de 

boende framträder i reportagen varierar mycket, allt ifrån fullständig anonymisering, där inte ens 

förnamn förekommer, till för- och efternamn och porträtt i reportaget. Charlotte Pettersson menar 

att en anledning till att inte framträda med namn som ofta åberopas av bostädernas innehavare är 

risken för inbrott, men också en ovilja att "sticka ut" och väcka avundsjuka (Pettersson, intervju 

2012-04-07). Det senare finner jag märkligt med tanke på den uppenbara användningen av 

statusmarkörer och iögonenfallande konsumtion jag nämnt ovan, liksom den uppenbara stolthet 

över bostaden som ofta är märkbar i de intervjucitat som förekommer i reportagetexten. Att de 

boende är medvetna om att hemmet kan "sticka i ögonen" på andra tyder ju också på en 

medvetenhet om statusaspekten. Oviljan kanske kan ses som sammanhörande med den 

högborgerliga tradition av att "vara men inte synas" som Annette Kullenberg beskriver (Kullenberg 

1995a s 11f), men kontrasterar samtidigt mot vad Cecilia Hagen skriver om överklassens förkärlek 
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för att synas i ståndsmässiga publikationer (Hagen 1996 s 265f). Däremot visar oron för inbrott att 

de boende är medvetna om inredningens prägel av iögonenfallande konsumtion. 

De personer som bor i de porträtterade hemmen kan vara såväl familjer med barn (med två eller en 

förälder, biologiska, adopterade eller bonusbarn), par som ensamstående, så väl hetero- som 

homosexuella. Dessa typer av levnadsomständigheter behandlas likvärdigt och neutralt i texten. I de 

fall de vuxna boendes yrken nämns faller dessa  in i en av två kategorier. Det är mycket vanligt att 

någon eller båda är verksamma i ett konstnärligt yrke eller på något sätt i inredningsbranschen, d v s 

ingår i det Florida kallar "den superkreativa kärnan" (Andersson 2007 s 168). I denna kategori är 

det vanligare att medlemmar av familjen förekommer i bild, särskilt i fråga om branschfolk, och det 

är också vanligt att den boendes företag nämns i brödtexten, ibland med fullständig hemsidesadress. 

Ofta är hemmet inrett med föremål från det egna företaget, som även förekommer under 

"Köpställen" längst bak i tidningen. Det är i dessa fall svårt att bortse från möjligheten att den 

boende ser medverkan i "Sköna Hem" som en marknadsföringsinsats. Man kan här dra en parallell 

till Bourdieus resonemang om kulturell kompetens, där praktiskt inhämtat kapital har större 

symbolvärde, och därmed högre status, än det akademiskt förvärvade. Den andra yrkeskategorin är 

statusyrken inom ekonomi, juridik och företagsledning. Det är alltså fråga om personer som ingår i 

en elit - oavsett hur man definierar detta begrepp. I fråga om personer i skapande yrken förstärks 

detta intryck förhållandevis ofta av att texten nämner att även personens föräldrar har denna typ av 

kulturella kapital. Genom att på detta vis uppmärksamma personens "anor" betonas en 

statusposition. Det här sker inte i samma utsträckning i fråga om de hem jag tolkar som 

överklasshem. Där nämner man inte uttryckligen sin släkt, utan låter tingen tala för sig.

Frågan om ekonomins betydelse för inredningsvalen nämns aldrig i reportagen. När texten 

beskriver varför man köpt ett visst hus, valt en viss golvbeläggning eller köpt just den soffa man har 

finns pengarna aldrig med i resonemanget. Till viss del beror det naturligtvis på att det är drömmar 

redaktionen vill sälja, och då finns inga sådana hänsyn, men i kombination med andra faktorer vill 

jag mena att detta osynliggörande av ekonomiska hänsyn fungerar som en statusmarkör för ägarna. 

Som bland andra Hagen poängterar talar inte överklassen om pengar utan tar dem för självklara, 

vare sig man i realiteten har eller saknar dem (Hagen 1996 s 200 f), och det är lätt att som läsare få 

intrycket att hemmens ägare har det tillräckligt väl ställt för att inte behöva bekymra sig om sådana 

trivialiteter.
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6.1.4. Experten vet bäst

Bourdieu menar att de aktörer som besitter en stor mängd kulturellt kapital i fråga om legitim kultur 

gärna framhäver detta som en personlig egenskap snarare än en förvärvad kompetens (Bourdieu 

1994 s 11, 63). Detta kan också märkas hos ägarna i hemreportagen, som ofta menar sig inte ha 

någon särskild stil i hemmet, utan hävdar att de går på känsla och instinkt (t ex SH 2011:9 s 77, SH 

2011:14 s 56, SH 2011:4 s 91). Men ofta märker man att attityden är att "stilkänsla" i inredning 

visserligen skulle vara en estetisk talang, men att det också krävs kunskap för att åstadkomma det 

som i tidskriften definieras som ett vackert hem. Dessa båda komponenter, "stilkänslan" som 

disposition och kunnandet som informellt utbildningskapital kan sägas utgöra det kulturella kapital 

som har störst symbolvärde på just detta delfält.

Vem är då kompetent att utföra den handling som inredning utgör i "Sköna Hem"? Vem har 

tolkningsföreträde? I texten framhävs i första hand ägarnas agerande. Deras åsikter och önskemål 

ska vara det som bestämmer. Men påfallande ofta har de boende även anlitat professionella inredare 

vid möblerandet av sitt hem. Vid renoveringar har man ofta anlitat arkitektfirmor, och alltid vid 

nybyggnationer. De många platsbyggda köken, badrummen och bokhyllorna är alltid byggda av 

fackmän. Någon enstaka gång nämns att familjen själva utfört arbeten med hjälp av släktingar, men 

detta tillvägagångssätt, som är vanligt bland lägre medelklass och arbetarklass (Rosengren 1991 s 

132 ff), är ytterst ovanligt i "Sköna Hem". Relationen mellan professionella och boende varierar till 

sin form. I något fall har inredaren givits helt fria händer, men betydligt vanligare är en form av 

samverkan, där man diskuterar sig fram till en bra lösning. Ganska ofta är den professionelle den 

som driver i fråga om vad som ses som okonventionella idéer, men någon gång kan hen ha en 

bromsande roll. I vilket fall framställs i texten aldrig den boende som den som dominerar 

relationen. Snarare framställs de som undfallande gentemot specialisterna, och de uttrycker ofta i 

direktcitat att de senares inflytande varit entydigt positivt (Ex SH 2011:11 s 24ff, SH 2011:13 s 

63ff). Huruvida denna efterhandskonstruktion är objektivt riktig är naturligtvis omöjligt att utröna, 

och egentligen är det ju inte det intressanta. Det ideal som framställs i texten verkar vara att de 

boende har idéer och visioner, men förstår att det bästa sättet att praktiskt förverkliga dessa är något 

för en expert. Medtanke på vad som tidigare refererats i avsnitt 3. kan man se detta som en 

fortsättning av de professionella inredarnas agerande under det moderna samhällsbygget, där 

specialisterna såg som sin uppgift att utveckla och utbilda lekmännens smak (Göransdotter 1997 s 

263, Rolness 1996 s 65). Denna respekt för expertis nyanserar Bourdieus resonemang om 

bourgeoisiens arrogans i fråga om kulturell kompetens. Jag är benägen att hålla med Jenny 
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Björkman om att den är en effekt av det sociala ingenjörsprojektets tilltro till auktoriteter på det 

privatas område, och menar att detta är en av de fall där det faktiskt föreligger strukturella 

skillnader mellan den svenska och franska kulturen. 

6.2. Inredarens idé

Som nämndes i avsnitt 2.1.1. finns en stående avdelning vid namn "Inredarens idé". Den 

förekommer i de flesta numren i anslutning till ett av reportagen, men endast i ett fall i anslutning 

till ett av reportagen i avsnitt 6.5. (Bilaga G ger ett exempel på representativ layout för "Inredarens 

idé".) "Inredarens idé" utgör en fördjupning av det estetiska resonemang som lett fram till den 

inredning som beskrivs i reportaget, illustrerat dels av bilder från det aktuella hemmet, dels av andra 

föremål i vad som definieras som samma stil. Texten består enkelt uttryckt av att en expert beskriver 

varför det blivit så bra. Påfallande ofta används uttryck som markerar hög affinitet. Formuleringar 

som 

I dag ser vi stora fönster som en tillgång och en lyx. Vi mår bra i ljusa rum, känner oss lätta och 

glada. (SH2011:7 s 60)  

eller 

Det är befriande att det inte behöver vara så allvarligt, det är med ett leende man tittar på den 

sammetsflockade hundtapeten och trädgårdstomtarna på balkongen. (SH2011:6 s 78)

ställer absoluta sanningsanspråk och effekten blir i hög grad didaktisk. "Inredarens idé" talar om hur 

läsaren ska reagera och motiverar varför. På det sättet kan avdelningen fungera som inskolning i de 

resonemang som motiverar den legitima smaken. Det är också tänkbart att den har en avvisande 

effekt i de fall inte läsaren kan anamma skribentens värderingar av objekten. Den höga 

affinitetsgraden gör det svårt att göra en förhandlande läsning.

6.3. Sköna hem, gott liv

De reportage jag studerat är ju inte objektiva dokumentationer av enskilda bostäder, utan avsedda 

att väcka drömmar och visa upp ideal. Bostäderna är heller inte bara möblemang, de är reella 
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miljöer där människor faktiskt lever. Hemmen beskrivs ofta som "personliga" i reportagen, och det 

är tydligt att inredning ses som en form av personligt uttryck i linje med t ex hobbymåleri. Hur 

miljöerna representeras i reportagen säger en del om vilket liv det är som beskrivs som 

eftersträvansvärt. Om det livet levs i det ideala hemmet, kanske det också är en ideal livsstil som 

marknadsförs?

Det man först märker i fråga om det liv som representeras i reportagen är att texterna hela tiden 

betonar möjligheterna till gemenskap och umgänge, såväl inom familjen som med vänner. I några 

fall, där familjen har tonårsbarn, nämns till och med att man velat skapa möjligheter för föräldrar 

och barn att ha bekanta hemma utan att störa varandra (ex SH2011:1 s 52). Bildmässigt står 

vardagsrum och liknande sällskapsytor i fokus. I regel domineras första uppslaget av en stor bild på 

sådana utrymmen. Även i fråga om köken betonas ofta gemenskap, exempelvis i bild när köksöns 

arbetsplats vetter mot en stoppad soffa med kuddar (SH2011:10 s 47) eller i formuleringen "Vi är 

väldigt ofta i köket. Läser läxor, jobbar med datorn, lagar mat, pratar..." (SH2011:2 s 43) Som regel 

finns utöver matplatsen i köket, som ofta har formen av bar-kök, även matsal. Den förekommer 

oftare i bild än i brödtext. Matsalens funktion nämns aldrig i brödtexten, men i chefredaktörens 

spalt förknippas den med större middagar (SH2011:11 s 15). Hemmet är alltså i första hand en plats 

för umgänge, såväl informellt som mer ritualiserat.

Det är högst ovanligt att tv finns med i bild. Det sker bara i tre hem-reportage. Ibland kan tv nämnas 

i texten, men bilderna är arrangerade utifrån vinklar där tv:n inte syns (ex SH2011:3 s 47). Det kan 

man tycka är anmärkningsvärt, med tanke på att tv:n intar en central plats hemma hos många 

människor. Inom arbetarklassen kan en stor platt- eller projektions-tv vara en statussymbol. En 

tolkning av frånvaron kan vara att tv förknippas med passivitet och brist på kulturella intressen. 

Man kan också förknippa det med att inte heller stereoanläggningar syns i bild, och att 

hushållsapparater i köken ibland är camouflerade och definieras i texterna som "fula" (ex SH2011:2 

s 65). Det kan tolkas som en strävan efter att bortse från hemmets praktiska funktioner och lyfta 

fram den estetiska dimensionen, i linje med vad Bourdieu säger om formens företräde framför 

funktionen inom den estetiska dispositionen (Bourdieu 1984 s 30). 

Som nämnts i avsnitt 6.1.2. exponeras bildkonst i hemmet på ett sätt som signalerar kompetens 

inom avant-garde-konst, men symboliskt kapital i fråga om kulturkonsumtion märks även på andra 

sätt. Jag har bara noterat att musikinstrument förekommer i ett enda reportage, men bokhyllorna, 

som ofta är platsbyggda, är i regel välfyllda. En annan intressant referens är att sovrum ibland liknas 
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vid hotellrum, och då i entydigt positiva ordalag. Troligen förväntas läsaren associera detta till mer 

exklusiva hotell. De boende presenteras alltså som bildade, beresta personer med aktivt 

umgängesliv.

De rum som minst ofta finns med i reportagen är arbetsrum av typen hemma-kontor. Med tanke på 

att bostäderna ofta är stora till ytan, särskilt i fråga om villorna, och att många av de boende är egna 

företagare, verkar det troligt att betydligt fler av hemmen än vad som syns innehåller kontorsytor. 

Sådana återfinns dock ytterst sällan i hem-reportagen, och när de gör det består de i regel inte av 

mer än ett bord med en laptop-dator uppslagen. En tolkning kan vara att man betonar hemmens 

karaktär av privat zon, skild från det professionella livet. Denna åtskillnad har varit en en del av 

högborgerlighetens världsbild sedan 1800-talet (Löfgren s 167 f). Inte heller barnens rum visas upp 

särskilt ofta, vilket naturligtvis kan bero på en hänsyn till deras integritet. Föräldrarnas sovrum 

förekommer däremot ganska ofta i bild, men på en mindre bild relativt långt in i reportaget. Även 

badrummet visas ofta i bild, men långt in i reportaget. Det är intressant att notera att de rumsliga 

funktioner som exponeras i reportagen, inte minst i fråga om bildutrymme, framför allt är de 

utrymmen som i 1800-talets högborgerliga hem definierades som de främre regionerna, där det 

privata mötte det offentliga, medan ekonomiutrymmen och barnens rum har en betydligt mer 

undanskymd plats i reportagen. Även om de äldre planlösningarna ofta byggts bort genom 

renoveringar lever de tydligen kvar andligen i denna genres diskurs. 

6.4. Högre-stånds-hem

Som Bourdieu flera gånger slagit fast är inte ekonomiskt och kulturellt kapital utbytbara storheter. 

Även om de hem som porträtteras i "Sköna Hem" kommunicerar såväl ekonomiskt välstånd som 

kunskap om design, kan man inte säga att det generellt handlar om överklasshem, i den betydelse 

exempelvis Martin Gustavsson (2007 s 157f) lägger in i begreppet överklass. Däremot förekommer 

ett flertal hem som jag tolkar som överklasshem i materialet (SH 2011:1 s 26 ff, SH 2011:2, s 22 ff, 

SH 2011:3 s 25 ff, SH 2011:3 s 81ff, SH 2011:4 s 32 ff, SH 2011:11 s 84 ff, SH 2011:12 s 30 ff, 

Bilaga B).  Denna tolkning är inte helt lätt att göra. I de fall familjens namn står utsatt i artiklarna 

har jag genom internetsökningar försökt verifiera att högborgerligheten sträcker sig minst två 

generationer tillbaka, t ex genom att fadern återfinns i Vem-Är-Det. Att tre av dem är författade av 

en skribent tillhörande den grevliga ätten Douglas kan eventuellt vara en indikation. För det mesta 

är det dock en kombination av betydligt mer subtila signaler som avgjort urvalet. 
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En av de faktorer som ofta avgjort kategoriseringen är en tydlig markering i såväl text som bild av 

släktens betydelse. Såväl Kullenberg som Hagen betonar att bördsstolthet är ett centralt värde inom 

överklassen (Hagen 1996 s 220, Kullenberg 1995a s VI), och att släkthistoria ger symboliskt kapital 

märks tydligt i denna grupp hem-reportage. Antikviteterna defineras ofta som arvegods, snarare än 

auktions- eller loppmarknads-köp som är det vanliga i de flesta andra hem-reportage, och särskilt 

rococo och gustavianska möbler fokuseras i bild. Äldre porträtt förekommer ofta, i motsats till de 

"typiska" hemmen där modern konst är normen, och släktkopplingen betonas med termer som 

"bysten...föreställer en anfader" (SH 2011:12 s 38) eller "damporträttet...föreställer en äldre 

släkting" (SH 2011:2 s 24). I ett fall nämns den boendes uppväxt på en 1700-talsgård, och i 

sammanhanget verkar det rimligt att anta att begreppet "gård" används i den betydelse som är 

gängse i överklassen, alltså ett gods (SH 2011:1 s 32, jfr Kullenberg 1995a s 105). Givetvis 

förekommer ärvda saker även i andra reportage, men de omtalas inte med denna typ av uttryck. En 

annan överklassmarkör kan vara vilken typ av adresser man flyttar mellan - men detta är mer 

vanskligt. De adresser man som utomstående förknippar med Stockholms överklass, dvs 

Östermalm, Djursholm och Saltsjöbaden, är väldigt vanligt förekommande i "Sköna hem" även i 

reportage jag inte definierat som högrestånds-hem. Däremot kan man anta, inte minst utifrån att 

Hagen menar att det blivit viktigare för Stockholms överklass att bo på "rätt" adresser" (Hagen 1996 

s 218) att överklasshem sällan återfinns utanför dessa. Ett hem där familjen bor på Östermalm och 

mannen som ungkarl bott på Gärdet motsvarar till exempel väl ett livsmönster Hagen beskriver i 

fråga om boende (SH2011:11 s 28, jfr Hagen 1996 s 27). Att det kan vara viktigare var man bor än 

hur man bor, och även vilken betydelse socialt kapital kan ha, antyds i SH2011:11 s 84ff, där paret i 

likhet med mannens mor bor på Östermalm i en lägenhet den fastighetsmäklande modern hittat åt 

dem. 

Högrestånds-hemmen är inte i första hand intressanta utifrån ett stilistiskt perspektiv. Där motsvarar 

de ganska väl det "typiska" reportage-hemmet, om än med en större andel antikviteter och stoppade 

möbler från Svenskt Tenn och en mindre andel modernism. Man ska däremot inte självklart utgå 

från att de är typiska för sin klass. Cecilia Hagen (1996 s 76) menar att överklassens hem domineras 

av arvegods och ofta är ytterst osjälvständigt möblerade. De hem som förekommer i reportagen kan 

kanske ses som att de boende vågar gå utanför det som är konventionell habitus i deras klass. Det 

jag menar är intressant med högrestånds-hemmen är framför allt vad den oproportionerliga position 

de intar i materialet säger om den legitima smaken. Som Simmel betonar (enligt Ulver-Sneistrup 

2012 s 52 f) är exklusivitet och svåruppnåelighet viktiga elitattribut. Jag har tidigare nämnt 

utbildningskapital och ekonomiskt kapital som nödvändiga för att inta dominanta positioner på 
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smakens fält, men överklasshemmen för även in en aspekt av socialt kapital som för de flesta är 

omöjligt att skaffa sig. Som Erving Goffman skriver är begränsad tillgång en central teknik som 

begränsar tillgången till det exklusiva (Goffman 1951 s 297 f). Man kan läsa sig till kunskap om 

design, och köpa möbler för pengar, men en anfader kan inte köpas. Möjligen kan man gifta sig till 

honom. Familjehistoria och förbindelser blir effektiva medel för att upprätthålla den distinktion som 

är nödvändig för att den legitima livsstilen inte ska vara fullständigt uppnåelig för personer utanför 

eliterna.

6.5. Varianter på temat

Även om det finns en tydlig linje i fråga om hem-reportagen är naturligtvis inte alla stöpta i samma 

mall. Det kan därför vara på sin plats att ta upp några typer av hem som till nyanserar en bild som 

annars skulle kunna bli missvisande ensidig. Det rör sig i samtliga fall om ett fåtal reportage, men 

bara att det faktiskt finns alternativ till den hegemoniska smakbilden gör det relevant att lyfta fram 

dem. Det som är gemensamt för hem-reportagen i detta avsnitt är framför allt att de boende intar en 

mer förhandlande attityd till den norm som beskrevs i avsnitt 6.1.1. Det rör sig alltså inte om en 

alternativ smakdiskurs, utan snarare om problematisering av den dominanta.

6.5.1. Bohemiska hem

Begreppet "bohemiskt" förekommer inte sällan som beskrivning på hem i reportagen. Det är 

däremot inte alltid klart vad skribenten menar gör dem bohemiska, utan det presenteras som ett 

faktum. För mig framstår de sällan som avvikande från normen. Den grupp jag betecknar som 

bohemiska i detta avsnitt (SH2011:2 s58 ff, SH2011:12 s 66 ff, SH2011:13 s 100 ff, Bilaga C)  har 

andra kännetecken. Det som gör att jag kallar dessa hem "bohemiska" är dels att de visuellt ger ett 

lite mer rörigt intryck än de typiska hemmen, dels att konst och prydnadsföremål lyfts fram i texten 

i högre grad än vad som är typiskt.  Stilistiskt skiljer sig reportagen inte mycket från de typiska 

hem-reportagen, bortsett från att direktcitaten från de boende framträder på ett helt annat sätt. De 

utgör en ungefär lika stor andel av texten som i de typiska hem-reportagen, men skillnaden mellan 

skribentens och den boendes formuleringar är större. De bohemiska boende uttrycker sig mer 

vardagligt än de boende i de typiska hemmen. En anledning till detta skulle kunna vara att de inte 

beskrivs som verksamma i inredningsbranschen, och kanske inte är lika medvetna om genretypiska 
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termer och beskrivningar som branschfolket. En av dem är skulptör (SH2011:12 s 66 ff), en har 

okänt yrke (SH2011:13 s 100 ff) och den tredje är frisör (SH2011:2 s58 ff). Den sistnämnda utgör 

också det enda exemplet i hela mitt material där en boende med yrket utsatt är verksam inom ett 

arbetarklass-yrke. I hennes fall beskriver texten hur hon förvärvat sitt kunskapskapital, vilket sällan 

är fallet i de typiska reportagen. 

I de reportage som beskriver det jag kallar de bohemiska hemmen lyfts de boende alltså  fram mer 

än i de typiska reportagen. Framför allt beskriver de sitt förhållande till hemmet i mer personliga 

termer än vad som är typiskt. Hemmen är i långt högre grad möblerade med begagnade möbler, och 

i de fall det rör sig om antikviteter framgår av bildtexterna att det rör sig om auktionsköp. Det 

handlar också i mindre grad om gustavianska eller jugend-föremål, vilket är de dominerande 

stilarna i fråga om typ-hemmens antikviteter. De modernistiska "designklassikerna" lyser med sin 

frånvaro, vilket i ett fall t o m tas upp i brödtexten (SH2011:12 s 70). (I just detta fall kan det dock 

handla om att den boende,som är yrkesverksam skulptör och son till kända kreativa personer, 

uppvisar den nonchalans för borgerlig konvention som utgör symboliskt kapital i vissa 

konstnärskretsar.) Framför allt beskrivs objektens värde mer utifrån deras relation till ägaren, och i 

samtliga fall har ägaren själv bearbetat inköpta föremål. Ägarens direkta påverkan betonas även i 

fråga om hemmens utformning i allmänhet. Två av reportagen nämner renoveringar, och i bägge 

fallen beskrivs de i texten som att ägarna själva gjort jobbet, i det ena fallet tillsammans med fadern. 

I så gott som samtliga typiska hem har renoveringar utförts av fackmän, antingen utifrån de boendes 

eller arkitekters anvisningar. 

6.5.2. Nyproduktion och återbruk

Som jag nämnt tidigare utgörs flertalet av inredningarna i reportagehemmen av en blandning av 

nyproducerat, antikt och "designklassiker", där idealet verkar vara att kontrastera de legitima 

stilarna mot varandra. Ibland citeras de boendes åsikt att det ensidigt moderna fort blir omodernt (ex 

SH2011:5 s 64). Det är också tänkbart att helt nyinredda hem kan tolkas som nyrikt eller "brackigt", 

särskilt med tanke på betoningen av såväl materiellt som kulturellt arvskapital i 

högreståndshemmen, men även eftersom en syn på det nya som självklart bättre är mer typisk för 

arbetarklassens habitus (jfr Åström s 139). Men i två av reportagen är hela inredningarna 

inhandlade samtidigt, i samband med nybyggnation eller renovering, och består genomgående av 

nyproduktion. En kontrast till detta utgör de hem där inredningen gjorts med användande av 

återbrukat material. (Det rör sig alltså inte om hem som mer eller mindre helt möblerats med 
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begagnade möbler. Det finns ett antal exempel på sådana, ofta med inslag av den "shabby chic"-stil 

som var modern under undersökningstiden. I fråga om dessa hemreportage har jag inte kunnat 

notera några diskursiva särdrag, varför de inte behandlas närmare.)

I reportagen om de nyproducerade hemmen (SH2011:10 s 28 ff, SH2011:13 s 60 ff, Bilaga D) har 

de boende en tillbakadragen position. Själva bostäderna har av naturliga skäl en anonym prägel, där 

objekt som sägs ha affektionsvärde så gott som helt saknas. De boende omnämns bara med 

förnamn, i det ena fallet finns ingen bild på den boende och i det andra bara en bild på avstånd där 

inte ansiktet syns. Bilderna kan upplevas som "tomma", vilket förstärks av att resonemang kring 

komfort helt saknas i texterna.  Personligen upplever jag interiörerna mer som 

utställningsarrangemang än som inbodda miljöer. I stället betonas experternas inflytande i texten. I 

den ena av dem, en totalrenovering av en lägenhet där bostadens karaktär ändrats helt, framträder 

den boendes önskemål ytterst diffust och texten ger intryck av att inredaren har haft mer eller 

mindre fria händer. I det andra fallet, en nybyggd villa, har de boende haft tydliga önskemål, och 

relationen till arkitektfirman framställs mer som ett samarbete. I denna text redogör de boende för 

en hög grad av symboliskt kunskapskapital de haft sedan tidigare, och en av de boende sägs ha bytt 

yrke under byggnadsprojektets gång och är nu i inredningsbranschen. Texterna reproducerar alltså 

en nivå av tilltro till expertkunnande som till och med är högre än i typ-reportagen. En tänkbar 

tolkning kan vara att en praktik som är typisk för en illegitim disposition kan sanktioneras inom 

"Sköna hem"s estetiska diskurs, om den utförs av en aktör med tillräckligt symboliskt kapital.

Ägarna till återbruks-hemmen (SH2011:11 s 46 ff, SH2011:12 s 58 ff, SH2011:13 s 28 ff, Bilaga E) 

framträder betydligt mer konkret, såväl i fråga om namn och yrken som i bild. Denna jämförelsevis 

högre profil kan rimligen kopplas samman med att texten lyfter fram värderingar som grund för de 

estetiska valen. I ett av reportagen refererar den boende till miljöhänsyn, men de i två andra verkar 

det snarare vara föremålens och materialens symboliska laddning som attraherar de boende. I det 

ena fallet agerar husets första ägare, nu avliden, tydligt i texten, i det andra betonas "naturlighet". 

Rent allmänt lyfts ökad livskvalitet i form av närhet till familjemedlemmar och natur fram som ett 

positivt värde i reportagen som motivering till de val man gjort. Den "mjukare" livsstilen avspeglas 

också retoriskt i texterna, där känslor har en framträdande roll. I ett av återbruks-reportagen har 

familjen tidigare bott i USA, och så är även fallet med ett av nyproduktionsreportagen. I 

återbruksreportaget formuleras återvändandet till hemlandet så här:

För cirka 25 år sedan flyttade de till San Francisco, hippierörelsens och subkulturernas huvudstad. 
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Trivdes som fiskar i vattnet. Och så föddes Sunniva, 17 år i dag, och två år senare var Johanna på väg. 

När man får barn händer det något. Man vill tillbaka till gräset, skogen och mossan. Särskilt om man 

är nordbo, och kanske särskilt om man är norsk. (SH 2011: 11 s 49)

Jämför motsvarande beskrivning i nyproduktionsreportaget:

Husbyggarna tillhör skaran hemvändande svenskar, som efter en internationell karriär kommit fram till 

att de vill att deras barn ska växa upp i Sverige. (SH 2011:10 s 30)

I likhet med de bohemiska hemmen ger återbruks-reportagen intryck av att de boende utfört 

renoveringarna själva. I ett fall har en "arkitektvän" ritat fönstren (SH2011:11 s 53), i en annan har 

den boende anlitat "snickaren i byn" (SH2011:13 s 35). Även i fråga om anlitade fackmän betonas 

alltså "mjukt" socialt kapital snarare än kunskapskapital, som i fråga om nyproduktionerna.

6.5.3. Pastisch-hem

De tre reportage jag betecknat som pastisch-hem handlar hem där den boende är förtjust i en viss 

stil (Karl Johans-stil, 1900-talsdesignern Verner Panton samt 1700-tal) och har inrett hela hemmet i 

just den stilen (SH2011:4 s 70 ff, SH2011:12 s 166 ff, SH2011:14 s 78 ff, Bilaga F). Detta avviker 

ju ganska ordentligt från den kontrastverkan som i regel framställs som det önskvärda. Som nämnts 

tidigare säger de boende ofta i texten att de inte har någon speciell stil, men i pastisch-hemmen är 

det just det man har. Reportagen informerar också om stilen, vilket inte förekommer i övriga hem-

reportage, men framför allt koncentrerar de sig mer på den boende och hans relation till stilen 

genom åren. På det viset liknar de till stilen mer den stående avdelningen "Mina älsklingsställen" än 

den genre där de ingår enligt innehållsförteckningen, inte minst eftersom transkriberad intervju 

(fråga/svar) används, vilket annars inte är vanligt i hem-reportagen. I sammanhanget uppfattar jag 

detta som en "hedge" (jfr Winther Jörgensen och Phillips 2000 s 88), eftersom skribenten därigenom 

frångår det användande av fristående intervjucitat som är norm i reportagen och som flyter in mer i 

texten som helhet. 

I alla tre reportagen sägs den boende, som i samtliga fall är man, ha "passion" för sin stil, och 

inredningen beskrivs som ett samlande. Man får lätt intrycket att det handlar om ett lite "nördigt" 

intresse, även om alla tre stilarna tillhör den legitima estetiken. Texterna är heller inte lika 
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översvallande superlativa jämfört med vad som är typiskt, och i en av texterna nämns t o m att 

makan inte är lika förtjust. Rent allmänt präglas texterna av en större distans till hemmen än vad 

som är typiskt, och jag får intrycket av att de presenteras mer som en "kul grej" än som ideal att 

eftersträva. Jag kopplar ihop detta med att de boende inte uppvisar den distans och objektivitet till 

inredningen som enligt Bourdieu är en viktig del av förhållandet till kulturprodukterna i den 

estetiska dispositionen. Det här är enligt min mening de hem som till sin utformning uppvisar minst 

gemensamma drag med "idealhemmen", vars drag jag skissade i avsnitt 6.1.2., och detta avspeglas i 

att de innehåller flera markörer av lägre affinitet.

7. Diskursiv praktik

7.1. Textproduktion

"Sköna Hem"förlitar sig till stor del på frilansande journalister för produktion av hem-reportage, 

medan stående avdelningar reportage av typen inrednings- och bland-reportage produceras av 

redaktionen. Endast 12 reportage har producerats av någon redaktionsmedlem. I och med detta kan 

det ifrågasättas om man verkligen kan generalisera om den redaktionella påverkan på texterna, men 

jag menar att så är fallet. Även om ett stort antal upphovsmän förekommer, finns några som 

återkommer flera gånger. Sju skribenter står som upphov för vardera fyra reportage eller mer. Totalt 

delar de på 36 av de 82 reportagen. Två av dessa personer har utöver den egna textproduktionen 

även översatt eller bearbetat andras reportagetext. I fråga om bildmaterialet är det fyra fotografer 

som står för upphovet för vardera fyra reportage eller mer, totalt 23 reportage. I två fall återkommer 

samma kombination av skribent och fotograf, vilket tyder på ett återkommande lagarbete. Det finns 

alltså återkommande bild som rimligen över tid kommer att känna till redaktionens önskemål och 

tidningens retoriska stil och bildspråk. Charlotte Pettersson nämner också att det ibland förekommer 

att man köper in ett reportage från en ny skribent lite på prov, för att se om denna håller måttet. 

Enligt Charlotte Pettersson (all information i återstoden av detta avsnitt kommer från Charlotte 

Petterson, inredningschef, telefonintervju 2012-04-07, om inte annat anges) kommer initiativet till 

reportagen i regel från skribenterna själva, som hittar hemmen genom personliga kontakter. Det 

sociala kapitalet är alltså centralt för produktionen. Det händer också att läsare tipsar redaktionen. 

Det är då oftare fråga om bekanta till de boende snarare än de boende själva. Detta kan ju kopplas 
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till den ovilja många boende har till att ställa upp med bild och/eller namn. Det ska dock noteras att 

de boende i tre fall står som medproducenter till reportaget, i två fall som fotograf och ett som 

skribent. Det kan också nämnas att det inte verkar vara obegränsad tillgång på personer som äger 

det som definieras som "drömhem" i heminredningsgenren. Går man utanför min avgränsning kan 

till exempel konstateras att mamman till ägaren av SH 2011:11 s 84ff själv äger en lägenhet som 

förekommit i Sköna hem (http://www.skonahem.com/inspiration/Inspirerandehem/Skraddarsy-ditt-

renoveringsobjekt) och att ägaren till lägenheten i SH2011:13 s 48 ff även visat upp sitt hem i 

Svenska Dagbladet - med delvis samma bildmaterial (Cederholm 2012).  Man får lätt intrycket av 

att såväl skribenter som boende ingår i en ganska tydligt avgränsad sociokulturell grupp med en 

förutsatt delad symbolisk tolkning av centrala estetiska begrepp, vilket ibland kan ge ett lite 

subkulturellt intryck.

I fråga om inköp är det vanligaste är att redaktionen tar ställning till förslag,  men det händer någon 

gång att man köper in reportage från någon byrå. En viktig aspekt vid urvalet verkar vara 

förhållandena för fotografering. Detta är ju naturligt, i och med att layouten domineras så av 

bildmaterialet. Vid foto-sessionen stylar producenterna i regel lite för att det ska se mer bebott ut. 

Man ändrar inte möblemanget, men i regel är hemmet vid besökstillfället så välstädat att det blir 

nödvändigt att  flytta fram småsaker, t ex plädar, skor eller köksredskap för att få hemmet att se mer 

bebott ut. Reportageproducenterna brukar ofta ha med sig snittblommor vid produktionstillfället, 

dels som tack för att man fått komma, men också som ett led i stylingen. Man ändrar alltså inte på 

hemmen för att få dem att passa i tidskriften, utan väljer redan vid inköpet sådana hem. Ambitionen 

är dock att endast publicera originalmaterial och undvika att läsarna redan stött på materialet någon 

annan stans. Detta är ett exempel på en uttalad ambition att ligga i frontlinjen. 

Ett annat exempel på den ambitionen är att Pettersson menar att urvalet i fråga om vilka hem man 

visar sker utifrån kvalitet, att man vill visa "det bästa", det ovanliga, "wow-hem". Av hennes 

resonemang framgår tydligt att redaktionen definierar smak som en avgörande kvalitativ egenskap. 

Som framgått ovan innebär ambitionen att visa det som sticker ut inte att man eftersträvar en stil- 

eller smakmässig mångfald i tidskriften, utan snarare åsyftas att de porträtterade hemmen sticker ut 

från hur folk i allmänhet har det. När det gäller frågor om så väl geografisk som ekonomisk och 

social mångfald menar Pettersson att man välkomnar variation, under förutsättning att hemmen 

motsvarar de kvalitetskrav redaktionen ställer. Ett exempel är att hon anger de dåliga 

ljusförhållandena som en tänkbar anledning till att miljonprogramshem aldrig förekommer i 

materialet. Det finns alltså en tydlig ambition att visa upp det mest legitima. Det är redaktionen 
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bekväm med och de överlåter gärna åt andra titlar att ge andra typer av inspiration, exempelvis 

sådan som kan vara lättare att emulera för flera. De gör en produkt de är nöjda med, och menar att 

den som inte vill ha den är välkomna att välja en annan produkt. De stadigt ökande upplagesiffrorna 

visar onekligen att de har läsarnas mandat. Däremot är frågan om mängden av andra produkter 

egentligen innebär en mångfald av reella alternativ. Den frågan menar Pettersson inte är hennes sak 

att diskutera. Hur en annan redaktion utformar sin produkt är deras ensak. 

Pettersson menar vidare att läsarnas kunskaper och färdigheter i fråga om inredning ökat markant 

under de senaste åren. Dessa kunskaper medför att redaktion och läsare i högre grad talar samma 

språk, men medför också ökade krav på sofistikering i fråga om den medieprodukt som erbjuds. Det 

krävs andra och mer sofistikerade symboler för att imponera, och Pettersson menar att läsarna vill 

bli imponerade. Detta tolkar jag som att redaktionen tar som uppgift att ge en vägledning för 

emulering och att man upplever just det som Simmel poängterar, att ökad tillgänglighet, här i fråga 

om kunskap, gör att gränserna för vad som är hög status måste flyttas (Ulver-Sneistrup 2012 s ).

 När det gäller urvalet av vilka hem man väljer att visa är redaktionen i högsta grad medvetna om 

hur centrerat urvalet är på södra Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Pettersson hävdar 

att man ser det som ett problem och välkomnar de möjligheter som erbjuds att publicera material 

från andra delar av landet. Som anledning till Stockholms-centreringen ser hon främst redaktionens 

geografiska läge, som medför att de frilansare de får kontakt med också är Stockholms-baserade. 

Även när det gäller rekryteringen av skribenter spelar alltså informella faktorer en viktig roll. På 

frågan om varför norrländska hem så gott som aldrig förekommer funderar Pettersson över om "det 

kanske inte finns så många hem där", men vill inte spekulera i vad det i så fall beror på. Att 

hemmen i regel präglas av ekonomiskt välstånd verkar vara en känslig punkt, som föranledde ett 

något defensivt beteende vid intervjutillfället. Pettersson poängterade att de porträtterade hemmen 

ofta har vuxit fram över tid och inte nödvändigtvis avspeglar en stor tillgång på likvida medel hos 

de boende, även om de kan ha ett kapitalvärde, samt att man inte bara porträtterar paradvåningar 

utan  även ytmässigt små hem. I chefredaktörens spalt nämns vid ett tillfälle att han anser att detta 

att flera olika bostadstyper förekommer ger tidningen bredd, gör den blandad och mångfacetterad 

(SH201119). Att Pettersson ändå är medveten om hur "Sköna Hem"s kvalitetsbegrepp sätter gränser 

kan märkas i att hon, när vi diskuterade ovan nämnda miljonprogram, kommenterade att "det skulle 

vara cyniskt att sätta en Josef Frank-soffa i en miljonprograms-trea." 

Man kan alltså se att "Sköna Hem"s redaktion är medvetna om att de reproducerar en elit-smak, 
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vilket motiveras utifrån ett kvalitets-begrepp där estetiken står i centrum. Detta legitimeras utifrån 

en marknadsliberal diskurs med betoning på det fria valet, vilket är något jag känner igen från 

modetidningars svar på kritik rörande skönhetsideal. Det är tänkbart att resonemanget är 

representativt för hur livsstilsmagasin förhåller sig till frågor om sin egen roll som aktör i fråga om 

hegemoni och maktförhållanden. Detta skulle vara ett intressant område för vidare forskning.

7.2. Textkonsumtion

"Sköna Hem"s läsekrets består till 75% av kvinnor och genomsnittsåldern är 47 år, vilket ganska väl 

motsvarar den uttalade målgruppen på "inredningsintresserade kvinnor i åldern 25-65 år...som är 

intresserad av ett vackert hem och av att följa med i det allra senaste 

"(http://www.skonahem.com/Om-skona-hem/). På hemsidan betonas som tidskriftens målsättning 

att den ska fungera som inspirationskälla och köpråd. Den genomsnittliga hushållsinkomsten för 

läsarna är 527 800 kr, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet, som för 2010 låg på 274 500 kr. 

46% av läsarna är bosatta i vad Orvesto konsument definierar som storstad, och 38% i Mälardalen 

(http://www.tns-sifo.se/,  http://www.bonniertidskrifter.se/, http://www.ssd.scb.se). Man kan alltså 

anta att den genomsnittliga läsaren tillhör en relativt välbärgad medelklass som i ganska många fall 

har möjlighet att ta sig till tidskriftens köpställen och kanske t o m köpa vissa av möblerna. I de fall 

tidningen fungerar som den inspirationskälla den enligt marknadsföringen vill vara är troligen detta 

en viktig faktor. Om en statussymbol ska emuleras måste det vara praktiskt genomförbart att 

förvärva åtminstone någon aspekt av dem. Åtminstone ska man kunna föreställa sig att man skulle 

kunna göra det, om man prioriterade annorlunda. 

Men hur fungerar denna inspiration, och för vilka? Det skulle vara belysande att studera detta 

genom en mindre undersökning av hur läsare ser på tidskriftens definition av legitim smak och hur 

de förhandlar med den utifrån sina egna förutsättningar, men för min egen del har 

tidsbegränsningarna inte gjort det praktiskt genomförbart. Tidigare forskning kan dock ge några 

antydningar om svar på frågan.

I sin studie av hur holländska kvinnor skapar mening i sitt läsande av damtidningar redogör Joke 

Hermes två tolkningsrepertoarer, med  vilket hon menar att informanterna använder tidningarna 

som redskap för att konstruera fantasin om ett idealt själv. Den ena av dessa kallar hon "the 

repertoir of practical knowledge"(Hermes 1995 s 36). Inom denna tolkningsrepertoar använder 
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kvinnorna tidningarna som källa till kunskap som kan komma att vara nyttig framöver. Det kan 

exempelvis handla om nya produkter, hälsa, men också matlagning och handarbete. Bland annat 

beskriver hon hur informanterna klipper ut och sparar matrecept och stickbeskrivningar. De kanske 

aldrig använder recepten, men Hermes menar att det inte är det som är det viktiga, utan själva 

handlingen som bidrar till att upprätthålla en bild av den egna personen som en 

matlagningsintresserad och händig person som är öppen för nya saker (Hermes 1995 s 39 f). Sofia 

Ulver-Sneistrup beskriver ett liknande beteende hos en av sina informanter i fråga om 

heminredningsjournalistik (Ulver-Sneistrup 2008 s 129).  Att "Sköna hem" kan fungera på detta sätt 

antyds av det skick de fysiska utgåvorna jag använt var i när de nådde mig. Jag använde Umeå 

Stadsbiblioteks exemplar, som först legat i läsesal och därefter går att låna hem. I så gott som varje 

nummer var sidor, hela artiklar eller delar av sidor urrivna, såväl ur inrednings-reportage, bland-

reportage som hemreportage. Detta kan utgöra en fingervisning om att "Sköna hem" används rent 

praktiskt som inspiration eller referenskälla. 

8. Sociokulturell praktik

Hur förhåller sig då de texter jag analyserat till samhället som helhet? Har de relevans för grupper 

utanför den ganska skarpt definierade grupp de skildrar? Kan man identifiera den dialektiska 

relation mellan text och "verklighet" som Fairclough menar är typisk för diskurs? 

Som jag ser det är texterna inte så mycket en bild av sociokulturella praktiker utanför den beskrivna 

gruppen. Som redan påpekats strävar inte "Sköna Hem"s redaktion efter att producera ett redskap 

för identifikation. Snarare kan tidskriften troligen fungera som ett hjälpmedel för emulation. I sin 

avhandling om medelklassens relation till hem-estetik beskriver Sofia Ulver-Sneistrup tre sätt varpå 

hennes informanter förhåller sig till hemmets funktion. Hon definerar en av dem som "ascendence", 

där informanter med sociala ambitioner uttrycker sig genom hemmet, som hon ser som en scen eller 

utställningsyta för den boendes symboliska kapital. Denna funktion sammanfaller delvis med hur 

hemmen i reportagen representeras. Ulver-Sneistrups informanter i denna kategori är också de som i 

högst grad uttrycker åsikter om smak som överensstämmer med de som kommuniceras genom 

"Sköna hem" och de möblerar ibland med de "godkända" designers som ofta förekommer i 

tidskriften, exempelvis Eames och Arne Jacobsen. Ulver-Sneistrup menar att det är centralt för de 

uppåtsträvande informanterna att de produkter varigenom de signalerar sitt självförverkligande och 

sin individualism har expertgodkännande. Hon kopplar detta till den osäkerhet och risk som social 
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mobilitet innebär (Ulver-Sneistrup 2008 s 117 ff). En hypotes skulle kunna vara att "Sköna Hem" är 

ett ovärderligt redskap för människor i den situationen, och ser man till läsardemografin verkar det 

troligt att de utgör en viktig del av läsekretsen. Att de ideal som diskuterats i avsnitt 6.3. även kan 

gälla i bredare kretsar indikeras av Alexander Högbergs kandidat-uppsats i socialantropologi 

(Högberg 2011). Högberg har studerat vardagsrumsmöblering och identitet i fråga om 

högskoleutbildade i Stockholm och redovisar en dissonans mellan teori och praktik i fråga om 

användande av vardagsrummet. Informanterna vill gärna se vardagsrummet som en miljö för 

umgänge och ge tv:n så lite plats så möjligt såväl mentalt som rumsligt. Detta  liknar ju den livsstil 

som presenteras i "Sköna hem"s hemreportage. I praktiken används dock vardagsrummet främst för 

tv-tittande, och man har inte gäster särskilt ofta. Frågan om huruvida det handlar om att 

medelklassen emulerar ett ideal som härrör från den kreativa klassen, eller om fokus på hemmet 

som en scen för umgänge är typiskt för medelklassen snarare än den dominanta klassen är svår att 

svara på. Utifrån Bourdieus idéstrukturer och även Rolness' resonemang om elitens förkastande av 

"kos" eller mysighet (Rolness 1995 s 226 ff) är jag böjd att luta åt den första förklaringen. 

Om man besöker större Umeås inredningsbutiker konstaterar man snabbt att större delen av de 

fysiska föremål som verkar ha stark symbolisk laddning i "Sköna Hem" inte går att få tag på här. 

Norrgavel har en liten utställning i en butik, en annan säljer Carl Malmsten. Mycket mer är det inte. 

Däremot känns stilarna igen väl. Möbleringarna i butikerna påminner om inrednings- och hem-

reportagen såväl i fråga om uppställning som föremål, som ofta imiterar de "designklassiker" eller 

den nya design som syns i "Sköna Hem", om än priserna kanske är en fjärdedel av dessa. Att den 

legitima smaken emuleras i praktiken är alltså uppenbart. Frågan om varför så få av de porträtterade 

hemmen återfinns utanför storstäderna, och inga i Norrland, kan enligt min mening delvis besvaras 

utifrån att det där är ett större företag att införskaffa statussymbolerna. I och med detta är det färre 

människor som i praktiska valsituationer exponeras för dem, vilket kan bidra till att de blir mindre 

statusladdade. Kopior kan signalera kulturellt kapital, men i betydligt lägre grad än originalen. 

Dessa statusmekanismer gäller dock bara dem som själva är medvetna om det symboliska kapital 

som förknippas med originalen (jfr Bourdieu 1984 s 43, Hagen 1996 s 47f). Uppenbarligen är det 

många som inspireras av estetiken i "Sköna Hem" och väljer produkter som liknar dem som 

porträtteras där,  men just detta hör troligen till de faktorer som gör att de inte överskrider 

"vanlighetens" gränser utifrån de informella kriterier redaktionen använder för urvalet av reportage-

hem. 
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9. Sammanfattning 

Det kan nu vara på sin plats att sammanfatta det jag menar är utmärkande för behandlingen av 

frågor kring smak som uttrycks genom "Sköna Hem"s hemreportage. 

Idealen i materialet stämmer ytterst väl överens med Bourdieus estetiska disposition, och i likhet 

med denna verkar de förankrade i högborgerlig habitus, inte minst utifrån hemmens geografiska 

placering, ägarnas yrken och inredningarnas kapitalvärde. Det sociala ingenjörsprojektets 

heminredningsdiskurs, med dess betoning på praktiska lösningar, enkelhet och användbarhet, 

förekommer inte, även om dess artefakter, "designklassikerna", har en central roll som 

smakmarkörer.  Till de av den "estetiska dispositionens" kännetecken som framträder tydligast i 

texterna hör betoningen av form och visuell harmoni över funktion, synen på kulturprodukterna som 

fristående från produktionskontext, att valsituationer genomgående beskrivs som fria snarare än 

styrda av tillgång eller ekonomi, och att de boende antas ha en viss förfinad distans till sin inredning 

snarare än ett passionerat "nördintresse". I och med att hemmen representeras som fristående från 

tillgången till och begränsningar på ekonomiskt och kulturellt kapital,  framstår den beskrivna 

smaken som allmängiltig, något tillgängligt för alla. Implicit, eftersom de positiva omdömena 

framställs som absoluta och objektiva, får läsaren lätt uppfattningen att den är något naturligt som 

man "bör" dela.

Materialet visar en tydligt definierad heminredningsestetik, med föremål av olika stilar som var för 

sig utgör legitimt kulturellt kapital. Genom att de kombineras så de kontrasteras mot varandra 

uppkommer en blandning med högt symbolvärde. Status signaleras genom en variant av 

iögonenfallande konsumtion som präglas av minimalism snarare än överdåd. Fingertoppskänsla och 

intuition vid valet av objekt poängteras, vilket tyder på att skribenterna värdesätter en form av 

kompetens som blir följden av socialisation snarare än utbildning. Den kompletteras med en en 

uttalad respekt hos de boende för expertkunnandet hos yrken Goffman beskriver som 

"kuratorgrupper". De boende är ofta verksamma inom sådana yrken, och förhållandet mellan 

marknadsföring och redaktionell text kan ibland bli oklart. 
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10. Slutdiskussion

Nu kan man ju fråga sig: spelar detta egentligen någon roll? Om en glansig tidskrift uttrycker en 

viss klass' smak och visar upp statussymboler, har det någon betydelse i det stora hela? Den frågan 

är givetvis mycket svår att besvara, och ett förenklat svar kan bli: nej, inte i sig. Alla behöver 

drömma och fantisera, och visst kan "Sköna Hem" bidra till det. Däremot tycker jag mig ha kunnat 

redovisa att tidskriften presenterar denna klassdeterminerade habitus som något allmängiltigt, en 

smak alla förutsätts dela och tolka på samma sätt. Om detta var något typiskt enbart för "Sköna 

hem" vore det väl en sak, men jag tycker mig märka att även morgontidningarnas 

inredningsjournalistik präglas av samma typ av stilistiska grepp och estetiska värderingar. Det leder 

till att andra livsstilar och smakriktningar osynliggörs och kan komma att framstå som onaturliga. 

Givet att smak är ett uttryck för habitus kan processer av detta slag bidra till att försvaga 

självmedvetenhet och identitet hos redan svaga grupper i samhället och framkalla skamkänslor. Det 

skulle vara av stort intresse att se en undersökning livsstilsjournalistik som helhet och hur 

konsumenter förhandlar med den utifrån olika sociokulturella förhållanden. Förhoppningsvis kan 

den här uppsatsen utgöra ett av redskapen för en sådan studie. 
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http://www.bonniertidskrifter.se/varumarken/inredning-mode/Skona-hem/ 2012-04-08

http://www.skonahem.com/inspiration/Inspirerandehem/Skraddarsy-ditt-renoveringsobjekt
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Bilaga: Bildexempel

A: Representativ layout för hem-reportage (SH2011:12 s 128 ff):





B: Högre-stånds-hem ((SH2011:2 s 22 f):

C: Bohemiskt hem (SH2011:2 s 58 f):



D: Nyproducerat hem (SH2011:10 s 30 f):

E: Återbruks-hem (SH2011:11 s 48 f)



F: Pastisch-hem (SH2011:4 s 72 f):

G: Inredarens idé (SH2011:4 s 41 f):


