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1. Inledning 

Jag sitter i min soffa i mitt studentrum i Umeå och ser mig omkring. Jag ska skriva om 

souvenirer i min uppsats, souvenirer i hemmet hos unga människor. Jag funderar över vilka 

souvenirer jag har i mitt eget studentrum, mitt hem. Jag kommer fram till att jag inte har så 

många. Men ett undantag har jag.  

Ovanpå min TV står min samling av ryska dockor. Dockorna är av den sorten som man 

öppnar och hittar en till, mindre docka som man sedan kan öppna och hitta en mindre och så 

vidare. När jag sitter i min soffa och ser på dockorna ovanpå min TV börjar jag minnas.  

Den stora, lila färgade dockan fick jag av min vän Alina efter hennes resa till St Petersburg 

när jag vi gick i högstadiet. Dockan med målning som tomte köpte jag själv på julmarknad i 

England när jag besökte min syster. En av de lite mindre med svart sjal fick jag av min pappa 

när Åland besöktes av Tall ship race, en tävling med gamla segelfartyg, någon gång i mitten 

av 1990-talet. De andra dockorna har jag hittat på loppisar, inte helt sällan under bilresor i 

Sverige tillsammans med familjen eller vänner. Dockorna är gjorda av trä, några av de äldre 

har ryska tecken stämplade på bottnen eller rester av etiketter med kyrilliska tecken. På mitt 

senaste tillskott, den engelska tomtedockan, står det ”Made in China”.  

Jag har valt att ta med min samling av ryska dockor till mitt första egna hem, mitt studentrum 

i Umeå. Varför? Orsakerna för mig är flera. Jag tycker de är fina. De har alla något minne av 

en händelse eller person som de åkallar. De har fått en paradplats i mitt hem, ovanpå min TV. 

Jag börjar fundera, har andra personer i min egen ålder liknande föremål lika öppet framme?   

Detta fenomen, souvenirer som visas upp i det offentliga hemmet är vad jag intresserar mig 

för. Vad väljer vi att visa upp för besökare? Finns det någon bakomliggande tanke? Finns det 

sådant som vi inte vill visa upp? Varför?  

 

Jag tycker själv om att köpa souvenirer när jag reser. Jag har ärligt talat inte rest så särskilt 

mycket men jag har en del souvenirer. En sak jag kan konstatera är dock att jag inte tagit med 

mig några andra souvenirer när jag flyttade än mina ryska dockor. Något annat jag konstaterar 

när jag tänker efter är att jag inte har köpt några souvenirer från Sverige eller Finland, trots att 

jag rest mycket inom länderna.  
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1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka unga vuxnas souvenirer. Hur de väljer, visar och 

behandlar sina souvenirer. Jag vill undersöka hur souvenirernas betydelse ser ut och förändras 

över tid och vilken betydelse de har som del av inredning eller uteslutande ur inredningen.  

1.2 Frågeställningar 

Jag kommer under mitt arbete att använda mig av följande frågeställningar: 

- Vad påverkar valet av souvenir? 

- Vilken betydelse har souvenirer för unga vuxna i deras inredning? 

- Hur påverkas souvenirers betydelse med tiden? 

1.3 Metod och material 

Jag kommer att använda mig av två primära sätt att inhämta fakta. Jag har dels genomfört fyra 

intervjuer med tillhörande hembesök i informantens hem. Jag har även genomfört 

litteraturstudier. 

1.3.1 Intervjuer 

Jag har under mitt arbete intervjuat fyra unga vuxna mellan 20 och 23 år boende själva i 

Umeå. Informanterna är samtliga studenter, en av dem arbetar extra. Av mina informanter är 

samtliga ensamboende men två är involverade i långvariga förhållanden. Mina informanter är 

tre kvinnor och en man. Vid intervjuerna gjorde jag även hembesök hos dem. Intervjuerna och 

hembesöken gjordes på det sättet att intervjun först genomfördes och spelades in. Därefter 

fick jag en rundvisning i informantens hem där även vissa souvenirer visades. Denna del av 

hembesöket har jag inte spelat in. 

 

Jag valde att inte avgränsa mig till något kön när det gäller mina informanter, min tanke hade 

från början varit att hitta åtminstone en manlig informant till. Men jag hittade inte någon som 

hade passligt under den tid jag gjorde denna studie. Jag valde att studera unga vuxna mellan 

20-25 dels för att jag själv tillhör denna ålderskategori och därför har jag relativt enkelt att 

finna informanter inom den kategorin. Men en annan orsak till valet av denna åldersgrupp är 

att unga vuxna vanligtvis bor i ett nytt, mindre hem. Vid en flytt väljer man ut vad som tas 

med till det nya boendet och vad som inte kommer med, föremålen hos en ung vuxen bör 

alltså vara speciella då de fått följa med från ursprungshemmet, eller så har de blivit 

införskaffade efter flytten.  
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Jag hade från början planerat att ta såväl arbetande som studerande informanter, jag tänkte att 

en intressant vinkel kunde vara om det fanns någon skillnad mellan dessa två kategorier av 

unga vuxna, men tyvärr fann jag det svårt att hitta informanter ur den arbetande kategorin. 

Detta kan ju ha att göra med att jag själv är student och de av mina vänner som arbetar bor 

antingen där jag kommer ifrån och de jag lärt känna i Umeå har efter studierna valt att flytta 

från Umeå och därför blivit svårare att intervjua för mig. 

1.3.2 Litteratur 

Jag hade svårt att finna litteratur som behandlade souvenirer specifikt. Men jag fann en 

antologi som varit till stor hjälp, Souvenirs: The material culture of tourism. Denna antologi 

behandlar souvenirer ur olika vinklar från hur souvenirer skapas och konsumeras till 

souveniren som gåva och souvenirens betydelse som musealt objekt.  

 

Jag har även läst antologierna Perspektiv på turism och resande och Nordiska tonårsrum. 

Perspektiv på turism handlar om turism ur olika infallsvinklar och olika forskningssätt. Varje 

artikel har ett specifikt ämne och behandlar olika former av resande och turism.  

 

Nordiska tonårsrum har ett ganska självklart innehåll. Antologin är en sammanfattning av ett 

internordiskt projekt där man studerat tonåringars rum. Forskare från Danmark, Norge och 

Sverige har deltagit i projektet. Jag har valt att använda mig av denna antologi eftersom jag 

tror det finns vissa likheter mellan tonåringens rum och den unge vuxnes egna hem. De är ofta 

nyligen formade och ett resultat av en urvalsprocess. Tonåringen väljer vad av rummets 

innehåll som man sparar från barnrummet och den unge vuxnes hem är ett resultat av en 

liknande process från ursprungshemmet till det egna.  

 

Jag har även läst Maria Fuentes doktorsavhandling Att göra hem – en studie av unga mäns 

boende och konsumtion på 2000-talet. Även om avhandlingen är skriven vid Göteborgs 

Handelshögskola och fokuserar främst på konsumtion, ger den bra insikter i unga mäns 

heminredning. Ungas heminredning är det område jag är intresserad av att undersöka, 

speciellt vilken roll som souveniren får i inredningen för den unge vuxna.  
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Jag har även använt mig av Svenska turistföreningens årsbok från 2003 med titeln Resenär – 

inte turist! – Om ungdomar, resor och drömmar, och trycksaken Björktavlan i våra hjärtan 

som är utgiven av det Postfuturistiska sällskapet. 

Souvenirer inhandlas oftast på resor och ungdomars resvanor är det som Svenska 

turistföreningen behandlar i årsboken från 2003. Jag kommer främst att använda mig av 

artikeln skriven av etnologen Erika Andersson Cederholm som handlar om backpacker 

turismen och identiteten som dessa resande utvecklar. 

1.4 Teori 

Min uppsats kommer att utgå från Bourdieus teorier om konsumtion och status. Pierre 

Bourdieu och hans teorier är en av grunderna i forskning om status och klass och hur man 

visar dessa. Bourdieu menar att det enda sättet man kan studera det system som skapar olika 

klasser är att studera olika delar av systemet. Detta betyder alltså att man kan förstå hela 

systemet genom att undersöka en del av det, och att det är svårt att se systemet om man 

försöker att studera hela strukturen direkt. Han förespråkar alltså att man studerar en del av 

systemet åt gången, för att sedan sammansätta delarna i ett komplett system. 

 

Bourdieu menar att våra val och vår konsumtion förutsätter ett tillägnelsearbete. Detta betyder 

alltså att vi måste ”lära” oss våra val samt att vi konsumenter själva genom identifiering med 

produkten skapar den. Alltså beror våra val när vi konsumerar på hur mycket tid vi har 

spenderat på att förstå ett område, för att utveckla sin smak måste man lägga ned tid och 

energi på att lära sig och förstå olika områden. Ett objekt får mening först när en individ 

genom att identifiera sig med det ger objektet ett värde. Förenklat kan vi säga att en produkt 

blir till en av våra ägodelar genom att vi själva ger objektet den betydelse som objektet får i 

vår värld. 

 

Centrala begrepp inom Bourdieus teorier är fält, habitus och kapital. Förenklat kan man säga 

att fältet är det område man studerar, i Bourdieus fall oftast det sociala rummet eller en del av 

det sociala rummet. Det sociala rummet är det område där vi placerar ut individer enligt en 

rang, alltså förenklat den struktur som vi genom en viss placering i får en viss status jämfört 

med de andra i samma struktur. Vissa har alltså en högre placering och andra en lägre. Det är 

möjligt att ändra sin placering inom detta rum, i strukturen finns ett inbyggt motstånd mot en 
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uppåtsträvande individ, det är alltså inte helt enkelt att flytta sig uppåt från den position man 

har, även om de flesta i strukturen ständigt strävar uppåt.  

 

Habitus är en sammanfattning av de ”differentieringsprinciper” som en individ äger. 

Förenklat kan man säga att det är alla de olika preferenser en individ har, alltså vad vi tycker 

om. Habitus är det som gör att en viss position inom det sociala rummet blir till en livsstil. 

Alltså, man behöver genomföra ett tillägnelsearbete för att passa in i det sociala sammanhang 

man har, alltså om man passar in i den klass man tillhör.  

 

Habitus kan sägas utgöra det kapital en individ har tillägnat sig. Det finns olika former av 

kapital, ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital. Ekonomiskt kapital består av 

tillgångar som pengar eller fastigheter. Kulturellt kapital är utbildning på olika sätt som 

språkligt, konstnärligt och kulturellt. Socialt kapital är olika sociala band, allt från släktband 

till affärskontakter och medlemskap i olika klubbar. Det symboliska kapitalet kan vara vad 

som helst men har bara betydelse i ett specifikt sammanhang. Alltså kan en djup kunskap om 

amerikanska bilar från 60-talet vara viktigt i t.ex. det sociala rummet som raggarkulturen är. 

Men i det sociala rummet som en sportbar utgör kan det vara obetydligt.  

 

Bourdieu menar att en person inte helt definieras av egenskaper som återfinns i habitus. Alla 

personer har ett startkapital och kapital som man själv inhämtat. Status släpar efter när det 

gäller nyinförskaffat kapital. Förenklat kan vi säga att man föds in i ett socialt sammanhang 

och därifrån kan man sedan göra förflyttningar inom det sociala fältet. En resa neråt i status är 

lättare än en resa uppåt i det sociala rummet. Men det finns spår kvar av ens 

ursprungsposition, och därför är det alltid ”finare” att vara född in i överklassen än att själv ha 

tagit sig dit, åtminstone för de inom överklassen. På samma sätt kan det finnas en rest av 

vördnad för en gammal adelsfamilj, även om den ekonomiska makt de en gång hade är borta. 

Ett stort ärvt kapital är inom klassen mer värt än nytt kapital.  

 

Habitus är enligt Bourdieu en praktikgenererande princip och ett system för att klassificera de 

praktiker som det skapar. Det är dessa två egenskaper som definierar habitus och det är 

samspelet mellan dessa två som skapar livsstilsrummet. En individs habitus är inte ständig 

utan förändras med de olika förutsättningarna och tillägnelsearbetet man genomför. Habitus är 
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en strukturerande struktur som organiserar praktiker till livsstil men även en strukturerad 

struktur, ett system av skillnader. Habitus fungerar alltså genom att det skiljer på vad som är 

bra och dåligt. Något definieras alltså genom att det skiljs från andra saker. Detta liknar det 

sätt som en människa definierar sig själv, genom att ta avstånd från andra individer och 

kategorier visar man vad man själv är.  

 

Det vi kan kalla livsstil är en produkt av habitus. Smaken är den skapande delen av habitus 

och grunden för livsstilarna. Smaken är en samling av de särskiljande preferenserna och enligt 

varje områdes egen logik uttrycker en och samma intention. Smaken är alltså den process som 

omskapar ett objekt till något särskiljande jämte andra agenter.  

 

Förenklat är det smaken som gör att ett objekt blir en statusmarkör och genom alla objekt som 

blivit statusmarkörer utvecklas en specifik livsstil eller klassuttryck om man så vill. Smaken 

ligger till grund för ett system av klassificeringar, detta klassificeringssystem omskapar hela 

tiden det nödvändiga till strategi och måsten till önskningar. Alltså är det smaken som gör att 

vi vill ha specifika föremål, genom att införskaffa dessa föremål uppnår vi den position som 

vi önskar. 

 

Bourdieu menar att våra val är beroende på det habitus som vi äger. För att kunna förstå 

principen bakom klasshabitus måste man gå tillbaka och skapa den objektiva klassen. Alltså 

för att förstå en klass’ habitus måste vi först konstruera den klass vi är intresserade av, detta 

genom att identifiera individer med samma egenskaper och förutsättningar. Dessa individer 

kommer att skapa liknande livspraktiker, alltså agera på liknande sätt. 

 

Om man ska studera klass måste man förstå att när man klumpar samman personer i klasser 

utifrån ett specifikt förhållande tar dessa personer även med sig andra, sekundära egenskaper. 

En klass som vi menar består av personer med en viss ekonomisk status kommer även att 

bestå av individer med olika kön, utbildningar, religioner etc. Ibland kan vissa krav för att 

tillhöra en viss klass eller grupp egentligen vara en maskering för de egentliga kraven för 

medlemskap. Detta kan innebära att man kräver ett visst socialt ursprung genom att kräva en 

speciell utbildning, eller genom att kräva en hög medlemsavgift vill man egentligen utestänga 

personer med sämre ekonomi.  
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Bourdieu menar att det finns beroende och oberoende variabler när man studerar klass. En 

beroende variabel är t.ex. politisk tillhörighet medan en oberoende variabel kan vara bland 

annat kön, ålder eller yrke. En beroende variabel är något man själv är medveten om att välja, 

något individen kan bestämma själv. Den oberoende variabeln är bestående, något man inte 

enkelt förändrar. Dessa variabler kan leda till problem vid studier av klass. Om man 

undersöker klass studerar man ofta en variabel åt gången. Detta kan göra att man av misstag 

kan anta att en variabel orsakar något som i själva verket flera variabler i samverkan skapar. 

Att en kvinna inte uppnår en viss status kan sägas bero på hennes kön, medan det egentligen 

kan vara hennes yrke och religiösa tillhörighet som stoppar hennes sociala klättring. 

Bourdieu menar att den sociala klassen inte kan definieras av egenskaper i sig utan att klass 

definieras av strukturen på relationerna mellan egenskaper. Alltså behöver det inte vara enbart 

mängden på de olika kapitalen som avgör vilken klass man tillhör, utan hur dessa samverkar. 

En hög position i klass får man inte bara genom att ha mycket pengar, man måste även ha de 

rätta kontakterna och ett belevat sätt. För att bäst förstå praktikerna och det som förenar dem 

måste man sluta tänka lineärt, vi måste sluta tänka på klass och klasstillhörighet enbart som 

uppåtsträvande konstant, även klasser kan sjunka i status och vara på utdöende. Bourdieu 

menar att en mängd bestämningar inte leder till obestämbarhet utan överbestämbarhet. 

Socialantropologen Marianne Gullestad ser det stigande intresset för heminredning som ett 

symptom för en pågående centrering kring hemmet. Gullestads teori om hur kultur förmedlas 

i hemmet genom fyra aspekter: 

1. Husets gestaltning i omgivningen 

2. Föremålen i hemmet 

3. Hur föremålen är organiserade 

4. Hur man använder hus och föremål 

Jag intresserar mig för Gullestads andra och tredje aspekt i den här uppsatsen. Jag är 

intresserad av souvenirer och hur dessa placeras i hemmet. Jag tycker att Gullestads fyra 

aspekter är intressanta och att de kan appliceras även i ett klassperspektiv. Var ett hem är 

beläget kan vara klassbundet, vad för inredning man väljer är klart klassbetonat och hur den 

organiseras i bostaden, till sist finns ett klassperspektiv på hur en bostad brukas av de 

boende(Aagre 2002). 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en presentation av de fyra informanterna, var och en presenterad för 

sig. Varje informant presenteras med bakgrundsfakta och en beskrivning av deras hem samt 

beskrivning av de olika sorters resor de gjort och en beskrivning av de souvenirer de har.  

Efter informantpresentationen kommer jag att skriva om olika former av resor, detta kapitel är 

uppdelat i affärs- och skolresor som en rubrik och semester som en annan. Detta för att skilja 

mellan en resa där man reser för att göra något, som att studera eller arbeta medan semestern 

är en resa man gör för att resa, koppla av och ha roligt. 

 

Nästa kapitel handlar om souvenirer, först kommer en underrubrik om magiska ting, där 

kommer en presentation av Vamik D Volkans olika former av magiska föremål, hans eget 

begrepp linking objects. Därefter kommer det en del om hur en souvenir blir till. Sedan 

kommer det ett avsnitt om hur vi väljer souvenirer till sig själv och andra. Souvenir kapitlet 

avslutas med att jag skriver om hur souvenirers status förändras. 

 

Sedan kommer ett kapitel om hemmet, om hur man skapar sitt hem och hur souvenirer 

behandlas i hemmet. Som avslutning på min uppsats kommer en avslutande diskussion. 
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2. Informantpresentation 

Här följer en snabb genomgång av mina fyra informanter. Jag kommer att ge en kort 

bakgrund till informanten samt det hem de bor i och de souvenirer de har i sitt hem.  

2.1 Sofia 

Sofia är en andra årets juridikstuderande i Umeå hemmahörande från Finland. Hon är 20 år 

gammal och bor i ett rum med kokvrå i ett studentdominerat område av Umeå. Sofia är singel 

och intresserar sig på sin fritid för studentlivet och är engagerad i studentföreningar som låter 

henne resa emellanåt.  

 

Sofia har tidigare bott i en studentkorridor i Umeå och under hennes gymnasietid bodde hon 

tillsammans med en vän i en lägenhet eftersom hennes gymnasium låg en bit från 

barndomshemmet men innan hennes flytt till Umeå hade hon bott hemma hos sin mamma 

under en period. Det nuvarande hemmet blir alltså Sofias tredje hem utanför 

barndomshemmet. 

 

Sofia har rest en del i sitt liv. Hon har rest tillsammans med sina föräldrar, familjen och även 

under senare år själv och tillsammans med sina vänner. Hon hade som mindre möjlighet att 

resa tillsammans med sin pappa som reste mycket i sitt arbete och har även rest tillsammans 

med skolan. Sofia har främst rest i Europa men även till Afrika och ser sig själv som 

välberest. 

 

Sofia har inte särskilt mycket souvenirer trotts sitt resande. Hon är dock tydlig med att hon 

anser att det är skillnad på resor och resor. Sofia ser sig inte som turist om hon är med sin far 

på arbetsresor med skolan på skolresor eller om hon besöker vänner och bekanta utomlands. 

Hon tycker inte heller att konsumtionsföremål kan ses som souvenirer, hon köper accessoarer, 

parfymer och alkohol på resor men anser inte dessa som souvenirer utan säger att hon även 

skulle inhandlat dem om hon inte rest. 

 

Sofias lägenhet har vita väggar och golvet är i träimitation. Väggarna har riktig konst och två 

inramade barnteckningar. Ett gammalt, vitmålat bord med stolar, en ny, grå fåtölj, en vitmålad 

byrå och bokhylla samt en dubbelsäng finns i rummet. Bokhyllan är fylld av böcker, 
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kurslitteratur och nyligen utgivna böcker, översta hyllan har ett skrin och en stenfigur på sig. 

Ovanpå byrålådan finns ljus, en inredningsbokstav och en grön växt. 

 

Sofia har två olika souvenirer, stenfiguren köptes på en resa tillsammans med en kompis samt 

ett snapsglas från samma resa. Statyn står framställd på hyllan i rummet medan glaset finns på 

en av de övre hyllorna i köksskåpen. 

2.2 Mary 

Mary är 20 år gammal och studerar på restauranghögskolan i Umeå. Hon arbetar extra på en 

krog i Umeå. Mary kommer från Sundsvallstrakten. Mary studerar andra året på sin utbildning 

och bor i en källarlägenhet i ett icke studentdominerat område av Umeå.  

 

Marys nuvarande boende är hennes första egna boende utanför barndomshemmet och hon har 

bott där hela sin tid i Umeå. Mary spenderar mycket tid hemma hos sin pojkvän som bor i ett 

studentrum i Umeå. Mary dansar bugg och är engagerad i rockabilly och raggarkulturen.  

Mary är inte lika berest som Sofia. Hon har rest tillsammans med sin familj samt med sin 

pojkvän; resemålen har funnits i Europa. På senare tid har resorna oftast gått till städer och 

inte de traditionella charterresemålen. Mary har genom sin utbildning haft möjlighet att fara 

på studieresor i Europa. 

 

Marys lägenhet består av en hall och ett rum. Hallen är inredd med en garderob och skåp, på 

en av väggarna finns en klädhängare. Lägenheten har ljusa väggar och trägolv. I rummet finns 

en köksdel. Rummet domineras av en dubbelsäng och en hylla för tv och böcker. På väggarna 

finns 40/50-tals pinuppbilder. I hyllan finns böcker, dvd:er och förvaringslådor.  Vid fönstret 

finns ett bord med stolar. 

 

Mary har en något bredare definition av souvenirer. Förutom reseminnen tycker hon också att 

gåvor, presenter och brev av släkt, vänner och pojkvänner räknas till souvenirerna. Hon 

förvarar sina souvenirer i en låda i hyllan samt under sin säng. 

2.3 Richard 

Richard är 23 år gammal och studerar på den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. 

Richard har tidigare studerat vid ett universitet i Mellansverige och kommer ursprungligen 
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från Norrbotten. Richard studerar tredje året i Umeå och studerade ett år vid sitt tidigare 

universitet. Mellan dessa perioder bodde han ett år i Kina.  

 

Richard bor i en tvåa i en studentdominerad stadsdel av Umeå och detta är hans andra hem 

efter barndomshemmet. Han bodde under sin tid i Mellansverige i korridor och i Kina bodde 

han på lägenhetshotell. Richard är intresserad av Asien och dess kultur, på sin fritid tränar han 

kampsport samt engagerar sig i studentlivet.  

 

Richard är något mer berest än Mary men mindre än Sofia. Han har spenderat mer tid 

utomlands är Sofia, men han reste inte lika mycket tillsammans med sin familj som Mary och 

Sofia gjort. Richard har rest mer under de senaste åren, dels genom sin utbildning men även 

eftersom han har syskon som bor utomlands. 

 

Richards lägenhet är två rum, ett sovrum (kommer inte att presenteras i uppsatsen) och ett 

vardagsrum med köksdel. I vardagsrummet/köksdelen är väggarna ljusa och det finns trägolv. 

I hallen finns klädhängare och en byrå som är arvegods.  

 

I vardagsrumsdelen finns en hörnsoffa och ett soffbord som Richard övertagit från sina 

föräldrar. På soffbordet finns ett schackspel och två träningssvärd till kampsporten Richard 

praktiserar. På väggen finns köpt canvaskonst och klocka. På väggarna finns även två 

kinesiska tavlor, en trärelief av Brandenburger Tor samt två tavlor med motiv från London.  

I ett av hörnen står en fåtölj som Richard ärvt efter sin farmor. Det finns en tv på ett tv-bord 

samt en hylla. I hyllan finns ett asiatiskt hemaltare, kinesiskt porslin, betyg och en 

studentmössa. Ovanpå hyllan står några flaskor. I köken finns ett bord och stolar på bordet 

finns ett höganäskrus och en fruktskål i trä. 

 

Richard gör skillnad på resor och resor. Han säger att souvenirer är viktiga när han åker för att 

lära känna en annan kultur, han vill inte vara turist utan komma nära befolkningar. Han menar 

att hans souvenirer ofta är lite annorlunda. Richard kan tänka sig åka på för att ”vara ledig”, 

och vid en sådan resa tror Richard inte att han skulle köpa några souvenirer.  
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2.4 Anna 

Anna är 21 år, hon studerar första året i Umeå och läser psykologi. Hon kommer från 

Sydsverige. Anna bor i korridorrum i ett studentdominerat område av Umeå. Hennes 

korridorrum är hennes första hem efter barndomshemmet. Anna har pojkvän som bor nära 

hennes hem och hon spenderar därför mycket tid hos honom. Annas fritid delas mellan dans, 

studier och pojkvännen. 

 

Anna började inte studera direkt efter gymnasiet utan valde istället att arbeta under en tid 

innan hon började studera. Anna har inte rest så mycket och jag ser henne som den minst 

bereste av mina informanter.  

 

Anna har rest på charter tillsammans med sin familj som yngre, hon har även själv varit på 

semester tillsammans med kompisar. Sedan hon träffat sin pojkvän har hon även rest 

tillsammans med honom och hon planerar att studera utomlands i framtiden.  

 

Annas rum har vita väggar och målades den färgen när hon flyttade in. Golvet har en ljus 

plastmatta. Rummet har standardinredning från Bostaden, med undantag för soffan och 

sängen som hon köpt själv. Standardinredningen består av två halvvägghyllor, skrivbord och 

stol.  

 

I rummet finns det en vit ryamatta, en större palm och några blommor i fönstret. I hyllan finns 

böcker, en del fantasylitteratur och kurslitteratur samt mindre dekorationsprylar och kramdjur. 

På skrivbordet står en dator, papper och pennor samt en skrivbordslampa. I soffan ligger 

några klädesplagg. På väggarna finns inramade fotografier och ett par planscher. 

 

Anna säger att hon inte brukar köpa vanliga souvenirer. Hon menar att hon oftast köpt 

parfym, smycken och kläder på sina resor. Anna nämner speciellt att hon har köpt kläder och 

annat på konserter och festivaler. Anna menar att mycket av det hon köpt som souvenirer inte 

längre är något hon använder men ändå sparar.  
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3. Resan 

Vad som blivit tydligt för mig när jag gjort mina intervjuer är att mina informanter gör 

skillnad på resor och resor. Alla resor är inte lika viktiga, det finns en status i olika former av 

resor. Det är skillnad på om man gör en resa för att ta sig någonstans, t.ex. en affärsresa eller 

en skolresa, eller om man reser för att spendera sin fritid. Därför har jag gjort två 

underrubriker som behandlar affärs- och skolresan samt semesterresan. 

Men först lite bakgrund. Människor har alltid migrerat, rest och utforskat sin omvärld. Det 

finns delade åsikter om vilka som ska ses som de första turisterna. Rosettastenen ses av vissa 

som ett bevis för att även människor som levde under antiken sysslade med turistresor. Andra 

säger att det var pilgrimer som gjorde vallfärder till heliga platser och köpte souvenirer i form 

av amuletter eller reliker var de första turisterna. Ännu andra menar att de första uppkom när 

vanan att göra Grand Tour genom Europa slog igenom i överklassen. Grand Tour var en 

studieresa genom Europa där ungdomarna skulle se Europas kultur, från Grekland till Italien 

och Frankrike. Det var inte ovanligt att dessa ungdomar köpte med sig reseminnen. Dessa 

resor var främst ett sätt att utbilda sig, men även ett klart sätt att skaffa status genom platser 

man besökt, kändisar man träffat och objekt man förde med sig hem. Med imperialismen på 

1800-talet kom dessa resor även att börja ändra form, resor kunde nu till t.ex. gå till 

Mellanöstern, Indien och andra exotiska platser.  

Dessa första turister var dock bara medlemmar i överklassen. Det var först med 

industrialiseringen som resandet verkligen tog fart bland större delar av befolkningen, i början 

genom den nya borgerliga klassen och genom den demokratiska utvecklingen fick även 

arbetarna chansen att samla på sig nog kapital för att resa och med mer och mer lagstadgad 

ledighet även möjlighet att resa. (Jonsson & Syssner 2011) 

 

Det var egentligen inte förrän i mitten av 1900-talet som det internationella resandet verkligen 

tog fart. Charterresan för svenskars del uppstod på 1950-talet. Året 1955 landade det första 

chartrade svenska flygplanet på Mallorca och en ny tidsålder för resandet startade när 

Vingresor grundades 1956. Denna nya form av resande blev succé och under 1960-talet ökade 

resandet till Medelhavet, nu började de stora researrangörerna i Sverige med konceptresor där 

man flög med bolagets chartrade plan, bodde på bolagets egna hotell och åt mat på hotellets 
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restaurang. Medelhavsturismen fick en viss nedgång under 1970-talet efter Cypernkrisen och 

terrordåd riktade mot charterturister, därtill genomförde flera svenska fackorganisationer 

bojkott mot Francos Spanien. Efter hans död ökade igen Spanienchartern. (Net 1) Denna form 

av resande parodierades av Lasse Åberg i filmen Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe 

på grisfesten, allmänt kallad Sällskapsresan, som kom 1980. (Net 2) 

 

Under 1990-talet drabbades resebranschen hårt av den ekonomiska krisen och en ny form av 

resande blev populär, backpackerresan. Backpackerkulturen uppstod under 1960-70-talets 

hippierörelse genom det som på engelska kallas ”the hippie trail”. Med denna ”hippie stig” 

menade man resor som många ”hippies” gjorde till Asien från Europa. Dessa resor gjordes så 

billigt som möjligt genom Mellanöstern. Denna form av resande övergavs när Mellanöstern 

blev osäkert och det var först under 1990-talet som denna form av resande blev vanligt. En 

backpacker reste från början med lätt packning i en ryggsäck(engelska; backpack), den reste 

utan förutbestämda resvägar och sätt samt på liten budget. Idag är oftast inte backpackandet 

lika oorganiserat som det var i början. (Net 3) 

 

Backpackerkulturen är mångfasetterad och i konstant förändring. Det som förenar resenärerna 

i denna kategori är idealen. Erika Andersson Cederholm (2003) menar att backpackers resor 

oftast hamnar i något av tre fack; 

1. Resan som livsstil. Mobilitet och kosmopolitisk tillvaro kan locka och bli en 

åtminstone tillfällig livsstil. 

2. Resan som äventyr. Utmaningarna under resan, fysiska och mentala, är själva målet 

och nöjet med resan 

3. Resan som rit. Resan är ett udda skeende i livet, en form av övergångsrit man går 

igenom för att lära känna sig själv och utvecklas genom. 

För många backpackers är det viktigt att ta sig fram billigt och så likt ortsbefolkningen som 

möjligt. Men samtidigt som man vill lära känna den lokala kulturen kan det främsta målet 

med resan vara att lära känna sig själv.  

 

Andersson Cederholm konstaterar att en viktig aspekt av backpackerresandet är att hitta något 

autentiskt, orört. Detta kan sedan vara en plats, kultur eller händelse och det viktiga är att 
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resenären upplever det som autentiskt. Det är viktigt att hitta något som inte alla andra har sett 

eller upplevt, något ingen ”vanlig” turist gjort. Det är för många resenärer viktigt att inte vara 

turist, speciellt så för backpackers. Idag har turist blivit något av ett skällsord för många 

resande. Detta märker även jag med mina informanter. Trots att backpackers från början har 

varit ett sätt att komma bort från den etablerade turismen har det idag blivit en stor industri. 

(Andersson Cederholm 2003) 

 

Turismen och resandet har dock en baksida. Dahlstedt och Slavnics båda artiklar i antologin 

Perspektiv på turism och resande(2011) handlar om makt. Dahlstedt säger att resandet eller 

möjligheten till resande är en form av maktutövande. Vissa människor har möjlighet att resa 

medan många andra inte har det. Slavnic i sin tur visar hur illegal arbetskraft utnyttjas i 

Londons hotellvärld. Hotelldirektörer och chefer med makt och arbetskraft utan arbetstillstånd 

har inte några rättigheter och tryggheter i sitt arbete. Medans man i London använde främst 

immigranter från Europa så finns samma princip på alla turistdestinationer, från Thailand till 

Medelhavsområdet där billigare arbetskraft hämtas från Myanmar respektive Afrika. 

 

Josefina Syssner (2011) konstaterar i sin artikel att identitet blivit mer och mer intressant 

inom turismforskningen och reseindustrin. En resenärs identitet är starkt förbunden med de 

förväntningar denne har på en resa. Identiteter är varken medfödda eller konstanta, utan 

skapas och förändras med och av våra erfarenheter, en individ har ofta mer än en identitet. 

Identiteter behöver inte heller bara vara en individs, det finns även gruppidentiteter. För att en 

gruppidentitet ska uppstå behövs dels en yttre gränsdragning mot de som inte ingår i gruppen, 

men även en upplevd gemenskap inom gruppen, liknande referensramar är också en 

bidragande ingrediens för att en gruppidentitet ska uppstå. Denna gruppidentitet har t.ex. 

kunnat studeras hos personer som många år åkt på husvagnssemester och då haft en 

avståndstagande inställning till husvagnsnoviser. En annan aspekt där gruppidentiteten gör sig 

påmind är när någon väljer bort ett resemål eftersom det är ”för turistiskt” vilket alltså innebär 

att personen i fråga inte vill ta till sig identiteten som dussinturist. (Syssner 2011) 

3.1 Semester 

Ordet semester definieras på detta sätt av Nationalencyklopedin: ”Semester [...] arbetstagares 

årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.” Wikipedia definierar semester på 
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följande sätt: ” Semester är avtalad ledighet under ett visst antal av årets dagar. Semester kan 

vara lagstiftad eller vara resultat av kollektivavtal, och kan resultera i att semesterersättning 

betalas ut. I vardagligt tal används ordet även om själva semesterresan många åker på under 

till exempel sommaren eller skolornas sportlov.” 

 

När jag skriver om semester i denna uppsats menar jag alltså semesterresan, inte den 

lagstadgade ledigheten, även om det naturligtvis ofta sammanfaller. Som jag ser det finns det 

två olika former av semester idag. Dels den mer traditionella chartersemestern som går till 

söderns land, komfortabelt med transferbussar, gassande sol och hotellfrukost. Den andra 

formen är upplevelsesemestern, vilken kan genomföras som backpacker men kan även vara 

att fara på festival eller att bila genom Europa. 

  

Det är ofta backpackers som först börjar besöka en plats och sedan följer massturismen efter. 

Stora delar av Thailand, som resmål, upptäcktes av backpackers innan det blev var mans 

paradis. I Bangkok har en gata blivit något av ett backpackermecka. Denna gata innehåller allt 

från internetkaféer till hostels/vandrarhem, butiker, restauranger och informationscenter. 

Många backpackers tycker det är trevligt med gruppgemenskapen som skapas mellan 

personer som reser på samma sätt, samtidigt som man vill göra det autentiska vill man inte 

helt släppa det moderna, västvärldens komfort och även om man vill lära känna 

ortsbefolkningen är det ofta andra backpackers man lär känna. Det är även viktigt för 

backpackern att på olika sätt föreviga resan, dels är fotograferandet centralt, men även 

souvenirer intar en framträdande position. (Andersson Cederholm 2003) 

 

Min informant Richard berättar att han idag när han reser är mer ute efter att se ”det riktiga” 

än han var när han var mindre. Genomgående berättar mina informanter om att de varit på 

charterresor som yngre och då oftast tillsammans med hela familjen och vanligtvis till 

Medelhavet. Richard säger att han absolut skulle kunna tänka sig att åka på charter även idag, 

men i så fall bara för avkopplingens skull, om han skulle vilja uppleva något säger han att han 

skulle behöva resa mer självständigt, och bo mer som befolkningen på platsen han besöker. 

Richard har inte varit på någon backpackerresa, men hans ideal är klart inspirerade av 

verklighetsrörelsen som leds av backpackerkulturen. Han kan tänka sig att åka på charter men 

bara för att vara ledig, vill han verkligen lära sig något anser han att han måste vara närmare 
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verkliga människor. Jag skulle vilja kalla Richard för ”backpacker-light”. Samtidigt som han 

söker efter den autentiska kulturen och upplevelsen är han inte riktigt beredd att ge upp 

komforten av att inte vara backpackerturist, han bor gärna på hotell, på det sättet har han kvar 

en del av västs komfort, men får trots det uppleva vad han önskar, det autentiska. 

 

Sofia berättar om två resor som egentligen varit viktigast för henne. Dels en resa till Cypern 

med en god vän och sedan en resa till Afrika. Cypernresan är speciell för Sofia för att det var 

hennes första riktiga utlandssemester på egen hand utan föräldrar med sig, att det var 

charterresa är inget hon nämner och inte heller något hon tycker spelar roll. Sofias resa till 

Afrika får motsvara den andra sortens semesterresa, hon upplever något som få andra har gjort 

och resmålet är betydligt mer exotiskt än Medelhavet. Sofia har rest så pass mycket inom 

Europa att Afrika är mer exotiskt, om jag är krass är det helt enkelt mer att skryta med än EU.  

 

Mary har inte rest så mycket som Sofia när hon var yngre men hon har rest på chartersemester 

med familjen. Som äldre har hennes familj bytt från den traditionella semestern till att istället 

göra stadsresor. Mary uttrycker ingen önskan om att vara backpacker, men ser sig ändå inte 

heller som turist, en cityresenär som ser olika städer i Europa. På sina resor brukar hon dels 

handla, men även gå på teater och se andra lokala sevärdheter. En sak som skiljer dessa resor 

från den traditionella chartersemestern är att den oftast bara är en förlängd weekend.  

 

Anna har rest med charter som yngre. Dessutom har hon varit på flera konserter och 

festivaler. Hon ser sig själv som ganska berest, men hon påpekar även att resorna många 

gånger gått till samma orter. Anna har rest själv tillsammans med kompisar och sin pojkvän. 

Anna är en tydlig nöjes- och avslappningsresenär. Hon reser för att ha semester, ofta vid 

Medelhavet och till festivaler och andra musikarrangemang för att uppleva och förkovra sitt 

musikintresse. 

3.2 Affärs- och skolresor  

Sofia berättar att hon rest mycket med sin far i hans arbete. Hon tycker inte dessa resor räknas 

som riktiga turistresor, även om de brukade besöka turistiska platser som Disneyland. Hon har 

även rest med skolan. Sofia gör skillnad på resor där resan är målet och resor man gör för att 
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se någonting. Sofia är tydlig med att hon inte brukar köpa några souvenirer på de resor hon 

gör med sin pappa och skola. 

 

Richard har varit på skolresa tillsammans med sitt universitet. Han har även varit i Kina under 

en längre period för att studera kinesiska. Richard är tydlig med att han inte är intresserad av 

att vara turist, även om han erkänner att han nog är det ändå, han vill se den riktiga 

befolkningen och bo så likt de gör. Han letar efter det autentiska. Richard skiljer sig från Sofia 

eftersom han dokumenterar dessa resor rikligt med bilder och souvenirer. Detta kan ju ha att 

göra med att de dels är bara två, Sofia har rest mycket mer. 

 

Mary berättar att hon varit och rest med sin skola till Italien. Dit reste de för att studera de 

lokala vinerna. Mary behandlade dock denna resa betydligt mer som en semester än vad mina 

andra informanter gjorde med sina studieresor. Hon berättar att hon köpte med sig souvenirer 

till sina kusiner och viner till sig själv. Detta kan ju vara för att hennes studieresa gick ut på 

att besöka vingårdar och testa viner. De andra informanterna har besökt en specifik plats, 

Sofia t.ex. EU-parlamentet eller rest för att studera något, i Richards fall ett språk. Det kan 

även ha att göra med hur lång period man stannar borta. Mary var bara borta en vecka medans 

Richard var borda en längre tid och Sofia i sin tur oftast stannat kortare tid på de platser hon 

besökt.  

4. Souvenirer 

Det blir tydligt när jag har gjort mina intervjuer att det finns massor av olika souvenirer och 

att vad man ser som en souvenir varierar från person till person. Detta är 

Nationalencyklopedins (1995) definition: ”Souvenir [...], minnessak, särskilt en sådan som 

anknyter till en viss plats eller händelse.” och Wikipedia har följande definition: ”En souvenir 

är ett föremål som används som minne från en plats man har besökt. Det kan vara 

nyckelringar, askfat, anteckningsböcker, husgeråd som muggar, skålar eller skedar, kläder 

som t-shirtar eller hattar. Ibland har souvenirer ett tryck med platsens namn.” (Net 4) Om jag 

själv ska förenkla så råder det konsensus om att en souvenir är ett föremål som en person 

skaffar (köper eller tar) för att minnas något. 
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4.1 Magiska föremål 

Vamik D Volkan är den turkisk-amerikanska psykolog som myntade begreppet ”linking 

object” i sina studier av sorgeprocesser. Volkan säger det finns former av ”magiska” objekt 

som är accepterade i samhället. Detta är alltså föremål som får någon form av magisk förmåga 

för en person, detta kan vara turkläder man behöver för att vinna i en sport, dessa föremål är 

ofta en form av vidskeplighet. Dessa objekt har gemensamma drag med övergångsobjekt och 

sammanlänkande objekt, men personers behov och användning av dessa föremål når aldrig till 

en nivå för en klinisk diagnos. 

 

Ett övergångsobjekt är ett föremål som ett litet barn valt under första levnadsåret, ofta ett 

kramdjur eller en filt. Övergångsobjektet hjälper barnet att utveckla ett förstående om att det 

finns en värld runt barnet och att barnet kan klara sig utan sin mamma. Detta objekt får vid 

olika situationer ersätta modern och används för att söka tröst. Med åldern blir objektet 

mindre viktigt för barnet om det har en normal psykologisk utveckling. Om ett barn utsätts för 

något trauma kan denna process störas och barnet kan då få någon form av psykiska problem.  

Volkan säger att övergångsobjektets betydelse för patienten återkommer ifall den utsätts för 

någon form av trauma. Patienter med diagnoser som borderline, schizofreni och neurotiska 

patienter har ofta åter börjat använda övergångsobjekt för att söka tröst och känna trygghet.  

 

Volkan menar att ”linking objects” eller sammanlänkande objekt låter den sörjande ha maken 

att hålla en död vid liv eller välja att låta den dö, i patientens egen föreställningsvärld. Det 

sammanlänkande objektet fryser sorgeprocessen och låter inte den sörjande få komma ur sin 

sorg, men skyddar även den sörjande från att få en total depression. Det sammanlänkande 

objektet är en bro mellan den sörjande och det förlorade. Det sammanlänkande objektet är en 

form av det återkommande övergångsobjektet i vuxen ålder efter ett trauma. Men det 

sammanlänkande objektet är i Volkans arbete inte något positivt, tröstande, utan är något 

negativt som stoppar patienten från att leva ett liv utan sorg. 

 

Volkan konstaterar att sammanlänkande objekt förekommer i samband med förluster och 

liknar det vid Freuds ”token of triumph”, ett bevis för en seger över förlusten. Volkan har 

studerat sammanlänkande objekt som en del i sorg efter ett dödsfall, men han tror att liknande 

fenomen även förekommer i andra sorg/förlust tillfällen som skilsmässor.  
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Själv ser jag souveniren som en lättare form av sammanlänkande objekt. Souveniren är 

sammanlänkande med en person eller händelse, den låter oss hålla händelsen vid liv i vårt 

minne, hjälper oss att minnas. Men souveniren är inte lika stark som Volkans 

sammanlänkande objekt, det är inte heller något hämmande. Souveniren har troligtvis mer 

gemensamt med det Volkan kallar för accepterade magiska objekt. Souveniren är kulturellt 

accepterad och dess uppfattade magiska egenskaper är normalt aldrig stora nog att kräva 

någon klinisk diagnos. Men jag väljer att ändå se souveniren som ett sammanlänkande objekt. 

Om än dock lätt versionen av ett sammanlänkande objekt. 

4.2 Valet av souvenir 

Att välja souvenir under en resa är en process som den resande genomgår. Det finns olika 

självskrivna kriterier beroende på transportsättet. En turist som flyger måste anpassa 

souveniren efter de förutsättningar som finns i hand- och incheckat bagage. Beroende på 

vilket land man bor i och reser till kan det vara förbjudet att importera olika material, oftast 

växt- eller djurprodukter. Därtill kan det finnas lagstiftning som förbjuder utförsel av olika 

former av föremål från ett land, t.ex. antikviteter.  

 

När man ska välja en souvenir till sig själv finns det olika kriterier och preferenser från person 

till person. Sofia vill ha något stilrent, inget konstigt eller fult och absolut inte något turistigt. 

Hon vill köpa hantverk och saker som är specifika för området hon besöker. Sofia vill ha 

autentiska souvenirer annars kan man lika bra köpa dem hemma menar hon. Sofia ska 

specifikt leta efter någon souvenir för att räkna saken som en souvenir. Hon handlar också 

annat på resorna, alkohol och accessoarer oftast. Dessa ser hon inte riktigt som souvenirer 

utan mer som bruksföremål.  

 

Sofia köper inte kläder på resor, hon menar att de kläder som finns att köpa på turistresemål 

oftast är av dålig kvalitet. Sofia har samma krav på gåvosouvenirer som hon har på souvenirer 

åt sig själv. Dock säger hon att hon anpassar souveniren efter vem den är menad för. Hon kan 

tänka sig att köpa roliga ”dussin” souvenirer åt vänner men till familjemedlemmar är det 

viktigare med ”äkta” souvenirer.  
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Sofia berättar att hennes mamma tycker om att handla lokala produkter när hon är ute och 

reser, ofta lokalt hantverk som Sofia tycker är fint och passande. Det är tydligt att Sofia 

inspirerats av sin mamma när hon ska välja souvenirer, att hon lärt sig vad som är ”bra” och 

”dåligt” hemifrån. 

 

Det är inget jag skulle välja att ha [...] i min lägenhet. Ibland kan jag tycka att det är lite för turistvarning. 

Beroende på hur tallriken ser ut liksom ”Welcome to Egypt” och så är det en bild på en pyramid, då 

skulle jag aldrig kunna ha den. Men om tallriken är smyckad så att man ser att den är från Egypten, men 

det inte står rakt ut att jag varit där som turist. Då skulle jag kunna tänka mig att ha den. (Mary) 

 

Mary säger att hon brukar köpa souvenirer ibland. Hon säger att hon nog köpte mer 

souvenirer som yngre än hon gör idag. Mary säger att hon gärna köper saker man kan ha 

användning av. Detta kan bero på att hennes mamma förr tyckte att Mary köpte mycket 

”skräp” när hon var ute och reste. Mary brukar köpa med sig något litet till de i hennes familj 

som inte är med på resan. Till sina kusiner brukar det bli något vackert men billigt. Till andra 

brukar hon köpa souvenirer som är användbara. Detta för att de som fått souveniren ska 

komma ihåg henne när de använder föremålet. 

 

Anna säger att hon inte brukar tänka på att hon köper just en souvenir. Hon ser mer saken som 

något hon vill ha, ett fint smycke eller en bra parfym. Det blir en souvenir först när hon 

kommer hem. Anna berättar att det ibland händer att hon köpt något på semestern som hon 

sedan inte har någon användning av hemma. Hon menar att det inte riktigt finns tillfälle att 

använda souvenirkläder när man är hemma i Sverige. Det är alltså lite pinsamt att skrika ut 

vart man rest med sin tröja, enligt Anna. Anna säger att hon lägger mer vikt vid souvenirer 

hon köper till sig själv än till andra och att hon är väldigt dålig på att köpa gåvor när hon är på 

semester.  

 

Richard säger så här när han ska välja en souvenir: ”Ett objekt som är typiskt för den kulturen 

eller samhället som jag har besökt.[...]Och då inte något turistaktigt. Så genuint som möjligt.” 

Som citatet visar är Richard inte intresserad av något turistigt. Han pratar mycket om att han 

vill se den riktiga kulturen och lokalbefolkningen och väljer lite udda föremål som souvenirer. 

Han är tydlig med att det gärna ska vara föremål som även den lokala befolkningen ska kunna 
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tänkas ha i sina hem. Richard köper helst prydnadsföremål eller religiösa föremål från platsen. 

Han brukar också köpa med sig lokala matsaker, han köpte bland annat te i Kina.  

 

Richard berättar att han när han var mindre köpte en dolk under en charterresa till Bulgarien, 

han menar att redan där var han intresserad av det autentiska. Själv tror jag att dolken var en 

ganska vanlig souvenir som en pojke skulle vara intresserad av, jag vet inte så mycket om den 

bulgariska kulturen för att säga om dolkar är vanliga eller inte, men man kan hitta dolkar på 

de flesta turistresemålen. Jag tolkar denna anekdot mer som ett sätt att legitimera en ”dussin” 

souvenir.  

 

Richard följer ungefär samma process när han väljer en souvenir som ska vara till en gåva. 

Det ska vara något genuint/autentiskt och typiskt för kulturen på platsen han besöker. Han 

säger själv att han nog förstår att de andra kanske inte alla gånger kan förstå hans val eller vad 

sakerna betyder men han tycker ändå att det är viktigt att välja något lokalt, annars kunde ju 

souveniren köpts någon annanstans.  

4.4 Souvenirens status 

En souvenirs status förändras med tiden. Ofta är souvenirer en resenär köper inte värt något 

taget ur sin kontext, en souvenir har betydelse för den som köpt den. Mellan 1880 och 1950-

talet var det vanligt att resande ur arbetarklassen i England reste till Blackpoolområdet. Det 

var vanligt att resenärerna tog med sig porslin som souvenirer hem. Att ta med souvenirer till 

de där hemma var nästan obligatoriskt för semestrande från arbetarklassen under denna 

period. Idag har dessa souvenirer förlorat sin status och ses allmänt som något kitchigt. Att ta 

med souvenirer eller gåvor till personer som inte deltar i en resa är en gammal sed.  

 

Porslinsgåvor var oftast till kvinnorna, dessa visades även upp för att på så sätt kunna känna 

stolthet för hemmet. Souvenirer som Blackpoolporslin är speciella i och med att de idag 

saknar monetärt värde och endast är viktiga för de personer som fått dem som gåvor. Med 

tiden har dessa souvenirer blivit samlingsföremål, detta eftersom deras låga status och värde 

har gjort dem sällsynta. (Mars & Mars 2000) 
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En annan form av souvenir som förlorat sin status är björktavlan. Denna svenska/nordiska 

souvenirform var alltså en skiva björk med ett påklistrat vykort eller ett målat motiv från en 

plats i Sverige. Dessa tavlor var vanligt förekommande souvenirer i Sverige i mitten av 1900-

talet för att sedan helt försvinna ur utbudet av turistvaror. Staffan Backlund skriver att 

fenomenet björktavlan inte finns representerat i Nordiska museets samlingar. 

 

I Postfuturistiska sällskapets publikation Björktavlan i våra hjärtan finns en text av Eva 

Londos där hon berättar om sin vän som samlar på björktavlor och har valt att smycka sin 

toalett med dessa. Vännens ursäkt för att samla på dessa tavlor var att hon tyckte om att gå på 

loppmarknader och ville då ha något billigt att leta efter, sedan menade hon att björktavlorna i 

sin kitchighet blev ett sätt att distansera sig från ”den goda smaken” eller ett sätt att sätta sig 

själv över den rådande smakhegemonin, att göra sig speciell.  

 

Men björktavlan har börjat komma tillbaka, Eva Londos text visar att den nu är i början av 

samlarobjektstadiet. Därtill finns det idag även den finska konstnären som kallar sig Rosa 

Liksom, Anni Ylävaara, som använder sig av björktavlan som konstform. Dessa två exempel 

kan vara tecken på att björktavlan är på väg att vända statussvackan. (Backlund & Håkansson 

1999) 

 

Sofia berättar att hon har souvenirer från när hon var liten som hon egentligen inte längre 

sätter något värde på. Hon har dem kvar hemma hos sin mamma men kunde lika gärna göra 

sig av med dem. Sofia nämner egentligen bara två olika souvenirer som betyder något, dels en 

giraff i trä som hon köpte under sin Afrikaresa och de souvenirer hon köpte när hon besökte 

Cypern tillsammans med en vän. När hon var mindre fick hon dockor av sin far och farbror 

som hon tycker är viktiga, men som hon inte själv är intresserad av att varken ha framme i sitt 

hem eller fortsätta samla på. Hon vill dock spara dem för att kanske ge dem till sina egna 

barn. Sofia säger att hon kommer att uppskatta även sin mammas souvenirer om hon en dag 

får ta över dessa. Detta för att hon ser sin mamma som en kvinna med god smak, hon 

beskriver de souvenirer som mamman har som vackra och stilfyllda.  

 

Anna tycker inte att det finns någon rangordning mellan souvenirer, men hon konstaterar att 

det finns föremål som är mer eller mindre användbara efter semestern. Hon köper själv 
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mycket kläder och smycken som souvenirer och berättar att hon numera har det mesta 

undanstoppat, att hon växt ifrån sin tidigare stil. Hon misstänker även att hon har gjort sig av 

med souvenirer utan att reflektera över det. När hennes barndomshem såldes sorterade hon ur 

sitt rum och hon tror att hon då gjorde sig av med en del souvenirer. 

 

Mary har klar rangordning mellan souvenirer. Gåvor man får är klart mindre värda för Mary 

än de souvenirer hon själv skaffat sig. Gåvans betydelse varierar på vem som givit den och i 

vilket sammanhang. Mary brukade köpa souvenirer som hennes mamma kallade skräp, saker 

utan någon form av nytta. Mary tycker att souvenirers betydelse minskar med tid, med 

undantag av souvenirer med en starkare personlig koppling. Hon menar att många souvenirer 

slits och slängs efter ett tag, t.ex. smycken.  

 

Richard är tydligt engagerad i sina souvenirer. Han tror inte att det finns någon status eller 

rangordning mellan souvenirer. Det är dock tydligt att han trots allt inte vill äga typiska 

turistföremål, detta betyder ju att han ser dem som mindre värda, eller åtminstone som mindre 

intressanta. Richard menar att han idag köper souvenirer för livet, eller åtminstone för en lång 

tid. Han tror inte ens han skulle kunna slänga en souvenir ens om den gått sönder. Richard 

säger att han lägger ner tid på att välja ut en souvenir och att han köper den för att äga den en 

mycket lång tid. Richard förstår att han nog kan tröttna på dem, eller kanske köpa andra 

souvenirer men säger att han då kommer att lägga undan dem i förråd istället för att göra sig 

av med dem.  

5. Hemmet 

Jag börjar kapitlet med detta citat av Agree som handlar om tonåringarna och deras rum. Jag 

tycker det även är ganska talande för bostäder i allmänhet; ”De går till sängs där och de 

vaknar där. De spelar sin musik där och gör sina hemläxor där. De använder det när de 

granskar sitt utseende eller funderar över sitt liv. De vistas där när de vill dra sig undan från 

övriga [...]” (Agree 2002b) 

 

Jag tycker det är ganska talande att se var i hemmet man förvarar en sak för att berätta vilken 

status denna sak har. En sak man är stolt över visas upp och en sak man skäms över göms 
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undan. Det är intressant att se hur vi behandlar våra föremål, för mig speciellt att se hur vi 

behandlar våra souvenirer i hemmet. Jag tror att man ganska bra kan se vilken identitet en 

boende tillskriver sig genom att se på deras hem, jag anser att vi konstruerar vår egen identitet 

genom vårt hem. 

 

Souvenirer som visas upp i hemmet kunde förr vara ett bra sätt att alltid ha något att samtala 

om eller ett sätt att visa på status. Det fanns råd om hur man bäst använde sina souvenirer för 

att imponera på sina gäster. I det fall när souvenir porslin användes vid middagar fanns det 

som ett tips om att värdarna skulle låta det dröja 10-20 minuter efter huvudrätten innan 

efterrätten serverades så att gästerna skulle få tid att studera och kommentera faten vid deras 

platser. (Mars & Mars 2000) 

5.1 Hemmets konstruktion 

Maria Fuentes konstaterar i sin avhandling att hemmet i Sverige är en del av den rådande 

konsumtionskulturen, detta är en kultur där mening skapas och sprids genom marknaden. Man 

formar sitt hem genom beslut som involverar kommersiella företag och media och tillgången 

till inredningsmarknaden för idéer och föremålen har blivit allt viktigare. Det som skiljer en 

bostad från ett hem är att bostaden är en plats att bo på, men ett hem är en plats man känner 

sig fäst vid. Fuentes konstaterar att hemmet i mycket forskning har framställts som en 

konstant plats där varor förvandlas till ägodelar. Hemmet ses även i viss forskning som en 

plats där maskulinitet och femininitet skapas, förhandlas och förändras. Fuentes skriver att 

hemmet är en process där klass, kön och etnicitet förhandlas genom att forma inredningen 

efter rådande ideal och blir en förbindelse mellan individen och samhället. 

 

Fuentes inriktar sin avhandling på hur bostaden blir ett hem genom konsumtion av inredning. 

Hennes avhandling utgår från en grupp unga män som intervjuats med vissa intervaller i de 

hem de lever i olika skeden av sitt liv, under den första intervjuomgången är flera av 

informanterna fortfarande studenter. Som student bor man ofta i bostäder med begränsningar, 

lägenheterna är små, man bor där endast under en viss tid, studentbostäder får man bara bo i 

som studerande och andrahandskontrakt är ofta tidsbestämda och möjligheten att förändra 

bostadens utseende är starkt begränsat.  
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Fuentes konstaterar att dessa begränsningar gör att hemmet skapas på speciella sätt. Ett sätt att 

hantera begränsningarna är att hålla antalet ägodelar lågt, prioritera ägodelar som behövs i 

vardagen och betydelsefulla personliga föremål som fotografier, instrument och skivor. 

Fuentes berättar om en informant som använde sig av en ärvd tavla för att sammanbinda 

informanten med sitt tillfälliga boende. Genom att bruka personliga föremål markeras hemmet 

som den boendes område. (Fuentes 2010) 

 

Agree finner i sin undersökning av tonårsrum att rummets estetik är betydligt viktigare för 

flickor än pojkar. Enligt hans undersökning verkar det som om pojkar finner enskilda objekt 

som mer viktiga och tjejerna uppfattar helheten i större grad. Agree menar att ungdomarna 

genom valet av väggutsmyckningar visar såväl intressen som estetisk smak. (Agree 2002b) 

5.2 Identitet i hemmet 

Sven Mörch och Anne de Haas menar att ungdomsrummet organiserar olika delar av 

ungdomens liv och samtidigt hjälper den unge att organisera det samma. För tonåringarna i 

undersökningen var det viktigt att föremålen i deras rum utstrålar ungdom, för att skapa ett 

ungdomsrum är det viktigt att andra skeden av livet, som barndomen, tonas ned. På samma 

sätt visade ungdomarna genom sin inredning i rummet sin identitet, ur många aspekter, t.ex. 

kön eller subkultur. (Mörch & de Haas 2002b) 

 

Det anses att tonårslivet är en övergångstid då individen ska lära sig vara vuxen. Mörch och 

de Haas menar dock att denna syn inte stämmer längre, istället för att se ungdomstiden som 

något man växer ifrån ska man se ungdomstiden som en process när man lär sig vara ungdom 

samtidigt som man blir vuxen. Mörch och de Haas kommer fram till att ungdomar ofta samlar 

på minnen i samband med att de inreder sitt rum. När förändringar i rummet görs väljer 

ungdomen ur nutidens perspektiv att bevara delar av dåtiden. (Mörch & de Haas 2002a)   

 

Willy Agree har i projektet Nordiska tonårsrum studerat fyra estetiska fält i ungdomsrummet 

som framträder genom olika artefakter i rummet; musik, affischer, böcker och datorer. Han 

ser dessa som estetiska eftersom de utsätts för en smakbedömning. (Agree 2002a) 
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Agree säger att musiken allmänt är en signal för ungdom, dock finns det tydliga genrer som är 

tabu för ungdomen, musik som associeras med barn är inte bra och klassisk musik verkar det 

som om de ännu är för unga för att uppskatta. Jag skulle säga att ungdomarna i studien ännu 

inte har haft tid att tillägna sig det. Genom musikintresset kan en ungdom visa sin kulturella 

position och vilka man identifierar sig med. (Agree 2002a&b) 

 

Agree konstaterar att konstaffisher kan vara ett tecken för mognad, eller önskad mognad. Han 

ser att dessa är ”på väg in” i ungdomarnas rum när studien genomfördes. Böcker förekommer 

i ungdomarnas rum och vissa har ett litteraturintresse, dock är det få som anser att deras 

böcker har någon större betydelse för dem. Agree konstaterar att alla ungdomars berättelser 

om deras rum på något sätt visar på utveckling och uppväxt. (Agree, 2002a) 

 

Sofia har tydligt inrett sitt hem för att verka vuxen. Hon har varit nog med att det ska vara 

modernt, ljust och snyggt. I Sofias bokhylla har kurslitteraturen en tydlig plats och Mac 

datorn ligger oftast på sängen eller bordet. Inredningen verkar utstråla professionalitet och går 

väl ihop med en framtida karriär som jurist. De souvenirer som Sofia har i sitt hem är ett 

snapsglas och en staty, båda från en resa tillsammans med en vän. Glaset är undanstoppat i ett 

av köksskåpen. Statyn har hedersplatsen överst på hyllan i hennes rum. Denna staty passar in i 

bilden som blivande jurist, medan snapsglaset inte gör det. Snapsglaset passar inte in i den 

professionella identitet som Sofia skapat med sitt hem.  

 

Annas souvenirer tar ingen plats i hennes offentliga hem. Hon förvarar kläder i garderoben 

eller undanstoppat i förråd och parfymer och smycken förvarar hon i toalettskåpet. Hon 

berättar att hennes familj inte hade några souvenirer hemma när hon var yngre. Hennes 

mamma tycker om att ha rena, tomma ytor. Anna har mycket saker i sitt rum, men då mer av 

andra former av minnesföremål än souvenirer.  

 

Mary har inte några souvenirer framme hemma. Hennes hem visar klart hennes intresse för 

bugg och 1940-60-talen. Hon har fyra bilder med pinuppor på väggen. I övrigt är bostaden 

modernt inredd. Hennes mamma hade mycket kylskåpsmagneter, men Mary har själv 

medvetet inte satt upp några hemma hos sig. Hon vill ha det lätt att göra rent. Jag tror att 

denna inställning kommer från utbildningen och arbetet inom restaurangbranschen.  
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Mary har valt att ha framme en nalle hon fått i gåva av sin pojkvän. Hon har valt att ha den 

framme eftersom hon dels vill visa för sin pojkvän hur mycket hon uppskattade gåvan, men 

även för att hon tycker om att berätta historien om hur hon fick den när någon ser och 

anmärker om nallen. Utom nallen har inte Mary några souvenirer framme. Hon tycker att det 

är viktigare att ställa fram julklappar och födelsedagspresenter än att ställa fram egna 

souvenirer.  

 

Richard är den av informanterna som tydligast visar upp sina souvenirer i sitt hem. Han har 

gjort ett uttalat försök att integrera dem i sitt hem. Richards souvenirer finns främst i hans 

vardagsrum, på väggarna och i en hylla. Richard säger att det är viktigt att hans souvenirer 

finns men att det är för sin egen skull, inte för att visa upp dem för besökare. Richard vill att 

han souvenirer ska vara en naturlig del av hans hems inredning. Jag tror även att det finns en 

vilja att visa upp en berest person med en viss kunskap om den asiatiska kulturen. Det 

asiatiska har ju även varit på modet i västerlandet och därför kan denna form av inredning 

vara ett sätt att framstå som modern, men äkta, eftersom sakerna faktiskt är köpta i Asien. 
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6. Avslutande diskussion 

Jag kan börja med att konstatera att åtminstone mina informanter framstår som ganska 

beresta. Även om det bara är fyra stycken tror jag att dessa är ganska typiska för studerande 

vid högskolor i Sverige. Vi lever i mobilitetens livsålder. Aldrig förr har resandet varit så 

enkelt och utbrett som det är idag och det återspeglas i samhällets ungdomar. De flesta flyttar 

långt inom landet och ibland även över landsgränser för att studera. Många åker på 

utbytesstudier och andra testar på att arbeta utomlands. 

 

Det har aldrig varit så enkelt att resa som det är idag. Inom EU reser medborgare fritt över 

gränserna utan visum, även andra länder slopar behovet av visum. De som inte gjort det har 

mycket enklare sätt att ansöka om dessa. Charterresan har gjort solsemestern till var mans 

möjlighet att komma bort från Sverige. Allt fler yrken kräver en resande arbetstagare och 

möjlighet att arbeta på tåg och flyg har gjort pendlandet till och från arbetet allt vanligare. Det 

är inget ovanligt att ungdomar reser och söker det stora äventyret, den så kallade 

backpackerkulturen växer och växer, vare sig om ungdomen tågluffar genom Europa eller 

backpackar genom Sydostasien är man en del av denna nya form av massturism. 

 

Men jag intresserar mig inte främst för resandet, utan produkten av resandet, minnet från 

resan, souveniren. Souveniren är en form av Vamik D Volkans sammanlänkande objekt. 

Souveniren är en länk mellan resenären och resan den varit på. Det första som påverkar hur 

man väljer souvenir är vad för resa man är på och vem souveniren är menad för. Det finns en 

gemensam åsikt bland mina informanter om souvenirer. Det är att man vill ha något autentiskt 

och absolut inget ”turistiskt”. Att vara turist men inte kännas vid identiteten tror jag är ett 

tecken för tiden. Är man turist är man tydlig med att man vet om det och inte bryr sig. Att åka 

på charter är ok, bara man inte försöker göra något annat än vara just charterturist. 

 

Det är resans betydelse för individen som avgör souvenirens betydelse. Det är till och med 

betydelsen som avgör om det finns någon souvenir efter resan. Jag har sett att ju viktigare en 

resa är för personen som gör den desto vanligare blir det att resan förevigas med en souvenir 

och desto mer uppskattas souveniren efteråt.  
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Det är tydligt att mina informanter gör skillnad på resor man måste göra och resor man vill 

göra. En resa man måste göra för att sedan åka hem igen, detta kan vara studieresor eller 

affärsresor och det verkar som att dessa resor inte har så stor betydelse för mina informanter. 

De är åtminstone inte betydelsefulla nog att behöva förevigas med souvenirer. Sofia berättar 

om hur hon följde med sin far på affärsresor men inte såg sig själv som turist, även om 

resorna inbegrep besök vid turistmål och Disneyland. Inte heller köpte de några souvenirer 

under dessa resor. Däremot berättade hon att hon fick souvenirer av sin far när han ensam 

hade varit på resor.  

 

Studieresan är något slags mitt emellan semestern och ”måste” resan. Richards vistelse i Kina, 

var otroligt viktig för honom och det visar sig i antalet souvenirer och deras centrala plats i 

hans hem. Mary hade rest till Italien med sin skola, hon köpte med sig souvenirer till familjen 

men bara konsumtionsvaror åt sig själv. Detta kan ha att göra med att unga familjemedlemmar 

mer uppskattar en bestående gåva och en vuxen hellre köper något man kan ha användning av 

och som är förgängligt, alltså inget som kan bli en del av en allt för stor hög med ägodelar. 

Mina informanter pratar om att de brukar eller kan tänka sig att åka på de traditionella 

charterresorna. Men samtidigt är det tydligt att de inte ser dessa resor som lika speciella som 

andra former av resor. Chartersemestern har blivit ett sätt att koppla av, festa och bli 

brunbränd, men inte ett sätt att utveckla sig själv eller lära sig nya färdigheter. Jag får känslan 

av att på semestern vill man koppla av, sluta tänka och bara vara. Detta inkluderar att man inte 

är intresserad av att tänka på det där hemma inklusive de personer som är hemma.  

 

Det är tydligt att mina informanter med åldern blivit mer återhållsamma med att köpa 

souvenirer till sig själva, samtidigt är det tydligt att souveniren verkar vara mer ämnad för 

yngre människor. Mary köper souvenirer till sina yngre kusiner. Sofia berättar om hur hon 

fick souvenirer av sin far när han hade varit ut och rest. Anna berättar att hon köpte mer 

souvenirer som yngre. Den som står ut av mina informanter är Richard som har börjat köpa 

mer souvenirer på senare år. Detta kan bero på att han som yngre inte reste lika mycket som 

mina andra informanter.  

 

När man väl kommit hem från en resa och tagit någon minnessak med sig, vad händer då? 

Vad händer med souveniren efter resan? Hur hanteras den i hemmet och påverkar den 
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inredningen? Gullestads fyra aspekter anser jag kan användas när man ska undersöka klass 

och även när man är intresserad av föremålet, detta genom att använda andra och tredje 

aspekten. Föremålets vikt kan man se av vilken position det får i rummet jämfört med de 

andra föremålen i hemmet. På samma sätt tycker jag att man kan använda sig av Bourdieus 

teori om habitus och smak när man ser ett hem. Hemmet är enligt mig en produkt av habitus, 

en arena där man visar upp den position man intar, eller vill inta i det sociala rummet. 

 

Mina informanter äger alla någon form av souvenirer och har dem hemma hos sig eller hos 

sina föräldrar. För Sofia verkar inte souvenirerna ha så stor betydelse, hon är tydlig med att 

hon inte köper så mycket souvenirer. Av de två souvenirer hon har i sitt eget hem är en 

framställd och den andra undangömd. Sofia har en tydlig professionell identitet, eller strävar 

efter att vara vuxen och proffsig. Det kan man se på hennes hem, rent och stilrent, mycket vitt 

och inte några större spår av att det skulle vara en ung vuxen som bodde i lägenheten. Den 

cypriotiska sten statyn fungerar i ett modernt, vuxet hem. Ett snapsglas med tryck från samma 

ställe skickar inte ut en signal om mognad, snarare dras tankarna till nordiska ungdomars 

festsemestrar på Medelhavsöar. 

 

Mary har inte sina souvenirer framme i sitt hem, hon värderar högre att visa upp gåvor från 

vänner och familj än att visa upp egna souvenirer. Detta kan vara ett drag av att hon idag 

gärna köper förtärbara souvenirer som vin och godis framför den traditionella souveniren. En 

annan orsak kan vara hennes vilja att ha det lätt städat, ett utslag av detta är kylskåpet utan 

kylskåpsmagneter i köket. Minnessaker är viktiga för Mary såväl souvenirer som brev och 

dopgåvor, men hon väljer att ha dessa undansatta och tar fram dem när hon är själv eller för 

att visa utvalda gäster. Mary kan ses som lite mer privat än mina andra informanter. 

 

Anna har inte några souvenirer framme, detta beror på att hon inte äger några prydnads 

souvenirer utan har handlat kläder, smycken och parfymer på resor. Anna har dessa 

tillsammans med andra ägodelar och sätter inte så stor vikt vid sina souvenirer. Anna har det 

minst vuxna rummet av mina informanter. Detta kan bero på att Anna var den som är mest 

nyinflyttad i sitt boende eller för att hon bor i ett korridorrum medans mina andra informanter 

alla har egna lägenheter. Det kan även ha att göra med att Anna inte ännu känt något behov av 

att ”växa upp”, hon har redan bytt stil från en tydlig ungdomsstil till en något vuxnare klädstil 
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sedan hon började studera på universitet. Kanske kan det vara ett sätt att bevara en del av 

känslan av tonåren med att inte vara för vuxen i inredningen? 

 

Richard är den som lägger störst vikt vid sina souvenirer. Han har aktivt sett till att ha dem 

med i sin inredning. Han har dem klart synliga i sitt vardagsrum och de har fått en 

dominerande ställning i hans inredning. Det är tydligt att Asienintresset är en stor del av 

Richards identitet, detta dels med att han inrett sitt hem med saker köpa under sin Kina 

vistelse men även genom att utöva kampsport och dricka kinesiskt te. Richard är tydlig med 

att han har framme sina souvenirer för sig själv och inte för att andra ska se dem. Själv tror 

jag att en del av honom vill att hans gäster ska se och beundra dem. Jag kan konstatera att 

souvenirerna har blivit en del av Richards identitet, de har en stor betydelse för honom.  

Det är tydligt att souvenirernas status förändras. Om man ser på saken krasst är ofta en 

souvenir något som är billigt att producera och tillverkas i stora kvantiteter. Detta gör att 

redan från början saknar souvenirerna en ekonomisk betydelse. Betydelsen i souveniren finns 

i relationen till individen som äger den. En souvenir är inget värd utan ett band till den. Men 

vi kan också se hur en souvenirgrupps status förändras. 

 

I min text har jag använt mig av Blackpoolporslin i England och björktavlor i Sverige som 

exempel på souvenirgrupper. I båda dessa fall kan vi se hur en väletablerad souvenirsort blivit 

omodern och försvunnit ur sortimentet. När dessa billiga souvenirer avsedda för semestrande 

arbetarklass inte längre var lika eftertraktade som souvenir slutade dessa att tillverkas. När 

sedan ägaren till dessa souvenirer rensade ur sina tillhörigheter sågs inte dessa som värdefulla. 

Därför sorterades dessa bort och eftersom de var utan värde slängdes de. Denna utveckling 

ledde till att dessa souvenirtyper blev ovanliga, vilket har lett till att de fått samlarstatus. I 

björktavlans fall kan vi även se en begynnande comeback, detta genom att en finsk konstnär 

börjat använda sig av detta konstformat. 

 

Mina informanter har alla rest som yngre och köpt souvenirer, även om de inte alla gånger vill 

erkänna det är det tydligt att souvenirer från barndomen förlorar sin betydelse med åldern. 

Sofia berättar att hon har souvenirer hemma hos sin mamma, men konstaterar att dessa nog 

kunde sorteras bort. Dock vill hon spara sin samling med dockor för att någon dag kunna ge 

dem vidare. Mary berättar om hur hennes mamma tyckte att hon köpte ”skräp” och hon 
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konstaterar att hon kunde göra sig av med souvenirer om hon inte hade någon användning för 

dem eller om de gick sönder. 

 

Anna är den som lägger minst betydelse vid sina souvenirer. Hon konstaterar att hon nog 

redan gjort sig av med mycket souvenirer utan att tänka på saken när hon städade ur sitt rum i 

barndomshemmet. Hon säger att hon idag sparar mycket souvenirer mest som minnen av 

hennes tidigare stil än som reseminnen, men hon har inte heller en så nostalgisk inställning 

och menar att hon med tiden kommer att göra sig av med sina äldre ägodelar, eller åtminstone 

sortera ur. 

 

Richard är den av mina informanter som lägger störst betydelse vid sina souvenirer. Han säger 

att han idag köper souvenirer för livet och att han nog skulle ha svårt att göra sig av med dem. 

Om han tröttnar på dem kommer han att ställa undan dem istället för att göra sig av med dem. 

Richard hade svårt att komma ihåg vilka souvenirer han köpte som mindre och den dolk han 

berättar om finns inte i hans nuvarande hem. Detta tolkar jag som att den inte är tillräckligt 

betydande för att tas med utan istället får vara hemma hos föräldrarna, alltså att den har lägre 

status idag än hans nyare souvenirer. 

 

Det är för mig tydligt att souvenirer förlorar sin betydelse med tiden, speciellt för en individ 

som reser och fortsätter resa kommer det alltid att finnas nyare minnen och nyare souvenirer 

som jag tror tränger undan de äldre. Därtill kommer det de skeden i livet när vi måste se om 

vårt hus och sortera i prylarna, ofta är det mindre betydande souvenirer som får stryka med. 

Minnen bleknar och utan minnen är souveniren inget mer än en, oftast, billig sak inköpt 

utomlands. Jag tror att mina informanter skulle ha sett en liknande utveckling med sina 

nuvarande souvenirer som de sett med sina barndomssouvenirer ifall jag intervjuade dem igen 

om tio år.  

 

Som jag skrev. Minnen bleknar. Livet fortsätter. Personer och relationer förändras. 

Souveniren är den samma och ofta slutar den som den börjar. Ett objekt utan betydelse. 
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