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Sammanfattning: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den senmoderna människans åsikter yttrar sig 

gällande utbildning, arbete, fritidssysselsättning, resor, konsumtion och tro. Vidare vill jag 

undersöka ifall informanterna och deras åsikter kan kopplas samman med Mary Douglas 

teorier om kulturella typer och hur det yttrar sig. Jag vill även analysera om de är 

klassificerbara som David Brooks nyligen introducerade typ, BoBos. Slutligen vill jag 

undersöka huruvida mina informanter är typiska för dagens senmoderna samhälle. Den 

slutsats jag kom fram till var att informanterna är typiska för dagens senmoderna samhälle 

och att har de karaktäristiska drag som med fördel kan hänvisas till BoBos. De är 

individualistiska, relativistiska och delvis paradoxala, vilket också är tydligt i deras åsikter om 

hur de själva kan kategoriseras som grupp.  

 

Abstract: 

The purpose of this study is to examine how the late modern man's opinions manifest 

themselves with regards to education, work, leisure, travel, consumption and faith. 

Furthermore, I examine whether the informants and their views may be linked to Mary 



  

Douglas's cultural theory of cultural types. I also want to analyze whether they are classifiable 

as David Brooks` recently introduced type, BoBos. Finally, I examine whether my informants 

are typical of today's late modern society. The conclusion I came to was that the informants 

are typical of today's late modern society and that they usefully can be referred to as BoBos. 

They are individualistic, relativistic and partly paradoxical, which is apparent in their views of 

themselves as being classifiable as a group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord 

Min uppsats har kommit till tack vare flera personers engagemang och stöd. 

 

Mina smarta informanter ; Tack för att ni tog er tid! Jag uppskattar erat deltagande och 

engagemang. Utan er hade uppsatsen inte kommit till.  

 

Mamma och Pappa – Tack för erat evinnerliga stöd och kärlek. 

 

Sussi – Min kära storasyster; trots distansen är du mig alltid nära. 

 

Daniel – ♥ 

 

Anna-Karin , Linda  och Annette; Mina snälla, roliga och fikagalna klasskompisar! Tack för 

alla mysiga pratstunder! 

 

Björn  – Tack vare dina tänkvärda och intressanta föreläsningar om Douglas föddes mitt 

intresse för kulturella typer och således denna uppsats.  

 

Mitt största Tack riktar jag till min underbara handledare Åsa. Ditt glada humör och dina 

skarpa kommentarer och framför allt din motivation har lett mig genom mina studier vid 

institutionen och uppsatsen!  

 

TACK!  
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Inledning 

Vem är den senmoderna människan? Vad utgörs den av och finns det egenskaper som har 

blivit till normer eller stereotyper? Finns dessa överhuvudtaget i dagens hybrida och rörliga 

värld? Dessa funderingar ställer jag mig själv när jag ser dagens moderna samhälle. Något 

som anses vara typiskt för senmodernism är det växande intresset för samhällsanalyser av det 

senmoderna samhället, vilket i sig är en modern företeelse. Det har även bidragit till att 

förändringsprocesser och kulturella fenomen och deras betydelse för samhällsutvecklingen 

har fått större uppmärksamhet. Jag fortsätter i samma spår; jag vill veta hur den senmoderna 

människan är! Innebär dagens valmöjligheter i delar av västvärlden att den senmoderna 

människan är en flexibel och heterogen individ eller kan man betrakta den som en homogen 

kategori? 

 

Studier om identitet är i dagens samhälle ytterst intressant med tanke på globaliseringens 

framväxt och den rörelsedynamik som finns. Utifrån Thomas Hylland Eriksens 

etnicitetsbegrepp som han förklarar som ”fortlöpande processer” (Hylland Eriksen 2003:175) 

undersöker jag hur Mary Douglas kulturella typer och David Brooks teori om en ny kulturell 

typ, Bourgeoise Bohemians (BoBos), passar in på tre informanter som jag intervjuat kring 

deras liv och åsikter om utbildning, arbete, fritidssysselsättning, resor, konsumtion och tro.  

 

Senmodernism, som jag väljer att benämna denna tidsperiod som vi lever i nu, är präglad av 

stark rörlighet. Globaliseringsprocesser, multietniska samhällen, Internet och 

informationssamhällen är vanliga fenomen i en komplex och kanske även förvirrande 

tidsålder. Just därför tycker jag att det är intressant att undersöka hur människor organiserar 

sig och vilka deras tankar är. Finns det anledning att tala om nya grupperingar av människor 

på basis av liknande livsstilar och värderingar, eller karaktäriseras det senmoderna samhället 

av individualister som ogärna låter sig klassificeras? 

 

Eftersom denna uppsats grundar sig på iakttagelser och analyser jag gjort i Sverige samt att 

informanterna är svenskar ger det ett svensk perspektiv av dagens senmoderna samhälle samt 

informanternas (svenska) syn på livet. Jag vill undersöka hur dessa tre individer betraktar sig 

själva, vilka värderingar de har och om det är så att de utgör den kulturella typen som Brooks 

benämner som BoBos eller att de inte låter sig kategoriseras överhuvudtaget? 
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Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera hur informanternas åsikter yttrar sig gällande utbildning, 

arbete, fritidssysselsättning, resor, konsumtion och tro. Vidare vill jag undersöka ifall 

informanterna och deras åsikter kan kopplas samman med Mary Douglas teorier om kulturella 

typer och hur det yttrar sig. Jag vill även analysera om de är klassificerbara som David Brooks 

nyligen introducerade typ, BoBos. Slutligen vill jag undersöka huruvida mina informanter är 

(stereo)typiska för dagens senmoderna samhälle.  

 

Frågeställning 

Utifrån det syfte som förklarades ovan ska frågeställningen konkretisera det jag vill 

undersöka.  

 

Hur yttrar sig den senmoderna människans åsikter och attityder om utbildning, arbete, 

fritidssysselsättning, resor, konsumtion och tro? 

 

Kan Douglas och Brooks teorier om kulturella typer appliceras på informanternas 

åsikter och levandssätt och är de typiska för det senmoderna samhället? 

 

Avgränsning 

Olika avgränsningar har gjorts till uppsatsen. Jag valde tre intervjuer eftersom jag vill 

åstadkomma djupintervjuer med informanterna och enligt den tidsram som fanns var det 

lämpligt att intervjua just tre personer. Likaså var det passande att intervjua vänner till mig 

eftersom jag anser att de framhäver tendenser som kan vara typiska för den senmoderna 

människan då de är unga urbana människor. Viktigt var även att de har en fast anställning. 

Detta med anledning att jag i intervjun ställer frågor kring konsumtion. Ifall de hade varit 

exempelvis studenter hade de (troligtvis) inte varit så köpstarka och eftersom konsumtion är 

en intervjukategori anser jag att det är passande att informanterna har en anställning. De 

kategorier som genomsyrar uppsatsen är härledda från David Brooks bok ”BoBos in 

Paradise” (2000) som även är en teoretisk grundpelare i denna studie.  
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Metod 

I uppsatsen använder jag mig av två metoder; intervju och diskursanalys. Inledningsvis 

skedde intervjuerna och därefter grovtranskriberade jag dem för att sedan analysera 

intervjuerna.  

 

Intervju 

Till uppsatsen intervjuade jag tre informanter; Gabriel, Martin och Jens. I ett senare kapitel 

ges en presentation av informanterna. Alla är personer som jag känner. Anledningen till att 

jag valde vänner till mig är för att jag, sedan mitt intresse för kulturella typer växte fram, 

upptäckt likheter gällande olika aspekter av mina vänners liv och på så sätt funderat över 

stereotypiska tendenser i dagens samhälle. Jag är medveten om att det kan vara svårt att 

intervjua vänner då mycket kan tas förgivet men å andra sidan har jag kunnat få fram 

intervjudata som går mer in på djupet än vad som hade varit fallet om jag hade intervjuat för 

mig obekanta personer. Vidare fanns redan ett förtroende från informanternas sida för mig 

som intervjuare vilket gjorde att intervjuerna snarare utvecklade sig som dialoger istället för 

utfrågande intervjuer. Fördelen med att intervjua vänner är att de skedde med en lätthet och 

personlig förbindelse. Lättheten fann jag i att det inte var krystat eller att det förekom en 

distans mellan mig och informanterna. Ett vanligt dilemma vid intervjuer kan vara distansen 

mellan intervjuaren och informanten då de inte känner varandra, vilket kan ha en effekt på 

intervjun. Så var inte fallet i denna uppsats eftersom jag och informanterna redan innan 

intervjun delade indexikalitet. Med detta menas redan delad bakgrundskunskap, vilken jag i 

detta fall delar med mina informanter. Trots att informanterna tog intervjun på allvar, 

genomträngde ett eller annat skämt under intervjun men detta bara till fördel för innehållet. En 

nackdel kan vara att jag som intervjuare, tillika vän, tar saker för givet istället för att gå till 

grund med ett uttalande de gjorde, vilket jag i hög grad undvek eftersom jag kan se 

problematiken i det. Som Michael H. Agar beskriver i sin bok ”The professional stranger” 

(min anmärkn. den professionella främlingen) ska man som antropolog vara just en 

professionell främling. Jag tycker att det i detta fall är mer passande att vara en nyfiken (och 

kanske även professionell) vän istället.  

 

Intervjuerna skedde inom en mycket vid ram i vilken jag behandlade vissa kategorier men där 

även mycket utrymme lämnades åt informanternas egna beskrivningar och prioriteringar.  
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De sex huvudkategorierna; utbildning, arbete, fritidssysselsättning, resor, konsumtion och tro, 

är nyckelorden till uppsatsen vilka ledde frågeställningarna och följdfrågorna. Givetvis var jag 

uppmärksam på att det skulle finnas gemensamma teman så att innehållet inte skiljer sig helt, 

samtidigt som jag önskade att inte få en fullt strukturerad intervju utan så öppna samtal som 

möjligt. Metoden gav informanterna möjlighet att själva introducera ämnen och attityder de 

ville uppmärksamma, vilket har bidragit till en bättre förståelse. Med ord av Michael H. Agar 

beskriver:  

”It´s called ´informal` for a variety of reasons. First, you don´t 

have a written list of questions. Rather, you have a repetoir of 

questions-asking strategies from which you draw as the moment 

seems appropriate.” (Agar 2008:140) 

 

Intervjuerna kan alltså klassas som informella i den mening att jag hade en mängd frågor i 

bakhuvudet som jag vid givet tillfälle ställde. Vidare kan de även klassas som informella 

eftersom är de vänner och att det redan innan existerade personliga band. Den första intervjun 

skedde hemma hos mig, den andra i min pojkväns lägenhet och den sista hemma hos 

informanten. Intervjuerna varade mellan en och två timmar.  

 

Reflexivitet 

Ända sedan jag introducerades för Mary Douglas och hennes teorier om kulturella typer har 

mitt intresse för dessa ideligen vuxit. Som blivande antropolog observerar jag ständigt min 

omvärld och de människor jag träffar. Omedvetet analyserar jag dem även i form av kulturella 

klassificeringar och typer. Nyfikenheten för kulturella likheter och skillnader har för mig 

alltid varit naturlig eftersom jag ända sedan jag i tidig ålder flyttade utomlands och på så sätt 

kunde observera kulturella och tysk/svenska variationer. Denna nyfikenhet har nu övergått till 

observationer av nutiden och senmoderna företeelser, i vilka jag kategoriserar in mig. Ännu 

mer personlig blir uppsatsen eftersom informanterna är vänner till mig. Detta har med att göra 

att jag är undrande ifall deras åsikter och levnadssätt är stereotypiska för dagens samhälle. I 

tidigare uppsatser jag skrivit har jag behandlat Mary Douglas kulturella typer och även en 

modernare variant av klassificeringar av människor; David Brooks och BoBos. Brooks går i 

Douglas fotspår men är mer aktuell för nutiden då hans observationer skedde under tidigt 

2000-tal, vari även mitt intresse ligger. Uppsatsen har på så sätt även ett introspektivt syfte; 
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jag är ett barn av denna tid och det är kanske just därför nyfikenheten för dagens samtid är så 

viktigt och givande för mig. ”Antropologin studerar mänskliga meningssystem, men utgör 

själv ett sådant, och är därför dömd till ständig självrannsakan”. (Hornborg. 1994:325) 

 

Diskursanalys 

En diskurs kan förklaras som en konversation som äger rum mellan en informant och en 

intervjuare. En diskursanalys innebär således att studera samtal, intervjuer, yttranden och 

andra språkliga uttryck så att samtalet (här; intervjun) blir själva kontexten för uttalandet. I 

denna studie tillämpar jag diskursanalysen på det sätt att jag framhäver informanternas 

jargong och talessätt, samt hur deras ”värld” ser ut. Genom att använda sig utav en 

diskursanalys vill jag på bästa möjliga sätt avspegla verkligheten genom att analysera mina 

informanters intervjuer.    

 

”Diskursanalys menar att man ser tillräckligt förutsättningsfritt 

på olika människors utsagor, noterar man att de inrymmer en hel 

del variation. Samma händelse beskrivs av olika individer på olika 

sätt men – och detta är poängen – samma individ tenderar också 

att beskriva händelsen på olika sätt. […] Detta gör att det 

knappast är möjligt att enkelt fastslå vad som är ”sant” och ”inte 

sant”. Men det är möjligt att fokusera de utsagor som anspelar på 

attityder och ställa frågorna: Vid vilka tillfällen uttrycks de olika 

attityderna? Hur är utsagorna konstruerade? I vilka sammanhang 

ingår de och vilka funktioner fyller de? Detta är då 

diskursanalysens uppgift.”(Alvesson & Sköldberg 1994:283) 

 

Diskursanalysen är alltså ett redskap för att bland annat analysera varför människor tycker på 

olika sätt. Diskursanalysen kan klassas som en kvalitativ metod vilket passar väl in i denna 

studie eftersom jag utför djupanalyser. Jag kommer även att uppmärksamma olika uttryck 

som mina informanter använder sig utav. Diskursanalys ses i sig som ett senmodernt fenomen 

då det kan användas som en analysmetod som är lämplig för just senmodernism. “Rather, 

postmodernist theorists were interested in examining the variety of experience of individuals 

and groups and emphasized differences over similarities and common experiences”. (URL4) 
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Teori 

Till min uppsats har jag valt tre teorier; Mary Douglas kulturella typer, David Brooks BoBos 

och senmodernism. De behandlar alla, på ett eller annat, sätt identitet och identifikation, 

framför allt som social process, likaså kulturella grupper eller typer. Douglas teori skapades 

under 1970-talet och jag redogör för den först eftersom jag anser att den ger en grund för den 

andra teorin i denna uppsats; BoBos. Denna teori är en nyintroducerad kulturell typ, skapad 

på tidigt 2000-tal av David Brooks. Den sista teorin är en historisk tolkning av nutida 

förändringar i samhället som jag till denna uppsats väljer att benämna som senmodernism. 

Det som de två första teorierna har gemensamt är att de är komparativa studier av människan i 

kulturella sammanhang, där det vardagliga livet sätts i fokus medan den tredje skildrar dagens 

samhälle ur ett historiskt perspektiv.  

 

Mary Douglas 

Jag inleder teoridelen med Mary Douglas idéer om kulturella typer där hon kategoriserar 

människor i fyra olika grupper. En mer ingående förklaring av de fyra kulturella typerna ges 

vid nästa kapitel. Hennes teorier kan med fördel kopplas samman med Hylland Eriksens idéer 

om etniska grupper som skapas i relation till något annat och att de är situationsbetingade. 

Etniska gruppbildningar förekommer i alla slags samhällen och ”termen ´etnicitet` refererar 

till förhållanden mellan grupper vilkas medlemmar betraktar sig själva som särskilda, och 

dessa grupper kan vara hierarkiskt ordnade i ett samhälle” (Hylland Eriksen 1993:15) 

Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen förklarade att ”etnicitet och social identitet i 

allmänhet är relativa och i viss mån situationsbetingade” (Hylland-Eriksen 1993:42) Etnicitet 

har med gruppidentifikation att göra och att något är etniskt betyder att det är kulturellt 

särpräglat. I boken Etnicitet och nationalism (1993) menar Hylland Eriksen att en av 

socialantropologins specialkunskaper är att studera det sociala livet på vardagsnivå. Jag skulle 

inte kunna uttrycka det bättre själv utan tar orden och sätter dem i praktik.  

 

Hylland Eriksen menar alltså att etniska grupper är dynamiska och situationsbetingade. 

Vidare menar han att det är en ”fortlöpande process, inte en sak som människor har eller inte 

har”. (Hylland Eriksen 2003:175) Douglas teorier är däremot mer statiska och hon anser 

istället att människor bara organiserar sig i förhållande till andra; i  fyra kulturella typer. 
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Fyra kulturella typer  

Douglas klassificerade människor i fyra olika kategorier som hon beskriver som fyra 

kulturella typer. De är baserade på attityder, stil och vilka preferenser och åsikter som finns i 

kategorierna. Under 1970-talet utvecklade Douglas denna kulturteori som idag fortfarande är 

intressant om än delvis förlegad. Idén om att det förekommer fyra kulturella typer är 

inspirerad av antropologen Michael Thompsons ”cultural theory” (Cultural Theory. 1990) 

som redogör för empiriska studier av social organisation och gruppering och vad dessa beror 

på. Vidare bygger han ut denna teori och kategoriserar fyra naturtyper som är tydligt åtskilda 

från varandra och står i motsättning till varandra. I den första typen klassar människor naturen 

som robust och stadig. Naturen kan motstå påfrestningar och förstöring av olika slag. Den 

andra typen är oförutsägbar varpå naturens reaktion på diverse förstöring är nyckfull och 

utgången är därmed osäker. Den tredje typen har en svag uppbyggnad och är i behov av 

struktur och styrka. I den sista naturtypen är naturen i fångenskap och väldigt skör. Minsta 

rubbning eller förstöring kan ha en förödande utgång. Douglas teorin om fyra kulturella typer 

grundar sig alltså på Thompsons fyra naturtyper. Utifrån det skapade hon sina kulturella typer 

som är organiserade i samma ordning som de fyra naturtyperna. (Douglas. 1996:86, 87) 

 

De fyra kulturella typerna är jämförbara med de ovan nämnda naturtyperna i den grad att 

människornas beteenden är likvärdiga med de kännetecken som Thompson förklarar 

naturtyperna med. Den grundläggande idén går ut på att människorna kontinuerligt strävar 

efter att realisera sina ideal och åsikter. Likaså vill de övertyga andra att ansluta sig eftersom 

de anser att deras val är de rätta. Dock är detta inte möjligt eftersom de kulturella typerna 

ligger i strid med varandra. De har en fientlig inställning till varandras levnadssätt och åsikter 

och denna inställning kommer framför allt till uttryck när människor konsumerar. Enligt 

vanlig konsumtionsteori baserar konsumtionsval på rationella beslut så som pris eller 

teknologiska förändringar samt regeringsbyten, produktions- och varuförändringar eller andra 

nationalekonomiska faktorer. Denna teori påstår även att smak och stil styr men det är inte 

den avgörande kraften i konsumtionsbeslutet. Konsumenten är styrd av rationalitet, inte av 

stil, tycke eller homogen inverkan. (Douglas 1996:80) 

 

Det opponerar sig Douglas emot. Hon anser istället att konsumenten styrs av andra faktorer 

som kollektiv makt inklusive som mode och grupptillhörighet. De val som görs är istället 

baserade på den fientliga inställning som råder mellan de kulturella typerna. Consumption 
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behaviour is continously and pervasively inspired by cultural hostility.” (Douglas 1996:81) 

Vidare menar hon  att protesten är ett kulturellt ställningstagande som varje kulturell typ gör. 

”Protest is a fundamental cultural stance.” De konsumerar i protest eftersom de inte 

godkänner de andra typernas val. (Douglas 1996:81) Douglas påstår alltså att konsumtion 

beror på att folk väljer produkter som andra inte skulle välja. Genom protesten att välja det en 

annan inte skulle välja, görs ett ställningstagande som är en reaktion mot den andres val. I 

fråga om vad personer vill ha, är responsen snarare osäker än absolut. Folk vet alltså inte 

säkert vad de vill ha, dock vet de vad de INTE vill ha. (Douglas 1996:83) 

 

De fyra kulturella typerna är Active Individualism, Backwater Isolation, Conservative 

Hierarchy och Dissident Enclave. Jag väljer att behålla den engelska beteckningen eftersom 

den alfabetiska ordningen blir mer översiktlig. I de fyra typerna förekommer människor som 

värdesätter likartade normer, har samma åsikter och baserar sina val på liknande grunder. De 

tillhör samma typ på grund av sina likheter och har därmed en kulturell anknytning till 

varandra. (Douglas 1996:85) 

 

Den första typen är individualisten som värderar sin oberoende ställning. Dennes liv är präglat 

av flyktigheter, både inom arbetslivet och privat. Individualisten ser många fördelar med att 

ha ett stort nätverk som denne utnyttjar som en del av den entreprenörsanda som 

karaktäriserar denne. Materiella ting är av stor betydelse för individualisten och prylar och 

nymodigheter är av intresse. Trender ligger högt på agendan, både inom underhållning och 

sport och de ska gärna vara våghalsiga och äventyrliga. (Douglas 1996:46, 94) 

 

Den andra kulturella typen är Backwater Isolation som tar avstånd från samhället. De lever 

gärna tillbakadragna så att de slipper ta del av samhällets materialism. Deras avståndstagande 

visas i den form att de ofta lever geografiskt sett utanför civilisationen med få materiella ting 

men gärna nära naturen. De vill inte vara aktiva medborgare i samhället då de inte förstår sig 

på det. Deras attityd är både fördömande och oppositionell och de undviker gruppering så 

mycket som möjligt. Backwatertypen är ingen familjetyp, utan denne lever helt ensam eller 

tillsammans med en partner, som ofta är lika fientligt inställd till samhället. (Douglas 

1996:94) 
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Conservative Hierarchy-typen är en traditionell person som värdesätter normativitet och 

sedvänjor. Familj och vänner vårdar hierarkisten starkt, vilket kan innebär stora kostnader. 

Därför är hierarkisten tvungen att välja resor och andra nöjen i andra hand. Släktskapsbanden 

är hegemoniska och traditionellt strukturerade. Hierarkisten bejakar samhället och tar del av 

det. De nöjen som hierarkisten utför är sportrelaterade eller gärna tillsammans med familjen. I 

arbetssammanhang ser hierarkisten gärna en tydlig uppdelning gällande rank och 

arbetsuppgifter. Hierarkisten värdesätter regler och förordningar, både privat och i arbetslivet. 

(Douglas 1996:46, 47, 94) 

 

Den sista kulturella typen, Dissident Enclave är personer som inte tar del av samhället men 

däremot lever i en stark och avskild grupp. De kan vara utbrytargrupper, till exempel sekter 

eller liknande isolerade grupper. De underordnar sig en ledare och stödjer en hierarkisk 

maktfördelning. Dock tar de avstånd från samhället och materiella ting är oftast betydelselösa 

för dem. Istället värdesätter de religiösa eller andliga fenomen. Medlemmarna i den dissidenta 

gruppen har ingen intern rankning men som tidigare nämnt, har de oftast en stark ledare. 

Likaså är gränser mellan deras enklav och samhället starkt uppdelat. Arbetsmässigt har 

enklaven oftast en sysselsättning som innebär en låg position i samhället.  (Douglas 1996:84) 

                B                            C 

                Backwater Isolation                            Conservative Hierarchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                A                                                                                             D 

                Active Individualism                                     Dissident Enclave 

Isolates, by choice or 

compulsion, literally alone 

isolated in complex 

structures  

(eclectic values) 

Strongly incorporated 

groups 

with complex structures 

(e.g. hierarchies) 

 

Weak structure, 

weak incorporation 

(competitive individualism) 

 

Strongly incorporated 

groups with weak structure 

(e.g. egalitarian sects) 
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Som kartan visar har de olika typerna likheter med varandra; diagonalt, horisontalt och 

vertikalt men framför allt tydliggörs deras olikheter och hur de står de i opposition mot 

varandra. De är ytterst fientliga mot varandra och de har ingen förståelse eller engagemang för 

de andra grupperna. De är kort sagt varandras motpoler. (Douglas 1996:42) 

 

”The idea is that in all their behaviour persons are continuously 

engaged in trying to realize an ideal form of community life and 

trying to persuade one another to make it actual. Little that is 

done or said is neutral, every aspect of living and all choises are 

tested in the struggle to make cultural ideal come true. On this 

approach each cultural type is in conflict with the others and there 

is no line to be drawn between symblic behaviour and the rest.” 

(Douglas. 1996:42) 

 

Den kritik som ofta yttras mot Douglas teorier är att de kulturella typerna är statiska och 

därmed inte föränderliga. Det är inte människorna i sig som är statiska utan kategorierna. 

Dessa är heller inte kombinerbara. Jag anser att denna idé är daterad och delvis felaktig 

eftersom människor ständigt utvecklas och förändras. Då det är människorna som utgör 

kategorierna, bör även dessa förändras i takt med människornas utveckling. Olika stadier i 

livet utgör också viss utveckling och förändring. Ett enkelt exempel på detta är att bli förälder 

eller kanske starta ett eget företag. En sektmedlem kan även avprogrammeras och sedan 

tillhöra någon av de andra kategorierna. Douglas idéer var i grunden bra och intressanta, men 

de känns idag som förlegade teorier. Hon menar även att typerna är i ständig opposition mot 

varandra och att deras val baseras på en protest gentemot varandra. Om detta skulle vara sant 

skulle, vore det ytterst svårt för de olika personerna att umgås med varandra. Gällande 

konsumtionsval menar hon att valen baserar på en reaktiv och fientlig process istället för aktiv 

och positiva val enligt smak eller tycke. Douglas påstår alltså att konsumtion inte innebär att 

ansluta sig till en kulturell typ utan att gå emot en annan. Detta anser jag inte är sant då jag 

tror att människor konsumerar enligt smak eller individuella val. Som sagt, jag anser att 

Douglas teorier är spännande och inspirerande om än inaktuella på det sätt att människor idag 

är föränderliga. (Douglas 1996:81) 
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Det som inspirerande mig mest med de fyra kulturella typerna är just klassificeringen och 

iakttagelserna av människor. Dock kände jag att det borde finnas nya klassificeringar och 

typer eftersom Douglas typer är alltför statiska då hennes fasta klassificeringar inte tillräckligt 

bra beskriver och analyserar människorna i det senmoderna samhället. I tidigare uppsatser 

(Andersson 2008, 2009) har jag redogjort för just en ny kulturell typ, BoBos, som jag anser är 

stereotypiska för dagens hybrida kultur.  

 

David Brooks 

BoBos är ett begrepp som grundades av David Brooks. Det är en kombination av bourgeois 

och bohemian.  I sin bok BoBos in Paradise. The New Upper Class and How They Got There 

(2000) redogör han på ett ironiserande men likaså allvarsamt sätt vilka BoBos är, vad de 

arbetar med, hur de konsumerar, vad de tror på och generellt sett, hur de gör sina val i livet. 

Han erkänner sig själv som BoBo och kanske därför ligger det ingen (direkt) kritik i boken 

även om vissa inslag är lite ifrågasättande och ironiserande. I vissa fall gör han sig synonym 

med BoBos och talar om ”oss”, det vill säga, BoBos och hans tillhörighet till dem. Brooks har 

delat in boken i sju kapitel vari han redogör vad en BoBo är och hur deras inställning och 

åsikter är till olika aspekter i livet. Dessa kapitel är: The Rise of the Educated Class, 

Consumption, Business Life, Intellecutal Life, Pleasure, Spiritual Life och Politics and 

Beyond. Jag väljer att utelämna det första och sista kapitlet eftersom jag inte anser att de är 

relevanta för uppsatsen.  

 

BoBos 

Innan jag mer ingående återger ”boboism” så ger jag en koncis historisk bakgrund för 

uppkomsten av BoBos. Begreppet är ett sammansatt ord av de franska begreppen ”bourgeois” 

och ”bohemian”. Det första begreppet kan översättas till borgare som förr förknippades med 

egendomsägare och överklassen. Idag har begreppets betydelse skiftat och borgare associeras 

snarare med anhängare till borgerliga, det vill säga, moderata partier. Den äldre förklaringen 

syftar även till de borgerligas yrkeskår där de tillhörde de ledande och maktfulla i samhället. 

Vidare ansåg de att hierarkiska strukturer var väsentliga, likaså starka släktband. I Brooks fall 

drar han paralleller till den amerikanska överklassen under 1950-talet. Dessa var välutbildade 

personer med högre rankning i samhället. ”Bohemian” betyder bohem och denna betydelse 

har inte genomgått någon större förvandling. En bohem är oftast en person som lever ett fritt 
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och sorglöst liv, där estetik och kreativitet är av stor betydelse. Deras yrke är representerade 

som konstnärer, författare, musiker, filosofer, etc. och de är, generellt sett, emot 

konventionella hierarkier och normer.  

 

Enligt Brooks förekommer det idag alltså en hybrid av dessa två begrepp som bildar BoBos 

och han påstår även att denna typ är ”today´s dominant social class” (Brooks 2000:53). Deras 

levnadssätt, åsikter, yrke – ja, in princip de flesta av deras livsval är, enligt Brooks, 

boboitiska. Deras åsikter är en kombination av bourgeoise och bohemian och de är stereotypa 

för dagens samhälle.  

 

They´re the new ´enlightened élite` of the information age, their 

lucratively busy lives a seeming synthesis of comfort and 

conscience, corporate success and creative rebellion. Well-

educated thirty-to-fortysomethings, they have forged a new social 

ethos from a logic-defying fusion of 1960s counter-culture and 

1980s entrepreneurial materialism.” (URL3) 

 

En BoBo är en medveten konsument i den mån att denne vet vilka produkter han eller hon 

önskar konsumera. Det kan vara allt ifrån juice som gärna ska vara från närodlade ekologiska 

äpplen, köket med den senaste energisnåla utrustningen eller ostkakan som köpts i det gamla 

caféet där en känd författare brukade unna sig en kopp the. Dessa extra finesser kan vara 

aspekter som utgör konsumtionsbeslutet för en BoBo. Det ska gärna vara användbart, snyggt, 

ha en historia och vara unikt. Trots att en BoBo gärna konsumerar är denne egentligen emot 

att ”överkonsumera”. De drar en tydlig skillnad mellan begär och förnödenheter, men vad 

som är förnödenheter är upp till dem att bestämma. Ett exempel som Brooks ger är ett väldigt 

påkostat kök, vilket klassas som en förnödenhet. Att köket däremot är det senaste inom 

köksinredning med ny, effektiv och framför allt dyr utrustning är en bisak. Så länge en BoBo 

kan rättfärdiga sitt konsumtionsbeslut, är köpet rentvått. BoBos är medvetna och kräsna när 

det gäller inredning och Brooks förklarar att BoBos tillämpar ”perfection of small things” 

(Brooks 2000:90) eftersom de är ytterst noga med material, färg, anpassning till övriga prylar 

och autenticitet. Ofta går de efter devisen ”ju ovanligare, desto bättre.” Citatet ovan kan även 

tolkas på ytterligare ett sätt, nämligen att det är den lilla prylen som är värdefull. Det är fult att 

skryta, däremot är det uppskattat att ge subtila och stilfulla hintar. Det intressanta med BoBos 
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konsumtionsval är att de väljer bourgeois-vis och bohemiskt, på samma gång. De kan vara 

egalitära och likformiga samtidigt som de är anspråksfulla och unika. ”The beauty of such a 

strategy is that it allows us to be egalitarian and pretentious at the same time.” (Brooks 

2000:97) Eftersom BoBos uppskattar autenticitet och individualism, är de emot mainstream, 

emot masskonsumtion. ”[…] educated people refuse to be merely pawns in a mass consumer 

society.” (Brooks 2000:98) Denna tanke passar även ihop med deras sätt att klassificera vad 

som är begär eller förnödenheter. Deras begär är viktigt och därför ger de den (bort)förklaring 

som behövs för att legitimera konsumtionsbeslutet. (Brooks 2000:54-102) 

 

När det gäller arbete och arbetsliv är en BoBos yrke gärna en förlängning av deras 

fritidssysselsättning eller intresse. ”It´s about doing something you love. Life should be an 

extended hobby. Moreover, business, which was once considered soul destroying, can 

acutally be quite enriching”. (Brooks 2000:108) Deras yrke ska delvis representera dem som 

person samtidigt som de inte vill skylta med det eftersom det bara är ett yrke. BoBos har en 

tudelat syn på arbete då de inte vill skryta med att de tjänar mycket pengar, samtidigt som de 

faktiskt vill tjäna mycket pengar. Exempelvis är det boboitiskt att driva en ekologisk 

restaurang. I detta fall är matintresset den kreativa delen av yrket och nischen ekologiskt gör 

restaurangen (möjligen) trendig och på så sätt kapitalindrivande. Det ska likaså vara givande 

för ägaren eftersom denne vet att andra människor också får en hint av den lycka som denne 

känner. (Ifall den ekologiska medvetenheten även återfinns hos kunden). Brooks beskriver 

BoBos syn på pengar och tjänandet av pengar som ”enlightened capitalism” (Brooks 

2000:109). Även här märks deras bourgeois-tänkande och bohemiska arv. De vill få utlopp för 

sin kreativa och intellektuella sida, vara tillfreds med yrket men även tjäna mycket pengar för 

att hålla den höga levnadsstandard de har. (Brooks 2000:109) 

 

BoBos är intellektuella. Olikt de rådande intellektuella under 1950-talet, till vilka enbart få 

personer tillhörde, är dagens intellektuella inte begränsade till så få yrken som de gjorde förr. 

Istället är de intellektuella idag utbildade personer med en empirisk professionalism. Ännu ett 

citat från Brooks förtydligar detta. ”By professionalism I mean thinking of your work as 

intellectual as something you do for a living, [...] making yourself marketable and above all 

presentable.” (Brooks 2000: 149) Brooks menar med detta att det nödvändigtvis inte måste 

betyda att personer som är utbildade klassas som intellektuella utan även personer som 

innehar en form av professionalism, där deras kunskap och kreativitet utgör deras intellekt. 
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Det är dessa personer som skapar nya produkter och marknader och trots att BoBos egentligen 

inte är sympatisörer av kommersiella fenomen är det ofta de som skapar dem i första början. 

“The biggest threat to the independent intellectual was money and temptations. Commerce 

was the enemy of the art.” (Brooks 2000:145) Idag stämmer detta delvis, och delvis inte.  

BoBos har ett utpräglat pengaintresse och strävar efter mer. Samtidigt som de, enligt Brooks, 

ofta är de personer som skapar den kommersiella marknaden. De är, återigen, en blandning av 

den pengasträvan som är typiskt bourgeois och den kreativa och estetiska sidan av bohemer. 

 

Nöjen och fritidssysselsättningar är viktiga för en BoBo. Ett typiskt fritidsintresse är antingen 

en äventyrsfylld upplevelse eller en resa med stora möjligheter till att relaxa och unna sig tid 

för sig själv. De anser att det är viktigt att de utför något betydelsefullt på sin fritid, samtidigt 

som det ska vara roligt och kultiverande. Exempelvis är ett gym och ett museum lika givande, 

det förstnämnda för kroppen, det andra för sinnet. (Brooks 2000:200) 

 

”The BoBos take a utilitarian view of pleasure. Any sensual 

pleasure that can be edifying or life-enhancning is celebrated. 

[…] Everything we do must serve the Life Mission, which is 

cultivation, progress, and self-improvement.”  

(Brooks 2000:199,200)  

 

En BoBos intellekt är även starkt knutet till de nöjen en BoBo företar sig. Deras kulturella och 

intellektuella kapital måste ständigt utvecklas och förbättras, gärna genom olika resor eller 

andra upplysande aktiviteter. Ett typiskt beteende för en resande BoBo är att denne inte vill 

besöka de ”typiska” turistplatserna, utan de oupptäckta och orörda ställena. Likaså vill denne 

ha lugn och ro så den spirituella aspekten kan stimuleras. En BoBo är en sofistikerad turist. 

(Brooks 2000:206) Samtidigt vill en BoBo uppleva äventyr och likaså äventyra med den 

invanda bekvämligheten som råder hemma. Att resa och bo ”primitivt” eller klättra i 

vågsamma berg kan vara lika givande och upplysande som att strosa runt på ett museum eller 

läsa sin favoritpoet på ett mysigt café. Även i denna aspekt syns att BoBos skapar 

hybridiseringar av vad de anser är viktigt. I detta fall vill de ha en trygg och givande fritid 

likaså som de vill uppleva äventyr och vara modiga. (Brooks 2000:200) 

 



15 

 

BoBos självständighet yttrar sig även när det gäller tro och andlighet. De är inte religiösa men 

de är heller inte icke-religiösa. Deras ”tro” kallar Brooks istället för ”flexidoxy”. Begreppet är 

en konstellation av flexibilitet och ortodoxi och BoBos önskar både kunna vara flexibla med 

sin tro samtidigt som de delvis strävar efter ett ortodoxt leverne. De uppskattar och 

eftersträvar att förverkliga sig själva och ständigt blicka framåt och vara progressiva, men i 

grunden måste de ändå ha en rot, en bakgrund eller en tro att stå på. (Brooks 2000:227) 

Flexidoxy är “the hybrid mixture of freedom and flexibility on the one hand and the longing 

for rigor and orthodoxy on the other.” (Brooks 2000:224) 

 

Den kritik som föreligger mot Brooks teori om BoBos är bland annat från Toby Miller, 

professor i populärkultur vid New Yorks universitet som menar att boboism inte är speciellt 

innehållsrikt utan själva ismen handlar snarare om stil. Det Miller dock tycker är intressant är 

deras hybridiseringar; att de både är socialt liberala och även ekonomiskt konservativa. 

(URL3) Ytterligare kritik som riktas mot BoBos kommer från Debbie Geller som jobbar på 

BBCs avdelning för konst- och kulturdokumentärer som menar att BoBos är inga andra än 

medelklassen som inte accepterar denna status då de egentligen fördömer just medelklassen 

(eftersom medelklassen i BoBos ögon är mainstream). (URL3)  

 

Åsikter om huruvida BoBos existerar och om de utgör en ny kulturell typ eller inte, är en 

kanske en personlig bedömningsfråga, men de egenskaper de besitter och karaktäriseras som 

boboitiska är typiska för dagens hybrida samhälle. Som Brooks uttrycker det: 

 

“The BoBos define our age. They are the new establishment.  

Their hybrid culture is the atmosphere we all breathe”  

(Brooks 2000:11)   

 

Enligt Brooks och även mig själv är BoBos en ny kulturell typ och deras levandssätt kan 

sammankopplas med dagens hybrida och globaliserande värld. Det kan med fördel alltså 

karaktäriseras som typiska för det senmoderna samhället. Men vad är egentligen typiskt för 

senmodernism? 
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Senmodernism 

Denna sista teori omfattar inte som de två tidigare teorierna kategoriseringar av människor 

utan snarare en historisk teori för dagens tidsepok. Synen på historia som ett förlopp är vanlig 

föreställning, där även olika epoker och olika samhällstyper dominerar och sedan byter av 

varandra. Olika beteckningar för denna epok har getts, vissa mer passande än andra; 

postmodernism, senmodernism eller helt enkelt globalisering. Jag väljer att beteckna perioden 

som senmodernism. Det är komplicerat att beskriva en period vars beteckning och tolkning 

har varit föremål för en långvarig debatt och ifrågasättande. Diskussionen kring vad ”våran” 

period klassas som är en väldigt komplex sådan och någon enhetlig eller homogen förklaring 

existerar inte eftersom diskussionen fortfarande fortgår. Jag väljer att inte ta strid i denna 

fråga utan klassar perioden vi lever i nu som senmodernism. Det är även svårt att avgöra var 

den senmoderna perioden börjar och det är lika svårt att definiera slutet på modernism som 

sägs vara det som senmodernism reagerade emot och tog avstamp ifrån men det förekommer 

skillnader i perioderna som gör att man kan beteckna dem som antingen moderna eller 

senmoderna. Termen har dock blivit allt vanligare sedan 1970-talet då inledningen av 

senmodernism sägs ha börjat. Något som kan klassificeras som typiskt för senmodernism är 

den förändrade synen om absoluta sanningar och objektivitet. Istället är allt relationellt, 

kontextuellt och relativistiskt. Vad som vidare kan förklaras som typiskt för denna period är 

den individualism och subjektivt som vuxit fram. Likaså är sekulariserande tendenser mer 

påtagliga idag och globaliseringens framväxt gör att förflyttningar över landsgränser är allt 

mer vanligt. (URL1) 

 

”Inga religioner, metafysiska system eller ideologier vinner 

längre allmän tilltro. Under postmoderna villkor finns bara 

partiella, subjektiva och individuella sanningar. Det innebär 

också att tron på ´det moderna projektet`, dvs. på mänsklighetens 

frigörelse genom framsteg i fråga om vetenskap, teknik och 

rationalitet, gått förlorad och efterträtts av satsningar på mer 

begränsade och personliga projekt. Enligt många av sina 

teoretiker utmärks postmodernismen av mångkulturalism och 

eklekticism.” (URL1) 
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Vidare har det senmoderna samhället utvecklas till ett samhälle där olika gränser suddas ut 

mer och mer. Jean Baudrillard har sagt om senmodernism att ”allt har kollapsat, och vi 

befinner oss i en postmodern era där ´mediet är budskapet`, där alla klasser har upphört att 

existera och där människor lever i det hyperreella, dvs. i den ´verklighet` där det inte längre 

går att skilja mellan mediernas värld och vardagslivet”. Han anser just att de gränser som 

suddas ut är de som råder mellan det offentliga och det privata; originalet och kopian. De 

tidigare strikt avskilda områdena har idag snarare flutit ihop och likaså har det skett 

samhälleliga förändringar på grund av det. De sociala och kulturella förändringar utgörs av: 

estetiseringen av vardagslivet, radikala förändringar i näringsstrukturen, globaliserade 

identiteter, försvagningar av traditionella distinktioner mellan manligt och kvinnligt, privat 

och offentligt, fin- och populärkultur, etc. (URL1) 

 

I boken Moderna människor – Antropologiska perspektiv på samtiden (2003) förklaras vad 

som menas med senmodernism. Där beskrivs vad begreppet ”modernt” innebär och 

förklaringen lyder: ”något som hänger samman med nutiden, något nutida”. (Garsten & 

Sundman 2003:10) Vidare ges förklaringen med att utveckla att senmodernism är ”fullt av 

motsägelser, variationer och ambivalenser”. (Garsten & Sundman 2003:10)  En annan aspekt 

av senmodernism innebär den globaliserande och ökade rörligheten. Inte bara resandet har 

ökat utan även kunskapen och intryck från andra delar av världen. Det tilltar flöden av idéer 

och värderingar som byts ut och utvecklas utöver den egna gränsen. Dessa kan antingen 

beskrivas som organisationer av olika slag, sociala rörelser men även kunskapen om 

alternativa tolkningar av religion. Som jag tidigare skrev, klassas senmodernism ofta som 

sekulariserande, men i denna bok menar de att tro och andlighet är mer aktuellt än någonsin, 

bara i en annan form. Den (svenska) kristna tron är inte lika stark utan istället finner många 

tro eller religiös förtröstan i ”alternativa vägar till helande och kunskap, vägar som 

kombinerar samtida och dåtida livsstilar och perspektiv, nära och fjärran sätt att leva”. 

(Garsten & Sundman 2003:14) Fortsättningsvis förklaras det i boken att det senmoderna 

samhället även framstår som öppet för olika livsstilar där människor fritt kan skapa relationer 

och hitta egna livsåskådningar och föreställningar. (Garsten & Sundman 2003:13) 

 

I det sen- eller postmoderna samhället antas individualiseringen 

ha gått mycket längre, människor rotar sig inte i lokala miljöer 

och långvariga relationer utan driver omkring utan fast 
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tillhörighet. De skapar själva sina identiteter utifrån fragment och 

byggstenar. Den politiska och ekonomiska ordning som växte fram 

under den industriella kapitalismen sägs ha gett vika för en 

flexibel kapitalism och ökat konsumism. Till de mer positiva 

sidorna hör ökad individuell frihet, liksom frihet från begränsade 

strukturer och institutioner. (Garsten & Sundman 2003:10) 

 

Hur dessa beskrivelser av senmodernism är aktuella och sanningsenliga undersöks i nästa del 

där intervjuerna redovisas.  
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Svärmorsdrömmar och punkare 

Nedan följer en presentation av informanterna och intervjuerna. Eftersom intervjuerna skedde 

inom en vid ram skiljer sig intervjuerna åt i strukturen och arrangemanget av analysen. Jag 

väljer att återberätta informanternas svar och attityder på ett narrativt och personligt sätt. På så 

sätt blir informanternas liv, deras åsikter och synsätt på de sex huvudkategorierna mer enskilt 

skildrade och en tydlig inblick i deras levnadssätt ges. Jag inleder analysen med Gabriels 

intervju då den skedde först, sedan följer Martin och slutligen Jens. Informanternas namn är 

fingerade. Som inledningsfråga vid intervjuerna frågade jag rakt ut vem de är. Denna fråga 

var tydligen svårbesvarad och informanterna gav olika svar. Klassificering efter kön var dock 

det som de tre ansåg att de kategoriserades som först. Sedan beskrev de kort sina yrken och 

familjerelationer och civilstatus. Därefter yttrade sig intervjuerna på väldigt olika sätt.  

 

Gabriel  

Gabriel är 25 år, född i Motala och i dagsläget även bofast där. Han är enda sonen i en 

syskonskara på fyra barn, med två äldre systrar och en yngre. Han har en magisterexamen i 

IT-ekonomi från Gotlands högskola och passande till hans utbildning jobbar han som IT-chef 

på familjeföretaget där han ansvarar och utvecklar deras affärssystem. Elektronik och tekniska 

saker har alltid varit ett intresse i hans liv, likaså musik. Han har tidigare spelat i band men 

gör inte det för tillfället. Trots Gabriels musikintresse har han inte velat satsa på det som 

karriär utan ser det snarare som en fritidssysselsättning. Som han uttrycker det, älskar han att 

stå på scen och att uppträda men i hans ögon krävs mycket för att lyckas som musiker. Han 

säger skämtsamt att han förmodligen har för lite talang, annars skulle han kanske ha satsat 

mer. Delvis är hans jobb även hans hobby eftersom han har ett stort intresse för IT men de 

personliga och familjära banden med familjeföretaget gör att han är än mer engagerad i sitt 

jobb än vad han skulle vara ifall han inte skulle vara anställd på familjeföretaget. 

Karriärmässigt är Gabriel nöjd. Han vill stanna i Motala och i företaget i cirka fem till tio år 

till och eftersom han trivs så väl på jobbet, fokuserar han mycket på det. Att göra karriär är i 

Gabriels ögon att byta anställning ofta och att klättra i hierarkin. Med tanke på att han redan 

är högst i hierarkin i familjeförtaget så vill/kan han inte klättra högre. Den enda nackdelen 

med att bo i Motala är att de flesta av hans vänner inte bor där. Då jag ställde frågan ifall 

Gabriels vänner är lika honom, gav han ett ”nja” till svar. De är i viss mån lika honom, men 

de är även ”mixade”. Med det menar han att han har olika vänner som han har lärt känna vid 

olika tidpunkter i sitt liv. Vidare har han lättare att prata känslor med vissa, däremot betyder 
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det inte att de betyder mer, bara att det finns olika sätt att kommunicera på. Vännerna måste 

inte direkt vara lika men vissa åsikter som Gabriel värdesätter bör även hans vänner 

värdesätta. Han säger även att vännerna är bland de viktigaste han har.  

 

Dyrt och snyggt skulle kunna förklara Gabriels konsumtionssmak, både när det gäller kläder 

och inredning. Framför allt ska det vara av kvalitet och då spelar priset inte så stor roll. ´Slit 

och släng` ogillar han starkt och menar att han faktiskt avskyr den ”sjuka konsumtionen” som 

förekommer idag. Att exempelvis köpa en brödrost som är billig men av dålig kvalitet är 

onödigt samtidigt som han säkerligen skulle göra det (ifall han skulle behöva den för 

stunden).  Gabriel är medveten om denna paradox då han säger att han konsumerar ´slit och 

släng`- produkter bara för att de finns, dock ser han inget riktigt värde i dem. Kläder ska vara 

av kvalitet, de får gärna vara ”unika” i stilen, samtidigt som han lika gärna kan köpa kläder 

från H&M vars pris är lågt. Om exempelvis en skjorta är snygg men väldigt dyr, blir han 

irriterad men han köper ändå hellre en dyr skjorta än tre billigare. Att handla second hand har 

han inget emot och gör det då och då.  Jag försökte locka fram ifall han handlar ekologiskt 

producerade kläder, vilket han inte gör men menar istället att det är bättre att köpa en (dyr) 

skjorta än tre (billiga) med tanke på att klädesproduktion i sig inte är speciellt miljövänligt. 

Han besitter ändå en mild form av miljömedvetenhet trots att den yttrar sig sporadiskt. Han 

upprepar vid flertal tillfällen att han verkligen ogillar överkonsumtion samtidigt som han 

motsägelsefullt nog ibland gynnar den.  

 

Gabriel är medveten om sina paradoxala beteenden gällande konsumtion. Hans brytpunkt, 

som han själv uttrycker det, ligger i att billiga produkter är bra på grund av det billiga priset. 

Han värdesätter kvalitet och om priset då är lågt, är det till fördel. ”En bra deal”, det vill han 

göra. Men med ett leende på läpparna säger han att han ändå tycker om dyra saker eftersom 

inte alla kan köpa det. En lätt psykologisk diskussion uppstod då detta diskuterades och 

Gabriel menar att han (väl) köper sig självkänsla genom att köpa dyra produkter. Eftersom 

inte alla har råd med dyra saker blir han mer unik och någon att se upp till. Som sista 

kommentar till konsumtionsvanor säger att köpvanorna ändock är varierande. Han köper 

billigt som dyrt. Likt sina val vid klädinköp är Gabriel lika skiftande i sin inredningssmak. 

Han värdesätter kvalitet och dyra produkter men kan köpa saker som är billiga, så länge de 

faller i hans smak.  
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Gällande matkonsumtion är Gabriel också varierande. Han köper ibland ekologiska produkter 

men medger att det inte alltid är ett medvetet val. Däremot säger han att han är en medveten 

konsument när det gäller smak. Som exempel förklarar han fetaost-valet. Han vet vilken 

fetaost som är smakmässigt bäst och det är den avgörande faktorn, inte priset.  

 

På fritiden ägnar sig Gabriel mycket åt sin segelbåt som han delar med sin vän. Det fina, 

enligt honom, med segling är att det är fridfullt och att han kan koppla av och slippa att 

fundera på saker och ting. Gabriel är nybliven seglare och under tiden han tog skepparexamen 

lärde han sig (i teorin) att segla genom att titta på you-tube-klipp om segling. När vädret 

tillåter spelar han golf som han tycker är kul, bra för konditionen och framför allt socialt då 

han ofta golfar med vänner. Hans sportsysslor är snarare sporadiska och följs inte veckovis. 

Jag frågade ifall han utövar yoga eller meditation vilket han inte gör men tycker att idén är 

lockande. Det mest ayuverdiska (likt yoga eller meditation) han sysslar med är att han äger 

och använder en spikmatta som ska öka blodcirkulationen och bota sömnsvårigheter.  

 

Som semestermål har Gabriel inga speciella preferenser. Han tycker istället att sällskapet är 

det viktiga. Han kan lika gärna åka till en storstad som till en liten by eller en strand. Så länge 

han är med människor han trivs med och har roligt med. Vad Gabriel ofta uppskattar är att 

umgås med sina vänner. De betyder mycket för honom, kanske för att de inte bor i samma 

stad och de gånger de träffas vill de verkligen utnyttja tiden tillsammans. Det varierar ofta 

från semester till semester vart han vill åka. Om han under en period haft mycket stress på 

jobbet åker han hellre på en relaxsemester istället för en storstad. Men han poängterar att 

resesällskapet är det viktigaste. Så senast som i påskas gjorde han en minisemester – hemma. 

Två av hans närmsta vänner besökte honom hemma; de tog det lugnt, de seglade lite men 

framför allt umgicks de. Även om de inte reste till någon annan plats var det som en semester. 

”Så länge man har gott sällskap med sig”, säger Gabriel. 

 

Den diskussion som var svårast att få konkreta svar på var diskussionen kring tro. Gabriel är 

inte troende men vill inte benämna sig som ateist, möjligtvis skeptiker. Han tycker att ämnet 

är komplicerat och känner att han inte riktigt vill lägga ner tid på att fundera på religion. Han 

fördömer inte kristendomen eftersom han anser att vissa saker, så som kulturskatter (kyrkor 

och liknande) bör bevaras och kan även tycka att vissa kristna värderingar kan vara rätt. 

Samtidigt menar han att de inte har mycket med kristendomen att göra utan att de snarare är 
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normer. Han tror dock mer på en kontakt mellan levande varelser på jorden. (Som exempel 

förklarar han att deras gamla hund pratade med en hundpratare som då förklarade att hunden 

hellre vill bo hos Gabriels morföräldrar, vilken den nu gör och verkar trivas väldigt bra.) Ett 

begrepp som Gabriel uppskattar och tror på är medmänsklighet. Han hade nyligen läst en bok 

av Dalai Lama där denne förklarar vad medmänsklighet innebär och att man måste ha 

förståelse för andra personer och att agera ”snällt” mot andra personer. Samtidigt som Gabriel 

tror på medmänsklighet och vänlighet, vill han leva sitt liv så att det gynnar honom. Han säger 

att det är egoistiskt men om han är glad blir även andra glada.  

 

Gabriel lever för stunden. Han har en positiv inställning till livet och ”det löser sig alltid” 

skulle kunna vara hans motto, eftersom han ofta säger det. Förutom Gabriels positiva 

inställning är han även nyfiken och spontan. Detta yttrar sig framför allt vid 

konsumtionsbeslut. Han säger att han väljer det som passar honom bäst, samtidigt som hans 

val anpassas efter det han gör. När han exempelvis spelar golf, bör utrustningen och andra 

attiraljer vara väldigt ”golfiga”, samma sak med seglingen. Han går gärna in i rollen och 

anpassar sig därefter. På så sätt finns en föränderlighet och omställning i hans beteende då han 

gör vissa saker eller är i vissa skeden i sitt liv.  

 

Martin 

Martin är en ”35 årig medveten slacker som inte riktigt hittat hem än”. Han bor i Oslo men 

kommer ursprungligen från Uppsala. Sedan drygt 1 år har han varit tillsammans med sin 

flickvän och de är även sambos. Han är ensambarn och har en nära kontakt med sin familj. I 

dagsläget jobbar han på ett globalt oljeföretag där han ansvarar för driften på IT-support. Han 

säger att han har en märklig karriär eftersom han inte är utbildad till detta. Istället är han i 

grunden lärare i samhällsvetenskap, religion och historia på gymnasienivå. Han studerade i 

Uppsala och i Stockholm men jobbade bara i två och ett halvt år som lärare. Sedan flyttade 

han under en period till Barcelona och det var där hans karriär inom IT-branschen tog fart. 

Det var lätt att få jobb inom den branschen och han behövde ett jobb och pengar för att leva. 

Det var snarare en ren slump att han började med IT men nu har han gått vidare i den banan 

och fick senast i april en högre ställning. Han vill dock egentligen inte jobba med detta men 

har ännu inte klurat ut vad han vill syssla med. Han ska till hösten förmodligen studera 

systemvetenskap på distans eftersom han i dagsläget fått så mycket kunskap om IT och kan då 
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lika gärna ha en examen i ämnet. Han letar fortfarande efter det han brinner för. Läraryrket 

var både kul och givande och egentligen skulle han vilja återgå till läraryrket men lönen är för 

dålig. Det låter hemskt att säga så, erkänner han, och han vill inte låta sådant som lön styra 

men faktum är att det gör det.  

 

Martin har inget direkt mål att göra karriär i den mening att få en bättre jobbtitel, däremot 

vore det snarare trevligt att tjäna mer pengar. Han menar dock att han inte har det dåligt ställt 

men på något sätt lyckas han ändå göra sig av med dem. Som han nämnde är det inte viktigt 

för honom att bli befordrad, trots att han för en kort tid sedan blev det. Fördelen med detta är 

de meriter och erfarenheter han därmed får. Samtidigt som han gläds åt det, tycker han även 

att det är fåfängt. Han ser sig själv inte ha en karriär eftersom han inte sysslar med det han 

egentligen vill göra. Vad han vill göra och vad hans drömjobb är har han ännu inte klurat ut. 

Han skulle gärna vilja byta yrkesbana och syssla med musik eller film, eller kanske till och 

med driva ett hotell. Denna tanke är dock snarare mer en lockande bild eftersom han tycker att 

idyllen om att driva ett hotell ser finare ut än vad det i själva verket är. Fåfänga yttrar sig i 

Martins tankar även när det gäller att prata om lön och pengar. Det finns så många orättvisor i 

världen, menar han och då känns det inte rätt att diskutera pengar. Ett intresse för 

hjälporganisationer och att göra välvilja skulle Martin även kunna tänka sig att jobba med. Att 

jobba i en organisation där man kan se att en förändring (i form av världslig förändring) sker, 

vore en annan yrkesdröm. Än en gång kopplar han samman det med fåfänga. Han menar att 

man själv mår bättre då man får andra att må bra.  

 

Martins vilsna tankar om yrket är skilda från hans tankar om sin fritid. Han tycker om att 

cykla på sommaren och älskar att åka skidor på vintern. Förutom de säsongsbetonade 

sporterna, styrketränar, bastar (säger han med ett pillemariskt leende på läpparna) och boxar 

han. Träningen ger honom energi och får honom att må bra. Som vid intervjun med Gabriel 

ställde jag även frågan om de utför yoga eller meditation. Inte heller Martin gör det, men 

säger även att tanken är tilltalande, att han borde göra det. Han tror att det är bra att vara 

ensam med sina tankar; att bara vara tyst och tänka. Det är sällan han verkligen är helt ensam 

och tyst, dock vore det skönt för att sänka stressnivån och bearbeta alla intryck. Han kallar sig 

själv för nyhetsalkoholist och säger att han borde minska sitt nyhetsintag eftersom det ofta 

stressar honom och delvis gör honom nedstämd.  
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Martin har ett starkt musikintresse som började 1992 (säger han bestämd med ironi i rösten). 

Hiphopen gav honom en inblick i musikvärlden och därefter har han bytt musikgenre flera 

gånger. Han gav inte upp den tidigare musikstilen, utan utvecklade bara tycke för ännu en stil. 

Han förklarar att han då var väldigt ”inne” i musikgenrens värld men det var enbart musiken 

som var intresset och inte de representerande klädstilarna eller åsikterna. Han tyckte att de 

människor som valde att grupperna så starkt ansåg sig vara speciella eftersom de tillhörde just 

den gruppen och att de därmed blev sektaktiga. Deras attityd mot andra var nästintill fientlig 

och det tog Martin avstånd ifrån. Musikintresset gjorde att han ibland jobbade som DJ. Han 

anser sig själv veta vad ”bra musik” är, trots att musikkunskaperna idag har avtagit något. Han 

varken spelar några instrument själv eller komponerar musik men intresset är stor och han 

önskar att han vore mer musikalisk. Även om han själv inte har en estetisk ådra har han en 

stor glädje för estetik och konst.  

 

När han reser, vill han gärna uppleva konstverk och turistar till platser som erbjuder fin 

arkitektur, konstutställningar eller liknande. Det utesluter inte naturresmål utan det är lika 

uppskattat, bara på olika sätt. Naturens tjusning ligger i att det är enkelt och fridfullt. 

Storstäders charm uttrycker sig ofta att det finns många valmöjligheter. Martin älskar känslan 

av att det alltid finns en möjlighet att kunna göra någonting, något som är av värde (för 

honom, förstås). Exempelvis är Barcelona ett bra resmål som erbjuder strand och hav, storstad 

med livligt uteliv men även möjligheter till kultursevärdigheter. Han har med andra ord inga 

preferenser när det gäller semester, så länge det inte är charter. Välplanerade, ordnade 

semestrar är inget för honom.  

 

Att spendera tid med vänner och sin flickvän värderar han högt. Överhuvudtaget är hans 

vänner viktiga för honom och han menar att det är en otrolig känsla när han känner att hans 

vänner ställer upp för honom och att de outtalat finns där. Det blir ofta ett puzzlande av 

vännerna eftersom han inte har en specifik grupp utan vännerna är utspridda platsmässigt och 

vänskapsmässigt. Vissa är likasinnade och delar intressen, andra är mer olika.  

 

Martins förklarar sig själv som en ”misslyckad medveten shoppare”. Han handlar med 

kortsiktigt tänkande och planerar inte tillräckligt bra, med tanke på att hans pengar lätt 

försvinner. Han skulle vilja spara mer men gör indirekt ett val att inte spara, eftersom 

pengarna inte räcker till. Vid klädesinköp följer han sin egen stil och det han tycker är snyggt. 
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Trender följer han på det sätt att han blir influerad av snygga produkter i reklam men det är 

inget han medvetet följer. Han vill vara unik i stilen men tycker egentligen att det handlar om 

fåfänga. ”Det boostar bara ens ego.” Martin ogillar konsumtionshysterin idag och försöker 

undvika den, trots att han ofta misslyckas. Om han exempelvis glömmer sina skidglasögon 

hemma när han är på skidsemester har han inte direkt något problem med att köpa ett par nya. 

Trots de små spontana inköpen han ibland faller offer för försöker han att ifrågasätta vad han 

tröstar sig med eller varför han belönar sig.  

 

Likt diskussionen som berörde ämnet tro med Gabriel, var även Martins svar och attityd 

svårtolkad. Han säger att han inte är troende, men vill heller inte benämna sig som ateist 

eftersom han inte tycker om termen. Han tycker att det ”låter fint” att ha något att tro på; ”det 

vore enkelt att tro på gud, att ha en tröst” men han gör det inte. Han menar att det idag är svårt 

att definiera vad man tror på eller om man tror men säger även att det vore mer rebelliskt att 

vara troende kristen. Han säger att det skulle vara mer provocerande att vara religiös likväl 

skulle man bli ständigt ifrågasatt. Vidare menar han att det idag snarare är standardiserat att 

inte man inte har en tro eller att folk säger många säger att de tror på någonting; att de har sin 

egen tro, trots att folk inte kan definiera vad de tror på.  

 

Som Martin inledde intervjun är han en medveten slacker som inte riktigt hittat hem ännu. 

Uttalandet påvisar inte bara självinsikt och ironi utan även att han faktiskt är medveten om att 

han inte riktigt arbetar med det han egentligen vill. I privatlivet och vad gäller hans 

fritidssysselsättningar påvisas ingen vilsenhet alls. 

 

Jens 

Jens är 28 år, född och uppvuxen i Stockholm och har efter studier på annan plats återvänt till 

Stockholm. Han är mellanbarn och har en storebror och en lillebror. Han beskriver sig själv 

som en person som gillar att ”när det händer saker”. Hans vän och frisör har döpt Jens frisyr 

till ”svärmorsdröm goes punk” med vilket han skämtsamt kan identifiera sig med. Framför 

allt tror han att många kan uppfatta honom som en svärmorsdröm,  mammor i synnerhet 

brukar tycka bra om honom. Han är definitivt ingen punkare men till det rebelliska i 

benämningen drar han en parallell till sitt yrke där han inte klassar sig själv som en stereotyp 

man som arbetar med fonder. Jobbet kräver att han är prydligt klädd i kostym och ordningsam 
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men det är inte typiskt för honom. Han har inget behov av att sticka ut eller vara rebellisk men 

tycker inte att han kan klassas som en klassisk fondförvaltare. Han trivs väl på sitt jobb, trots 

att han egentligen inte hade tänkt att jobba med det men ett litet intresse för fonder har han 

alltid haft. Det bästa med jobbet är hans kollegor som han anser är bra och smarta. Han lär sig 

av dem och utvecklar på så sätt både ett större intresse och får erfarenheter. Det enda negativa 

med jobbet är att det är ”hårt” på det sättet att det är mycket data och teknik, men i det stora 

hela trivs han bra. Jens studerade i Växjö på utbildningen enterprising and business 

development. Det är en ekonomiutbildning i grunden men mycket fokus ges åt 

entreprenörskap och affärsutveckling. Utbildningen gav en bra ekonomisk kunskapsgrund 

som han i dag har nytta av. Överhuvudtaget är det viktigt för Jens att utvecklas, att inte fastna 

eller stanna av. Han skulle inte nöja sig med tanken att arbeta på samma jobb i 40 år.  

 

Han säger sig själv ha en stor drivkraft, både privat och i arbetslivet och till följd därav vill 

han göra karriär. Det är inte en ökad lön som lockar mest utan snarare att lära sig mer, vara 

duktig på det man gör och så få erkännande. Pengarna kommer då automatiskt. Pengar i sig är 

inte viktigt för Jens, han har inget behov att ha en ”bling-bling”-rikedom där han skyltar med 

materialistiska ting. Däremot uppskattar han istället att inte behöva tänka efter vad han 

konsumerar. Han värdesätter att kunna gå på restaurang när han känner för det och att inte 

behöva titta på vad det kostar. Han är inte helt omedveten om priset och har givetvis gränser 

men tycker ändå om denna typ av vardagslyx. Vidare är pengar viktigt på det sättet att han vill 

kunna äta och bo bra och ha möjlighet till att resa bort då och då. För en framtida familj vill 

han även erbjuda en trygg uppväxt. Om han skulle tjäna mer skulle han förmodligen lägga ner 

lite mer pengar på sin lägenhet och inredning till hemmet. Han säger även att hans uppväxt 

och uppfostran säkerligen har påverkat många av hans materiella val, då hans familj har rest 

mycket och haft en bra standard. Den vanan han har nu skulle säkert vara svår att byta ifall 

han tjänade mindre.  

 

De dagliga utgifterna är på något sätt ospårbara, säger Jens skämtsamt. ”De försvinner på 

något märkligt sätt.” Jens har ett mycket spontant sätt att spendera pengar. Han tycker inte att 

han lägger pengar på onödiga saker, de är bara inte planerade. Gentemot sina vänner är Jens 

väldigt givmild, han bjuder dem gärna när de är ute på krogen och han tror att det är där 

pengarna lätt försvinner. Han menar inte att klandra dem, eftersom han gärna bjuder dem, 

men det är så att han får tillbaka dessa pengar. Lustigt nog, får han nästan dåligt samvete ifall 
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någon annan bjuder honom. Jens klädeskonsumtion är, som de tidigare informanterna också 

sa, i sin egen stil. Trender följer han inte direkt men han blir påverkad till viss del. Han säger 

att han inte är en märkesslav men det finns vissa märken han föredrar framför andra. Ofta är 

dessa märken mer i hans stil, förklarar han. Han kan handla billigt som dyrt, second hand som 

nyproducerat. Hans spontanitet yttrar sig definitivt när han handlar kläder. Han planerar inte 

att köpa ett par jeans men ifall han går in i en butik har han kanske en baktanke att han 

behöver ett par jeans och köper därmed ett par. Han är en medveten konsument i den mån att 

han vill ha kvalitetsvaror och även om inköpen är spontana, rannsakar han produkten och 

tänker till ifall köpet verkligen är värt det. Hur han motiverar det för sig själv kan vara lite 

olika; han frågar sig själv ifall det är värt pengarna, eller ifall det är hans stil eller 

överhuvudtaget användbart.  

 

På sin fritid ägnar sig Jens åt fotboll som han spelar i ett lag och på sommaren spelar han golf 

då väder och tillfälle ges. Han är även spontan när det gäller att spela fotboll i en park, 

frisbeegolf, badminton eller boule. Det viktiga då är att han gör det i goda vänners lag. En 

fritidssysselsättning han ägnar mycket tid åt är att driva en klubb. Tillsammans med en vän 

har de varannan lördag en klubb där de står för valet av musiken och bjuder in gästerna. Jens 

vän är DJ där men vid olika tillfällen bjuder de in vänner att står för kvällens musik och 

gästlista. Jens ser mycket glädje i att driva denna klubb och han sedan många år haft en liten 

dröm om att göra just det. När han då fick förfrågan, tvekade han inte. De lördagar klubben 

äger rum, får Jens och hans vän även en avsmakningsmeny som tack av restaurangen där 

klubben drivs och på så sätt har hans intresse för mat och vin ökat. Att driva klubben är 

väldigt givande för honom då han får tillfällen att lära känna nya människor och träffa vänner.  

 

Även i denna intervju ställde jag den ledande frågan ifall han utövar yoga eller meditation. 

Han gör det inte men tycker att det vore intressant att testa på. Jens förklara även att han 

skulle kunna tänka sig att leva som munk i Tibet i några månader. Trots att han säkert skulle 

tycka att det är läskigt, skulle det säkerligen vara utvecklande och en ”bra rensning”. Likaså 

kan det vara nyttigt att lära känna sig själv och att se över sina värderingar ifall de är sunda 

och tänka över det han hittills har upplevt. Han skulle på så sätt vilja komma bort från 

vardagen och samhället. Trots att han trivs i Stockholm och tycker att det är roligt där, är det 

även hetsigt och det blir därmed ”osexigt”. Det finns så många normer om vart man ska gå, 

vilka man ska känna och vart man ska bo – det vore skönt att komma bort från det och 
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reflektera. Enda nackdelen med att göra en sådan resa, är att folk skulle ifrågasätta det och att 

han skulle behöva förklara sig och sina upplevelser. Det optimala vore om han skulle resa 

utan att någon visste om det, dessvärre vore det inte möjligt.  

 

Vid semesterresor uppskattar Jens olika saker men det vikigaste är sällskapet. Han har inga 

tydliga preferenser ifall det ska vara naturresor, kulturupplevelser eller strandhäng. Allt kan 

vara passande beroende på vart han vill åka. Det kan vara vackra platser, fin kultur och eller 

spännande händelser. Framför allt vill han gärna slippa vardagen och uppleva nya saker. I sin 

kommande sommarsemester ska han resa till Frankrike med tre av sina närmsta vänner. De 

har inga riktiga fastsatta planer, förutom att umgås, spela boule, dricka rosévin och åka runt 

till pittoreska bergsbyar. Att komma hem med minnen är värdefullt. 

 

Tro var ett svårdiskuterat ämne även med Jens. Han är inte troende, men vill heller inte 

klassas som ateist. Han tycker att det är ett töntigt ord. Han blev senast irriterad över att han är 

tvungen att betala kyrkoskatt eftersom han inte är troende men samtidigt vill han kunna gifta 

sig kyrkligt och även begravas. Vidare menar han att hans uppväxt inte var religiöst präglad 

och religion diskuterades inte hemma. Överhuvudtaget tycker han tro och religion är märkligt; 

att människor genom tiderna har skapat myter, lurat varandra och skrivit böcker om någonting 

som ingen kan bevisa. Allt detta har skett på ett ”fakeigt” sätt samtidigt som religion har 

hjälpt och glatt många. Jens menar att det underliga med religion är att människor ska tro på 

något, det vill säga gud, som i sin tur ska tro på människan. 

 

Jens ser positivt på livet. ”Eftersom man bara har ett liv, vill jag göra det så vackert som 

möjligt”, säger han. Han uppskattar att vara med sina vänner och att utvecklas. Viktigt med 

hans vänner är att de är lika drivna som honom. Jens har ingen direkt estetisk ådra men många 

kreativa tankar. Han ser till att vara i livet; på jobbet, på sin fritid, med vännerna. Han 

försöker så ofta det går att få utlopp för sin kreativitet och utvecklas på bästa sätt.  
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Sammanfattning 

I denna del kopplas teorierna samman med det empiriska materialet och uppsatsens 

frågeställning besvaras. Jag redogör kortfattat informanternas åsikter och attityder kring de 

sex huvudkategorier och hur de liknar varandra. Samtidigt kopplar jag ihop dessa med 

Douglas kulturella typer och Brooks BoBos. Slutligen applicerar jag dessa åsikter på de 

teoretiska begreppen som karakteriserar senmodernism.  

 

Den första frågeställningen löd hur den senmoderna människans åsikter och attityder visar sig 

gällande utbildning, arbete, fritidssysselsättning, resor, konsumtion och tro. Informanternas 

åsikter och levnadssätt skiljer sig delvis åt samtidigt som de liknar varandra mycket. Två av 

informanterna jobbar med IT. Det kan vara en slump men det kan även påvisa att det är en 

vanlig bransch idag. Nästan varje arbetsplats har idag datorer som arbetsredskap. Jens jobbar 

med fonder och tillbringar också mycket tid vid datorn. Han tycker att hans arbete är ”hårt” 

eftersom det är mycket datahantering och teknik. Trots det trivs han väldigt bra och har sedan 

länge haft ett litet intresse för fonder. Gabriel skulle däremot kunna klassa sitt jobb som sitt 

intresse. Han har inte bara ett stort teknikintresse men har även familjära band till sitt jobb. 

Därmed blir han ännu mer mån om att företaget ska gå bra och således är engagemanget 

starkt. Karriärmässigt är ingen av informanterna direkt giriga på att tjäna mer pengar, snarare 

att lära sig mer om sitt yrke och att utvecklas. Martin, som är mer osäker på sitt jobb, trivs 

ändå där och ser jobbet som en bra erfarenhet. Han säger sig ha en märklig karriär men vill 

ändå utveckla sin examen mer passande till yrket. I enlighet med Douglas teorier skulle jag 

klassa informanterna som Active Individualists men även Conservative Hierarchist. Både 

dessa kategorier har ett karriärsaktigt sinne, den första med ett större pengaintresse, den andre 

med en stark hierarkisk struktur inom företaget. Gabriel är den ende som kallar sitt jobb för 

sin hobby, vilket även den typiske BoBon gör. Jens är mån om att vara kreativ på jobbet och 

utvecklas vilket också är typiskt för en BoBo. Mycket i arbetslivet som gör BoBon till just en 

BoBo är det kreativa tänkandet. Informanterna är måna om att inte bara själva utvecklas, utan 

även utveckla åt företaget. Kreativiteten är ledande och avgörande. ”You´ve got to think 

outside the box, the current cliché goes. You´ve got to be on the egde. You´ve got to be outside 

the box that´s on the edge”. (Brooks 2000:112) 

 

Även när det gäller utbildning är informanterna lika; de har alla en högskoleutbildning och 

examen. Gabriel och Jens har studerat ekonomi fast med olika inriktningar. Martin är 
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egentligen lärare men arbetar inte som det idag. Gabriel är den enda som uttryckligen sagt att 

han ville utbilda sig medan Martin och Jens inte tydligt sa det, samtidigt som de förklarade att 

de var nöjda med deras utbildningar. Det boboitiska i detta sammanhang är Brooks 

beskrivning av intellektualitet vilket han även kopplar samman med utbildning och 

professionalism. Han förenar det dels med att ha en utbildning, dels med ett utpräglat 

intellekt. Intellekt kan förklaras på olika sätt och i Bourdieus ord är intellekt en form av 

kapital. BoBos använder sitt intellektuella kapital för att omvandla det till monetärt kapital. 

Detta hänger även samman med yrket som ska vara givande, både lönemässigt och i sinnet.  

 

”Intellectuals spend their careers trying to augment their capital 

and convert one form of capital into another”. (Brooks 2000:151) 

 

De fritidssysselsättningar som informanterna ägnar sig åt är delvis lika och delvis olika. Det 

gemensamma intresset de delar, är att det värdesätter sina vänner mycket och att de har ett 

mycket socialt liv. De utför olika sporter, framför allt sociala sporter som spelas med deras 

vänner. Aktiviteterna de gör får dem att må bra. En gemensam nämnare gällande deras 

fritidsintressen är musiken. Gabriel har tidigare spelat/sjungit i ett band och har fortfarande ett 

stort musikintresse. Martin har DJ:at och har på det sättet stor musikkunskap och likaså 

intresse. Musiken spelar även en stor roll i Jens klubb, trots att inte han sköter den. Han 

förklarar att det ändå finns en estetisk och framför allt kreativ del i drivandet av klubben, 

vilket han tycker är viktigt. Den konkreta frågan jag ställde dem ifall de utövar yoga och 

meditation gav alla svaret att de varken praktiserar yoga eller meditation men att tanken är 

lockande och skulle de gärna skulle vilja göra det. Jens tar den meditativa tanken så pass 

långt, att han skulle kunna tänka sig att leva som munk i Tibet i några månader för att komma 

bort ifrån den hetsiga vardagen. Även Martin tycker att det säkerligen vore nyttigt att meditera 

och ta sig tid att bara tänka efter men har hittills inte satt tanken i praktik. Anledningen till att 

jag ställde denna fråga är att jag anser att det är tidstypiskt och aktuellt att ägna sig åt sådana 

ayuvediska sporter. Passande härtill beskriver Brooks hur andlig nyfikenhet är typiskt hos 

BoBos. Jag misstänkte innan intervjuerna att informanterna uppskattar yoga och meditation, 

trots att det inte utför det. Att Gabriel använder en spikmatta, vilken har ursprung från den 

ayuvediska läran, likaså som yoga och meditation, lockade mig ännu mer att undersöka varför 

han använder en sådan och ifall han gör det med en koppling till ayuveda. Gabriel ser ingen 

koppling till det utan använder spikmattan av skäl som han tycker är logiska och inte 
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spirituella. Dock tycker han som de andra informanterna att tanken om det stilla och 

eftertänksamma vid meditation är lockande. I avseendet gällande fritidsintressen är 

informanter påtagligt lik Douglas Active Individualist i den mening att fritidsintresset ska 

vara givande, utvecklande och gärna satt i en social kontext, vilka informanternas intressen är. 

Samtidigt visar de även en tendens att, om än under en kort tid, vara en Dissident Enclave och 

leva utanför samhället. BoBos är måna om att ständigt utvecklas och inte minst att göra så på 

fritiden då de helt och hållet kan ägna sig åt sin hobby. Informanternas fritid gestaltas till stor 

del av kreativa sysslor och en utveckling av deras sinne eller kroppslig motivation är viktigt. 

Detta stämmer väl in på informanterna då deras fritidssysselsättningar är just det; 

träningsaspekten ger dem energi och motion, de mer kreativa sysslorna utvecklar dem och ger 

dem upplysning. 

 

”The BoBos take a utilitarian view of pleasure. Any sensual 

pleasure that can be edifying or life-enhancing is celebrated”. 

(Brooks 2000:199) 

 

Informanterna har även lika åsikter gällande semester. De har inga speciella preferenser om 

resmål. Det primära vid resor är att resesällskapet stämmer. Charter och välplanerade 

semestrar är ingen av dem ett fan av utan reser hellre planlöst. Vidare vill de uppleva nya 

saker och kulturer. Det kan vara att strosa runt i museum och utställningar eller sol - och 

badsemester på en strandort. Likaså kan en storstad vara lika givande som en natursemester; 

”så länge man har gott sällskap med sig”. (Gabriel)  Informanterna visar här att de har 

attityder som är typiska för Douglas kulturella typer; Dissident Enclave och Active 

Individualist. Den förstnämnda är en naturfantast, som uppskattar och värderar naturen högt. 

Informanterna är inte denna typ i fulla drag utan uppskattar naturens skönhet då och då, 

främst i semestersammanhang. De har dock även Active Individualist-tendenser som visar sig 

i deras sinne för händelserika resor. Framför allt har de en inställning som är typiskt för en 

BoBo; de vill både ha en spännande semester där de upplever oförglömliga händelser 

samtidigt som de gärna relaxar på en solig strand och njuter av den stilla tillvaron. 

  

”The BoBo, as always, is looking for stillness, for a place where 

people set down roots and repeat the simple rituals. In other 

words, BoBo travelers are generally looking to get away from 
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their affluent, ascending selves into a spirituality superior world, a 

world that hasen´t been influenced much by the global 

meritocracy.” (Brooks 2000:206-207) 

 

Spontanitet präglar informanternas konsumtionsval. De är medvetna om vad de köper men 

generellt sett har de inga direkta avsikter eller planerade köp när de konsumerar. Framför allt 

inte när det gäller kläder eller andra ytliga produkter. De är till viss del uppmärksamma på 

priset men samtidigt är stilen och deras smak viktig. Trots att ingen av dem följer modet eller 

trender medvetet, erkänner de att de säkerligen blir påverkade av reklam och trender. De vill 

på sätt och vis vara unika i deras klädesstil men tror även där att deras stil även finns hos 

andra och att reklamen ändå har en viss inverkan. Deras åsikter om ´slit och slängprodukter` 

är lika; de ogillar det men konsumerar det ändå – för att det finns. Återigen är deras vanor likt 

de som även karakteriseras av Active Individualist då denne är en kapitalstark konsument som 

gärna intresserar sig för prylar. Enligt Brooks teori är BoBon en medveten konsument, vilket 

yttrar sig i de flesta av de konsumtionsval som BoBos gör. De vet precis vad de vill ha och de 

utövar, vad jag kallar för, konsumtionsperfektionism. Vidare kan informanterna, likt BoBos, 

blanda stilar och prisklasser. De kan vara anspråksfulla med dyrare och mer unika produkter 

(gärna kläder) men även enhetliga och möjligen billigare produkter konsumerar de.  

 

Även vid den sista kategorin, tro, var informanterna ense då ingen av dem är troende. De vill 

heller inte klassa sig som ateister. ”Töntigt” (Jens) eller helt enkelt en ogillad term förklarar 

de. Samtidigt säger både Jens och Martin att tanken om att tro på något låter fint, att det vore 

enkelt att tro. Gabriel tror på medmänsklighet och att man ska ha förståelse för andra 

människor. Jens tror på att resa och lära känna nya människor och kulturer. Martin menar 

även att det vore intressant att revoltera mot sekulariseringen och bli troende, bara för att gå 

emot de strömningar som finns idag. Gabriel är den enda informanter som säger sig tro på 

någon form av kraft; han tror på samband mellan varelser, det vill säga mellan djur och 

människor. Vad informanterna även delar i form av ortodoxt tänkande är traditionsbundna 

högtider. De uppskattar och värdesätter de traditioner (jul och dylikt) men de sammanbinder 

festerna inte med tro utan firandet med familjen är det centrala vid dessa traditioner. Brooks 

förklara BoBons tro som ”flexidoxy” (Brooks 2000:227) vilket innebär att tillvaron är 

bestämd av flexibilitet och mångsidighet samtidigt som det finns ortodoxa och vanemässiga 

tendenser. Detta stämmer väl in på informanterna; de har en trygghet i familjetraditionerna 
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men vill inte ägna sig åt konventionella eller religiösa företeelser utan finner mer intresse i 

individualism och självutveckling. ”And isn´t this desire to balance freedom with rootedness 

the essence of the educated class´s spiritual quest?” (Brook 2000:226) 

 

Den ovan förklarade sammanfattningen av informanternas åsikter med Douglas och Brooks 

teorier påvisar många likheter mellan informanterna. Detta är ytterst intressant, framför allt då 

dessa är likheter som senmodernism karaktäriseras av.  

 

Den yrkeskåren som informanterna tillhör är ett skapligt nytt fenomen. IT och fondförvaltning 

har först de senaste 20-30 åren blivit vedertagna begrepp. Den tekniska utvecklingen är 

framför allt något som är typiskt för senmodernism och att informanterna jobbar med ”ny” 

teknik kan därmed också klassas som senmodernt. Informanterna har alla en utbildning, vilket 

är ett privilegium som dagens samhälle kan erbjuda. Universitetsutbildningar har sedan flera 

hundra år existerat, men under betydligt mer striktare och begränsade former. Gabriels 

utbildning kan definitivt klassas som senmodernt då det är en tämligen ny utbildning. De 

individualistiska tendenserna som senmodernism är ökänt för, yttrar sig även i informanternas 

utbildningsval. Det är det egna valet och prioriteringen som styr. Den individualistiska 

trenden yttrar sig än mer vid konsumtionsval. Informanterna vill gärna visa en egen och 

möjligen unik stil, trots att de är medvetna om reklamens inverkan på dem och att unika 

trender är en motsägelse i sig. Vidare är kapitalistiska och konsumtionsstarka benägenheter 

tydligt hos informanterna, vilka Garsten och Sundman (2003) klassar som senmodernt.   

 

Den individualism som är typiskt för senmodernism yttrar sig hos informanterna på flera sätt. 

Deras fritidsintressen är (givetvis) personliga intressen som de själva valt att ägna sig åt. 

Gabriel är den enda som säger att hans yrke är en förlängning av hans hobby då 

teknikintresset men även Internetkunskap är en förutsättning i jobbet. Hans teknikintresse 

visas även då Gabriel tog skepparexamen då han studerade inte bara böcker utan använde sig 

även av youtube, som är en webbplats där filmer delas av olika användare, för att teoretiskt 

sett lära sig att segla. Internets förekomst är i sig en senmodernistisk utveckling - att använda 

sig utav det som läromedel ännu mer. Som Jens förklarar är det viktigt för honom att leva ett 

kreativt liv och han tar vara på detta så mycket han kan. Detta visas framför i samband med 

drivandet av klubben. Även Martins hobby att tidigare ha verkat som DJ är också del av ”det 

moderna projektet” (URL1) som är av betydelse för informanterna då mycket av deras fritid 
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ägnas åt personlig utveckling. Med detta menas även den individualisering som beskrivits 

tidigare. Informanterna skapar relativt fritt olika livsstilar och attityder som passar dem bäst. 

De knyter relationer och sociala verksamheter som karaktäriseras av mångfaldighet. Detta kan 

med fördel kopplas samman med informanternas semestermål där de vill upptäcka och njuta 

av olika kulturer samtidigt som de vill utvecklas och vända hem med värdefulla minnen.   

I detta fall gör sig globaliseringen uppmärksam då möjligheten att resa har utvecklats och 

förenklats. Likaså har kunskapen och intresset för andra kulturer blivit mer påtaglig och 

lättillgänglig. Vidare har ”alternativa vägar” (Garsten & Sundman 2003:14) till tro och 

religion öppnats vilket kan förenas med de sekulariserande tendenserna som existerar i det 

senmoderna samhället. Informanternas utsagor om deras bristande tro påvisar att den 

religiösa/kristna tron har mist sin påverkan på deras liv. Istället väljer de olika livsåskådningar 

som passar dem bättre i form av utpräglad individualism, sociala relationer och personliga 

projekt.  

 

I mina ögon är BoBos en ny kulturell typ som även är typisk för senmodernism, likaså är 

informanterna det. Givetvis stämmer inte informanternas alla utsagor eller åsikter överens 

med Brooks förklaringar av BoBos men det finns tydliga likheter och karaktärsdrag som är 

applicerbara på dem. Eftersom Brooks generaliserar, vilket han likväl är tvungen att göra, tar 

jag avstamp i det och generaliserar också. Det skulle inte vara möjligt att analysera människor 

utan att generalisera och eftersom många av deras åsikter och attityder har likheter kan jag 

med fördel dra antydningar som är generella och stereotypiska.  

 

Mary Douglas teorier må vara en aning förlegade och alltför statiska men vissa av de 

egenskaper som hos tillskriver de kulturella typerna är applicerbara på den senmoderna 

människan. Dessa är dock i stor omfattning utvalda enligt eget tycke av informanterna och de 

följer inte den statiska karaktär som Douglas menar att människorna inom typerna har. Medan 

Douglas menar att de kulturella typerna är statiska, menar Hylland Eriksen att sociala 

identiteter och typer är en fortlöpande process som även är situationsbetingad. (Hylland 

Eriksen 2003:175) Hans tankar kring detta är mer likt senmodernistiskt tänkande i den mening 

att människor idag yttrar sig relationellt  och kontextuellt. (URL1) Beroende på vad de gör 

eller i vilket stadie i livet de är, anpassar de sig därefter. Subjektivitet och individualitet går 

hand i hand i det senmoderna samhället.  
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BoBos är applicerbara på dagens samhälle och kan således klassas som senmodernistiska. De 

är hybrider på det sättet att de väljer sina åsikter, attityder, produkter, etc. enligt deras behag 

och har inget emot att blanda dessa. Deras liv utformas av den egna personligheten och 

´utvecklande` och ´kreativt` är centrala begrepp i deras liv. Enligt Brooks är BoBos just en 

hybrid av de borgerligas attityder om ambition och framgång likaså den bohemiska 

inställningen till kreativitet och självutveckling.   

 

“These are highly educated folk who have one foot in the 

bohemian world of creativity and another foot in the bourgeoise 

realm of ambition and worldly success”. (Brooks 2000:10-11 ) 
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Slutsats 

I denna del kommer jag att utifrån teorierna, analysen och sammanfattningen applicera 

personliga åsikter på teorierna om BoBos, om informanterna och senmodernism.  

 

De mest påtagliga attityderna som är karakteristiska för senmodernism är enligt mig den 

starka individualsim som existerar och även hybridiseringar av olika livsstilar. Bara något så 

enkelt som en frisyr är idag en paradox. Det var enkelt att välja Jens citat som rubrik till 

uppsatsen eftersom den säger så mycket om den senmoderna människan; paradox! Jag menar 

detta i det bästa möjliga sätt, jag är själv ett barn av denna tid och kan applicera mina egna 

åsikter och tankar i mycket som klassas som senmodernt. Många av mina informanters åsikter 

är för mig fullständigt förståeliga och jag delar många av deras synpunkter och attityder 

samtidigt som jag som antropolog vill studera de kulturella variationerna som existerar idag; 

och variationer är det nog om. Dagens samhälle är ”fullt av motsägelser, variationer och 

ambivalenser”. (Garsten & Sundman 2003:10)  Den senmoderna människans paradoxala 

beteende yttrar sig starkt när det gäller konsumtion. De val de gör är motsägelsefulla men så 

länge de har en legitim förklaring är det godtagbart. Att exempelvis föredra kvalitetsprodukter 

före slit- och släng är kanske inte konstigt men att ändå konsumera dessa (billiga) produkter 

gör det till en paradox. För att dra en parallell till Brooks åsikter om BoBos paradoxala 

beteende, gör han en jämförelse med bourgeois-aktiga och bohemiska val. De är motsägelser, 

menar han och på så sätt blir BoBons val motsägelsefulla eftersom de är en hybrid av dessa 

två.  

 

Problematiken som kan uppstå genom den ökade individualiseringen och de relationella 

beteendena är att den senmoderna människan inte är en homogen grupp. Jag vill med detta 

inte motsäga mig själv, även om jag kan tyckas göra så, men min intention med uttalandet är 

att uppmärksamma att den senmoderna människan är så pass hybrid och föränderlig att den 

kategoriseras till en kategori som inte är homogen. Jag klassar mina informanter och likaså 

den senmoderna människan (delvis) som BoBos men samtidigt karakteriseras BoBos av så 

många blandade aspekter och åsikter att de i många fall blir paradoxala och motsägelsefulla. 

Mycket av denna paradox och mångsidighet grundar sig i mina ögon i dagens valmöjligheter. 

Det stora utbudet orsakar att man måste ta ställning till saker och ting eller att man helt enkelt 

väljer att inte ta ställning. På så sätt uppstår de paradoxala attityderna. Jag tror även att 

Internets inverkan och tillgänglighet gör att den senmoderna människan ännu mer individuell.  
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De kan med hjälp av Internet hitta exakt det dom letar efter, hur unikt och speciellt det än är. 

Det är framför allt de många valmöjligheterna som försvårar att hitta en homogen röd tråd hos 

den senmoderna människan. Idag är det inte bara uppskattat att vara unik och ”egen” utan 

nästan en förutsättning. Stil, kläder, musiksmak, you name it; unikt och mångsidigt är typiska 

attityder. Att dessa attityder är hybridiseringar är en senmodern kommentar.  

 

“[BoBos] hybrid culture is the atmosphere we all breathe.” 

(Brooks 2000:11)   

 

Bitvis använder jag, men även informanterna engelska begrepp så som relaxa, hint, 

mainstream, fake-igt, slacker, etc. Det intressanta med att blanda in engelska begrepp i det 

svenska språket tycker jag även påvisar senmodernismens rörlighet. Begreppen är uttryck som 

jag och många i min umgängeskrets använder, men likaså är de vedertagna begrepp i dag 

vilket än en gång påpekar senmodernism och globaliseringens framväxt.   

 

Den ständiga strävan att utvecklas känns nästan självklar för mig och jag delar åsikten med 

Brooks som menar att livet kan ses som en resa, där ständig utveckling, utforskning, 

skapandeprocesser och mångsidighet uppmuntras. “It is a voyage. We are forever incomplete, 

making choises, exploring, creating. We are protean”. (Brooks 2000:234) Dessa tankar är 

återigen typiskt senmodernistiska; de påvisar individualism och mångsidighet. Framför allt 

visar det även informanterna åsikter.  

 

Den diskussion som var svårast att konkretisera var den om tro. Informanterna erkänner sig 

inte troende men vill heller inte klassas som ateister. Även om de ser en trygghet i att förlita 

sig på en religion gör de inte det. Vad de istället tror på är att utvecklas och genom kreativitet 

göra livet vackert. Det är kort sagt den ”nya religionen”. ”They cultivated an ethos that 

celebrates, acutally demands, endless innovation, self-expansion, and personal growth”. 

(Brooks 2000:226)  

 

Den främsta frågan jag ställer mig själv när jag ser den senmoderna människan är hur de, trots 

deras heterogena och individuella attityder ändå kan bilda en homogen grupp, det vill säga, 

den senmoderna urbana människan. De gör individuella val men dessa val yttrar sig likväl på 

ett homogent sätt. Deras homogenitet visar sig på det sätt att de är heterogena. Att göra en 
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generalisering av den senmoderna människan är ingen enkel uppgift, för vad som går att säga 

om dem är att de inte riktigt följer generella normer. Vad jag tycker är ytterst intressant är den 

senmoderna människans konsumtionsval. Eftersom de är så pass köpstarka men även kräsna 

blir de en svår målgrupp att fånga. Reklam har en liten inverkan på dem men de kan likväl 

vara svårfångade. Vet de vad de vill ha, ser de till att skaffa det.  Detta gäller inte bara 

konsumtion; deras liv är präglat av att skaffa eller åstadkomma det de vill ha. Informanternas 

attityder till livet är ytterst positivt. De är nöjda med sin tillvaro och lever det liv som de 

önskar göra. De har vänner, familj, de är sysselsatta och deras fritid spenderar de som de vill. 

Ändå vill de uppnå mer, de vill utvecklas och bli bättre, men jag ser inget fel i det utan nickar 

instämmande och låter Jens fina ord avsluta uppsatsen:   

 

“Man har bara ett liv; varför inte göra det vackert?” 
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