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Sammanfattning: 

Den här studien undersöker vad det finns för samband mellan akademikers identitet i 

stockholmsområdet och deras vardagsrum. Fyra intervjuer har gjorts hemma hos akademiker 

för att undersöka hur deras förhållande till vardagsrummet speglar synen på den egna 

identiteten. Fokus i uppsatsen ligger på att analysera hur vardagsrummen hjälper 

informanterna att visa upp sin identitet och hur de själva pratar om rummet. I uppsatsen tar jag 

också upp informanternas förhållande till tv och hur det hänger samman med deras identitet. 

Slutsatsen i min uppsats är i korthet att mina informanter verkar ha en uppfattning om vad 

deras egen identitet innebär och att försöker inreda sina vardagsrum så att de ska spegla denna 

bild både för andra och sig själva. Det kan dock ibland råda dissonans mellan hur informanten 

talar om rummet och hur rummet verkar användas. 

 

Abstract 

This study examines what the connection is between academics identity in the Stockholm area 

and their living rooms. Four interviews were conducted at the home of scholars to examine 

how their relationship to the living room reflects their perception of one's identity. The focus 

of this paper is to analyze how the living rooms help informants to show off their identity and 

how they talk about the rooms. In the essay, I also examine the informants' relationship to 

television and how it relates to their identity. The conclusion of my essay is briefly that my 

informants appear to have an idea of what their own identity means and that they are trying to 

decorate their living room, so that they reflect that image both to others and themselves. 

However, it can sometimes be a dissonance between the way the informant are talking about 

the room and how the rooms are being used.



   

Förord 

 

Jag vill tacka mina informanter för att de släppte in mig i deras hem och gav mig tid så att jag 

kunde intervjua dem. Utan deras hjälp hade jag inte kunnat skriva mitt arbete. 

Tack! 
 

Linköping i februari 2012 

 

Alexander Högberg 
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Inledning 

Vi lever i en tid idag som präglas av tankar om individualsim. Trots det väljer människor att 

inreda rum i sina hem så att de fyller samma funktioner som rummen i andras hem, kök, 

badrum, sovrum, hall, vardagsrum och så vidare. Det är också viktigt för människor att visa 

upp en bild av sig själva som stämmer överens med den identitet de upplever att de har eller 

vill ha. För att göra detta kan personer bära vissa kläder, se vissa filmer, ha en viss 

mobiltelefon eller ägna sig åt annan konsumtion som kan ses av omgivningen. Inredningen i 

vardagsrummet kan hjälpa till att förmedla en önskad identitet gentemot omgivningen då det 

är det rummet som vi i huvudsak tar emot gäster i hemma. Föremålen i vardagsrummet 

signalerar inte bara drag av personens identitet i sig själva utan de ger också en uppfattning 

om vilka aktiviteter personerna som bor där prioriterar. 

 

Hur människor använder sin fritid och hur de berättar om sin fritid ger också en uppfattning 

om hur dessa individer ser på sin egen identitet och vilka delar av den de vill visa upp för 

andra. På olika sociala medier, till exempel, väljer människor att berätta vad de ägnar sig åt så 

att deras vänner kan se. Vissa aktiviteter verkar dock inte ha lika hög status eller anses vara 

lika bra som andra. Att titta på tv är en aktivitet som många ägnar sig åt i sina vardagsrum 

men som inte verkar vara något de ofta berättar om. På bloggar och i tidningar kan man läsa 

om personer som väljer att sluta titta på tv till förmån för andra aktiviteter. Anledningen till 

detta kan vara den ökade trenden att leva ett aktivt liv där man ständigt utvecklas och 

förbättras. Att titta på tv är inte förknippat med detta utan snarare det motsatta. 

 

Utgångspunkten till den här uppsatsen är att få en inblick i hur mina informanter resonerar 

angående vardagsrummet och dess roll i deras identitetsskapande. Det empiriska underlaget är 

taget från fyra intervjuer jag har gjort hemma hos akademiker i Stockholmsområdet. 

Intervjuerna behandlade bland annat frågor om inredningen i rummen, vilka aktiviteter 

personerna ägnade sig åt i rummet och tv:ns roll i vardagen. 

 

Mitt teoretiska underlag grundar sig på Woodwards teorier om identitet och i Mary Douglas 

teori om hur människor definierar sig själva genom att ta avstånd från sådant de inte vill bli 

förknippade med, något som även Igor Kopytoff skriver om. Jag har även tittat på Bourdieus 

teorier om fält, kapital och habitus för att förstå smak och preferenser och en del teorier om 

konsumtion. 
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Syfte/Frågeställning 

Syftet med min uppsats är att titta på hur mina informanter ser på vardagsrummet, vad det 

kommunicerar med det och vilka aktiviteter de ägnar sig åt där och hur detta relaterar till 

deras identitetsskapande. Jag vill undersöka hur mina informanter upplever sin identitet 

genom hur de förhåller sig till sina vardagsrum genom vilka föremål de väljer att ha där och 

de aktiviteter de ägnar sig åt där. 

 

Mer ingående vill jag undersöka hur mina informanter förhåller sig till tv-apparater och andra 

aktiviteter de ägnar sig åt i rummet och vad de tycker att det har för koppling till deras 

identitet.  

 

Under intervjuerna har jag försökt få svar på frågor som: Hur används vardagsrummet? Vilka 

gemensamma nämnare finns det hos mina informanter i deras vardagsrum? Vilken inställning 

har mina informanter till tv och vad kan det bero på? Och hur allt detta relaterar till deras 

identitet. 

 

Metod 

Jag har samlat in datan till mitt arbete genom intervjuer. Intervjuerna har använts för att samla 

information om hur specifika individer ser på inredningen i deras hem och hur de har tänkt 

när de inrett. Intervjuerna kompletterades med besök hemma hos informanterna så att jag 

skulle få en uppfattning om hur deras rum såg ut och hur detta relaterade till deras identiteter. 

 

Jag gjorde mina intervjuer hemma hos informanterna av två anledningar. Dels för att de ska 

vara i en miljö där de känner sig hemma och bekväma och dels för att jag skall kunna se 

rummen i samband med mina intervjuer. Vissa saker är svårare att upptäcka eller lära sig 

genom intervjuer än vad det är att se saker på plats och det var därför viktigt att samla in data 

även från visuella sinnesintryck (Agar 1996:157). Jag hade vissa tankar innan jag gjorde mina 

intervjuer om vilken typ av information jag skulle få ifrån mina informanter. Det visade sig 

dock efter att jag gjort intervjuerna att jag hittade aspekter av användandet av rummet som jag 

inte hade räknat med. Detta gjorde att jag blev tvungen att komplettera mina litteraturstudier 

med teorier om identitet och tidsanvändning. Inför intervjuerna hade jag förberett vissa frågor 
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som jag ville ha svar på. Jag försökte med mina frågor täcka ett så stort område som möjligt, 

jag hade visserligen vissa tankar om vad jag ville undersöka, men jag var inte helt säker på 

vilken typ av information jag skulle få av mina informanter. Under intervjuerna försökte jag 

sedan anpassa mig till de svar mina informanter gav mig och ställa följdfrågor för att få så 

mycket information som möjligt. Tanken var från början att endast titta på hur informanternas 

konsumtion av varor speglade deras syn på status och identitetsskapande. Det här verkade 

vara något som informanterna i viss utsträckning själva var medvetna om. Under intervjuerna 

märkte jag dock att de aktiviteter som informanterna ägnade sig åt i vardagsrummet och hur 

de pratade om dem gav en minst lika bra bild av hur informanterna såg på status och den egna 

identiteten. När jag sedan plockade ut delar ur intervjuerna för att använda i uppsatsen valde 

jag citat som jag tyckte påvisade en uppfattning om vad deras egen identitet var eller gick att 

koppla till de teorier som jag sedan använde för att analysera mitt material. 

 

Alla intervjuer spelades in och varade mellan 30 och 90 minuter. All informanter godkände att 

intervjuerna spelades in. Jag har i min uppsats valt ge mina informanter pseudonym för att de 

inte skulle censurera sig själva för mycket under intervjuerna, något som de informerades om 

innan intervjuerna började. Informanterna erbjöds att läsa igenom det jag skrev om dem innan 

jag lämnade in mitt arbete. De tackade nej till detta men ville istället läsa igenom det färdiga 

arbetet. Jag känner Viktoria och Magnus sen tidigare och övriga informanter har jag kommit i 

kontakt med genom Viktoria. 

 

Informanterna och deras rum 

Avgränsningen som jag gjort ligger i första hand i intervjuerna. Jag har valt att enbart 

intervjua informanter som hade en universitets- eller högskoleexamen och som var runt fyrtio 

årsåldern. 

 

En annan avgränsning har varit att alla mina informanter bor i stockholmsområdet. Vad 

människor anser snyggt eller vad de vill förmedla med sina hem kan skilja sig mellan olika 

geografiska områden. Även om jag inte tror att skillnaderna är så stora mellan olika städer i 

Sverige så tror jag att det var bättre för studien att titta på informanter i samma geografiska 

område för att få en uppfattning om hur de ser på rummet. 

 



4 

Vidare har jag valt att bara undersöka vilka aktiviteter mina informanter ägnar sig åt när de är 

i vardagsrummet och bortse ifrån vad de ägnar sig åt på andra platser. Detta eftersom jag 

endast är intresserad av hur vardagsrummet och aktiviteterna där skapar och speglar delar av 

den aktivitet som informanterna vill förmedla och i förlängningen deras upplevda identitet. 

 

Sara 

Sara är 40 år gammal och bor i en lägenhet med sin sambo och hennes två barn i Björkhagen i 

Stockholm. De flyttade in i lägenheten i februari så vid tiden för intervjun har de bott där i ca 

10 månader. Hon har en politisk magisterexamen och arbetar med europeiska socialfonden åt 

en myndighet.  

 

Golvet i rummet är parkett och ligger kvar sedan de förra ägarna. Väggarna är vita och 

tapetserades i och med att Sara och hennes sambo flyttade in i februari. Det sitter spotlights i 

taket som ger gott om ljus i rummet. Fönstren är väldigt stora men saknar gardiner vilket 

troligtvis gör rummet väldigt ljust under dagtid. Mitt i rummet står det en mörkgrådivansoffa 

med ett halvdussin olika prydnadskuddar. Soffan är riktad mot en vägg i rummet där det står 

en låg mörk bänk med en mattsilverfärgad tv på. Bakom soffan står det en fåtölj och mot 

väggen mitt emot tvn står det en bokhylla fylld med böcker. På olika platser i rummet hänger 

det tavlor. 

 

Nathalie 

Nathalie bor med sin dotter i en villa i Täbykyrkby utanför Stockholm och har vi tidpunkten 

för intervjun bott där i fem år. Hon har en magisterexamen i nationalekonomi och arbetar som 

projektledare på post och telestyrelsen där hon säljer ut frekvenser till mobil- och 

bredbandsföretag. 

 

Hon har mörkt parkettgolv i rummet och väggarna är vita förutom en fondvägg längst in i 

rummet som har en mönstrad tapet. Golvet och väggarna renoverades nyligen då en fuktskada 

hittades under golvet. Det är en väldigt dämpad belysning i rummet. Det finns ingen taklampa 

utan alla ljuskällor är mindre lampor, stearinljus och en braskamin som står bredvid ingången 

till rummet. Fönstren ut mot trädgården är väldigt stora och i dem hänger det mörkblå 

gardiner. Mot väggen med mönstrad tapet står det en stor mörkblå divansoffa med ett 
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halvdussin prydnadskuddar. På golvet vid soffan ligger det en matta i samma färg som 

gardinerna och på den står det två runda soffbord i olika höjd med stearinljus på. Framför 

braskaminen står det två mörka skinnfåtöljer. Mitt i rummet mot en vägg står det ett piano i 

mörkt trä. 

 

Jenny 

Jenny är 42 år gammal och bor med sin man och deras åttaårige son i ett radhus i 

Bagarmossen i Stockholm. Jenny har en filosofisk kandidatexamen i mediakommunikation 

men har även läst franska och statsvetenskap och arbetar nu som kommunikationskonsult. De 

gjorde lite renoveringar i rummet innan de flyttade in i huset för cirka fem år sedan. Då tog de 

bort strukturtapet från väggarna och målade dem vita och slipade parkettgolvet. 

 

Huset som Jenny och hennes familj bor i byggdes på femtiotalet och dess arkitektur är 

karakteristisk för det årtiondet. När man går in i huset så möts man av en liten hall och direkt 

efter den kommer man in i vardagsrummet som tar upp större delen av markplan. Fönstren i 

vardagsrummet är stora och vetter ut mot den intilliggande tallskogen. Inredningen i rummet 

består till största delen av möbler från femtiotalet som Jennys man har letat upp i 

secondhandbutiker och på loppmarknader. Soffan köpte de ungefär samtidigt som huset och 

är en av få möbler som inte är secondhand. De har en tv i hörnet bredvid de stora fönstren. 

Vid väggen mittemot soffan står det ett sideboard i femtiotals stuk med en stereoanläggning 

på. På sidorna står det två högtalare i vitlackat trä och över den hänger det en tavla med motiv 

av pyramider. I hörnet vid trappan finns det en fungerande eldstad. 

 

Viktoria och Magnus 

Viktoria och Magnus bor i Täbykyrkby norr om Stockholm med sina tre barn och har vid 

tidpunkten för intervjun bott i sitt hus i ca 4 år. Viktoria är 42 år gammal, har en examen i 

franska och arbetar som översättare. Magnus är 40 år gammal, har en psykologexamen och 

arbetar som psykolog. 

 

Vardagsrummet i Viktoria och Magnus hus ligger på markplan och är i direkt anslutning till 

hallen och ytterdörren. När de flyttade in i huset fanns det inget vardagsrum på markplan utan 

det låg istället två sovrum där. Vardagsrummet låg på övervåningen men det har idag blivit 

sovrum till deras döttrar. Viktoria och Magnus rev därför ned några väggar och breddade en 
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dörröppning för att göra om större delen av markplan till ett vardagsrum som är helt öppet 

mot köket. I vardagsrummet domineras en av väggarna av en bokhylla full med både 

facklitteratur och skönlitteratur. I hyllan står det även en liten tv, en stereo och en del gamla 

LP-skivor som Magnus samlar på. Bredvid bokhyllan står det en grå soffa och ett vitt soffbord 

med förvaringsutrymme under. Det finns två fåtöljer i rummet som är från femtiotalet. Mitt 

emot soffan står det ett piano och bredvid det ännu en bokhylla med skönlitteratur.  

 

Identitet 
För att förstå hur mina informanter pratar om sina vardagsrum och hur de verkar resonera 

kring sin relation till rummet är det viktigt att förstå hur saker som människor gör har en 

koppling till deras identitet och lite om vad identitetsbegreppet innebär. 

 

När Kath Woodward diskuterar begreppet identitet i sin bok ”Questioning identity” gör hon 

en skillnad mellan det begreppet och personlighet. Individer kan dela personlighetsdrag med 

varandra, men att dela en identitet kräver ett mycket mer aktivt åtagande. Individer väljer att 

identifiera sig med andra grupper och för att illustrera detta tar Woodward som exempel 

fotbollssupportrar. Alla fotbollssupportrar delar personlighetsdraget att de gillar att gå på 

fotboll men alla fotbollssupportrar hejar inte på samma lag. Individer gör här ett val att 

tillhöra en grupp supportrar och en klubb och gör detta till en del av sin identitet. Samtidigt 

som de markerar att de är supportrar till en klubb, och därmed identifierar sig med en grupp, 

visar de också att de inte är supportrar till någon annan klubb, och därmed skiljer sig från 

andra grupper (Woodward 2000:6).  

 

Under intervjun med Viktoria och Magnus pratar vi om vad de tycker att vardagsrummet 

säger om individer. Tycker ni att vardagsrum säger något om de som bor där? Viktoria: Ja det 

tycker jag! Man ser i alla fall vad de har för smak.  

Vad säger det här om er? Magnus: Att vi har smak (skämtsamt)! Att vi bor trångt! Det säger 

att vi gillar kultur! Jag tycker att det här vardagsrummet säger att vi gör mycket saker 

tillsammans i familjen. Det säger att vi är en familj som är mycket tillsammans när vi är 

hemma. Viktoria: det säger ju verkligen att vi inte är överklass! Magnus: Vi är nog verkligen 

typisk medelklass! Jag tycker nog att det säger lika mycket att vi inte är arbetarklass som att 

vi inte är överklass.  
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I likhet med Woodwards exempel med fotbollssupportrarna så tycker Viktoria och Magnus att 

deras vardagsrum säger lika mycket om att de inte är arbetarklass som att de inte är överklass 

utan istället tillhör en medelklass. De ser alltså att deras vardagsrum säger något om deras 

identitet genom att skilja dem från andra grupper. Anledningen till att de tyckte att rummet 

talade om detta om dem tror jag var för att det är så de ser sig själva. De har själva inrett 

rummet och upplever att de varken tillhör arbetarklass eller överklass vilket gör att de uttalar 

sig som de gör. Möjligheten att visa upp sin identitet genom fysiska föremål variera dock 

mellan olika situationer och individer. 

 

Möjligheter 

Woodward beskriver också att vår identitet är ett samspel mellan hur vi ser oss själva och hur 

andra ser oss. Ibland så råder det dissonans mellan den yttre och den inre synen på identiteten. 

Det beror bland annat på att individer samtidigt spelar flera roller som kanske gör det omöjligt 

att leva upp till vissa förväntningar. Sambandet mellan mig själv och andra blir inte bara 

tydligt i förhållande till hur jag ser mig själv och hur andra ser mig, utan påverkas också av 

sambandet mellan vad jag vill vara och de influenser, förväntningar och möjligheter som finns 

tillgängliga. Materiella, sociala och fysiska förutsättningar kan förhindra oss från att 

framgångsrikt uttrycka vissa identitet- eller karaktärsdrag (Woodward 2000:7). 

 

Vardagsrummet kan då bli en plats som vi kan kontrollera och påverka så att den förmedlar 

den identitet som vi upplever att vi själva har och vi vill att andra ska se. Människor anpassar 

då inte endast rummet för att det skall kunna ta emot gäster genom att se till så att det finns 

bekväma sittplatser utan de ser också till att inredningen framhäver de sidor hos människorna 

som bor där som de anser gynnar den bild av dem själva de vill visa upp för andra och som är 

representativ för deras upplevda identitet. 

 

Nathalies vardagsrum är ett exempel på hur informanten verkar känna att den har lyckats 

skapa ett rum som kan representera henne. När jag frågar Nathalie hur hon ser på sitt 

vardagsrum säger hon: Det är som sagt mitt rum! Det är för avkoppling och socialt umgänge. 

För när jag är här själv då är det ju rent avkopplingssyfte verkligen. 

Jag frågar Nathalie om hon tycker att vardagsrummet säger något om människorna som bor 

där varpå hon svarar: Ja det tycker jag absolut! Då ser man om dom äter i vardagsrummet, 

om dom tittar på tv, om det är stökigt, om det är iodrningplockat kan man se. Och så ser man 
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om det är mycket musik och mycket böcker, instrument. Det tycker jag absolut att vardagsrum 

säger någonting om folk. Helt klart!  

Vad säger det här om dig? Det säger om mig att jag inte vill stressa och arbetar för att inte 

stressa. För det finns väl ingen som vill stressa. Och så att jag är social människa.  

Säger det något mer? Möjligtvis låghöginkomsttagare när man inte behöver vara så 

trångbodd så.  

Nathalie verkar utifrån hur hon pratar om sitt rum inte ha några hinder för att skapa ett rum 

som är kompatibelt med hennes identitet. I alla fall hur hon upplever sin egen identitet. Det 

här verkade dock inte gälla alla mina informanter. 

 

Under intervjun med Jenny får jag höra hur vissa inslag i hennes vardagsrum inte uppfyller 

bilden hon har av vad rummet bör förmedla. Antingen så sitter eller ligger jag här i soffan 

och läser böcker eller tidningar. Eller så sitter jag här och kollar på tv… vi lyssnar på musik 

gör vi här… vi kan sitta här och spela spel… det händer att jag tar motionscykeln och cyklar 

här. Så jag använder det här rummet till väldigt många olika saker. Jag kan sitta här och fika 

gör vi också ibland.  

När jag frågar Jenny varför de gör sakerna i vardagsrummet svarar hon: Det blir på nått sätt 

centrum i huset. Och att man göra alla de här grejerna här är väll för att det funkar bra att 

göra här. Vi har ju bara tv här till exempel, vi har ju bara den här soffan. Vi har bara öppna 

spisen här… musik kan man väll lyssna på, på fler ställen om man tar med sig men det är här 

vi har högtalare som är nått värt.  

På frågan vad hon spenderar mest tid med i rummet svarar hon: Det är en samvetsfråga… det 

vore ju pinsamt om det vore tv man tittar på mest här. Men jag skulle nog tippa på om man 

skulle slå ut det på de där aktiviteterna så antingen är det att läsa eller kolla på tv som jag 

gör mest i det här rummet.  

Varför vore det pinsamt? Vi har pratat om det, att ibland så, tv är ju avkoppling. Så ibland 

man kan man sitta och kolla på massa dåliga tv-program bara för att slappna av. Och så 

tänker jag så här, varför läser jag inte den där boken eller varför gör jag inte det. Men det är 

ju för att man inte orkar vara aktiv hela tiden. Så ibland behöver man bara sitta här.   

 

När Jenny säger att det vore pinsamt om tv-tittande skulle vara den aktivitet som hon lägger 

mest tid på i rummet så får jag uppfattningen att hon inte känner att det är en del av hennes 

identitet som hon inte tycker om eller vill visa upp för andra. Som Woodward beskriver går 

det inte alltid att kombinera bilden av ens egen identitet med de tillgängliga uttryckssätten. 
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Jenny säger att de bara har en tv i huset och den står i vardagsrummet vilket gör att hon måste 

visa upp en del av hennes identitet som hon kanske inte tycker om lika mycket som andra 

delar eftersom det är vad de fysiska förutsättningarna tillåter. 

 

För mina informanter kanske det är så här deras vardagsrum fungerar för dem själva. När de 

pratar om sina rum, hur de vill utnyttja dem och hur de har tänkt när de har inrett, så berättar 

de en del om hur de vill att deras identitet skall uppfattas. Det gäller nog ännu mer när deras 

önskan om hur rummet skulle vara inte stämmer överens med hur det faktiskt är. Deras egen 

uppfattning om deras identitet stämmer då inte helt och hållet överens med verkligheten. En 

fråga blir då vad som är deras ”riktiga” identitet. Om det är den de visar upp eller den de 

berättar om. 

 

De begränsningar som finns när mina informanter inreder sina rum behöver dock inte endast 

vara fysiska utan de kan också vara kulturella. Omgivningen har vissa förväntningar på vad 

ett vardagsrum innebär och vilka signaler olika föremål ger om personerna som bor där. Dessa 

begränsningar kan ingen av mina informanter undgå utan måste anpassa sig till. Detta är 

troligtvis anledningen till att alla mina informanter har vardagsrum som de verkar använda på 

på liknande sätt i många fall. 

 

Grupptillhörighet 

För att visa upp sin identitet är det inte helt ovanligt för människor att visa att de tillhör eller 

står utanför en grupp. Som Woodward skriver så gör fotbollssupportrar sin klubblojalitet till 

en del av sin identitet och Viktoria och Magnus beskriver även de hur de känner att deras 

vardagsrum skiljer dem från vissa andra grupper. 

 

Mary Douglas skriver i sin bok ”Thought styles” om vilka olika motiv individer har till att de 

väljer att konsumera som de gör. Hon opponerar sig nämligen mot den då rådande 

konsumtionsteorin om att människors konsumtionsvanor endast skulle påverkas av pris 

(Douglas 1996:80). Istället grundar sig konsumenternas konsumtionsvanor i vad 

konsumenterna vill förmedla att de inte är. Det vill säga vilka grupper de skiljer sig från. 

  

Något som Douglas genomgående tar upp i sin bok är människors komplicerade relation till 

konsumtion. Hon tycker att det är fel att teorier bygger på vad människor vill ha, att frågorna 
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som ställs är varför människor vill ha vad de köper. Hon anser att konsumenter inte vet säkert 

vad det är de vill ha men att de har väldigt klara åsikter om vad de inte vill ha. För att förstå 

konsumtionsmönstren anser därför Douglas att fokus bör ligga på standardiserade ogillanden, 

som enligt henne är mycket mer konstanta och uttrycksfulla än begär (Douglas 1996:83-84). 

 

Igor Kopytoff skriver i sin artikel ”The cultural biography of things” att alla människor har 

olika biografier, psykologiska, politiska, sociala och så vidare som var och en väljer en aspekt 

ur personens livshistoria att framhäva samtidigt som den förkastar de andra aspekterna. Han 

menar att samma förhållande gäller för föremål och deras biografier (Kopytoff 1986:68). 

Detta går att koppla ihop med Douglas teorier om att man definierar sig genom att förkasta 

det man inte vill förmedla. Tanken skulle då vara att mina informanter inte väljer vad de har i 

vardagsrummet och vad de gör där i lika stor utsträckning som de väljer vad de inte har i 

vardagsrummet och vad de inte vill ha där. Genom att framhäva en eller ett par egenskaper 

väljer samtidigt personen att förkasta alla andra tänkbara egenskaper som de skulle kunna 

förmedla. 

 

Sara säger: vi hade lite diskusioner när vi flyttade hit. Nånstans blir det en konkurrens mellan 

tv och ytor att umgås på. Vi valde nog en lösning eftersom man tittar mer på tv. En dröm hade 

ju annars varit att ha två soffor liksom mitt emot varandra så att man kan umgås. Och tvn får 

anpassa sig efter det. Men nu har vi ju valt en lösning där tvn fick styra hur vi möblerade helt 

enkelt.  

Hur skulle ni vilja ha det? Jag tänker om vi skulle ha julafton här, då blir det ju lite svårt att 

knöla ner sig här. Då skulle man vilja ha ett vardagsrum som vore mer anpassat efter att 

umgås. Att man hade många sittplatser som va riktade mot varandra.  

Är det några andra förändringar du skulle vilja göra? Naturligtvis skulle jag vilja ha mer konst 

på väggarna… det är ju en kostnadsfråga… vad man absolut måste ha, så måste man ha en 

soffa eller någon typ av möbel att umgås i eller kring.   

Sara säger alltså att de inte riktigt lyckats skapa det rum som hon känner representerar henne 

då deras tv har fått påverka inredningen mer än hon önskat. Att de har valt att göra så kan 

bero på de fysiska begränsningar Woodward skrev om. Att de inte vill att deras tv skall ta så 

mycket plats tycker jag också visar ett standardiserat ogillande som Douglas pratar om. Jag 

tror inte att de känner att de vill att deras identitet skall kopplas för mycket till deras tv utan 

jag får intrycket att Sara istället vill lyfta fram sitt konstintresse då hon uttrycker att hon skulle 

vilja ha mer tavlor om de hade råd. 
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Status 

Att tillhöra en grupp innebär att individen har vissa föreställningar om status. Beroende på 

vilken grupp en individ tillhör så kommer den att bete sig på olika sätt och ha olika 

preferenser för att uttrycka och förstärka sin identitet. 

 

En teori Douglas har är att lägre klasser härmar vad som är modernt bland de högre klasserna 

samtidigt som de högre klasserna ständigt förändrar sina preferenser för att skilja sig från de 

lägre klasserna. Douglas beskriver hur Miller har använt sig av en teori av Labov för att visa 

hur trender sipprar ner i klasser och hur detta påverkar den upplevda belåtenheten hos 

konsumenterna (Douglas 1996:56). Att på det här sättet ständigt förändra vad som anses 

trendigt är enligt Douglas bok bara ännu ett sätt för de rika och mäktiga att trycka ner de lägre 

klasserna (Douglas 1996:57). 

 

Det Douglas skriver om hur trender sprider sig från de övre klasserna till de lägre är intressant 

angående mina informanter på grund av hur de använder sina vardagsrum och hur de ser på 

tv-tittande och dess relation till andra former av kulturkonsumtion. 

 

När jag frågar Nathalie hur mycket tid hon spenderar i vardagsrummet svarar hon: Ja du. Det 

är väldigt olika. På sommaren är det ju ingenting men på vintern är det i snitt en halvtimme 

per dag men det är ju inte fördelat på varje dag. På fredag och lördagskvällar är vi ju här 

mycket, mycket mer. Eller framförallt när jag tar hem gäster så är det ju här man umgås... 

Sen är det ju det här rummet och köket som är de sociala rummen, mest. Middag i köket och 

så kaffet här inne… dom flesta besöken om det är, då är det nog middag… vi vuxna är här 

och dricker kaffe eller dricker vin och pratar… som du ser det är ingen tv eller nått sånt här! 

Utan det är bara ha det skönt, lyssna på musik, läsa bok, samtala, umgås. Och spela piano 

gör vi ju också… min dotter spelar piano. Jag har försökt lära mig när jag var liten, men gav 

upp för det vart för tråkigt. Sen har ju jag återupptagit det lite granna. Du sitter ju en kvart 

en halvtimma vid pianot varje dag (till sin dotter som sitter och gör läxor i köket). Det är nog 

en halvtimma till en timma vi är i vardagsrummet varje dag i snitt.  

Angående vad de spenderar mest tid med i rummet svarar Nathalie: Pratar! Pratar och njuter 

av kaminen, brasan… Jag tar ju ofta datorn och sätter mig framför kaminen och bara 
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antingen jobbar eller bara surfar runt och leker… man sitter nog mest och umgås och 

samtalar.  

 

När Nathalie pratar om hur hon använder vardagsrummet får jag uppfattningen att hon 

använder rummet mycket för att ta emot gäster. Men hon har inte gäster så ofta som det 

kanske låter i förhållande till andra aktiviteter i rummet. I själva verkat har hon gäster hemma 

ungefär varannan vecka vilket gör att det är andra aktiviteter som hon ägnar sig åt mest i 

rummet. Hon påpekar också att hon inte har någon tv i rummet vilket får mig att tro att hon 

upplever att det skiljer hennes vardagsrum från andras. Sättet som hon pratar om sitt 

vardagsrum ger mig uppfattningen att hon vill lyfta fram vissa sidor av det, och då också i 

förlängningen vissa sidor av sin identitet, även om det kanske inte är representativt för hur 

hon använder rummet till vardags. Det kan bero på att hon upplever att det är i huvudsak det 

som hon använder rummet till. Men det kan också bero på att hon känner att dessa aktiviteter 

har en högre status i samhället vilket gör att hon vill lyfta fram dem och förknippa dem med 

sin egen identitet. 

 

När jag frågar Jenny vilken aktivitet hon lägger ner mest tid på i vardagsrummet svarade hon 

att det var lite av en samvetsfråga och att det vore pinsamt om det var att titta på tv som tog 

upp mest tid i rummet, men hon kom sedan fram till att det stod mellan att titta på tv och att 

läsa. Jenny sa att hon tyckte att det var viktigt att titta på tv på samma sätt som att det var 

viktigt att läsa tidningar och böcker. Det hon inte tyckte om med tv var när man tittar på den 

utan att man egentligen har något speciellt program som man tittar på. Hon uttryckte det så att 

det var mer själva handlingen att kasta bort tid med att titta på tv som hon inte tyckte om. 

Tycker du att det är lägre status att titta på tv? Ja men jo men nej men inte generellt men 

däremot att titta på dåliga tv-program som inte är nå bra liksom. Som man kan känna att det 

vara en slump vad det är på tv och så sitter jag där och tittar oavsett vad det är på, på nått 

vis… jag tycker ju att det är viktigt att kolla på tv, men det här slentrianmässiga tv-tittandet 

har ingen hög status i mitt liv i alla fall. Det är ju så här slöseri med tid men samtidigt så är 

ju vila också viktigt. Men det är klart att jag gissar att du tycker att läsa böcker skulle vara en 

lite finare kulturkonsumtion än att kolla på tv men det tycker nog inte jag. Men jag är säkert 

påverkad av att det är lite så i samhället. Att det är finare att säga till folk att jag har läst den 

här boken än att jag har sett det här tv –programmet.  
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Jenny tror inte att hon och hennes familj använder vardagsrummet på något annorlunda sätt 

från hur andra familjer använder sitt och om de gör det så beror det troligtvis på hur 

planlösningen ser ut i huset och vilka möjligheter den ger. 

 

Jenny uttrycker hur hon inte tycker om att titta på tv utan att egentligen titta på något speciellt 

program. Hon säger att det inte har att göra med att hon tycker att tv skulle vara en mindre fin 

kulturkonsumtion, men säger samtidigt att hon tror att det är så i samhället i övrigt och att hon 

säkert är påverkad av det. Hon har alltså en uppfattning om att tv-tittande skulle vara mindre 

fint än att läsa böcker en uppfattning som hon verkar dela med andra. Ett exempel på det här 

med vad människor uppfattar som fin- respektive fulkultur hittar jag i radioprogrammet P3 

Spel som sändes den 23 oktober 2011 där de hade gjort en undersökning på sin hemsida om 

vilken form av kulturkonsumtion som lyssnarna tyckte hade högst status. Flest röster hade då 

teater och att läsa böcker fått. En av programledarna kommenterade resultatet med att ställa 

frågan om de som svarat på frågan hade svarat på vad de själva tyckte hade högst status eller 

om de hade svarat vad de trodde hade högst status bland andra människor (URL3). En 

frågeställning som verkar vara aktuell även i intervjun med Jenny. Så vilken status olika 

aktiviteter har verkar det råda en viss enighet om. Att det är så här kan bero på att vissa 

aktiviteter traditionellt är förknippade med en högre samhällsklass och därmed lever en idé 

kvar än idag om att de har en högre status. Individer förhåller sig då till dessa idéer när de 

pratar om sin egen identitet. 

 

Konsumtion 

Vissa individer vill tillhöra den grupp de befinner sig i medan andra vill tillhöra någon annan. 

Konsumtion kan då användas för att markera vilken grupp en individ tillhör eller vill tillhöra. 

Det blir alltså ett uttryckssätt för identitet som Woodward skrev om.  

 

Anders Parment skriver i sin bok ”Distributionsstrategier” att olika immateriella värden har 

blivit ett viktigt köpkriterium för konsumenter till skillnad från tidigare distributionsteorier 

som byggde på att producenter och konsumenter fokuserade på att skapa så låga kostnader 

som möjligt för att transferera produkter mellan varandra (Parment 2006:21). Han tycker att 

det finns en koppling mellan konsumenternas nya preferenser och tanken om individualism 

som har växt fram i dagens samhälle. Konsumenter har idag i större utsträckning än tidigare 

en uppfattning om vad de vill att varor och konsumtion skall innebära (Parment 2006:37). 
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Konsumenternas köpbeslut påverkas idag mycket mer av emotionella köpkriterier snarare än 

rationella och acceptansen för att låta dessa faktorer påverka konsumtionen har också ökat 

(Parment 2006:43). Parments teori innebär alltså att mina informanter är väldigt medvetna om 

vad de köper vilket innebär att deras konsumtion är väldigt påverkad av hur de upplever den 

egna identiteten. Beroende på hur de upplever sig själva kommer de att göra olika val för att 

bekräfta och stärka den egna bilden. Det är alltså inte priset som styr deras konsumtion utan 

istället är det emotionella faktorer de värden föremålen speglar. 

 

Angående tv säger Sara: Man vill ju ha en tv men det är ju svårt att få ihop det där. i en 

perfekt värld så skulle man ha tillräckligt stort, alltså då skulle man ha ett tv-rum. Och ett 

vardagsrum för bara umgänge.  

Saras sambo kommenterar också: Man skulle ju byta ut till en diskretare tv.  

Som jag tog upp tidigare i arbetet uttryckte Sara: Naturligtvis vill man ha mer konst på 

väggarna och såna saker… det är en kostnadsfråga.  

Sara verkar ha vissa preferenser om hur hon vill ha sitt vardagsrum vilka kan grunda sig i hur 

hon upplever sin egen identitet. För att förändra rummet kan hon då konsumera varor. Hon 

har tidigare pratat om att hon vill ha mer konst i rummet och sa även under intervjun, 

angående om det fanns något i rummet som de ville att gäster skulle se: Dom här tavlorna är 

ju ganska nyköpta och så, så dom är vi ju lite nöjda med... Vi har köpt, dom här spottarna, är 

ganska nya så med dom har vi försökt liksom förstärka konstverken med.  

Konsumtionen kan därför användas för att visa upp sin identitet i vardagsrummet. 

 

Becker utgår ifrån att både män och kvinnor vill få respekt, uppskattning, prestige, acceptans 

och makt från människorna runt omkring dem. Konsumtion och andra aktiviteter har en stor 

social komponent delvis eftersom de sker offentligt. Som en effekt av detta väljer människor 

ofta restaurang, bostadsområde, skola, böcker att läsa, politiska åsikter, mat, eller 

fritidsaktiviteter delvis med tanken att behaga människorna i sin omgivning dvs. hennes 

sociala nätverk (Becker 1996:12). Individers har svårt att påverka sitt sociala kapital när väl 

de har etablerat sig i ett socialt nätverk. Det är istället alla andra i nätverket som till största 

delen påverkar den enskilde individens sociala kapital. Även om individer inte har speciellt 

mycket direkt påverkan på sitt sociala kapital så har de en väldigt stor indirekt påverkan då de 

själva försöker bli del av sociala nätverk som gynnar dem snarare än missgynnar dem (Becker 

1996:13). Ett exempel på hur det är gruppen snarare än den enskilda individen som påverkar 

dennes sociala kapital är om en individ skulle sluta arbeta. Personen i fråga skulle då få 
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mycket mer tid till att spela tennis med sina vänner. Detta skulle dock vara irrelevant då resten 

av gruppens livsstil troligen inte förändras bara för att en enskild individ väljer att förändra 

sin. Om det sociala kapitalet skall förändras så har beteendet hos det sociala nätverket 

individen ingår i större betydelse än individens eget beteende (Becker 1996:14). Beckers teori 

innebär att människor kommer att anpassa sitt beteende mönster och sin konsumtion efter hur 

de tror att deras omgivning upplever dem vilket i förlängningen är hur de upplever sig själva. 

I den identitetsskapande processen råder det alltså en växelverkan mellan att visa upp och få 

bekräfta den egna identiteten för andra och att samtidigt bekräfta den egna identiteten för sig 

själv. 

 

Symboler 

Individer är kapabla att förutse hur andra kommer att se dem beroende på vad de väljer att 

visa upp. För att kunna förmedla den bild vi vill använder vi oss av symboler. Det bästa sättet 

att illustrera detta på skulle då vara språket där orden är symboler. Bilder och gester är också 

symboler i den meningen att de representerar någonting annat. En symbol står för någonting 

annat. Ordet bord, till exempel, står för det objekt vi kallar bord. Att ha detta ord gör det 

möjligt att prata om ett bord även när ett sådant inte finns närvarande. Vi symboliserar den 

person vi vill vara genom de kläder vi bär och vårt beteende (Woodward 2000:12). Det går att 

se inredningen i ett vardagsrum på samma sätt som kläder och beteenden, nämligen som 

symboler för delar i en identitet vi vill visa upp. Jenny säger själv under intervjun att det finns 

mycket symbolik i sakerna de köper. Hon säger: Man omger sig med saker för att man liksom 

vill, att det är en symbolik i det, liksom att man vill utstråla någonting. Även om vi inte är 

medvetna om det som människor, men man gör ju det. Man köper ju prylar för att man vill, 

kanske i synnerhet kläder och prylar som man bär med sig som person men även inredning 

tror jag man köper högst medvetet för att utstråla vissa saker. Det kan ju vara att man vill 

tillhöra en viss grupp i samhället eller att man vill förknippas med vissa saker. Sen kan ju det 

ske undermedvetet i och för sig.  

Jenny tycker dock inte att det spelar någon roll att hon är ganska medveten om de här sakerna. 

Hon säger: Man kan ju inte heller gå runt och analysera sönder sig själv utan ibland måste 

man bara leva. 

 

Vilka föremål individer väljer för att representera dem beror på hur de upplever sin plats i 

samhället och vilka preferenser de har. Som jag har skrivit tidigare i uppsatsen är det bilden 
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av den egna identiteten som påverkar vilka föremål individen använder sig av för att förmedla 

den upplevda identiteten. Jenny pratar också om konsumtion som ett vanligt sätt för individer 

att uttrycka sin identitet. Hon verkar alltså dela Parments och Beckers uppfattning att 

individer gör högst medvetna val när de konsumerar, grundat i emotionella faktorer och en 

självmedvetenhet om hur omgivningen uppfattar dem.  

 

Smak 

Individer konsumerar som sagt inte bara varor helt slumpmässigt utan det finns 

bakomliggande faktorer som påverkar valet av varor. Pierre Bourdieu har definierat tre olika 

begrepp som kan användas för att förstå olika grupper och deras strukturer. Teorierna om 

begreppen kan också användas för att skapa en förståelse för människors beteende och deras 

preferenser. Begreppen, fält, habitus och kapital, synliggör strukturer och individers position i 

det sociala rummet. Bourdieu själv skriver att ett fält handlar om att människor samlas kring 

något gemensamt som det tror på och strider om. Som exempel tar han modeskaparnas fält 

där individerna sluter sig kring vad som anses vara god klädsmak och det litterära fältet där 

individerna engagerar sig i vad som anses vara god litteratur (Bourdieu 1986:14-15). Själv 

beskriver Bourdieu habitus som produkten av arbetet av inpräntade idéer som är nödvändiga 

för att dess produkter av kollektiv historia skall lyckas reproducera sig själva mer eller mindre 

fullständigt, i form av varaktiga dispositioner i individerna som utsätts för samma präglingar 

och därmed placeras i samma materiella existens (Bourdieu 1977:85). Förenklat skriver 

Broady att habitus är de i kropp och sinnet inristade vanor som gör det möjligt för individen 

att agera på ett korrekt vis i det fält de tillhör (Broady 1988:2). Smak och livsstil är därmed 

två komponenter som utgör delar i en persons habitus. Kapital i Bourdieus texter är tillgångar 

som värdesätts inom fältet. Det finns olika typer av kapital som ekonomiskt och kulturellt 

kapital. Kulturellt kapital beskrivs som: ”allmän förmåga att tala, att föra sig och att vara 

välorienterad i kulturen och samhället” (Bourdieu 1986 s.13). Broady skriver om hur kapital 

och habitus påverkar varandra. Han skriver att kapital formar individers habitus så att de blir 

benägna att erkänna de värden som det kulturella kapitalet är kopplat till (Broady 1988:5). 

Kapital innebär alltså att individen har allt som behövs för att kunna agera inom ett fält och ha 

rätt habitus och vara accepterad av övriga individer inom fältet. Bourdieus teorier är 

intressanta för mitt arbete eftersom de innebär att individers identiteter och beteenden till stor 

del styrs av deras omgivning och de grupper de vill tillhöra vilket gör att även deras smak 

påverkas av omgivningen. Det innebär också att individer måste bete sig på ett visst sätt och 
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ha vissa värderingar för att de skall accepteras av sin omgivning. Jag tror att mina informanter 

är medvetna om hur de skall bete sig och vilka värderingar de skall ha för att uppfattas på ett 

visst sätt av sin omgivning vilket gör att de till viss del kan styra hur deras omgivning 

uppfattar dem och deras identitet. 

 

När jag frågar vad de absolut inte skulle vilja ha i vardagsrummet säger Sara: Det skulle väll 

vara en sån där vulgobioduk.  

Sara uttrycker här tydligt en åsikt om vad hon tycker om stora biodukar genom att säga att de 

är vulgära. Hon tycker att det är smaklöst och som jag har skrivit tidigare så vill hon tona ned 

tv-apparatens plats i rummet och istället framhäva sina tavlor och skapa större möjligheter för 

att umgås i rummet. Hennes smak är troligen påverkad av hennes omgivning och den grupp 

som hon anser sig tillhöra. Sara sa också: Det är ju också en sån här konkurrens mellan tv och 

bokhylla tycker jag att man vill ju ändå signalera att man är intellektuell. För tvn, enligt min 

personliga smak tycker jag inte att tvn får dominera för mycket. Jag tycker att det är så här 

att ha en hel vägg (Syftar på att ha en stor tv som tar upp mycket plats), det är som att säga 

att man är dum i huvet. Så jag vill hellre att bokhyllan tar större plats.  

Den här kommentaren stärker min uppfattning att Sara kopplar tv-tittande till vissa saker som 

hon inte anser stämmer överens med hennes syn på sin egen identitet. Hon vill att människor 

skall uppfatta henne som mer intellektuell eftersom det troligtvis är så hon upplever sig själv.  

 

Ett annat exempel på åsikter är det Jenny sa om tv under intervjun: Om jag får ha en åsikt då. 

Jag tycker att många människor ger tvn en för central plats i vardagsrummet. Det tycker jag 

att vi har lyckats hyfsat bra med, att få den lite mer diskret. I vissa vardagsrum som jag 

kommer in i kan jag känna att det är någon sorts altare, så tvn blir den dominerande prylen i 

vardagsrummet. Det hade inte jag velat. Det är inte så snyggt. Så jag tycker nog att det 

viktigaste är att det är en trevlig umgängesyta tror jag.  

Var den här preferensen kommer ifrån handlar nog om hennes uppfattning om vem hon är 

som person och vilken identitet hon vill visa upp och förstärka.  

 

Nathalie har ingen synlig hemelektronik i vardagsrummet. Hon har valt att inte alls ha någon 

tv i rummet, hon tycker inte att det är fel att människor har tv-apparater i vardagsrummet utan 

påpekar att hon och hennes dotter har mycket plats hemma vilket har gett henne möjligheten 

att ha tv-apparaten i ett eget rum. Varför hon inte vill ha en tv i vardagsrummet säger hon: För 
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att man ska umgås. Det förstör, det är så lätt att någon sätter på tvn och då är det sociala 

umgänget borta.  

Hon uttrycker här en väldigt tydlig åsikt om varför hon inte vill ha en tv i sitt vardagsrum. 

Men att säga att hon inte har en tv för att det blir så lätt att någon sätter på den och förstör det 

sociala umgänget känns lite för enkelt. Jag tror inte att gäster går och sätter på andras tv-

apparater mitt i ett samtal. Istället tror jag att en tv skulle förändra upplevelsen av rummet 

vilket jag tror att hon vill undvika eftersom det i förlängningen skulle förändra upplevelsen av 

hennes identitet. Det gäller då inte bara andras upplevelse av hennes identitet utan även 

hennes egen.  

 

Bekräfta sig själv 

Clifford Geertz har i sin bok ”The Interpretation of Cultures” skrivit om hur den balinesiska 

tuppfäktningen återskapar och belyser den sociala hierarkin i det balinesiska samhället. Geertz 

tror dock inte att den gör det för utomstående, utan att det istället är de balinesiska 

människorna som tolkar sitt eget samhälle och berättar sin egen historia för sig själva (Geertz 

1993:448). Vardagsrummen kan för mina informanter fungera på samma sätt. När de väljer 

vad de vill ska finnas i rummet och hur de vill använda det så berättar de inte bara för andra 

om sin identitet utan även för sig själva.  

 

Jag frågar Nathalie hur viktigt rummet är för henne: Det här är ju mitt rum mera… hela 

hemmet tycker jag ju är viktigt!... men nu har jag ju gjort om det här som jag vill ha det så nu 

spenderar jag ju våldsamt mycket mer tid här och tycker det är underbart. Så nu är det nog 

rätt högt prioriterat. Köket är nog viktigaste fortfarande och sen kommer nog vardagsrummet 

tror jag.  

Tror du att hur ni använder vardagsrummet skiljer sig något från hur andra använder sina 

vardagsrum: Ja det tror jag. Mycket på grund av att jag inte har någon tv i vardagsrummet.så 

jag tror majoriteten tittar nog på tv i sitt vardagsrum, vilket inte vi gör.  

Hur ofta har ni gäster? Varje vecka är väll att ta i men varannan vecka i alla fall. Eller så är 

det varje vecka… varje till varannan vecka. Nån stans där emellan.  

 

Hur Nathalie pratar om sitt vardagsrum och hur hon har valt att inreda det är enligt Geertz 

teori ett sätt för henne att tala om för sig själv vem hon är och att bekräfta sin egen 

uppfattning om sin identitet. När hon då väljer att ha ett rum som ska vara hennes, där hon 
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kan koppla av och ta emot gäster, visa hon för sig själv att det är saker som är viktigt för 

henne och att det är val som speglar hennes identitet. Hon skiljer sig från andra människor då 

hon har möjlighet att inreda rummet utan tv och bekräftar för sig själva att så är fallet genom 

att inreda rummet så. 

 

Användning 

Hur mina informanter använder sina rum är intressant eftersom det ger en uppfattning om 

vilka de är som personer. Jag kunde tyvärr inte observera dem när de använde rummet till 

vardags utan kunde bara få det återberättat för mig under intervjuerna. Det är dock minst lika 

intressant eftersom de ger en uppfattning om hur mina informanter uppfattar eller vill 

framställa sig själva och sin identitet. 

 

I sin bok beskriver Brooks rötterna till bobos kultur och hur borgarna på 1700-talet började 

bygga om sina hem för att skilja sig från arbetarklassen. De höjde taken för att få luftigare 

rum, byggde om eldstäderna så att de skulle ge behaglig värme och flyttade köket och andra 

praktiska rum längre in i huset så att besökare inte skulle se dem. Men det viktigaste var att de 

byggde in salonger i sina hem. Salongerna skilde sig från de övriga rummen i huset på så sätt 

att fyllde en helt unik funktion. Rummet skulle användas för att ta emot viktiga gäster eller 

ägna sig åt aktiviteter som läsning, broderi eller musik. De finaste möblerna och de mest 

värdefulla föremålen stod i salongen så som speglar, klockor, porslin, mattor och fåtöljer. 

Tanken var att skapa en förfinad plats i hemmet skulle användas för att kultivera mer 

utvecklade och förfinade nöjen och intressen. Men det var också ett rum som användes av 

familjerna för att visa upp sig själva och demonstrera sin höga status (Brooks 2002:62). 

Salongerna verkade alltså för borgarna fungera som ett medel för att visa upp sin identitet 

gentemot gäster som kom på besök. Vardagsrummet i hemmen hos mina informanter verkar 

till viss del i min studie fylla samma funktion som salongerna gjorde hos borgarna på 1700-

talet. Det fyller precis som salongerna en funktion av att vara representationsrum och ett 

medel för att visa upp sin identitet för gästerna. 

 

Angående hur mycket tid Sara och hennes familj spenderar i rummet säger hon: Det är ju 

kvällarna. Vad ska man säga, vad blir det då?... tre timmar per kväll på vardagar…  
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Och på helgerna: är man hemma blir det ju mer. Då är det ju lätt fem, sex timmar per dag. 

Vad gör ni här inne? Tittar på tv, lyssnar på musik, pluggar gör jag ibland när jag sitter där, 

umgås med familjen, stryker…  

På frågan vad de gör mest svarar Sara direkt:  Tittar på tv!  

Ungefär en gång i veckan har de gäster i rummet och då är det antingen barnens kompisar 

som leker i rummet eller så är det Sara och hennes sambos bekanta som umgås. Rummet 

används alltså som representationsrum även om det inte är den aktivitet som tar upp mest tid i 

rummet.  

 

Angående vad hon vill ha i rummet säger Nathalie: En riktigt skön soffa och stor eller en skön 

sittgrupp, det behöver ju faktiskt inte vara en soffa. En kamin och så, eller det är nog dom två 

viktigaste sakerna.  

Vad tycker du inte skall finnas här? Tv! Musik skall finnas här inne också föresten, så att man 

kan höra på, bara sätta på någon bra musik att lyssna på. Ett Piano behöver inte 

nödvändigtvis vara här men nu passar det bäst här.  

När Nathalie inredde rummet säger hon att hon tänkte att man skulle kunna ligga och läsa, 

sitta och samtala och att man skulle kunna vara många i rummet. Hon säger också att hon vill 

att det ska vara lugnt och harmoniskt i rummet och att man ska kunna välja om man vill sitta i 

soffan och prata eller om man ska sitta framför kaminen.  

 

Vardagsrummet för mina informanter verkar till skillnad från borgarnas rum användas i en 

mycket högre utsträckning till annat än att ta emot gäster. Det verkar dock fortfarande vara 

viktigt att ge rätt intryck med rummet och det finns då vissa aktiviteter som de inte vill ge lika 

mycket utrymme. 

 

Vanemässigt Beteende 

Hur mina informanter beskriver att de använder rummet ger en antydan om hur de upplever 

sin egen identitet. Bland annat genom de saker de vill lyfta fram men också genom de saker 

de vill ta avstånd ifrån eller uppger att de vill förändra. 

 

Angående personligt kapital skriver Becker att investeringar i detta förändrar personens 

personliga kapital samtidigt som det förändrar efterfrågan på de aktiviteter som bidrar till 

dessa investeringar. Ett högre socialt kapital inom ett visst område ökar efterfrågan på 
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investeringar i aktiviteter som är ett komplement till det personliga kapitalet. Det här 

sambandet är extra viktigt för att förstå varför människor ägnar sig åt aktiviteter utav vana och 

på grund av beroende. Förstärkning, som är ett av de karaktärsdrag som definierar beroende, 

innebär att en ökad användning av droger eller andra varor ökar efterfrågan på konsumtion av 

den varan i framtiden. Tidigare konsumtion och nutida konsumtion är därför komplement till 

varandra. Komplement och förstärkningar i vanemässigt beteende hjälper till att förklara 

varför, till exempel, viljan att röka är starkare när en person har rökt under en period eller 

varför att äta flingor varje morgon till frukost ökar den framtida efterfrågan på denna vara. 

Det här sambandet mellan aktiviteter från tidigare i livet och idag kan även få andra effekter. 

Det kan tillexempel vara svårt att förändra politiska och sociala system som funnits under en 

längre tid då både individer som varit för och de som varit emot systemet vant sig och börjat 

se det som naturligt och moraliskt försvarbart. Människor är helt enkelt vanedjur menar 

Becker (Becker 1996:8).  

 

Vissa av mina informanter verkar ägna mer tid än vad de skulle önska på vissa aktiviteter i 

vardagsrummet och Beckers teori ger då en förklaring till varför de ägnar så mycket tid på en 

aktivitet som de inte verkar vilja förknippa med sin identitet. 

 

ett liv fyllt av pseudo- eller icke realiteter 

Skulle ni vilja ha en större tv? Viktoria: Inte här inne!  

Varför? Magnus: För att det skulle, om tvn blir dominerande, det är en ganska ful 

inredningsdetalj! Det finns ju snygga såna där Bang Olufsen- tv för trettitusen men dom flesta 

såna där moderna tv-apparater är ju inte så jättesnygga och eftersom det är ganska litet här 

så en stor tv skulle ta över.  

Vad tycker ni det säger om folk som har stora tv-apparater? Varför vill inte ni att tvn ska 

dominera vardagsrummet? Viktoria: Jag har ju väldigt lätt för att fastna framför tvn! Och om 

jag skulle ha alla möjligheter i världen att titta på tv och ha en stor skärm och ett rum för att 

bara titta på tv, då skulle jag kanske inte göra något annat i mitt liv. För jag vill inte ge den 

för mycket plats. Den får så lätt makt över mig så jag vill inte ge den för mycket utrymme att 

ta.  

Men du tycker om att titta på tv? Ja!  

Vad är det för fel med att spendera så mycket tid med att titta på tv? Men jag får ju inget 

annat gjort då! Det var ju som när jag skulle skriva uppsats! Jag lämnade ju bort min 
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antennsladd för att kunna skriva klart min uppsats! Istället för att kolla på tv. Nu tror jag i 

och för sig att jag inte är lika illa däran som jag var när jag pluggade, men jag kan också 

tycka att det är fult med stora tv.  

Magnus: De är nog den enda, att jag tycker att det är fult när den är för dominerande.  

 

Vad tycker ni det säger om folk som tittar väldigt mycket på tv? Magnus: Jag skulle säga så 

här! Folk som tittar mycket på tv, det de säger om dem är att de inte har barn. Skulle jag säga 

ofta. Inte små barn i alla fall. Så var det, vi tittade mycket på tv när inte vi hade små barn. 

Det är då man har tid att titta på tv! Jag kan tycka, nu tittar vi inte lika mycket på tv för att vi 

har barn, men jag kan också tycka att det är rätt skönt! För att det blir, det är enkelt och det 

är bekvämt och det är kul att kolla på tv men det blir ju också, tittar man mycket på tv blir det 

ju också ett liv fyllt av pseudo- eller icke realiteter. Jag kan känna att det blir ett helt annat 

innehåll i livet när man får barn. Inte bara för att man tycker om dom men mycket mer av det 

man gör handlar om att få livet att fungera. Medans tittar man på tv så tittar man bara på hur 

andra människor, andra människors livsöden. Det blir mer liksom här och nu att inte titta på 

tv vilket blir mer tillfredsställande.  

 

Viktoria: Dom få gånger som jag kan kolla på tv en kväll. Som när barnen har lagts sig. Det 

är så otroligt, när kvällen är slut, efteråt så är det för mig så otroligt otillfredsställande. Jag 

kan känna; vad gjorde jag? Jag har inte gjort någonting med den här kvällen!.. Däremot de 

kvällar när jag har gjort någonting. Till och med strukit eller någonting som är en 

vardagssyssla som är tråkig så är jag mer nöjd med mig själv och mår bättre…  

Magnus: Jag tycker det är ett medium som lätt blir väldigt passiviserande. Man behöver inte 

vara speciellt aktiv alls för att titta på tv som att läsa eller spela någonting. Även musik tycker 

jag, även om det bara är på i bakgrunden, det kan föda tanker. Men att tv det fyller en så 

mycket när man tittar och när man stänger av så reflekterar man inte på samma sätt.  

Viktoria: Om det inte är någon intressant dokumentär eller nått sånt!  

Magnus: Jag tror att det är många personer som egentligen kanske skulle kunna skapa 

någonting bättre men som blir passiviserade av tvn. Man kan ju lära sig väldigt mycket på tvn 

också såklart! Men alltså att den får så extremt stor betydelse för väldigt många. Det får för 

stor betydelse. Det vill säga att man lever för tv-serier.  

Vilken klass förknippar ni det med? Kanske inte så mycket samhällsklass idag egentligen för 

idag har ju alla tillgång till tv och alla har typ play kanaler på datorn. Mer kanske 

livssituation, ungdom. Alltså ungdom och pensionärer. När man har möjlighet. Det beror så 
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mycket på vad man tittar på också. Hur man tittar på tv. Alltså till viss del kan jag tänka på 

klass att sitta och titta på daytime-tv. Att det är arbetslösa och lågutbildade. Men man kan ju 

använda tvn på olika sätt.  

 

Den här känslan av att tv-tittande är passiviserande verkar delas av många. På Internet går det 

att hitta en del bloggar där personer skriver om hur de valt att sluta med att titta på tv för att få 

mer tid till andra aktiviteter. En av bloggarna skriver på sin blogg att något av det bästa hon 

gjort har varit att säga upp sitt tv-abonnemang. I blogginlägget skriver hon att hon inte tycker 

om de mesta som visas på tv och att hon inte tycker om upplägget där program ständigt 

avbryts för reklaminslag. Hon skriver att det bästa med att sluta titta på tv har för henne varit 

att hon valt bort ”tidsslöseri” som verkar vara en tanke hon delar med mina informanter. Tid 

som hon anser att hon slösade bort framför tv-apparaten bara för att hon inte orkade annat 

använder hon nu till aktiviteter som hon verkar tycka är bättre (URL1). En annan bloggare 

skriver om ett projekt hon har med att sluta titta på tv. Hon skriver att det gått väldigt bra och 

att de inte suttit framför och tittat på tv i vardagsrummet över huvud taget. Hon och hennes 

sambo har dock suttit och tittat på webb-tv, vilket innebär att man själv väljer vilket program 

man vill se och när och gör detta genom datorn. Hon skriver också att hon tittade lite på tv 

själv utan sin sambo så det verkar handla om ett tv-projekt som går ut på att de ska umgås 

istället för att titta på tv. Hon avslutar sitt blogginlägg med att skriva ”Böcker är bättre än tv” 

vilket verkar stämma överens med en tanke som vissa har att tv skulle vara än lägre form av 

kulturkonsumtion (URL2). 

 

Beckers teori om att människan är ett vanedjur ger en förklaring till varför människor verkar 

ägna mer tid än de kanske skulle önska till att titta på tv. Handlingen blir inte ett val utan 

istället blir det ett icke val att titta på tv många av gångerna. Att inte aktivt göra något val utan 

bara låta sig styras av vanor är möjligtvis inte något som människor vill visa upp mot sin 

omgivning. Att vara beroende av något av någon annan anledning än att det faktiskt är 

livsviktigt för personen i fråga anses inte vara önskvärt i vårt samhälle. Beroende innebär att 

personen i fråga inte har kontroll över sitt eget beteende. Missbrukare av olika saker är 

förknippade med en lägre status i samhället. Missbruk är också förknippat med att låta sitt 

beroende gå ut över andra delar i livet. Det är kanske att dra det till sin spets att jämföra 

överdriven tidskonsumtion av tv-tittande med olika typer av missbruk men samma 

underliggande faktorer verkar vara avgörande för beteendet enligt Becker. 
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Just tv-tittande och tv som en möbel i hemmet verkar inte vara något som mina informanter 

vill göra till en del av deras vardagsrumsidentitet eller i alla fall inte vill visa upp. Nathalie har 

valt att inte ha någon tv i sitt vardagsrum, vilket hon har möjlighet till, och påpekar även att 

det skiljer henne från andra människor. När Viktoria och Magnus pratar om tv-tittande så 

säger båda två att de tycker om att titta på tv men att det lätt tar över och gör att andra delar i 

tillvaron försakas. De säger att de upplever en större tillfredsställelse av at göra andra 

aktiviteter. 

 

Sammanfattning och Analys 

Inledningsvis i arbetet med min uppsats så var jag intresserad av att undersöka hur 

vardagsrummet speglar individers uppfattning om status och den egna identiteten. Jag valde 

medvetet informanter som alla var akademiker i fyrtioårsåldern med barn och som hade ett 

vardagsrum hemma hos sig. Min tanke var att det var en tillräckligt homogen grupp för att 

kunna göra jämförelser där alla hade haft tillräckligt med pengar och tid för att utforma ett 

vardagsrum som till största delen kunde representera mina informanter. Fokus i min studie låg 

på att se hur informanterna såg på rummet, vilka möbler de ville ha, hur de använde rummet 

och vilka aktiviteter de ägnade sig åt där. 

 

Jag tror att vardagsrummet speglar identiteten hos individerna som bor där. Vad de valt att ha 

i rummet och vilka aktiviteter de ägnar sig åt där visar delar av individernas identitet. När 

mina informanter pratade om hur de använde sina rum och vad de ville ha där fick jag en 

uppfattning om hur de upplevde sin egen identitet eller i alla fall hur de ville att andra skulle 

uppleva den. Det mina informanter sa om rummen verkade inte alltid stämma överens med 

verkligheten. Det första mina informanter verkade tänka på när de talade om användningen 

utav rummet var att använda det för att umgås och för att ta emot gäster i. Det viktigaste att ha 

i rummet var därför enligt mina informanter sköna sittplatser. Mina informanter verkade dock 

inte ha gäster hemma tillräckligt ofta för att det skulle vara den aktivitet som tog upp mest tid 

i rummet. Något de ville ge mindre plats eller inte ha alls i vardagsrummet var en tv. En del 

av mina informanter verkade dock i första hand ägna sig åt att titta på tv när de befann sig i 

vardagsrummet vilket inte stämde överens med hur de pratade om den. Frågan blev då om 

deras identitet var den de pratade om eller den de visade upp med sina rum. Jag tror att mina 

informanter har en uppfattning om vilken identitet de vill ha och hur de vill att andra skall 

uppfatta den. Jag tror att det beror på att de vill tillhöra eller skilja sig från vissa grupper, som 
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Douglas och Woodward teorier om att människor definierar sig själva genom att ta avstånd 

från andra grupper, och att de är medvetna om vad de måste göra för att tillhöra en grupp. De 

agerar alltså utifrån Bourdieus teori om fält, habitus och kapital och rättar sig efter den bild de 

har av hur andra upplever saker för att förverkliga sin egen identitet och därmed kunna 

tillhöra en grupp. 

 

Alla mina informanter verkar vara överens om att det behövs ett offentligt socialt rum i 

hemmet som de kan ta emot gäster i. Det viktigaste att ha i rummet var sköna platser att sitta 

på, enligt alla mina informanter, för att de skulle kunna ha gäster i rummet och umgås. Jag 

tror inte att det är något unikt för mina informanter att vilja ha ett rum i hemmet där de kan ta 

emot gäster utan att det är något som de delar med människor i flera samhällsklasser och 

kulturer. Människan är i regel en social varelse och det är därför inte så konstigt att mina 

informanter vill ha möjligheten att ta emot gäster hemma. Frågan är istället varför det inte 

räcker med att träffa sina vänner och familj ute på offentliga platser. Svaret jag fick av de 

informanter jag frågade var att det var bekvämare att kunna träffas hemma när de hade barn, 

men jag tänker mig också att det kan bero på att vi lever i en kultur där det är vanligare att vi 

träffas hemma hos vänner än ute. Anledningen skulle kunna vara att vi lever i ett klimat som 

större delen av året endast tillåter oss att träffas inomhus. På sommaren tror jag att det är 

vanligare att människor väljer att träffa familj och vänner utanför hemmet, då i parker och på 

uteserveringar. Något som inte går resten av året. Det kan också bero på att mina informanter 

har bilden av sig själva att de är sociala individer och det skulle då vara konstigt om de inte 

ville ha möjligheten att ta emot gäster hemma. Det skulle strida mot deras uppfattning om den 

egna identiteten.  

 

Att ha ett rum hemma som används för att ta emot gäster i verkar var viktigt och lite av en 

självklarhet för mina informanter. Det är dock inte många som har möjligheten att ha ett rum 

som endast används för att ta emot gäster i utan de måste fylla flera syften. Vardagsrummet 

som verkar ha sitt ursprung i salongerna där dåtidens borgare tog emot gäster och använde 

rummen som en del i att representera sig själva verkar idag ha blivit kärnan i hemmen hos 

mina informanter. Rummet måste vara funktionellt i hemmet även när informanterna inte har 

gäster i huset. Hur stort mina informanter bodde påverkade hur mycket och vad de använde 

rummet till. Nathalie som hade mest utrymme i sitt hus var den person som verkade använda 

sitt vardagsrum minst och som också använde det för minsta antal aktiviteter. Hemma hos 

Viktoria och Magnus däremot så används vardagsrummet nästan konstant till i princip allting 
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utom att sova i. Beroende på hur mina informanter beskrev att de använde rummet så gav de 

en inblick i hur de upplevde den egna identiteten. För att koppla till Geertz teori så använde 

mina informanter rummen för att berätta om sig själva för sig själva. Nathalie visar för sig 

själv att hon prioriterar att slappna av och ha stunder i vardagen som är fria från tv-tittande 

genom att inreda ritt vardagsrum som hon gjorde. Viktoria och Magnus visar för sig själva att 

de tycker att familjen och gemenskap är viktigt genom att anpassa sitt vardagsrum så att hela 

familjen skall vilja vara där samtidigt. 

 

När jag gör min studie får jag intrycket att desto mer plats personer har hemma, desto färre 

privata föremål finns det i vardagsrummet. Nathalie som är den av mina informanter som har 

mest utrymme hemma har gjort sitt vardagsrum till ett mer renodlat sällskapsrum än de andra 

informanterna jag har varit hemma hos. Utifrån att bara titta på rummen har jag absolut 

svårast att få en uppfattning om vad Nathalie är för en person jämfört med mina andra 

informanter. Det var lättast att se vilken typ av människor som bodde i Viktoria och Magnus 

vardagsrum då de hade alla sina böcker där, väldigt mycket LP-skivor, filmer, tv-spel, 

leksaker, piano, barnböcker och så vidare. Att någon i familjen var psykolog eller i alla fall 

intresserad av psykologi framgick tydligt av att det fanns många psykologiböcker i bokhyllan, 

att någon i familjen var väldigt språkintresserad framgick av att det fanns ovanligt många 

lexikon och språkböcker i bokhyllan. Leksakerna och tv-spelet vittnade också om att det 

bodde småbarn i huset. Jag tror inte att de hade valt att ha alla föremålen i rummet om de hade 

bott i ett större hus. Under intervjun säger de dessutom att de har många av föremålen där just 

eftersom det är det enda rummet de kan ha dem i. Jag kopplar det här till Woodwards teori om 

att uttryck för den egna identiteten ibland begränsas av fysiska förutsättningar. Nathalie kan 

tack vare sin tillgång på utrymme hemma verkligen markera för sig själv och andra att hon 

värdesätter avslappning och ett rum för socialt umgänge medan Viktoria och Magnus måste 

vissa upp fler sidor av si själva genom sitt vardagsrum då det inte finns samma möjligheter att 

lägga fokus på ett område. 

 

Böcker är något som traditionellt har visat att personer tillhör en högre klass. Läs och 

skrivkunnighet är ofta kopplat till välfärd då det är de rika som har råd att utbilda sig. Att det 

traditionellt har varit så här påverkar troligtvis människors inställning till böcker. Jag tror att 

även om mina informanter säger att de inte tycker att tv skulle vara någon sämre form av 

kulturkonsumtion så finns det vissa saker som de förknippar detta medium med. De var alla 

överens om att det finns mycket som visas på tv som inte håller speciellt hög kvalitet vilket 
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skulle kunna göra att de till viss del känner att tv-tittande i sig inte är förknippat med så hög 

status. Det faktum att alla verkade tycka att det var lätt att fastna framför tvn innebar troligtvis 

också att många av mina informanter såg på en del så kallad skräp-tv även om det inte var 

något de ville förknippas med. Att läsa böcker däremot verkade inte alls väcka samma 

associationsmönster som tv-tittande. Jenny sa under intervjun att de aktiviteter hon ägnade 

mest tid var tv-tittande och att läsa, men hon uttryckte bara att det skulle vara skämmigt om 

tv-tittande var den aktivitet som ägnades mest tid och uttryckte inga sådana tankebanor om att 

läsa. Detta tyder på att Jenny faktiskt tycker att tv-tittande skulle vara en lägre form av 

kulturkonsumtion även om hon säger att hon inte gör det. Nathalie sa under sin intervju att 

hon inte ville ha någon tv i sitt vardagsrum eftersom det skulle förstöra möjligheterna att 

umgås där. Hon hade däremot inga problem med att sitta i rummet och läsa eller sitta med 

datorn. Detta tycker jag indikerar att även hon anser att tv-tittande skulle vara en lägre forma 

av kulturkonsumtion än exempelvis läsning då det inte är något som hon vill vissa upp i sitt 

vardagsrum eller att andra ska förknippa det med. 

 

Konsumtion används ofta för att definiera oss själva och vår identitet gentemot omvärlden 

idag, något som Jenny påpekar under intervjun. Det verkar dock inte vara konsumtion som i 

första hand definierar vardagsrummet hos mina informanter, i alla fall inte monetär 

konsumtion. Istället verkar det vara de aktiviteter de ägnar sig åt, alltså tidskonsumtion. Mina 

informanter verkar inte vilja att gäster ska få intrycket av att de spenderar allt för mycket tid 

med att titta på tv och har alla försökt att ge tv-apparaterna så lite plats som möjligt. Nathalie 

har till exempel valt att helt avstå från en tv-apparat i rummet. Andra föremål som visar hur 

informanterna spenderar sin tid i vardagsrummet är piano, stereo, böcker och tv-spel. Desto 

fler saker informanterna har i rummet som kan ägnas tid åt att avnjuta desto fler signaler om 

vad de konsumerar sin tid med ges till gästerna som besöker rummet. Nathalie verkar vilja att 

gäster som besöker rummet skall få uppfattningen att hon endast använder rummet till att 

umgås, lyssna på musik och möjligtvis läsa. Hon använder dock rummet också till att sitta i 

när hon surfar på Internet. Hon vill dock inte ha sin dator synlig i rummet. Det kan förstås 

bero på att hon bara tycker att det är fullt och inte passar in. Men att känna så kan i sig komma 

från vad hon associerar till datorn. Smak är också något som påverkas av omgivningen enligt 

Bourdieu. 

 

Alla mina informanter började prata om sin tv vare sig de hade någon eller inte utan att jag 

behövde fråga om det. Detta ger mig intrycket att tv har en väldigt stark ställning i den kultur 



28 

mina informanter lever i och det ses som något normalt att ha en tv. De flesta som hade sin tv 

i vardagsrummet sa också att det var den aktivitet som tog upp mest tid i rummet.  
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