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Förord 

Plats och identitet är tätt sammanflätade. Forskningen inom 

samhällsplaneringen har undersökt människors flyttdestination och bostäder i 

allmänhet, men har inte undersökt i någon högre grad hur media har påverkat 

valet av bostad och bostadsområde. Medieforskningen i sin tur har undersökt 

medias påverkan av människor, men har inte lagt så stor vikt vid de urbana 

konsekvenserna. Därför känns det både intressant och roligt att föra samman 

dessa discipliner. Framförallt av den anledningen att jag har erfarenheter från 

båda områdena. För ett antal år sen läste jag Media och kommunikation vid 

Högskolan i Gävle och nu slutför jag en utbildning på 

Samhällsplanerarprogrammet. 

Att ta sig an stora frågor inom samhällsplaneringen känns intressant, men har 

samtidigt varit svårt. Under uppsatsskrivandet insåg jag emellanåt att den teori 

som behövdes till uppsatsen, många gånger var mera avancerad än vad som var 

rimligt för en kandidatuppsats. Men som tur var har jag haft en mycket bra 

handledare som har ledsagat mig genom uppsatsprocessen. Tack Jakob 

Nobuoka! Jag vill också passa på att tacka Ross Nelson som givit värdefulla 

förslag till uppsatsen. Sist men inte minst vill jag tacka min sambo Maria som 

har haft full förståelse för all tid som jag inte varit närvarande hemma, då jag 

skrev på uppsatsen. 
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Sammanfattning  

Den här uppsatsen handlar om hem i Sverige, platserna där hemmen är 

lokaliserade, samt om de boende och deras inredningar. Fokuset ligger på 

människors identiteter, livsstilar och smak, samt stadsutveckling. Syftet med 

den här uppsatsen är att i mer generella termer diskutera stadsutvecklingen i 

förhållande till hemmets utveckling. Frågeställningarna är: Hur ser 

idealhemmet ut enligt tidningen Sköna hem? Vilka ord är återkommande i 

beskrivningen av idealhemmet? Vilka diskurser finns i Sköna hems 

diskursordning? Vilken stadsutveckling leder dagens hem åt? Målet är att skapa 

ett utrymme för diskussion kring de funna diskurserna och placera in dem i ett 

samhälleligt sammanhang. Varför är den här undersökningen viktig? Då 

hemmet blivit till en livsstilsmarkör hos människor, så är det viktigt att se dess 

inverkan och konsekvenser på staden ur ett samhällsplanerarperspektiv. 

Hemmet kommer först att undersökas teoretiskt. Bland annat undersöks vad 

ett hem är, men även vad ett idealhem är. Hemmets utveckling med nedslag i 

1800-talets borgarklass kommer också att belysas. Likaså kommer klass och 

livsstil att behandlas utifrån Bourdieus teori om symboliskt och ekonomiskt 

kapital. Klassbegreppet kommer sen att utvecklas kring Floridas teori om den 

kreativa klassen. Den kreativa klassen tycks också vara en anledning till 

gentrifiering av staden. Därav undersöks även det begreppet. Plats och 

identitet, samt medias påverkan är även viktiga områden som kommer att 

kasta ljus över hemmet som objekt. 

Uppsatsens slutsatser var att idealhemmet enligt Sköna hem, samt de 

återkommande orden var: ny, gammal, köpt, arv, Ikea, byggd, renoverad, 

skapad, special, arkitekt, klassisk, vacker, känsla, stad och land. De diskurser 

som hittades i Sköna hems diskursordning var: Den överordnade journalistiska 

huvuddiskursen, inredningsdiskursen, hemtrevnadsdiskursen, 

autenticitetsdiskursen samt stad- och landdiskursen. Vad indikerar detta? En 

slutsats kan vara att stadsutvecklingen i framtidens städer och regioner 

kommer att bli allt mera segregerade och polariserde. Det kommer också att 

bli viktigare var människor bor. Estetisering och unika värden kommer att öka 

i dragningskraft för bostäder och stadsdelar samt platsidentiteten för stad och 

land kommer att öka. Vissa människor kommer att vilja bo centralt medan 

andra kommer att vilja bo lantligt. Det kan även bli nya typer av 

trädgårdsstäder. Övriga slutsatser är att gentrifieringen drivs på av Sköna hems 

inredningsdiskurs, samt att Sköna hems hemtrevnadsdiskurs förmedlar både 

en traditionell och modern bild av kvinnan. 

Nyckelord: Hemmet, samhället, media, identitet, livsstil och stadsutveckling. 
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Abstract  

The essay is about home in Sweden, the location of the home, the residents 

and their furnishings. Focus is on identity, lifestyle, taste and urban 

development. The purpose is to discuss urban development in more general 

terms in relation to the development of the home. The questions are: What 

does the ideal home look like according to the magazine Sköna hem? What 

words are recurring in the description of the ideal home? What discourses are 

there in the Sköna hems discourse scheme? What city development is leading 

the home of today? The goal is to create a space for discussion about the 

discourse found and place them in a societal context. Why is this survey 

important? Because the home has become a lifestyle mark for people, it is 

important to see its impact and consequence on the city from a social planning 

perspective. 

The home will first be studied theoretically to explore what a home is and 

what an ideal home is. The home's development with insight in the 19th 

century bourgeoisie will also be highlighted. Similarly, class and lifestyle will 

be treated based on Bourdieu's theory of symbolic and financial capital. The 

class concept will then develop around Florida's theory of the creative class. 

The creative class also seems to be a reason for the city's gentrification. 

Hence, that concept is also examined. Location and identity, as well as media 

impact, are also important areas that will shed light over the home as an 

object. 

The results in the essay were that the ideal home according to Sköna hem, as 

well as the recurring words were: New, Old, Bought, Heritage, Ikea, Built, 

Renovated, Created, Special, Architect, Classic, Beautiful, Feeling, City and 

Country. The result of discourses in Sköna hem was: The superior journalistic 

main discourse, the interior discourse, the coziness discourse, the authenticity 

discourse and the town and country discourse. What does this indicate? One 

conclusion may be that urban development in the future cities and regions will 

become increasingly segregated and polarized. It will also be more important 

how people live. Aesthetics and unique values will increase in attractiveness 

for housing and neighborhoods, and that city identity for city and country will 

increase. Some people want to live in the center while others want to live in 

the country. There may be new types of Garden citys. Other conclusions of 

the study show that gentrification is affected by the Sköna hems interior 

discourse, and Sköna hems coziness discourse mediates both an traditional and 

modern image of the woman. 

Keywords: Home, society, media, identity, lifestyle and urban development. 
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1 Inledning 

Hemmet och boendet verkar vara något som intresserar allt fler människor i 

Sverige. Ser vi till dagens TV-utbud så finns det en mängd inredningsprogram som: 

Äntligen hemma, Roomservice och Vem bor här? Även de svenska 

inredningstidningarna har ökat markant. I början på 1990-talet fanns i Sverige endast 

Sköna hem och Allt i hemmet, men i dag har det tillkommit många fler som: Rum, 

Plaza Interiör, Hem ljuva hem, Elle interiör, med flera (Fuentes, 2016). Lägg sedan 

till alla sociala medier som heminredningsbloggar, Instagram och Pinterest, där 

privatpersoner delar information om hemmet. Sammantaget blir intresset kring 

hemmet mycket stort. 

Ur ett statistiskt perspektiv har heminredningskonsumtionen ökat i Sverige 

(Fuentes, 2016). Ökningen var mellan åren 2005 till 2015 i genomsnitt 4,3 procent. 

År 2015 var ökningen 6,7 procent, samtidigt som den totala 

inredningskonsumtionen i Sverige var 46 671 miljoner kronor. Heminredning har 

blivit den mest expansiva konsumtionskategorin utifrån fyra huvudsakliga faktorer: 

 Många hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter 

 Bostäders starka värdeutveckling har skapat konsumtionsutrymme. 

 Inredningshandeln har ökat. 

 Inredningsmedias betydelse har ökat. 

Som ett resultat av inredningsmedias betydelse, så har också människornas bild av 

hemmet förändrats, genom nya ideal och idéer (Jansson, 2009; Jansson, 2013). 

Hemmet har blivit en plats att visa upp sin tillhörighet av klass eller livsstil (Frykman 

& Löfgren, 1979; Broady, 1988; Florida, 2008; Järvinen, 2011). För att bättre förstå 

denna dimension kring klass och livsstil kan Bourdieus teori om symboliskt och 

ekonomiskt kapital vara till god hjälp. Sociologen Bourdieu har kommit att bli en 

trendsättare inom området för människors klass och livsstil. Bourdieus teori 

kommer att behandlas på ett mera grundläggande sätt under teoriavsnittet i den här 

uppsatsen. Men rent kortfattat så handlar ekonomiskt kapital om pengar eller 

materiella resurser, medan symboliskt material handlar om människors erkännande 

och bekräftelse (Järvinen, 2011) samt särskiljande från andra gruppers livsstil och 

smak (Carle, 2013). Klassbegreppet kommer efter Bourdieus introduktion att 

utvecklas genom Richard Floridas teori om den kreativa klassen, vilka ofta har yrken 

inom exempelvis kultur, vetenskap och utbildning (Florida, 2008). Florida (2008) 

menar att den kreativa klassen drivs av inre belöningar, vilket ungefär motsvarar 

Bourdieus definition om människors erkännande och bekräftelse. Det är samtidigt 
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viktigt att påpeka att inredningsmarknadens expansion har gjort inredning till en 

angelägenhet för alla (Fuentes, 2016) och inte bara för en viss socioekonomisk klass. 

1.1 Forskningens inriktning och relevans 

Den här uppsatsen handlar om hem i Sverige, platserna där hemmen är lokaliserade, 

samt om de boende och deras inredningar. Fokuset ligger på människors identiteter, 

livsstilar och smak, samt stadsutveckling. 

Hemmet kan liknas vid en mikroversion av världen, som Ulver-Sneistrup (2008) 

uttrycker det. Staden finns där mitt emellan. Hem, stad och hela vår omvärld följer 

således samma utvecklingstrender. Mitt i allt det här finns människan som påverkar 

och påverkas. För att förstå stadsutvecklingen, så måste vi också förstå livsstilar, det 

estetiska, trender och ideologier. Vi måste undersöka staden utifrån människan, för 

att uppfatta de kulturella och sociala influenser staden får. Den här uppsatsen har 

som ambition att undersöka hemmet på mikronivå för att se staden på makronivå. 

Varför är detta viktigt? Då hemmet mer och mer blivit till en livsstilsmarkör hos 

människor, så är det viktigt att se vad det här kan ha för inverkan och konsekvenser 

på staden ur ett samhällsplanerarperspektiv. Med samhällsplanerarperspektiv kan 

det exempelvis handla om social hållbarhet. 

1.2 Syfte och frågeställning samt mål    

Syftet med den här uppsatsen är att i mer generella termer diskutera 

stadsutvecklingen i förhållande till hemmets utveckling. Syftet inbegriper 

frågeställningarna: 

 Hur ser idealhemmet ut enligt tidningen Sköna hem? 

 Vilka ord är återkommande i beskrivningen av idealhemmet? 

 Vilka diskurser finns i Sköna hems diskursordning? 

 Vilken stadsutveckling leder dagens hem åt?  

Målet är att skapa ett utrymme för diskussion kring de funna diskurserna. Detta 

kommer att göras för att sätta in diskurserna i ett samhälleligt sammanhang. 

1.3 Tidningen Sköna hem    

Valet av tidningen Sköna hem beror på att den är bland de äldsta svenska 

heminredningstidningarna och att den har en stor upplaga. Sköna hem kom ut första 

gången 1979 (Fuentes, 2016). Målgruppen är kvinnor i åldern 25 till 65 år (Samimi, 

2010). Upplagan uppgick år 2015 till 88600 exemplar (Tidningsstatistik AB, 2016).  
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Tidningen Sköna hem är en inredningstidning med olika reportage om 

heminredning, samt har reklam kring heminredning mellan reportagen. Reportagen 

kan vara ”Hemma hos”-reportage, eller andra typ av reportage som visar trender 

eller ska inspirera. 

1.4 Avgränsning 

Urvalet kommer att vara ett höstnummer och ett vårnummer per år, av tidningen 

Sköna hem under åren 2010-2016. Den här undersökningen kommer att omfatta 28 

reportage totalt. Den typ av reportage som ska undersökas är så kallade ”Hemma 

hos”-reportage gjorda kring hem som ligger i Sverige. Reportage som handlar om 

kändisar kommer att uteslutas för att fokusera på vilka andra människor som får 

komma till tals i tidningen. Urvalet har gått till på så sätt att de första två ”Hemma 

hos”-reportagen, rent sidnumreringsmässigt, har valts för undersökningen. Då ett 

reportage i det avseendet har visat sig handla om ett hem utanför Sverige eller en 

kändis, har reportaget valts bort till förmån för nästkommande ”Hemma hos”-

reportage. 

Undersökningen kommer endast att analysera text, diskurser, social praktik, samt 

klass och plats. Foton kommer inte att analyseras. Inte heller kommer 

jämställdhetsfrågor att undersökas. 



 

 
4 

2 Teori 

Vad är ett hem? Hemmet är som bakgrunden till våra liv menar Fox O'Mahony 

(2012). Det kopplas ofta samman med det vardagliga livet, välbefinnande och 

trygghet. Fox O'Mahony beskriver hemmet utifrån fem perspektiv: hus, finansiell 

investering, territorium, identitet och social/kulturell enhet. Perspektivet hus 

innebär att hemmet endast är en fysisk struktur och därmed ett skydd för 

människor, medan finansiell investering beskriver hur köpta bostäder är en 

penningplacering. När det gäller perspektivet territorium är det en aspekt där 

hemmet är kopplat till överlevnad och säkerhet, medan identitetsperspektivet för 

hem speglar de boendes identitet utifrån hemmets inredning till omgivande 

landskap. Infallsvinkeln social och kulturell enhet sammanfogar de övriga 

perspektiven på en samhällelig nivå. Här beskrivs den viktiga roll som hem, 

grannskap och samhälle utgör för skapande av mening. Men lika viktigt är den 

kulturella kontexten mellan familj och hem. (Fox O'Mahony, 2012). 

2.1 Idealhemmet 

I västvärlden har hemmen blivit till konsumentprodukter skriver Chapman (2012).  

Den markanta konsumtionen och statusen kring hemmen har aldrig varit så stor. 

Visst kunde rika människor lägga ner en massa pengar på katedraler i det medeltida 

England, men inte på sina hem. Chapman skriver att: ”--- even the very wealthy 

invested much more of resources in building in of great cathedrals than they invested 

in their homes” (Chapman, 2012, s. 709).  Att höja sin status genom fina hus kom 

först i och med aristokratin och sedan med den borgerliga medelklassen, under 

framväxten av kapitalismen, urbaniseringen och industrialiseringen. Även 

arbetarklassen tog över denna tanke om ett idealhem. Det finns en benägenhet hos 

människor att signalera sitt välstånd till vänner, familj och grannar genom sättet de 

dekorerar och möblerar sina hem Chapman, 2012). Hemmen, främst hos förmögna 

familjer, har kommit att bli en del i representation, social aspiration och social 

mobilitet (Chapman, 2012). Med social mobilitet, menar Chapman, är när 

människor från enklare förhållande kopierar vad de tror är en kultiverad livsstil.  

2.2 Hemmets utveckling i Sverige 

Enligt Frykman och Löfgren (1979), som utgår från Bonniers veckotidnings lexikon 

från 1930, så beskrivs hemmet: ”Fina möbler och en dyrbar husinredning skapa ej 

ett hem, men där takt och god ton besjäla hemmets innebyggare, kan man tala om 

såväl om ett fint hem som ett gott hem--- (Frykman & Löfgren, 1979, s. 104)”. 

Frykman och Löfgren skriver att under 1800-talet börjar begreppet hem bli centralt 

bland borgarklassen. I borgarklassens heminredning kan både världssystem och 

världsbild avläsas. 
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I den första delen av 1800-talet inreder borgarklassen i en enkel och stram stil. Men 

genom ökade ekonomiska förutsättningar tar i stället en överdådig stil över från 

1850, med teman som sentimentalitet, romantik och fantasi, vilka alla signalerar ett 

högt symbolvärde. Mycket tid och pengar läggs ner på inredning för att kunna 

uppvisa välstånd, status och ambitioner. Samtidigt blir hemmet en tillflyktsort för 

vila. Det skapar fler funktioner i bostaden som avgränsas genom att familjen kan 

stänga dörren om sig. 

Borgarklassens män förutsattes i sin yrkesroll vara rationella, effektiva och 

kalkylerande. Som en motvikt blir hemmet en plats som omgärdas av kärlek, 

omsorg och hemtrevnad. Hemtrevnaden blir ett kvinnoarbete. ”Kvinnan blir 

hemmets väktare och hemtrevnadens vårdare ... (Frykman & Löfgren, 1979, s. 111)”. 

I männens idealbild av kvinnan beskrivs hon ha kreativa talanger, vara känslosam, 

inriktad på hemtrevnad, kunna måla, brodera, pynta, plantera och ordna upp rader 

av konstföremål på prydnadshyllor. ”Hennes spröda pianospel och varma leende ska 

fylla rummen (Frykman & Löfgren, 1979, s. 111)”. Sammanfattningsvis menar 

författarna att  “Studiet av hemmets gestaltning blir därför en viktig nyckel till 

studiet av hur familjelivet förändras och ideologi omsätts i praktiken.” (Frykman & 

Löfgren, 1979, s. 105). 

2.3 Bourdieu 

Ett hem är så mycket mera än en fysisk struktur, som tidigare diskuterats. Det kan 

vara ett sätt att höja sin status. För att kunna förstå den dimensionen kring klass och 

livsstil, så kan Bourdieus teori om symboliskt och ekonomiskt kapital vara 

användbart. Det här kapitlet handlar om sociologen Bourdieu och hans teori. 

Bourdieu föddes 1930 i Frankrike och avled 2002. Han växte upp under ganska 

fattiga förhållanden men lyckades ändå komma in på franska elitskolor och därmed 

nå en elitposition i Frankrike (Carle, 2013; Järvinen, 2011). Bourdieus livshistoria 

kom att påverka hans forskning, som mycket kretsar kring: ”Vad människor måste 

lära sig och göra för att kunna kämpa sig fram till högre positioner i samhället” 

(Carle, 2013). Under åren 1957-1960 analyserade Bourdieu den kabyliska 

befolkningen i Algeriet. I och med undersökningen av de kabylska böndernas 

världsuppfattning och tankesätt, utvecklade Bourdieu begreppet symboliskt kapital, 

som där handlade om heder och hederskänsla. Detta kom att bli ursprunget till 

Bourdieus definition om erkännande och bekräftelse, som är en av grundstenarna i 

det symboliska kapitalet (Järvinen, 2011). 

Bourdieus forskningsområden är många och för att nämna några så har han 

undersökt områdena: heminredning, mode, massmedia, klasser, fotografi och musik 

(Järvinen, 2011). Precis som den här uppsatsen undersöker heminredning utifrån 

tidningsartiklar, så har även Bourdieu (Broady, 1988) hämtat material från tidningar 
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till sina undersökningar kring smak för heminredningsforskning. Anledningen till det 

var för att granska vilka människor som kan hittas inom maktfälten. Ibland har han 

också använt klassifikationsscheman för att tydliggöra människors smak och 

klasstillhörighet (Broady, 1988). Likt den här uppsatsen om Sköna hem, så kan 

Bourdieus uppfattning om journalistiken och massmedievärlden beskrivas som ett 

kulturellt produktionsfält. I en sådan typ av undersökning granskas hur materiella 

och symboliska tillgångar ackumuleras. Broady exemplifierar frågor som kan ställas 

för att förstå det kulturella produktionsfältet: 

”...hur utväljs och formas de människor som kommer till tals i massmedierna, varför 
tillerkänns somliga men inte andra rätten att tala, vilka slag av symboliska tillgångar 
ackumuleras inom de kulturella produktionsfälten och hur förändras dessa fält?” (Broady, 
1988, s. 60) 

2.3.1 Kapital 

Bourdieu kom under sina verksamma år som sociolog att utveckla begreppet kapital 

(Järvinen, 2011). I figur 1 har Bourdieus olika typer av kapital visualiserats, utifrån 

en text av Broady (1991). 

 

Figur 1. Översikt av Bourdieus kapital. (Illustration Johan Gunhamre). 

2.3.2 Symboliskt kapital 

Symboliska kapitalet beskriver hur en person skaffar sig ett gott anseende, inflytande 

och bra relationer (Broady, 1988). Men det handlar också om att få erkännande och 

bekräftelse av andra i samma grupp (Järvinen, 2011). Järvinen påpekar även att det 

symboliska kapitalet är en distinktion, ett sätt att särskilja sig från andra grupper. 

För som Broady (1988) skriver, så bemästras kulturen av de människor som är 

vältaliga, allmänbildade, välinformerade, samt har förmågan att föra sig och har 

utvecklat en god smak.  
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2.3.3 Kulturellt kapital 

Människor med ett stort kulturellt kapital är ofta allmänbildade och har en högre 

utbildning. Kunskapsområdena de ofta besitter är historia, kultur, samhällsfrågor 

och naturvetenskap (Broady, 1988). Personer med en ansenlig nivå av kulturellt 

kapital går mera ofta på museum, teater och konserter än andra personer (Järvinen, 

2011).  

2.3.4 Smak 

I samhället finns en social distinktion, åtskillnad, som regleras med smak, menar 

Bourdieu (Carle, 2013). Carle skriver vidare, utifrån Bourdieus teorier, att val av 

musik, bil eller heminredning handlar om smak och uttrycker därmed en social 

grupps distinkta livsstil. Valet är således ingen slump. Att undersöka människors 

smak eller avsmak för ett visst boende, konst eller uteliv kan tydliggöra människors 

sociala position. Smaken är också kopplad till var människor bor i staden. Carle 

skriver att Bourdieu, visade tydliga samband var olika sociala skikt bodde i staden i 

förhållande till teatrar och galleriers lokalisering (Carle, 2013). 

Bourdieus bok Distinction (Bourdieu, 1984 i Järvinen, 2011) handlar om smak, 

distinktion och social differentiering. Det finns ett klassifikationsschema i den boken 

där Bourdieu har placerat in olika yrken, i förhållande till kulturellt och ekonomiskt 

kapital (Järvinen, 2011). Det här schemat kommer även att användas i den här 

uppsatsens analys. Vilket visas i figur 2. 
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Figur 2. Bourdieus schema (1984) efter Järvinen (2011). 

Schemats färger i figur 2 är kopplat till figur 3. Anledningen är för att få figurerna 

mera jämförbara. Detta beskrivs närmare efter figur 3. 

 

2.3.5 Fält 

Ett socialt fält kan beskrivas som ett nätverk eller sammansättning av objektiva 

relationer i förhållande till Bourdieus kapitalformer (Järvinen, 2011). Det är ett 

område där människor och institutioner strider om materiella och symboliska 

tillgångar (Broady, 1988; 1991). Broady (1988) exemplifierar fotograferingens fält. 
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Inom det fältet finns fotografer och fotografspecialister som känner till den 

etablerade fotoestetiken. Dessa har gjort ett ställningstagande kring vilka fotografer 

de är för eller emot (Broady, 1988). Ur det här perspektivet är det lätt att tänka sig 

hur ett fält kring heminredning fungerar på ett liknande sätt, kring vad inredare och 

inredningsintresserade gillar och inte gillar.  

2.3.6 Habitus 

Habitus är enligt Bourdieu ett mänskligt system som människor orienterar sig, 

tänker och handlar utifrån, i den sociala världen. Det är resultatet av kollektiva 

minnen, sociala erfarenheter, rörelsemönster och tankar. Habitus är människors 

livserfarenheter sedan barndomen, uppväxten i familjen och erfarenheter från 

skolan. Detta styr människors föreställningar och hur sociala världen återskapas, 

samt förmågan till praktiskt bemästrande (Broady, 1991).  

2.4 Floridas klasser 

Florida (2008) har beskrivit den värld vi lever i nu, det postmoderna samhället, som 

en plats som företrädesvis bebos av tre klasser. Dessa klasser kan främst appliceras 

på platser i västvärlden. Figur 3 visar de klasserna: den kreativa klassen, 

serviceklassen och arbetarklassen. Den kreativa klassen delar Florida in i två delar, 

där det finns en superkreativ kärna, samt ett omkringliggande lager med övrigt 

kreativa. 

 

Figur 3. Översikt av Floridas klasser. (Illustration Johan Gunhamre) 

Figur 3 har illustrerats i färger som är kopplade till figur 2. För båda figurerna gäller 

att färgen röd representerar en lägre hierarki i samhället, medan färgen grön 
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representerar en högre hierarki i samhället. Färgen gul är ett mittsegment i det 

samhälleliga hierarkin, men ska inte förväxlas med begreppet medelklass. Något 

som är viktigt att notera i skillnader är att figur 2 har en relativ gränslös ökning från 

låg hierarki till hög hierarki, medan figur 3 egentligen har ett stort område av låg 

hierarki som snabbt går över till hög hierarki. Arbetarklass och serviceklass står 

relativt nära varandra i en låg samhällelig nivå, för att sedan snabbt övergå i den 

kreativa klassen som är på den högsta samhälleliga nivån. Ingen av figurerna 2 och 3 

uttrycker någon exakthet utan visar snarare generella strukturer i samhället. 

För att återgå till Floridas teori så finns det i den superkreativa kärnan människor 

med yrken inom arkitektur, design, konst, vetenskap och ingenjörskonst bland 

annat. Omkring kärnan finns en bredare grupp kreativa människor som arbetar 

exempelvis inom juridik, sjukvård och finansmarknaden. Serviceklassens yrken finns 

ofta inom restaurang och butik, medan arbetarklassens yrken ofta är fabriksjobb. 

Floridas modell utgår från att kreativitet är den ekonomiska tillväxtens drivkraft. 

Således blir människor i den kreativa klassen, främst den superkreativa kärnan, 

samhällets toppskick med högst inkomst och inflytande. Det är viktigt att poängtera 

i sammanhanget att kreativitet inte endast innebär konstnärers verk eller nya 

sensationella uppfinningar. Det handlar snarare om att människor förbättrar och 

förändrar produkter, processer och aktiviteter för att sedan sätta ihop dem på nya 

sätt. Det är något som Florida benämner som kunskapsintensiva branscher. Jämför 

exempelvis med ett arbete på ett löpande band där arbetaren endast kan arbeta på 

ett sätt och därmed inte har möjlighet att vara kreativ i sitt arbete. Florida menar att 

skillnaderna mellan klasserna handlar om betalningen för arbetsinsatsen. 

Serviceklassen och arbetarklassen får betalt för sina arbeten utifrån ett system, 

medan den kreativa klassen får betalt för sitt skapande. Serviceklassen är den största 

klassen i USA och omfattar bland annat jobb inom butik- och restaurangbranschen. 

Den här klassens löner är ofta låga. Serviceklassen har växt i omfång beroende på att 

efterfrågan på tjänster har ökat. Några anledningar till det är att den kreativa klassen 

har mycket pengar att röra sig med, samt att de har långa och oregelbundna 

arbetstider. 

2.4.1 Utmärkande drag hos den kreativa klassen 

Den kreativa klassen är en grupp med starkt självförverkligande, individualism, 

mångfald, och öppenhet. De ogillar likriktning.  De gillar istället det 

mångfacetterade. Den kreativa klassen vill ha upplevelser som kan stärka och spegla 

deras kreativa identitet. Exempel på upplevelser kan vara att jogga, cykla, bestiga 

berg eller: ”Köpa unika antika pjäser eller möbler från 1950-talet istället för bara 

någonting att sitta på” (Florida, 2008, s. 209). De drivs till stor del av inre 

belöningar framför pengar och vill inte förknippas med nyrika kapitalisters 

skrytkonsumtion. Florida hänvisar till ingenjören Bick som har uttryckt detta som: 
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”Skrytkonsumtion är inte rätt stil. Folk har inte jetplan eller gigantiska semesterhus. 

De har stugor i skogen med möbler från Ikea” (Bick, 1997, i Florida, 2008, s. 212). 

Den kreativa klassen vill helt enkelt inte definiera sig själv utifrån inkomst, utan 

istället utifrån meriter som arbete, utmaningar och stimulans. Ett exempel på det är 

människor från den kreativa klassen som växt upp i ett förmöget hem och hellre 

beskriver sig som ”helt vanliga kreativa människor som arbetar med musik, film eller 

någon annan typ av intellektuellt arbete” (Florida, 2008, s. 112). Florida menar 

också att den kreativa klassen har en blandning av bohemiska och borgerliga värden. 

I det här fallet lutar sig Florida mot författaren Brooks beskrivning om ”Bobos in 

paradise” (Brooks, 2000 i Florida, 2008). 

2.4.2 Platser som den kreativa klassen bosätter sig på 

Varför väljer den kreativa klassen att bo på vissa specifika platser i staden? Florida 

(2008) menar rent generellt att det är en kombination av livsstil och ekonomi. Ofta 

handlar det om storstäder och regioner som kan locka klassmedlemmarna med 

ekonomiskt avancemang och stimulerande miljöer. Det är också där den kreativa 

klassen kan få sina värderingar och prioriteringar avspeglade. Det finns sex punkter 

enligt Florida (2008) som definierar var den kreativa klassen vill bo: 

2.4.2.1 Jobb och livsstil 

Den kreativa klassen väljer plats utifrån livsstil och intressen framför tillgången till 

jobb. Vid själva letandet av jobb så föredrar de platser med många jobbtillfällen 

framför en anställning. En anställning ses inte heller som ett livslångt åtagande. 

2.4.2.2 Mångfald 

Platsen bör vara känd som intellektuellt och kulturellt vidsynt. Det ska finnas en 

blandning av människor utifrån etnicitet, sexuell läggning och med alternativa 

attribut som tatueringar och piercingar. 

2.4.2.3 Autenticitet 

Platserna ska vara unika och äkta, med berömda kvarter, historiska byggnader och 

speciella musikscener. De ska vara stå i motsatsförhållande till det slätstrukna. 

Florida menar att: ”Autenticiteten uppstår i blandningen – i den gamla gatstenen 

utanför nyrenoverade hus, i interaktion mellan unga och gamla…” (Florida, 2008, s. 

273). 

2.4.2.4 Identitet 

”Platsen är en dimension av vår identitet som blir allt viktigare” skriver Florida 

(2008, s. 274). Florida hänvisar till sociologen Manuell Castells som framhåller 

begreppet ”identitetens makt” för att beskriva det ständigt föränderliga och osäkra 

postmoderna samhället (Castells, 2000 i Florida, 2008). Det kan tolkas som att vi 
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kan skapa och styra vår identitet, men inte det föränderliga samhället. Därav blir 

identiteten en viktig markör eller maktfaktor. Hem och livsstil blir centralt. Vad vi 

bor och gör blir viktigare än för vem vi jobbar (Florida, 2008). 

2.4.2.5 Platskvalitet 

Livskvalitet är nära besläktat med platskvalitet. Men med platskvalitet menar Florida 

(2008) vad som gör en plats attraktiv utifrån tre kvaliteter, som exemplifieras 

 Vad som finns: Kända kvarter. 

 Vem som finns: Etnisk blandning. 

 Vad som händer: Ett rikt kulturliv. 

2.4.3 Samhället kring den kreativa klassen 

Den kreativa klassens framväxt, smak- och boendepreferenser innebär påverkningar 

av den ekonomiska geografin. Ett resultat är att städer och regioner blir allt mer 

segregerade. I vissa områden eller stadsdelar samlas den kreativa klassen, medan 

arbetarklassen och serviceklassen samlas i andra delar (Florida, 2008). Städerna delas 

upp mellan dem som har och inte har. Det har visserligen alltid funnits en 

uppdelning av människor i städer och regioner med exempelvis konstnärsdistrikt, 

collegestäder och industristäder. Fast de senaste decennierna har uppdelningen blivit 

allt mer utbredd och tydlig. Den kreativa klassens val av platser att bo är ofta i äldre 

stadsdelar, eller som tidigare beskrivits, i berömda kvarter och i historiska 

byggnader. Det har ofta inneburit en utveckling kring bostäderna från enkel 

upprustning till gentrifiering. Gentrifieringen i sig är ett hot mot kreativitet och 

mångfald menar Florida, eftersom gentrifieringen ofta leder till likriktning av 

bostädernas utseende och platsernas unika värden. Det är ett hot mot städernas 

tillväxt och innovationskraft. Förändringarna har dock inte bara att göra med den 

kreativa klassen utan måste ses i en större kontext utav en global omvälvning som 

påverkat människors liv. Florida (2008) menar att omvälvningen är ”skiftet till ett 

ekonomiskt och socialt system som bygger på mänsklig kreativitet” (Florida, 2008, 

s. 42). Med andra ord handlar den globala omvälvningen om modernismens 

övergång till postmodernism. Den tid när industriarbeten blev allt färre och länder 

satsade på kunskapsintensiva branscher, service och forskning. Samtidigt är Florida 

noga med att poängtera att förändringarna inte främst är teknologiska utan kulturella 

och sociala. Det är många små förändringar som sakta har, på ett nästan omärkbart 

sätt, växt fram under de närmaste årtiondena. Därför har det varit svårt att se det 

som idag har blivit ett konkret resultat. Förändringarna som skett handlar om 

människors förändrade värderingar mot mera sekulariserade och individorienterade 

värderingar. ”I denna nya värld är det inte längre organisationen som vi arbetar för, 
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kyrkan, grannskapet eller våra familjeband som definierar vem vi är” (Florida, 2008, 

s. 42). Vi definierar oss själva. 

2.5 Gentrifiering 

Begreppet gentrifiering myntades av sociologen Glass (Lilja, 2011). Gentrifiering 

innebär att en ekonomiskt kapitalstark klass flyttar in i ett ekonomiskt kapitalsvagt 

område. Gullberg (2011) exemplifierar det med hur en övre medelklass flyttade in i 

arbetarkvarter i London på 1960-talet. Gamla bostäder renoverades dyrt som 

resulterade i höjda hyror och fastighetspriser. Gentrifiering som process kan både 

beskrivas utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett klassperspektiv. Vid ett 

ekonomiskt perspektiv fokuseras det på skillnaden mellan områdets reella värde och 

potentiella värde. Om det finns stora skillnader däremellan, så finns det också stora 

möjlighet att göra ekonomisk vinning. På det sättet kan en gentrifiering börja, enligt 

denna räntegapsteori (Lilja, 2011). När det gäller klassperspektivet ligger fokuset på 

uppkomsten av en ny klass med en specifik smak och preferenser. Den nya klassen 

söker sig till områden som överensstämmer med deras ekonomiska, kulturella och 

symboliska värden (Lilja, 2011). För att förstå gentrifieringens bevekelsegrunder är 

Bourdieus teorier (1984) viktiga: ”Han menar att gentrifierarnas sätt att välja 

bestäms av ett specifik inlärt handlingsmönster, habitus, som ett uttryck för deras 

kulturella kapital” (Lilja, 2011, s. 157). 

Innerstadsgentrifiering och segregerade förorter är två sidor av samma mynt. Det är 

boendesegregation i regional skala menar Lilja (2011). Det är inte bara storstäder 

utanför Sverige som gentrifieras och segregeras. Även Stockholm är segregerat med 

klyftor som ökar mellan fattiga och rika stadsdelar (Lilja, 2011). 

Gentrifieringsprocessen som fenomen kan spåras långt tillbaka i stadsutvecklingens 

historia. Geografen Smith (1996) pekar exempelvis på när stadsplaneraren 

Hausmann förändrade Paris på 1800-talet, genom rivningar av fattiga kvarter och 

nybyggnationer. Det kan beskrivas som likvärdigt till den gentrifieringsprocess som 

tidigare beskrevs om arbetarkvarter i London på 1960-talet. Samtidigt finns det en 

viktig skillnad i den gentrifieringsprocess som startade i början av 1970-talet i 

Stockholms innerstad. Det som skiljer sig där jämfört med andra länder och andra 

städer är att: ”Staden varit drivande i denna process” (Lilja, 2011, s. 16). Lilja 

beskriver detta som att stadsplanerare och politiker ville förhindra en förslumning av 

innerstaden och startade därför ett saneringsprogram. Resultatet blev att 

låginkomststadsdelar i de centrala delarna fick en ny karaktär och invånarna med låg 

utbildning och inkomst trängdes ut till förorterna. Lilja menar vidare att sociala 

skillnaderna mellan Stockholms områden har fördjupats och stadsdelarna har blivit 

mera socialt homogena. 
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Lilja (2011) menar att Stockholm, sett utifrån ett segregerat perspektiv, speglar de 

nya stockholmarnas värderingar vid val av bostad. De nya stockholmarna är några 

författaren benämner som den nya klassen. De bosätter sig i ”innerstaden, äldre 

närförorter med innerstadskvarter som Aspudden och Midsommarkransen, eller 

villaförorter” (2011, s. 23). Några andra som undersöker ett segregerat Stockholm 

är Hedin, Clark, Lundholm och Malmberg (2012). De undersöker staden mellan 

åren 1986 – 2001 utifrån gentrifiering och inkomstskillnader. De pekar ut 

exempelvis områdena Nacka, Danderyd, Saltsjöbaden, Norrmalm och Östermalm 

som områden med hög inkomst och gentrifiering. Lilja skriver att valet av bostad har 

betydelse för människors identitet och deras symboliska kapital. Lilja tror den här 

tendensen kommer att öka. ”Bostaden blir allt viktigare som uttryck för livsstil och 

som identitetsmarkör” (Lilja, 2011, s. 161 – 162). 

2.6 Processen kring plats och identitet 

Plats och identitet är två begrepp som är starkt förknippade med varandra i 

Twigger-Ross och Uzzells (1996) text. Vi identifierar oss med våra hem och vår 

inredning. Vi identifierar oss dessutom med platsen hemmet finns på, eller platser 

rent generellt. Plats kan i det här fallet vara en viss gata, område, grannskap, 

stadsdel, stad eller region. Twigger-Ross och Uzzell (1996) har undersökt 

kopplingen plats och identitet mera djupgående. Där lutar de sig mot 

socialpsykologen Breakwells modell (Breakwell 1986, 1992, 1993) för processen 

kring plats och identitet. Den modellen är uppdelad i fyra delar: särskiljande, 

kontinuitet, självkänsla och självförmåga. 

2.6.1 Särskiljande 

Särskiljandet handlar om en livsstil som personen har utifrån sin hemmiljö. 

Exempelvis beskriver sig en person i staden som en stadsmänniska. Varför gör då 

personen det? Därför att personen kopplar ihop stadens plats och miljö med dess 

specifika fördelar, menar Twigger-Ross och Uzzell (1996), med stöd från sociologen 

Hummon (1990). Fördelarna jämförs sedan med förorternas och landsbygdens 

negativa aspekter. På så sätt kan personen kontrastera sin specifika boendemiljö. 

Stadsidentiteten blir här ett sätt att representera sin livsstil och identitet genom 

särskiljande från andra identiteter. På samma sätt kan en viss stad eller viss stadsdel 

få människor att differentiera sig från andra människor i andra städer eller 

stadsdelar. Twigger-Ross och Uzzell (1996) menar, utifrån geografen Eyles (1968), 

att en viss adress i en fashionabel stadsdel skapar en identifikation för människor: 

”Highgate Village reisdents are smart, therefore if my adress is Highgate Village, I 

too am smart” (Twigger-Ross & Uzzell, 1996, s. 207) Sammantaget handlar det om 

social identifikation. 
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2.6.2 Kontinuitet 

En persons jag är kopplat till en plats, som exempelvis den plats vi är födda och 

uppväxta på. I och med det skapar vi en relation till platsen. Platsen blir visserligen 

inte hela vår identitet, men det blir en del av vår identitet. Den delen av identiteten 

tar vi med oss när vi flyttar till en ny plats (Twigger-Ross & Uzzell, 1996). Den 

gamla platsen blir som en länk för oss. Det är en del av vår identitet som skapar 

kontinuitet. Genom att flytta tar människor med sig en del av sitt gamla jag men har 

också möjligheten att skapa en ny identitet i samklang med den nya platsen. Det 

handlar om kontinuitet och förändring (Twigger-Ross & Uzzell, 1996). 

En person kan också leta efter en ny plats att bo på som överensstämmer med den 

platsidentitet som personen vill bli en del av. Men en person kan också försöka 

ändra på den fysiska miljön för att den bättre ska representera sitt personliga jag: ”In 

addition to choosing environments that are congruent with self, the physical 

environment can be modified in order to represent present selves” (Twigger-Ross & 

Uzzell, 1996, s. 208). 

2.6.3 Självkänsla 

Självkänsla handlar om en persons upplevda värde av sig själv, eller värdet på den 

grupp som personen identifierar sig med. Självkänsla kan också påverkas av en plats 

miljö (Twigger-Ross & Uzzell, 1996). En person som har en favoritplatsmiljö, har 

med andra ord en plats som understödjer personens självkänsla. Exempelvis pekar 

Twigger-Ross och Uzzell (1996) på att ledsna barn som vistas i sina egna rum kan få 

en positiv självkänsla utav platsmiljön. Tolkningen är att deras egna rum är 

favoritplatserna. De blir gladare för att rummet påverkar dem positivt. Ett annat 

exempel är personer som bor i historiska städer, som har en känsla av stolthet. 

Ytterligare ett exempel är personer vars positiva känslor ökar utav platsen där 

personen bor: ”Living in Docklands makes me feel good about myself” (Twigger-

Ross & Uzzell, 1996, s. 208). En annan variant är personer vars självkänsla blir på 

topp bara utav tanken av en plats, som på ett eller annat sätt är förknippad med 

positiva kvaliteter för just den personen: ”I like Docklands” (Twigger-Ross & Uzzell, 

1996, s. 208).  

2.6.4 Självförmåga 

Självförmåga kan beskrivas som hur en person sätter tilltro till sina egna förmågor 

när det gäller att hantera olika händelser och situationer. En persons självförmåga är 

hög om personen har förmåga att slutföra en uppgift eller handling (Twigger-Ross & 

Uzzell, 1996). Twigger-Ross och Uzzell (1996) skriver att om självförmågan ska 

förbli oförändrat hög, måste också platsens miljö vara hanterbar. Med hanterbar 

menar Twigger-Ross och Uzzel (1996), rent teoretiskt, att personen ska kunna 

förutse och värdera om platsen har en miljö som får personen att kunna slutföra 
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uppgifter och handlingar. Hanterbar utifrån ett praktiskt perspektiv kan innebära att 

det exempelvis finns närhet till arbete, butiker och skolor. 

2.7 Medias påverkan och uppdelningen stad och land 

I inledningskapitlet i den här uppsatsen beskrevs det att inredningsmedias betydelse 

har ökat. Jansson (2013) menar att inredningstidningar i dag är normativa och 

estetiska kompasser för hur människor ska förverkliga sig själva och finna en god 

smak. Jansson (2009) menar också att medierna har makten att välja vad som är 

viktigt att beskriva i samhället, samt vilka grupper, personer och organisationer som 

får komma till tals. Människor behöver dock inte acceptera den bild media sprider. 

Men då medias bild och människors attityder hänger samman, ifrågasätts inte medias 

bild. Samtidigt har nya typer av medier har tillkommit, vilket gör att medias makt 

till viss del håller på att luckras upp (Jansson, 2009). 

Inredningstidningar handlar inte bara om inredning. Det handlar också om vilka 

platser hemmen finns på. I det sammanhanget kan även uppdelning mellan stad och 

land lyftas fram. Jansson (2013) skriver att stadslandskapet och landsbygdslandskapet 

framhålls som de önskvärda landskapen i heminredningstidningar, populärtidskrifter 

och övrig populärmedia. Stadslandskapen kan exempelvis beskrivas på följande sätt: 

”… Cities are taken to be the epicenters of trend setting, knowledge production, 

and consumerism” (Jansson, 2013, s. 88). Landsbygden däremot liknas vid 

egenskaper som autenticitet, tradition och samhälle. Ytterligheterna stad och land är 

viktiga för att framhålla livsstilar i mediesammanhang. Småstäder, förorter och andra 

typer av regioner framhålls inte. Detta för att stad/land-uppdelningen är av 

hegemonisk karaktär i dagens samhälle och kultur, menar Jansson (2013). 

Vad kommer då denna uppdelning av stad och land ifrån? Jansson (2009) ger svaret 

ur ett historiskt perspektiv. Det var inte länge sedan Sverige var ett renodlat 

jordbrukarsamhälle, vilket även idag påverkar människors värderingar och 

traditioner oavsett vart de bor i Sverige. Det finns en bild hos det svenska folket av 

”den svenska idyllen” som är kopplade till det nationalromantiska idealet, menar 

Jansson. Det ska vara ”byar inbäddade i grönskande hagar eller snötäckta fjäll, 

snarare än folkhemmets moderna bostadsområden” (Jansson, 2009, s. 121). Men 

om de moderna bostadsområdena ska framhållas som idylliska, så framhålls istället 

ett lyckat samspel mellan natur och arkitektur. Samtidigt som svenskarna vurmar för 

en lantlig svensk idyll så finns det också en fascination för metropoler som Paris och 

Berlin, menar Jansson med stöd av historikern Bergman (Bergman, 2009 i Jansson, 

2009). Jansson uttrycker det som att svenskarna står med ena foten i myllan, men 

försöker att vara urbana. Omvandlingen av jordbrukarsamhället till dagens 

postmoderna samhälle har gått mycket snabbt i Sverige. I den här omvandlingen har 

det skapats ett tomrum hos svenskarna, menar Jansson (2009). Ett tomrum där 
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idyllen om en nationalromantisk vision har kunnat ta plats. Samtidigt har den här 

snabba utvecklingen givit grogrund för teknologisk utveckling, mobilitet och urban 

trendkänslighet. 

Hur ser stad- och landuppdelning ut ur ett statistiskt perspektiv?  Jansson (2009) 

hänvisar till en undersökning kring samhälle, opinion och medier (SOM-

undersökning). Den visar att svenskarnas syn på landsbygden handlar om 

medmänsklighet och livskvalitet, medan synen på staden handlar om öppenhet och 

globalt engagemang. Skillnaden är med andra ord stor mellan stad och land i 

människors medvetande. I verkligheten lever människorna på ett förhållandevis 

mera likartat sätt i staden och på landet. Därför är det viktigt att belysa det här 

fenomenet. Människors mentala bild av något har en förmåga att påverka samhällets 

utveckling. Jansson (2009) menar, utifrån sociologen Lefebvre, att: ”Imaginära 

strukturer, likt ett slags mönster av typifieringar, har betydelse för hur samhället 

utvecklas även i social och ekonomisk mening” (Lefebvre, 1974 i Jansson, 2009, s. 

123). Jansson (2009) pekar också på att människor med högre utbildning och högt 

kulturellt kapital främst kopplar samman staden med öppenhet och globalt 

orienterade värden. Detta på grund av att dessa människor har bättre förtrogenhet 

med det demografiska landskapet och sociala variationer. Samtidigt är det samma 

människors uttryckta åsikter som förstärker den polariserade bilden av stad och 

land. 
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3 Metod  

Den teori och metod som har valts för detta arbete är Faircloughs kritiska 

diskursanalys, som är en modell i tre dimensioner. Fairclough är professor i språk 

vid Lancaster University i Storbritannien (Chouliaraki & Fairclough, 1999). Han är 

en av dem som utvecklat den kritiska diskursanalysen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Då undersökningens urval av tidningen Sköna hem är under en 

femårsperiod, åren 2010-2016, är det korta tidsintervallet en viss svaghet för 

analysen. Men genom att detta är en kandidatuppsats, så fanns inte tiden och 

möjligheten att välja ett längre tidsperspektiv. För en större undersökning hade det 

varit mer lämpligt att undersöka tidningen mellan åren 1990-2010. En sådan 

undersökning skulle kunna ge en tydligare bild av förändringen i samhället.  

3.1 Diskurs 

Vad är en diskurs?  En diskurs kan ses som en diskussion. Men de ord vi använder i 

diskussionen är ofta beroende på sammanhang. Vi kanske pratar på ett sätt hemma 

och ett annat sätt på jobbet. Winter Jørgensen och Phillips (2000) menar att språket 

är strukturerat i mönster beroende på den sociala domän vi är inom. Jobbar vi inom 

politiken befinner vi oss i en politisk diskurs medan om vi jobbar på en tidning 

befinner vi oss i en journalistisk diskurs. I den här undersökningen av tidningen 

Sköna hems bild av hemmet, utgörs den sociala domänen utav tidningen. Det är 

genom tidningsjournalisternas text som en påverkan och konstruktion av världen 

uppstår. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver det som: ”En diskurs är 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen…” (2000, s. 7).  När diskurs nämns i 

den kulturella och akademiska världen, är det oftast utifrån Foucaults tankar. 

Focault var både filosof samt idéhistoriker och arbetade under 1970-talet på Collège 

de France (NE, u.å.). Focault var den förgrundsgestalt som började utveckla 

teoribildningen kring diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En diskurs 

kan som tidigare nämnts ses som en diskussion. Men får alla vara med? Foucault 

(1993) menar att: ”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller 

vissa krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem” (Foucault, 1993, 

s. 26). I det här arbetet kan denna tanke appliceras på de reportrar som skriver för 

tidningen Sköna hem. Reportrarna har då vissa krav att hålla sig inom ramen för 

diskurserna. 

3.2 Diskursanalys 

En diskursanalys går ut på att plocka isär de strukturer som utgör vår ”naturliga” 

omvärld (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Nästa steg innebär att definiera och 

beskriva de diskurser som finns där, menar Sahlin utifrån den franske filosofen 

Deleuze (Deleuze, 1990 i Sahlin, 1999). Diskurserna i sig består av text så som tal 
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eller skrift. Texten är alltså undersökningens data, det vill säga 

undersökningsmaterialet. Sahlin menar att diskursanalysen är både kvantitativ och 

kvalitativ. Kvantitativ är den när det exempelvis mäts hur ofta ett begrepp 

förekommer i en text. Kvalitativ är den när det gäller att ge begreppen mening 

genom tolkning. 

3.2.1 Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 

En kritisk diskursanalys har varken ett teoretiskt ramverk som är enhetligt eller 

någon viss forskningsinriktning (Van Dijk, 2005). Med andra ord får den som vill 

använda en kritisk diskursanalys själv samla ihop diskursteorier och metoder och 

sätta dem samman. Det finns dock utgivna böcker där teorier och metoder finns 

samlade kring den kritiska diskursanalysen. Gee (2011) har skrivit An introduction to 

discourse analysis, Kress och Van Leeuwen (2001) har skrivit Multimodal discourse och 

Fairclough (1992) har skrivit Discourse and social change. Den teori och metod som 

har valts för detta arbete är Faircloughs kritiska diskursanalys, som är en modell i tre 

dimensioner. Den finns bland annat presenterad i boken Discourse and social change 

(1992). Den metoden har valts för att den har ett helhetsgrepp, tre tydliga steg samt 

ett tydligt tillvägagångssätt. Detta saknas i Gees (2011) An introduction to discourse 

analysis samt Kress och Van Leeuwens (2001) Multimodal discourse. Dessa två böcker 

är mera inriktade på urval av diskursiva teorier och metoddelar som forskaren själv 

får välja och sätta ihop. Eftersom Fairclough tillhör de mest inflytelserika utövarna 

av den kritiska diskursanalysen (Poole, 2010) och Faircloughs modell är den mest 

utvecklade som teori och metod för forskning inom samhälle, kultur och 

kommunikation inom den kritiska diskursanalytiska riktningen (Winter Jørgensen 

och Phillips, 2000), känns det naturligt att välja den modellen. 

Angreppssättet i Faircloughs kritiska diskursanalys är en kombination av textanalys 

och social analys. Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att ett exempel på 

Faircloughs diskursanalys kan vara en textanalys utav massmedia, samt påpekar 

språkets koppling till den sociala interaktionen. Även diskursordningen, de totala 

antalet diskurser som framträder vid en analys, är viktig att undersöka. ”För 

Fairclough är textanalysen ensam otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte 

belyser förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga och kulturella 

processerna och strukturerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7)”. 

Faircloughs kritiska diskursanalys finns representerad i en grafisk modell med tre 

dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. Den visualiseras i figur 4a. 

Den här uppsatsens frågeställningar finns inom alla tre dimensioner i Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Figur 4b belyser denna indelning. Textanalysen motsvaras av 

frågorna (1+2): Hur ser idealhemmet ut enligt tidningen Sköna hem? Vilka ord är 

återkommande i beskrivningen av idealhemmet? Sedan motsvaras diskursanalysen av 
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fråga (3): Vilka diskurser finns i Sköna hems diskursordning? Slutligen så motsvaras 

sociala praktiken av fråga (4): Vilken stadsutveckling leder dagens hem åt? 

 

Figur 4a. Faircloughs diskursanalysmodell (Efter 
Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Figur 4b. Faircloughs diskursanalysmodell i relation till 
uppsatsens frågeställningar. 

3.2.1.1 Text 

I rutan för text på Faircloughs modell, figur 4a, ska texten analyseras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I den här undersökningen kommer texten i 14 

nummer, sammanlagt 28 reportage, av tidningen Sköna hem att undersökas. 

Reportagen är digitala i form av pdf-dokument. Dessa kommer först att genomläsas. 

Redan vid genomläsningen kommer orden att antecknas manuellt, när de tycks 

förekomma ofta. I nästa steg kommer programmet Adobe Acrobat att användas. 

Med hjälp av sökfunktionen i programmet kommer orden att matas in så att 

programmet kan söka igenom dokumentet. Endast ett ord söks igenom per 

genomsökningsgång. Orden kommer att skrivas in i sökfunktionen i sin grundform. 

Orden kommer sedan att betecknas med ett kryss i en tabell, om de förekommer en 

eller flera gånger. I den här uppsatsen undersöks det inte hur många gånger ordet 

återkommer i samma reportage. Infallsvinkeln kommer istället att vara hur många 

gånger ordet återkommer i samtliga undersökta reportage. Dessa ord kommer att 

benämnas nyckelord och finns i bilaga A. 

Vissa ord är svåra att räkna genom att bara använda ordets grundform. Därför 

kommer nyckelorden att kompletteras med en undergrupp som kallas temaord. 

Temaorden kommer att finnas i samma tabellkolumn som nyckelorden. I de flesta 

fall används ett snedstreck mellan två ord i kolumnen för att visa att två eller flera 

ord har använts i genomsökningen. Ordet ”gammal” kan exempelvis inte 

genomsökas i Adobe Acrobat för att få träff på ordet ”gamla”. Därför måste separata 

sökningar göras på orden. Ordet äldre som också kan inrymmas i detta temaord 
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måste också räknas separat. Som temaord finns i den här undersökningen ett 

specialfall och det är temaordet ”släkting”. Släkting har som temaord flera underord 

som farmor, mormor, kusin med mera. Det vill säga ord som innebär att vara släkt. 

Vid undersökning av reportagen innebär det att om ordet farmor finns med i ett 

reportage och ordet mormor i ett annat, så sätts det som kryss för temaordet 

släkting för båda reportagen. 

3.2.1.2 Diskursiv praktik   

I rutan för diskursiv praktik på Faircloughs modell, figur 4a, undersöks vilka 

diskurser som finns. Praktik betyder i det här fallet handlingsmönster. Utifrån 

diskursens handlingsmönster produceras och konsumeras texten (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Då journalisternas text i Sköna hem skapar en representation av 

verkligheten gäller det här att utröna vad nyckelorden har för betydelse. Sedan 

gäller det också att undersöka vilken diskurs de tillhör och hur många diskurser som 

förekommer. Det är i den här rutan den analytiska delen börjar. 

Att gruppera in ord i en viss diskurs bygger på ett subjektivt antagande. Det innebär 

en svaghet i metoden vid möjligheten att reproducera undersökningen, då varje 

forskare har sin subjektiva uppfattning och förförståelse. Samtidigt är det viktigt att 

betona att det är i det här skedet som den kvalitativa delen tar över efter den 

kvantitativa textanalysen. En kvalitativ analys saknar det allmänna och exakta som en 

kvantitativ analys har. En kvalitativ analys som denna försöker komma under ytan på 

texten och finna det psykologiska, sociala och samhälleliga fenomen, som texten 

utgör. Det blir ett subjektivt tillvägagångssätt som till viss del kan styrkas av tidigare 

forskning. Resultatet av det ger inga universella sanningar utan blir till ett försök att 

förstå världen.  

3.2.1.3 Social praktik      

I rutan för social praktik på Faircloughs modell, figur 4a, undersöks text och 

diskursiv praktik i förhållande till varandra. Här ställs frågor som: ”Vilka är den 

diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Med andra ord så frågas det hur människor och 

samhället påverkas av diskurserna. Kan undersökningen finna, utifrån den diskursiva 

praktiken, några politiska, ideologiska eller sociala konsekvenser? Kan det rent av 

skapas en social förändring? Det vill säga kan journalisternas konstruktion av en 

världsbild, genom sin text, skapa sociala förändringar som i sin tur kan ha urbana 

konsekvenser? 

3.2.1.4 Yrke 

Som ett komplement till textanalys och diskursanalys kommer yrkena som de 

boende har i Sköna hems reportage att samlas in och analyseras. Detta för att få en 

tydligare bild av vilken typ av människor som får visa upp sina hem i tidningen. 
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3.2.1.5 Plats 

Även platserna där hemmen finns på kommer att samlas in och analyseras. Även 

detta är ett komplement i analysen som förhoppningsvis kommer att stärka 

undersökningen. Att undersöka platsernas geografiska lägen kan påvisa människors 

val av plats och livsstilsmönster. 

3.2.1.6 Miljöbeskrivning 

Förutom platsernas geografiska lägen, kommer även platsernas miljö att undersökas. 

Då bostädernas platsmiljö ofta beskrivs samt utgör en inramning av reportagen, 

spelar de en viktig roll i reproduktionen av önskvärda platser där människor vill bo. 

Dessa beskrivningar kan ge en indikation på vilka miljöer som är populära. De kan 

också visa var människor vill bo idag och utgöra en prognos för framtida 

stadsutveckling.  

För att finna dessa miljöbeskrivningar kommer reportagen att genomläsas och aktivt 

undersökas om och var beskrivningarna finns. Alla reportage har inte 

miljöbeskrivningar, medan andra har det. Ibland kan miljöbeskrivningarna vara 

rubriken för reportaget. En miljöbeskrivning kan vara från en till flera meningar.  
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4 Analys 

Resultat och diskussion är utifrån diskursanalysens metod hopslagen till kapitlet 

analys. I följande del kommer resultatet av uppsatsen att redovisas och analyseras. 

Det innebär att nyckelord, temaord och diskurser som hittades kommer att 

presenteras, samt att dessa element analyseras i sin sociala kontext. Även områdena 

yrke, plats och miljöbeskrivningar kommer att analyseras. Det finns en tabell över 

resultaten av nyckelord, temaord, miljöbeskrivningar och diskurser i bilaga A. De 

citerade meningar som utgör miljöbeskrivningarna finns i bilaga B. I bilaga C finns 

en förteckning över samtliga reportage och dess textförfattare. 

4.1 Analys av text 

Efter att 28 reportage hade undersökts utifrån en textanalys framkom resultatet 

enligt figur 5. Ordet ny/nytt gav högst resultat i den här textanalysen. Ordet fanns i 

varje reportage. Ett annat vanligt ord var köp som återkom 24 gånger. Samtidigt kan 

en annan trend skönjas som pekar åt det andra hållet och det är att orden gammalt 

eller äldre hittades i 23 reportage. Ordet vitt förkom 27 gånger och kan tolkas som 

en smakpreferens, medan ordet måla förekom 24 gånger. 



 

 
24 

 

Figur 5. Nyckelord och några temaord från tidningen Sköna hem 

Under genomläsningen av texten framkom även flera miljöbeskrivningar, enligt 

figur 6. Det var beskrivningar som antingen beskrev stad eller land. Materialet till 
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miljöbeskrivningarna finns i bilaga B. Detta fenomen var en stor del i Sköna hem och 

kom därmed att inrymmas under en egen diskurs. 

 

Figur 6. Miljöbeskrivning av bostädernas platser. 

4.2 Analys av diskursiv praktik 

De diskurser som framkom var, enligt figur 7, en inredningsdiskurs, en 

hemtrevnadsdiskurs, en autenticitetsdiskurs, en stad- och landdiskurs, samt en 

överordnad journalistisk huvuddiskurs. Det här förfaringssättet bygger på antagande. 

Det finns även vissa nyckelord som skulle kunna ingå i flera diskurser än den de är 

indelad i. Men för att underlätta presentationen av text och diskurs så har 

nyckelorden endast presenteras inom en diskurs. 

 

Figur 7. Diskurser i tidningen Sköna hem. 

4.2.1 Journalistisk diskurs 

Den överordnade journalistiska huvuddiskursen är homogen och försöker skapa ett 

konsensus. Detta konsensus kan skapas då läsarna tar emot och accepterar den 

världsbild som journalisterna har skapat genom sin textproduktion. Tidningens text 

kan med andra ord beskrivas som ett visst sätt att tala och förstå världen, vilket även 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skrivit om. Den journalistiska diskursen 

skapar också själva formatet på texten. Texten blir till exempel beskrivande, 

dramatiserande och sätter människan i fokus. Att någon person sätts i fokus kan 

också ha att göra med tidningens genre som populärpress (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

4.2.2 Inredningsdiskurs 

Tidigare i uppsatsen beskrevs Janssons (2013) uttalande om att inredningstidningar 

är normativa och estetiska kompasser för att förverkliga sig själva och finna en god 

smak. I det här fallet tycks nyckelorden ljus, mörk vit, svart och grå vara det som 
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framhålls som en inredningens bas om människor vill skapa ett modernt och 

smakfullt hem. Under åren 2010 – 2016 har heminredningskonsumtionen ökat i 

Sverige (Fuentes, 2016). Det kan ge en bra förklaring till varför ordet ny/nytt 

förekommit så ofta och gärna i kombination med ordet köp i reportagetexterna. 

Samtidigt kan en annan trend skönjas som pekar åt det andra hållet genom att orden 

gammalt eller äldre förekom frekvent. Antingen kan det tolkas utifrån att människor 

köper utifrån ett miljötänk, eller så köper de gamla saker för att det i sig är ett mode 

att göra det. Nyckelorden butik och Ikea visar att heminredningen ofta kunde vara 

köpt på dessa ställen. Om heminredningen är köpt på Ikea kan även det tolkas på 

olika sätt. En tolkning är att det är billigt att köpa inredning på Ikea och att Ikea har 

hängt på trenden att försöka sälja större kvantiteter då inredningshandeln har ökat 

(Fuentes, 2016). En annan tolkning är den Florida skrev om, utifrån Bick: 

”Skrytkonsumtion är inte rätt stil. Folk har inte jetplan eller gigantiska semesterhus. 

De har stugor i skogen med möbler från Ikea” (Bick, 1997, i Florida, 2008, s. 212). 

Tolkningen bör ses med en viss försiktighet då Florida i första hand inte menar 

svenska konsumenter i det tidigare citatet. Inredningsdiskursens övriga nyckelord 

färg, form, design beskrev främst detaljer, specifika möbler eller bostadens 

utseende. Att nyckelordet foto förekom relativt mycket kan visa på att foton är en 

förhållandevis populär inredningsdetalj. 

 

Figur 8. Inredningsdiskurs. 
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4.2.3 Hemtrevnadsdiskurs 

Frykman & Löfgrens teori om hemtrevnad (1979) handlade om att måla, pynta, 

brodera, plantera och placera konstföremål. Sköna hem vidmakthåller denna bild 

om än i lite ny tappning. Här återfinns nyckelord som bygga, måla, renovera, skapa. 

Själv/egen är ett temaord som också påvisar denna kreativa sida. Det behöver i 

dagens samhälle inte längre vara kvinnan som är den drivande i hemmet och som 

skapar hemtrevnad. Men relativt många reportage har kvinnan i centrum. Att skapa 

hemtrevnad verkar i reportagen innebära att det ska bli vackert och ge en känsla. 

Känsla är också ett nyckelord som återkom frekvent i reportagetexten. Fox 

O'Mahony (2012) anser att hemmet och dess identitet är starkt kopplat till 

människors känslor: ”… the meanings of home associated with identity are thought 

to be more strongly associated with our with our affective and emotional responses 

to home…” (Fox O'Mahony, 2012, s. 235). 

 

 

Figur 9. Hemtrevnadsdiskurs. 

4.2.4 Autenticitetsdiskurs 

Inom autenticitetsdiskursen finns en önskan hos de boende i reportagen att ha 

inredning som är äkta. Orden klassisk, special, arv, arkitekt och detalj visar att det 

kan handla om klassiska stolar, specialtillverkade bord, ärvda föremål, något 

arkitektritat eller helt enkelt inrett med rätt detaljer. Inom den här diskursen gäller 

det att särskilja sig från andra, eller att skapa en social distinktion som Bourdieu 

uttrycker det (Bourdieu, 1984 i Carle, 2013). Här kan det även antas finnas 

människor som vill särskilja sina inredningsprodukter från det masstillverkade, 

eftersom hemmen i västvärlden har blivit till konsumentprodukter (Chapman, 

2012). Floridas (2008) beskrivning utav den kreativa klassen som en individualiserad 

grupp som ogillar likriktning passar även in i det här sammanhanget. Florida skriver 
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att människor från den kreativa klassen helst vill ”köpa unika antika pjäser eller 

möbler från 1950-talet istället för bara någonting att sitta på” (Florida, 2008, s. 

2009). Utifrån detta kan ett antagande dras att de intervjuade i hemma-

hosreportagen tillhör den kreativa klassen. 

 

Figur 10. Autenticitetsdiskurs. 

4.2.5 Stad- och landdiskurs 

I uppsatsens undersökning har också en stad- och landdiskurs hittats. Stad och land 

är i det här fallet inte nyckelord utan istället miljöbeskrivningar som hänvisar till 

specifika citat ur tidningen. Dessa citat finns i bilaga B. Stad- och landdiskursen 

stämmer bra överens kring Twigger-Ross och Uzzells (1996) beskrivning om att 

människor identifierar sig med platsen och beskriver sig gärna som en person från 

staden eller en person från landet. I ett av tidningen Sköna hems reportage finns 

denna text: ”De slog till på villan osedd när den dök upp som en uppenbarelse, och 

de lämnade citylivet för drömlivet på ön” (R12 i bilaga B och bilaga C). Det här är 

ett tydligt exempel på vad Twigger-Ross och Uzzells (1996) menar med att 

människor kan leta efter en ny plats att bo som överensstämmer med den 

platsidentitet som de vill bli en del av. Citatet visar också att endast ytterligheterna 

stad och land är inblandade. Jansson (2013) skriver att stadslandskapet och 

landsbygdslandskapet framhålls som de önskvärda landskapen i 

heminredningstidningar och andra medier. När journalisterna i Sköna hem beskriver 

ett hem på landsbygden så beskrivs platsen oftast ligga vid havet, skärgården eller vid 

ett berg. Ibland står det uttryckligen att hemmet ligger på landet eller landsbygden. 

Vad det gäller hemmens platser i staden så beskrivs de ligga i innerstaden, i storstan 

eller vid en gata. En tolkning kring det är att framhålla platserna som där det händer 

eller är nära till affärer och upplevelser. En annan tolkning är som Jansson beskriver 

stadslandskapet: “… cities are taken to be the epicenters of trend setting, 

knowledge production, and consumerism” (Jansson, 2013, s. 88). Men att bo i 

centrum kan också vara, likt Floridas (2008) teori om den kreativa klassen, en 

önskan att bo i äldre stadsdelar, berömda kvarter och historiska byggnader. Det är 

något som stämmer väl överens med en del av reportagens beskrivningar av 

sekelskiftsvåningar från tidigt 1900-tal. 
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Figur 11. Stad- och landdiskurs. 

4.3 Analys av social praktik 

I den här delen av analysen kommer text och diskursiv praktik att undersökas i 

förhållande till varandra. 

4.3.1 Journalistisk diskurs i förhållande till de övriga diskurserna 

Den journalistiska diskursen är en överordnad huvuddiskurs. Den är homogen och 

försöker skapa ett konsensus med läsaren. Jansson (2009) menar att medierna har 

makten att välja vad som är viktigt att beskriva i samhället, samt vilka grupper, 

personer och organisationer som får komma till tals. Jansson (2013) menar också att 

inredningstidningar i dag är normativa och estetiska kompasser för hur människor 

ska förverkliga sig själva och finna en god smak. Det Jansson (2013) beskriver 

uttrycks med andra ord genom den journalistiska diskursen. Den journalistiska 

diskursen uttrycker också hur vi ska inreda och göra det hemtrevligt. Ofta är det 

kvinnan som sätts i centrum för detta. Diskursen försöker även påvisa vad som är 

äkta inom heminredning och särskiljer olika platser för hemmen. Vissa platser är 

mer viktiga än andra, som stad och land. Jansson (2009) skriver att nya typer av 

medier har tillkommit vilket gör att tidningars makt kommer att minska. Nya 

medier är bland annat heminredningsbloggar, Instagram och Pinterest. Vad betyder 

det för staden? Kommer vi leva mera i det imaginära? Hur påverkar det oss 

människor? 

4.3.2 Inredningsdiskurs i förhållande till dess text 

Nyckelorden gammal och antik tycktes vid en första anblick peka på ett 

miljömedvetet val. Men med koppling till Floridas (2008) text, verkade det 

rimligare att människor köper inredning efter vad som är på modet och för att känna 

sig unik, eller för att kunna känna sig tillhöra en viss klass. Florida (2008) uttryckte 

det som att den kreativa klassen vill ”köpa unika antika pjäser eller möbler från 

1950-talet istället för bara någonting att sitta på” (Florida, 2008, s. 209). 

Nyckelorden ljus, vit, mörk, svart och grå var inom inredningsdiskursen vanliga 

ord. Men även ord som ny och köp var vanligt förekommande och kan kopplas till 

den ökade inredningskonsumtionen samt inredningsmedias betydelse som Fuentes 
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(2016) skriver om. En ständig konsumtionsökning av heminredning och renovering 

leder ofta till olika grad av gentrifiering, där inredningsmedia spelar en viktig roll. 

En slutsats är att gentrifieringen drivs på av Sköna hems inredningsdiskurs. 

4.3.3 Hemtrevnadsdiskurs i förhållande till dess text 

Nyckelord som bygga, måla, renovera, skapa eller att göra själv påvisar en kreativ 

sida. De orden kunde kopplas till Frykman & Löfgrens teori om hemtrevnad (1979) 

som handlade om att måla, pynta, och brodera med mera. Frykman & Löfgren 

menade vidare att kvinnan fick vara en ”hemtrevnadens vårdare”, medan 

borgarklassens män istället fick var mera rationella, effektiva och kalkylerande i sin 

yrkesroll. Eftersom de intervjuade i hemma-hosreportagen ofta var kvinnor, tycks 

Sköna hem vidmakthålla bilden av kvinnan som ”hemtrevnadens vårdare”, men har 

samtidigt uppdaterat henne till en karriärkvinna i sitt arbetsliv. Slutsatsen är att 

Sköna hems hemtrevnadsdiskurs förmedlar både en traditionell och modern 

kvinnosyn som ideal. 

4.3.4 Autenticitetsdiskurs i förhållande till dess text 

Inom autenticitetsdiskursen hittades ord som arv, detalj, arkitekt, special och 

klassisk, vilket skulle kunna peka på en önskan att särskilja sig inredningsmässigt. 

Utifrån det drogs ett antagande att de intervjuade i hemma-hosreportagen tillhör 

den kreativa klassen. Detta antagandets legitimitet förstärktes genom analysen av 

yrken och plats. Analysen av yrken och plats pekade också på att det de intervjuade 

tillhör den kreativa klassen. Florida (2008) menade dessutom att platserna för den 

kreativa klassen ska vara unika och äkta, med berömda kvarter och historiska 

byggnader till exempel. Förlängningen av det argumentet är att om en viss grupps 

smak- och beoendepreferenser får råda kan resultatet bli mera segregerade städer 

och regioner, vilket också Florida (2008) hävdar. Så slutsatsen är utifrån 

autenticitetsdiskursen att framtidens städer och regioner kommer att bli allt mera 

segregerade och polariserade. En annan slutsats är att det kommer att bli ännu 

viktigare i framtiden hur människor bor. Denna möjlighet att välja baseras förstås på 

inkomst: ju högre inkomst desto högre möjlighet att välja. Estetisering och unika 

värden kommer också att öka i dragningskraft för bostäder och stadsdelar. 

4.3.5 Stad- och landdiskurs i förhållande till dess text 

Stad- och landdiskursen utgick inte från nyckelord utan istället från 

miljöbeskrivningar. Diskursen utgick från specifika citat ur tidningen som finns i 

bilaga B. Temat stad och land kunde kopplas till Twigger-Ross och Uzzells (1996) 

teorier om att människor identifierar sig med platsen och beskriver sig gärna som en 

person från staden eller en person från landet. De menade också att människor kan 

leta efter en ny plats att bo som överensstämmer med den platsidentitet som de vill 
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bli en del av. Samtidigt är stad och land en bild som gärna media vill förmedla. 

Jansson (2013) skrev att stadslandskapet och landsbygdslandskapet framhålls som de 

önskvärda landskapen i heminredningstidningar och andra medier. I anslutning till 

det menade också Jansson (2009) att människors mentala bild av något har en 

förmåga att påverka samhällets utveckling både socialt och ekonomiskt. Slutsatsen är 

platsidentiteten för stad och land kommer att öka. Vad det gäller platsidentiteten för 

stad så kommer människor att vilja bo centralt med närhet till service och kultur. De 

kommer att vilja bo i gamla, historiska byggnader eller nya, spektakulära byggnader. 

Samtidigt kommer de människor som har en platsidentitet för land att vilja bo i 

natursköna områden med mycket grönska och närhet till hav. Det kan bli nya typer 

av trädgårdsstäder. Samtidigt kommer det att finnas människor som varken bor mitt 

i centrum eller i naturnära lägen. De kommer att bo där det är billigt att bo. 

4.4 Analys utifrån yrken 

I vissa av Sköna hems reportage beskrevs det vilka yrken de boende hade. Utifrån 

den informationen har tabell 1 skapats. Yrke 1 betyder här den intervjuades yrke 

och yrke 2 beskriver det yrke som en eventuell sambo eller make/maka hade i 

hushållet. Dessa yrken har sedan utifrån Statistiska Centralbyråns socioekonomiska 

indelning (SEI) placerats in i Bourdieus (1984) modell i figur 12. Dessutom har 

yrkena placerats in en modell utifrån Floridas teorier (2008) i figur 13. Alla yrken 

beskrevs dock inte i reportagen. I tabell 1 har ett yrke som inte beskrivits benämnts 

som ej beskrivet. 
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Tabell 1. De boendes yrken i reportagen i Sköna hem 2010-2016. 

Reportage Yrke 1 Yrke 2 

1 Ensamföretagare möbelagentur Ensamföretagare möbelagentur 
2 Ensamföretagare livsstilsbutik Ej beskrivet 
3 Ej beskrivet Ej beskrivet 
4 Heminredare Ej beskrivet 
5 Ej beskrivet Ensamföretagare hälsa 
6 Ej beskrivet Ej beskrivet 
7 Ej beskrivet Ej beskrivet 
8 Stylist inredning Ej beskrivet 
9 Ej beskrivet Ej beskrivet 
10 Projektledare Ej beskrivet 
11 Ej beskrivet Ej beskrivet 
12 Ej beskrivet Ej beskrivet 
13 Ensamföretagare inredningsbutik Ensamföretagare inredningsbutik 
14 Ej beskrivet Snickare 
15 Producent Ej beskrivet 
16 Heminredare Hårfrisör 
17 Ensamföretagare IT Ensamföretagare IT 
18 Ensamföretagare Ensamföretagare 
19 Ej beskrivet Ej beskrivet 
20 Ej beskrivet Snickare 
21 Makeupartist Ej beskrivet 
22 Ej beskrivet Ej beskrivet 
23 Ensamföretagare inredning Ej beskrivet 
24 Heminredare Ej beskrivet 
25 Ej beskrivet Ej beskrivet 
26 Ej beskrivet Ej beskrivet 
27 Ej beskrivet Ej beskrivet 
28 Ej beskrivet Ej beskrivet 

 

I figur 12 är som tidigare nämnt yrken inplacerade i modellen. Siffran före vissa 

yrken anger hur många som hade det yrket. Ingen siffra före innebär att det var en 

person som hade det yrket. Det som kan utläsas från modellen är att det är relativt 

många personer från hemma-hosreportagen som har ett totalt högt kapital 

(kulturellt kapital + ekonomiskt kapital). Däremot hamnar inte så många personer i 

det övre vänstra fältet där personer med allra högst kulturellt kapital hamnar. 

Utifrån denna modell skulle inte så stor del av de intervjuade personerna ha ett högt 

kulturellt kapital. 
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Figur 12. Yrken från reportagen i Bourdieus modell. (Efter Järvinen, 2011). 

I figur 13, som skapats utifrån Floridas teorier hamnar samtliga yrken inom den 

kreativa klassen, men utanför den kreativa kärnan. Här kan naturligtvis denna 

korrelation ifrågasättas då Florida (2008) benämner väldigt många yrken som 

kreativa. En annan kritik till de kreativa yrkena är att en viss person med ett visst 

yrke kan vara kreativ medan en annan med samma yrke kan vara okreativ. Då 

försvagas tanken om den kreativa klassen. Ett exempel är att vissa frisörer kan få fria 

händer att skapa nya frisyrer, medan andra frisörer troligen klipper samma sorts 

frisyrer hela tiden. Den senare frisören kan då mera liknas vid en arbetare på ett 

löpande band. I sammanhanget ska dock sägas att den kreativa klassen mera handlar 

om en struktur som beskrivits utifrån breda penseldrag. Den kreativa klassens 
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framväxt är trots allt något som fått genomslag i den akademiska världen och visar på 

strukturella förändringar i samhället. Det här inte ett exakt resultat, men ger ändå 

en indikation på något. Det stärker antagandet om att de intervjuade i hemma-

hosreportagen tillhör den kreativa klassen. 

 

Figur 13. Yrken från reportagen i en modell byggd på Floridas teorier.  
(Illustration Johan Gunhamre) 

Likheterna mellan resultaten i Bourdieus modell (figur 12) och Floridas modell 

(figur 13) är att det är förhållandevis många av de boende i reportagen som kan 

anses kreativa. Skillnaderna i resultaten mellan Biourdieus modell och Floridas 

modell är att Bourdieus modell har en stor spridning av de boende i 

samhällshierarkin medan Floridas modell har en liten spridning av de boende i 

samhällshierarkin.  

4.5 Analys utifrån plats 

Tabell 2 visar var hemmen är lokaliserade geografiskt, för de 28 undersökta 

reportagen i tidningen Sköna hem. Det visar med andra ord tidningens urval av 

platser för sina reportage. Utifrån analysen visade det sig att 21 reportage var från 

Stockholmsområdet, två var från Göteborgsområdet, tre var från Skåne, en var från 

Blekinge och en var från Hälsingland. Ett tydligt resultat är att de flesta reportagen 

var från Stockholm. Kanske kan det förklaras med att tidningens kontor ligger i 

Stockholm. Det blir troligen enklast att göra reportage i ett närområde. Vid en 

närmare granskning av de områden i Stockholm som reportagen var gjorda i 

framstår ett mönster. Vissa stadsdelar eller områden var återkommande, medan 

vissa andra områden inte ens var representerade, så som Fittja, Tensta, eller 
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områden från miljonprogrammet. Den trend som kan utläsas från detta är att 

reportagen var övervägande gjorda kring hem i gentriferade områden och 

höginkomstområden, som exempelvis Nacka, Norrmalm och Östermalm. Dessa 

områden har också Hedin, Clark, Lundholm och Malmberg (2012) pekat ut som 

bostadsområden med hög inkomst och gentrifiering. Reportage i områden som 

Fittja, Tensta eller från miljonprogrammet, som är segregerade områden och 

låginkomstområden, tycks inte vara intressanta att porträttera i reportagen. Lilja 

(2011) menar att de nya stockholmarna väljer bostadsområden i äldre närförorter, 

innerstan och innerstadskvarter. Det stämmer väl överens med de platser i 

Stockholm som återkommer Sköna hems reportage. Det förstärker ytterligare 

antagandet om att de intervjuade i hemma-hosreportagen tillhör den kreativa 

klassen. 

Tabell 2. Platser för hemmen i Sköna hems reportage 2010-2016. 

Reportage Plats Grupp 

1 Nacka Stockholm 
2 Bollnäs Hälsingland 
3 Stockholms innerstad Stockholm 
4 Resarö (vid Vaxholm) Stockholm 
5 Norrviken på Vätö i Roslagen Stockholm 
6 Söder Stockholm 
7 Österlen Skåne 
8 Humlegården Stockholm 
9 Lövön/Drottningholm Stockholm 
10 Hammarby sjöstad Stockholm 
11 Lärkstaden Stockholm 
12 Dalarö Stockholm 
13 Österlen Skåne 
14 Reslöv Skåne 
15 Östermalm Stockholm 
16 Rönninge Stockholm 
17 Utanför Karlskrona Blekinge 
18 Kungsholmen Stockholm 
19 Östermalm Stockholm 
20 Bollebygd Göteborg 
21 Göteborg Göteborg 
22 Dalarö Stockholm 
23 Stockholms innerstad Stockholm 
24 Östermalm Stockholm 
25 Bromma Stockholm 
26 Vasastan Stockholm 
27 Östermalm Stockholm 
28 Nacka Stockholm 
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5 Slutsatser 

Det fanns fyra frågeställningar. De två första frågeställningarna var: 

 Hur ser idealhemmet ut enligt tidningen Sköna hem? 

 Vilka ord är återkommande i beskrivningen av idealhemmet?  

Idealhemmet enligt Sköna hem, samt de återkommande orden (figur 5) i 

beskrivningen av idealhemmet, ser ut enligt följande med ett visst urval: 

Idealhemmet bör ha en inredning som är både ny och gammal. Den kan vara köpt, 

gått i arv, eller komma från Ikea. Vissa möbler har kanske hemmets ägare själv byggt, 

renoverat eller skapat. Men det kan också vara frågan om specialbeställda produkter, 

arkitektritade saker, eller klassiska föremål. Hemmet ska vara vackert och framhäva en 

känsla. Det ska helst finnas i miljöer som andas stad eller land. 

Den tredje frågeställningen var: 

 Vilka diskurser finns i Sköna Hems diskursordning? 

Efter att textanalysen hade utförts kunde sedan nyckelorden analyseras, 

systematiseras och delas in i 5 diskurser som var följande: Den överordnade 

journalistiska huvuddiskursen, inredningsdiskursen, hemtrevnadsdiskursen, 

autenticitetsdiskursen och stad- och landdiskursen. Se även figur 7 som visar diskurserna i 

tidningen Sköna hem. 

Den fjärde frågeställningen var: 

 Vilken stadsutveckling leder dagens hem åt? 

Framtidens städer och regioner kommer att bli allt mera segregerade och 

polariserde. Det kommer att bli ännu viktigare i framtiden hur människor bor. 

Denna möjlighet att välja baseras på inkomst: ju högre inkomst desto högre 

möjlighet att välja. Estetisering och unika värden kommer också att öka i 

dragningskraft för bostäder och stadsdelar. 

Platsidentiteten för stad och land kommer att öka. Vissa människor kommer att vilja 

bo centralt med närhet till service och kultur, i gamla, historiska byggnader eller 

nya, spektakulära byggnader. Samtidigt kommer andra människor att vilja bo i 

natursköna områden med mycket grönska och närhet till hav. Det kan bli nya typer 

av trädgårdsstäder. Samtidigt kommer det att finnas människor som varken bor mitt 

i centrum eller i naturnära lägen. De kommer att bo där det är billigt att bo. 

Övriga slutsatser är att gentrifieringen drivs på av Sköna hems inredningsdiskurs, 

samt att Sköna hems hemtrevnadsdiskurs förmedlar både en traditionell och modern 

bild av kvinnan. 
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5.1 Vidare forskning 

I och med att flera människor följer heminredning utifrån sociala medier som 

exempelvis instagram eller inredningsbloggar, vore det intressant om att se 

forskning kring det. Genom modernare teknik och större informationsmängd skulle 

kopplingen hem och stad kunna närma sig ännu mera. Skriver exempelvis bloggarna 

om sin plats, stadsdel på ett visst sätt som kan kopplas till den allmänna uppfattning 

om platsen. En frågeställning skulle kunna vara: Hur ser hemmen ut på de mest 

populära platserna enligt de sociala medierna? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
38 

6 Referenser 

Bick J. (1997) All I really need to know in business I learned at Microsoft: insider strategies 

to help you succeed. New York: Simon & Schuster. 

Brooks, D. (2000). Bobos in paradise: the new upper class and how they got there. 

New York: Simon & Schuster. 

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press. 

Breakwell, G. M. (1986). Coping with Threatened Identity. London: Methuen. 

Breakwell, G. M. (1992). Processes of self-evaluation: efficacy and estrangement. I 

G. M. Breakwell (Red), Social Psychology of Identity and the Self-concept. Surrey: 

Surrey University Press. 

Breakwell, G. M. (1993). Integrating paradigms: methodological implications. In G. 

M. Breakwell & D. V. Canter (Red.), Empirical Approaches to Social Representations. 

Oxford: Clarendon Press. 

Broady, D. (1988). Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. I 

Masskommunikation och kultur, NORDICOM-Nytt/Sverige 1(2), 59-88. 

Broady, D. (1991). Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den 

historiska epistemologin. (2. uppl.) Stockholm: HLS Förlag. 

Carle, J. (2013). Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion. I P. Månson 

(Red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. (8. uppl., s. 373-

414). Stockholm: Norstedts. 

Castells, M. (2000). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Band 2, 

Identitetens makt. Göteborg: Daidalos. 

Chapman, T. (2012). Ideal homes. I S. J. Smith, & M. Elsinga, (Red.), International 

encyclopedia of housing home [Elektronisk resurs]. (s. 709-713). Amsterdam: Elsevier. 

Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999). Discourse in late modernity: rethinking critical 

discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity. 

Florida, R. (2008). Den kreativa klassens framväxt. Göteborg: Bokförlaget Daidalos 

AB. 

Foucault, M. (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 

2 december 1970. Stockholm: Stehag. 



 

 
39 

Fox O'Mahony, L. (2012). Meaning of home. I S. J. Smith & M. Elsinga (Red.), 

International encyclopedia of housing home [Elektronisk resurs]. (s. 231-239). Amsterdam: 

Elsevier. 

Frykman, J. & Löfgren, O. (1979). Den kultiverade människan. Lund: Gleerups 

Utbildning AB. 

Fuentes, M. (2016). Fördjupning: Hemmets kommersialisering. I J. M. Roos 

(Red.), Konsumtionsrapporten 2016 [Hållbarhetens illusion]. (s. 41-52). Centrum för 

konsumtionsvetenskap. Handelshögskolan Göteborgs Universitet. 

Gee, J.P. (2011). An introduction to discourse analysis: theory and method. (3. uppl.) 

New York: Routledge. 

Gullberg, A. (2011). Företal. I E. Lilja (Red.), Den segregerade staden: tre kvarter i 

Stockholms innerstad (s. 7-12). Stockholm: Stockholmia förlag. 

Hedin, K., Clark, E., Lundholm, E., & Malmberg, G. (2012). Neoliberalization of 

Housing in Sweden: Gentrification, Filtering, and Social Polarization. Annals of the 

Association of American Geographers, 102(2), 443-463. DOI: 

10.1080/00045608.2011.620508 

Jansson, A. (2009). Medierat centrum – marginaliserad idyll: svenskarnas 

föreställningar om stad och land. I S. Holmberg, & L. Weibull (Red.), Svensk höst: 

trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. (s. 121-

131). Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet. (SOM-rapport Nr. 46). 

Jansson, A. (2013). The Hegemony of the Urban/Rural Divide: Cultural 

Transformations and Mediatized Moral Geographies in Sweden. Space and Culture, 

16(1) 88-103. DOI: 10.1177/1206331212452816 

Järvinen, M. (2011). Pierre Bourdieu. I H. Andersson & L. B. Kaspersen (Red.), 

Klassisk och modern samhällsteori (3. uppl., s. 263-278). Lund: Studentlitteratur. 

Kress, G.R. & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse: the modes and media of 

contemporary communication. London: Arnold. 

Larsson, A. & Jalakas, A. (2008). Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett 

genusperspektiv. Stockholm: SNS förlag. 

Lilja, E. (2011). Den segregerade staden: tre kvarter i Stockholms innerstad. Stockholm: 

Stockholmia förlag. 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Michel Foucault. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/michel-foucault 



 

 
40 

Poole, B. (2010) Commitment and criticality: Fairclough’s Critical Discourse 

Analysis evaluated. International Journal of Applied Linguistics, 20(2), 138-155. 

Sahlin, I. (1999). Diskursanalys som sociologisk metod. I Katarina Sjöberg (Red.), 

Mer än kalla fakta – Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Samimi, A. (2010). Bonnier utmanar lantliv. Hämtad 23 maj, 2017, från Dagens 

media, http://www.dagensmedia.se/medier/tidskrifter/bonnier-utmanar-lantliv-

6211921 

Smith, N. (1996). The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city. London: 

Routledge. 

Tidningsstatistik AB. (2016) Hämtad 5 maj, 2017, från Tidningsstatistik AB, 

http://ts.se/media/1184/upplage_rackviddsutveckling2006_2015.pdf 

Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Place and identity process. Journal of 

Environmental Psychology, 16, 205-220. 

Ulver-Sneistrup, S. (2008). Status spotting: A consumer cultural exploration into ordinary 

status consumption of ”home” and home aesthetics. Lund: Lunds universitet. 

Van Dijk, T. A. (2005). Critical Discourse Analysis, I D. Schiffrin, D. Tannen, H. 

E. Hamilton (Red.), The Handbook of Discourse Analysis (s. 352-371). Malden, 

Massachusetts, USA: Blackwell Publishers Ltd. doi: 10.1002/9780470753460.ch19 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB. 



 

 
A1 

Bilaga A 

Tabell 1. Frekvens av nyckelord och temaord. Reportage 1 till 28. S = Summa, x = förekomst. 

Nyckelord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 S 

Ljus x x x x  x   x  x x x x x x  x   x x x  x x  x 19 
Mörk   x x   x    x x x x  x  x x  x   x x x x x 16 
Vit x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 
Svart  x    x    x x x  x  x x  x x x  x  x   x 14 
Grå       x  x   x    x x  x  x x x x x x x x 14 
Ny/Nytt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 
Gamla/Gammal/Äldre x x x x x x x x x  x x x x x x x   x   x x x x x x 23 
Antik    x x x     x x x     x x x  x     x x 12 
Butik  x    x x x x x  x x   x   x x   x  x x  x 15 
Köp x x x  x x x x x x x x x   x x x x x x x  x x x x x 24 
Ikea x x x  x x  x x x  x x x x x x  x x x  x x  x   20 
Foto     x x x x  x x  x x x x       x    x x 13 
Färg  x x x   x x  x x x x x x x x x x x x  x x x x x x 23 
Form   x x x    x  x x x x x x x x     x x x x x x 18 
Design x  x x  x     x x  x x x x x x x x  x x x x x  19 
Barn x x  x  x x x x   x  x x   x x x x x x  x x x x 20 
Släkting x x x x x x  x x x x x  x x x x  x x x  x   x x x 22 
Känsla x x x x  x x  x x x x x  x x x x  x x x x x x x x x 24 
Vacker x x    x x x   x x x    x     x   x x  x 13 
Bygga x  x x x  x  x  x x    x x   x      x x  13 
Själv/Egen x x  x  x x x x x x x  x x x x   x  x  x x x x x 21 
Måla x x  x  x x  x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x 24 
Renovera  x     x  x x  x x x   x x   x x x     x 13 
Skapa  x   x      x x x x  x x x x  x   x x    13 
Detalj   x x    x  x x x x x x     x  x  x  x x x 15 
Klassisk/Klassiker x          x x x  x x     x  x  x x x x 12 
Special x  x x    x   x   x x x   x    x  x x x  13 
Arv x    x x x  x x x x   x    x x  x x x x  x x 17 
Arkitekt x  x x    x x  x   x x  x    x  x  x x x  14 
Stad   x   x  x   x       x x    x x  x x  10 
Land x   x x  x  x   x x x   x   x x x       12 

 

 

 



 

 
B1 

Bilaga B 

Tabell 2. Miljöbeskrivning (M) av stad (S) eller land (L). Citat från reportagen (R) i Sköna hem. 

R Citat M 

1 "En tomt i Nacka öster om Stockholm, med stor klippa och utsikt över vattnet." L 
2 Inget citat på miljön stad eller land.  
3 "Mitt i Stockholms innerstad ligger den välplanerade vindsvåningen,  S 

mönsteranpassad av arkitekt och byggare ned till minsta detalj."  
4 "Nybyggt, men med gammaldags detaljer. I skärgården, fast ändå nära stan.  L 
 Villan på Resarö visar att man visst kan få allt – samtidigt!"  
5 "Monica Nilsdotter och hennes man Thomas sökte ett gammalt hus med  L 

”potential” nära havet – och här låg det plötsligt, i byn Norrviken på Vätö i 
Roslagen."  

6 "Den underbara gården mitt i storstan med sol hela dagen!" S 
7 "Han bodde kvar på sin födelsegård – som man ofta gör på landsbygden ..." L 
8 "Den 237 kvadratmeter stora 1920-talsvåningen nära Humlegården i Stockholm..." S  
9 "Med sin placering högst uppe på berget gör det charmiga huset verkligen  L 

skäl för sitt namn, Breidablick."  
10 Inget citat på miljön stad eller land.  
11 "Läget på den lugna gatan, storleken och originaldetaljerna från 1910 S  

kändes bra."  
12 "De slog till på villan osedd när den dök upp som en uppenbarelse, och de  L 

lämnade citylivet för drömlivet på ön."  
13 "Och för att finna lugn och ro valde de en gård på landet framför ett hus i en by." L 
14 "Fastigheten i skimrande rött tegel ligger inbäddad bland fälten på den  L 

skånska landsbygden."  
15 Inget citat på miljön stad eller land.  
16 Inget citat på miljön stad eller land.  
17 "Hos dem samsas modern form och komfort alldeles utmärkt med livet  L 

och lugnet på landet."  
18 "Våningen på 139 kvadratmeter ligger på Fleminggatan i ett hus från 1898." S 
19 "Våningen är på 220 kvadratmeter och ligger på Östermalm i Stockholm,  S 

inte långt från Humlegården."  
20 "Bollebygd ligger på landet men ändå med närheten till stadslivet i Göteborg och Borås." L  
21 "Vi letade efter ett hus i ett område som skulle ligga nära city men också vid havet." L  
22 "Med noll insyn från land, full utsikt över Jungfrufjärden och egen sandstrand, L 

ligger den småländska 1700-talsprästgården inbäddad i Dalarögrönskan."  
23 "De trodde att det skulle kännas trångt på de 100 kvadratmetrarna, i ett  S 

äldre hus i Stockholms innerstad."  
24 "Bakom ståtliga husfasader på Östermalm i Stockholm döljer sig ofta gröna gårdar." S 
25 Inget citat på miljön stad eller land.  
26 "... när han visar runt i lägenheten i Vasastan i Stockholm." S 
27 Inget citat på miljön stad eller land.  
28 "Läget på Östermalm i Stockholm är perfekt med utsikt tvärs över gatan över  S 

Nobelparkens lummiga arboretum – här finns exemplar av nästan alla träd som växer  
vilt i Sverige – och med Gärdet och Djurgården några få steg bort."  
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Bilaga C 

Tabell 3. Kodlista med alla reportagen (R). 

R Nummer Artikel Textförfattare 

1 6/2010 Tvära kast i glashuset Av: Eva Lindh, Text: Anna Björkman 
2 6/2010 Vaniljdrömmar Av: Helena Skarp   
3 13/2010 Skräddarsydd citypuls Av: Maria Löw  
4 13/2010 Havsvy på Resarö Av: Gail Abbot, Översättning: Malin Eijde 
5 6/2011 Vita Vätövillan Av: Annika Kampmann   
6 6/2011 Söders hjärta Av: Per Wennberg, Text: Pernilla Hed 
7 13/2011 Själfullt Av: Mia Anderberg   
8 13/2011 Stilsäkert i Underlandet Av: Anna Björkman   
9 6/2012 Blickfång Breidablick Av: Marie-Louise Douglas, Text: Dan Gordan 
10 6/2012 Palazzo Anna Maria Av: Per Wennberg, Text: Anna Maria Odeholm 
11 13/2012 Briljant i Lärkstan Av. Gill Renlund  
12 13/2012 Utvandrarna på Dalarö Av: Johanna Flyckt  
13 6/2013 Mellan himmel och hav Arr: Charlotte Pettersson, Text: Dan Gordan  
14 6/2013 Gräsmattan på väggen Av: Mikaela Gustrin  
15 13/2013 Personlig palett Arr: Gill Renlund, Text: Dan Gordan  
16 13/2013 I ljuv förening  Av: Maria Nordin, Text: Giseal Fridén  
17 6/2014 Fårfarmare 2.0 Arr: Lina Kråksberg, Text: Anna Örnberg 
18 6/2014 Med fransk blick på det svenska Av: Annika Kampmann, Text: Malin Eijde  
19 13/2014 50 nyanser av grått  Av. Gill Renlund  
20 13/2014 Adventstid hos nybyggarna Av: Johanna Flyckt Gashi  
21 6/2015 Mörkrets boning Av: Charlotte Frey Svidén  
22 6/2015 Ljust, men inte blont Av: Mari Strengenhielm  
23 13/2015 Äkthet & känsla  Text: Dan Gordan  
24 13/2015 Peters palats  Av: Tesa Spetz  
25 6/2016 Med energi & harmoni  Av: Annika Kampmann  
26 6/2016 Med grå palett  Arr: Jannika Hernelius, Text: Dan Gordan  
27 13/2016 I framkant  Arr: Charlotte Pettersson, Text: Dan Gordan  
28 13/2016 Allt eller inget  Arr: Linda Åhman, Text: Gisela Fridén  
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