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SAMMANFATTNING 
  

Den här kandidatuppsatsen analyserar hur subkulturen hipsters och dess 

utövare framställs inom svensk kulturdebatt, och jämför med en digital 

handbok i hur en hipster ska uppföra sig, genom kritisk diskursanalys. 

Studien visar att hipstern framställs på två olika sätt; ett positivt och ett 

negativt. 

På det positiva sättet framställs hipsters som en nyfiken och kreativ 

subkultur medan det negativa framställer hipsters som ytliga och arroganta 

konsumenter. 

Diskurserna skiljer sig inte från den digitala handboken, vilken presenterar 

hipstern med samma fysiska attribut och värderingar. 
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ABSTRACT 
  

This bachelor thesis analyzes how the subculture hipsters and its 

participants are presented in Swedish cultural debate, and compares the 

result with a digital handbook through critical discourse analysis. 

The study shows that hipsters are presented in two different ways; one 

positive and one negative. 

The positive presentation shows hipsters as a curious and creative 

subculture while the negative one presents hipsters as shallow and arrogant 

consumers. 

The discourses don’t differ from the digital handbook, which presents 

hipsters with similar physical attributes and values. 

 

Authors: Ellen-Drake Kaiser & Henrik Svensson 

Keywords: Hipster - Hipsterculture - Subculture - Culture - Cultural 

debate - Identity -Attributes - Hegemony - Discourse - van Dijk - 

Critical Discourse Analysis - Ideology - Common Sense - 
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1.0 INLEDNING 
  

1.1 Bakgrund 
Det här examensarbetet är en C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap 

kandidat. Vi som genomför den här forskningen studerar bägge sjätte och sista 

terminen med inriktning radioproduktion. Gemensamt för oss är även att vi båda 

kommit i kontakt med begreppet ’hipster’ genom populärkulturistiska sammanhang. 

Den ena av oss genom en rysk filmatiserad musikal från 2008; Hipsters (originaltitel: 

Stilyagi (стиляги)) där beskrivningen lyder ”Young people struggle to do things 

their way in the 1950s.” (imdb.com). Den andra av oss hörde ordet för första gången i 

ett avsnitt av den amerikanska TV-serien serien Happy Ending från 2011, i en scen 

där en tjej blir lärd i hur hon ska klä sig som en hipster och ha en hipster-attityd. 

 

Enligt texter på nätet finns det inte någon som själv anser sig tillhöra kulturen, men i 

och med hånet från så många finns det tydligen de som har en åsikt om vad en hipster 

är, vad en hipster gör och hur en hipster ser ut. Enligt Google Trends började 

’hipster’ som sökord i Google att ta fart 2009 och har stadigt ökat i popularitet sedan 

dess. I och med svårigheten att definiera begreppet söks det på ordet i ett försök att få 

en förklaring. Samhället är idag väldigt digitaliserat, och digitala medier är 

drivkraften som bidragit till en ökning av den kulturella medvetenheten och en 

upplösning av en rums- och tidsmässig bundenhet. På så sätt är det väldigt enkelt att 

sprida och hitta information, och att komma i kontakt med begreppet hipster utan att 

ha sökt efter det själv. I beskrivningar av hipsters som konsumenter, upplevs hipstern 

som anhängare av en motståndsrörelse till samhällets auktoriteter, och som 

trendsättare. Om dessa egenskaper hos hipstern beror på en vilja att vara unik är det 

konstigt att den här gruppen av människor ska klankas ned på – dessutom om de 

samtidigt introducerar andra människor till en ny typ av mode. 

 

Att hipsterfenomenet i sig blir väldigt hånat på nätet i form av kritiserande 
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forumtrådar och förlöjligande texter till bilder har framkommit när urvalet av 

materialet till forskningen gjorts. Bilder av hipsters i okonventionella kläder med 

bildtexten ”You’re speechless, aren’t you?”, listor av företeelser hipsters har förstört 

för normalt folk och en hemsida där du kan generera text med ”hipsterord” är några 

av de första exemplen som ges via sökmotorn Google.se om man söker på ordet 

’hipster’. 

 

Vi funderade över varför det förhåller sig så, då det inte i någon av dessa hånande 

texter står att anhängare av hipsterkulturen avsiktligt har gjort någon samhällsgrupp 

eller samhället i sig illa.  

 

Uppsatsen har som mål att ta reda på vad hos hipsters som är så pass störande hos 

befolkningen att de får mer ont än vad andra subkulturer får, att de ges mindre rätt att 

existera än andra grupper i samhället. En inledande hypotes är att det kan bero på att 

de generellt sett sticker ut från det som anses vara samhällets normativa beteende. 

 

1.2 Disposition 
Vi har valt att studera hipstern som subkultur och se på hur den formas i svensk 

dagspress, och hur utövandet av den beskrivs i en digital handbok. Parallellt med 

analysen kommer forskningen bygga på en stark teoretisk bakgrund inom såväl 

identitetsforskning som diskursanalys. Eftersom en diskursanalys inte kan vara fullt 

objektiv då den lutar sig på forskarens egna referenser, kan analysen klassas som en 

mer subjektiv sådan. Självklart uppmuntrar vi fler att använda samma metod på vårt 

material för att stärka vår analys och våra slutsatser. 

  

1.3 Arbetsfördelning 
Arbetet påbörjades i februari, och har hela tiden skrivits med en dialog mellan båda 

forskarna. Vi har diskuterat alla partiers innehåll, men skrivandet har haft vissa 
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uppdelningar. Kaiser har haft ett huvudansvar över mikroanalysen och 

inledningskapitlen, medan Svensson har haft huvudansvaret över teorikapitlet och 

makroanalysen. 

 

 

 

 

 

2.0 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
  

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur begreppet hipster formas i svensk dagspress och i 

en digital handbok, samt se om och hur de skiljer sig från varandra. 

 

2.2 Frågeställningar 
● Vad ingår i subkulturen hipsters? 

● Enligt vilka faktorer definieras hipstern? 

● Hur uttalar sig texterna om hipstern? 

● Hur förhåller sig hipstern till rådande idéer om konsumtion och identitet? 

● Hur skiljer sig hipsterns framställning i den svenska kulturdebatten från hur den 

beskrivs i den digitala handboken? 
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3.0 TIDIGARE FORSKNING 
 

Varför det inom forskning ska presenteras vad som redan har undersökts och skrivits 

inom ett specifikt område handlar om att kunna få reda på vilka svar det kan finnas 

på närbesläktade frågor med relevans för det som ska undersökas, och görs 

huvudsakligen för att kunna skaffa sig upplysning om de nuvarande bästa svaren på 

den fråga som är aktuell i forskningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 

2012, s.20). När forskning inom området gjord sedan tidigare letats fram, har de 

teoribildningar analyserna vanligtvis har som utgångspunkt, den empiriska kunskap 

som redan finns och den metodarsenal som tidigare har kommit till användning 

kunnat kartläggas (ibid. s.20). 

 

Ett försök att ge hipstern en definition har gjorts på diverse hemsidor och bloggar, 

och dessa har i sin tur genererat så pass mycket innehåll ihop med läsares 

kommentarer att de givits ut i bokformat. Dessa omfattar Look at This F*cking 

Hipster (Mande, 2010), The Hipster Handbook (Lanham, 2003), Stuff White People 

Like (Lander, 2003) och Whiter Shades of Pale (Lander, 2010), och kommer att 

refereras till inuti de medietexter vi valt ut för vår analys. 

 

3.1 Hipstern – Ett konsumtionsperspektiv 
I en av medietexterna presenteras den amerikanska undersökningen What Was the 

Hipster? – A Sociological Investigation (2010), där Mark Greif, Kathleen Ross och 

Dayna Tortorici försöker definiera subkulturen hipsters ur ett socio-ekonomiskt 

perspektiv. Greif et. al. (2010) anser att hipstern är ett resultat av ekonomisk 

osäkerhet och osäker social status hos unga vita individer ur medelklassen, som ur 

ekonomisk synvinkel inte kan förflytta sig uppåt i klassamhället, och istället på andra 

sätt försöker vinna en värdemässig överlägsenhet. Greif et.al. (2010) menar också att 
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utövare av hipsterkulturen gör detta i hemlighet, och att det utgör det svåra i att 

kunna definiera hipstern, då det skulle ”syna allas bluff”. 

 

Hipsterfenomenet har även studerats inom området företagsekonomi. Malin Eriksson 

och Elísabeth Grétasdóttir har studerat hipsters attityd till konsumtion, och då med 

fokus på kläder, i sin masteruppsats Something you can’t get anywhere else! A Study 

of Hipsters’ Consumption (2006). Deras studie visar att hipsters ogillar det moderna 

och opersonliga konsumtionssamhället och värderar sökandet efter kläder högt, för 

att de på så sätt kan välja och skapa sina egna koncept och symbolisera sin unika 

personlighet. De vill inte ta till sig masskonsumtionens färdiga mallar, och 

övervinner det genom att inleda relationer med andra människor genom sin 

konsumtion: ”Hipsters konsumerar inte för konsumtionens skull; de konsumerar för 

att knyta kontakt med andra människor och en sorts symbolisk makt” (2006, s.3). 

Hipstern visar sig samtidigt nämligen ha ett högt kulturellt kapital och värderas högt 

som konsumtionsledare, eller stilbildare om man så vill. Resultatet i deras forskning 

är att en hipster i sin konsumtion uppskattar äkthet, unikhet och autenticitet mest, och 

att de i sina medvetna köp av produkter bygger sin egen identitet till just det de själva 

eftersträvar. Blir de generaliserade efter den kulturella smak och stil de har, bekräftar 

de sin ekonomiska ståndpunkt i samhället. 

 

Att hipstern ständigt sysselsätter sig med att byta ut olika konsumtionsvaror, och att 

detta kommer från att hipstern vill göra referenser mellan sig själv och det den 

konsumerar skriver Colin Campbell, professor i sociologi och verksam vid The 

University of York om (Campbell 1987:38): ”How is it that individuals manage to 

cease to want that which they ardently desired only a little while before?” (2010, 

s.2). Han ställer sig bakom påståendet att hipsters strävan efter att ha en unik identitet 

kräver förnyelse genom konsumtion. För att bibehålla hipsterheten, gäller för 

anhängarna att kunna förhöja kulturella värden hos objekt och attityder som tidigare 

nonchalerats i den ideologi de lever i, och de lyfter in sin inställning till samhällets 

kultur genom att sätta en statusstämpel på socialiserandet med andra hipsters. 
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3.2 Hipster som identitet 
Identitetsforskning är ett väldigt levande forskningsämne, speciellt inom sociologi, 

som hela tiden utvecklas i samma takt som samhället. Även om gruppen hipsters har 

blivit forskade om förut – åtminstone som försök att beskriva hipstern – har ingen 

forskare riktigt tittat på vilka utomstående makter som uttalar sig och på så vis 

påverkar gruppens plats i hegemonin. Det har omdiskuterats av många hur hipstern 

ska definieras, och i våra medietexter märker vi att flera beskrivningar av hipstern 

konkurrerar med varandra. Kvaliteter som i den ena beskrivningen tillskrivs hipstern, 

exempelvis nyfikenhet, engagemang och kreativitet, tampas samtidigt med negativa 

egenskaper; att de för sig med arrogans, självgodhet och ytlighet.  

 

Enligt beskrivningen av en subkultur (Hebdige, 1988) som antingen en revolterande 

arbetarklass eller som en modern konsument blir subkulturen hipsters en hybrid 

mellan dessa, då en hipster å ena sidan förknippas med ekonomisk underlägsenhet 

och ständigt identitetssökande, å andra sidan som någon med intresse för ständig 

förnyelse genom konsumtion av lokalproducerade produkter från självständiga 

producenter utanför masskonsumtionen. Därmed agerar hipsters inkonsekvent 

gentemot det samhälle deras kultur utövas i, då det inom hegemonin inte kan fastslås 

en definition av subkulturen och var inom samhällets maktordning den ska placeras. 

Denna inkonsekventa representation kan vara anledningen till att utövare av kulturen 

förkastas, och det gäller även för attribut utmärkande för hipsterismen, då svårigheten 

till identifikation och tillhörighet bidragit till en kollektiv osäkerhet hos anhängare av 

den allmänna ideologin. 

 

Identitet är ett begrepp med grund i sociologin, och har visat sig vara en viktig del i 

Birminghamskolans ”cultural studies” och har till stor del med makt att göra. Att 

försöka belysa maktutövande av dem som befinner sig i hegemoni mot dem som är 

underordnade den, är viktigt för att samhällets offentliga rum ska hållas öppet för 

alla. Därför är en diskursanalys den metod vår uppsats kommer att använda sig av, 
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just för att finna maktstrukturer men samtidigt för att få fram de textuella 

betydelserna i texten. 

 

3.2.1 Attribut 
Forskning om begreppet ”hipster” är inte särskilt utvecklad, i och med att 

termen är relativt ung. Därför har vi valt att ta in forskning om attribut och 

stereotyper för att få en stabilare grund. Artikeln ”Hoes and hashtags: 

Constructions of gender and race in trending topics” (Rightler-McDaniels, 

Hendrickson, 2014) tar upp vilka attribut som tillskrivs kvinnor under 

hashtagen #becauseofhoes av unga användare med afroamerikansk etnicitet. 

Detta skedde med ett strategiskt urval av de 19,583 inlägg som skrevs under 

den 24-timmars period som denna hashtag trendade på det sociala mediet 

Twitter. De valde Twitter, dels på grund av dess offentlighet och dels för att 

det är det största sociala mediet för unga afroamerikaner. Man menar, att på 

grund av Twitters offentliga sfär som alla kan bidra till, reproduceras 

samhällsstrukturer ofta och precist. Artikeln visar på mönster där män sätter 

kvinnor i en skuldposition: Det är på grund av kvinnors promiskuitet män får 

könssjukdomar eller slår kvinnor, och det är på grund av kvinnors otrohet 

männen är singlar etc. 

 

Den här artikelns slutsats kan kopplas ihop med det vår forskning grundar sin 

första tanke om; att Internets struktur hjälper till att stärka den hegemoniska 

bilden och försummar dem som är underordnad den. Detta är en tanke som 

kommer att ha betydelse igenom hela undersökningens analys. Gemensamt 

med vår analys styrker artikeln tesen att Internets påverkan har möjlighet att 

skapa en maktstruktur tack vare sin offentlighet och att många kan uttrycka 

sig fritt. 

 

Artikeln ”On the (dis-)confirmability of stereotypic attributes” (Maass*, 

Montalcini & Biciotti, 1997) försöker behandla hur stereotypa attribut 
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tilldelas och hur de skiljer sig från den grupp man själv tillhör. Man påvisar 

företeelsen att positiva attribut tilldelas sin egen tillhörighet/stereotyp och 

negativa attribut tilldelas grupper man inte tillhör. Det visar sig också att de 

negativa attributen tenderar att vara tämligen abstrakta och inte baseras på 

faktiska element, utan ansågs helt enkelt att vara ”sanna”. 

 

I artikelns andra experiment undersöker författarna fyra olika ”outgroups” – 

grupper som inte anses vara rätt eller riktigt passa in. De fyra grupperna var; 

judar, mörkhyade, homosexuella och karriärkvinnor. Slutsatsen som drogs var 

att ju äldre stereotypen var desto mer abstrakta var de negativa attribut som 

tilldelades dem, det vill säga att ju längre stereotypen funnits desto färre 

konkreta element av stereotypen fanns att befästa sitt misstycke hos, dessutom 

att ju mer abstrakta attribut desto svårare att förändra tanken om stereotypen. 

 

Denna artikel kan förklara ett samband mellan den stereotypa bilden av 

hipstern och dess negativa klang. Då hipsters lätt ses som en ”outgroup” och 

samtidigt är en relativt ny stereotyp, baseras de negativa attributen mycket på 

dess fysiska element såsom kläder. Det i sin tur kan betyda att ju mer tid som 

fortlöper desto mindre kommer bilden av hipstern handla om dess konkreta 

element och mer av andras förutfattade meningar. 

  

3.3 Sammanfattning 
Av denna tidigare forskning kan vi läsa ut att hipstern representeras på olika sätt. Vi 

läser att hipsters är en medelklass ur ett ekonomiskt perspektiv, men däremot med 

kulturell överlägsenhet. I ett annat forskningsarbete har hipsters ett högt ekonomiskt 

kapital och har råd att välja annat än massproducerat. I samma avhandling skrivs det 

att hipsters som subkultur sitter högt upp i samhällshierarkin då de, genom att med 

hjälp av konsumtion skapa sin identitet, verkar stilbildande. Den här bilden 

konkurrerar med bilden av hipsters som en medelklass ur ett ekonomiskt perspektiv, 
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och som subkultur är de en minoritet som förkastas i samhällets rådande ideologi och 

normer. Forskning visar på en tvetydighet av begreppet och potentiellt flera olika 

sorter av hipsters, och målet med vår uppsats är att komplettera tidigare forskning om 

subkulturer och identitetsforskning. 

 

 

 

 

 

4.0 TEORI 
  

4.1 Diskurser, Common sense och Hegemoni 
De samlade föreställningarna och uppfattningarna som utmärker en social situation 

kan redogöra begreppet diskurs. En grundläggande definition är att diskurs sker i 

interaktion mellan två eller fler personer, och termen diskurs omfattar även ett 

samhälle med dess abstrakta, osynliga strukturer, värderingar och normer. 

Användningen av diskursbegreppet understryker olika 

samhällens/subkulturers/institutioners olikheter, såsom praktiska handlingar och 

språkanvändning (Ekström, Larsson, 2010, s.271). Dessa olikheter kommer i vår 

studie att fungera som sociala representationer och kommer användas som en teori 

för att analysera olika samhälleliga fenomen som vävs in i samhällsgruppers 

språkliga och visuella uttryck. När vi analyserar våra medietexter för att hitta 

återkommande representationer kommer vi att upptäcka specifika ”kulturella 

scheman som styr vårt vardagstänkande och handlande” (ibid. s.140) som ”bygger 

sociala band som bidrar till att samhällen, organisationer och grupper hålls samman” 

(ibid. s.140). 

 

Ett annat sätt att beskriva dessa återkommande representationer är begreppet 

”common sense”. Det beskrivs i Stuart Halls modell om encoding/decoding. Han 

anser att meningar av text som ofta produceras i samma kontext många gånger blir 
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det sanna, alltså det vi ser som naturligt (Hall, 2013, s.133). Socialpsykologen Serge 

Moscovici visade i sina studier att common sense är föreställningar som uppkommer 

genom social interaktion mellan individer och grupper och ligger därför väldigt nära 

diskursbegreppet som baseras på just denna interaktion. Han menar att det som anses 

som common sense är återspeglingar på social kommunikation om kulturella, 

historiska och ekonomiska sammanhang och praktiker (Ekström, Larsson, 2010, 

s.143). Common sense är ett begrepp som ligger väldigt nära begreppet hegemoni 

inom den marxistiska ideologiteorin, och enligt den marxistiske teoretikern Antonio 

Gramsci (Storey, 2009, s.101) är det en bipolär relation mellan dem som äger 

produktionsmedlen – det vill säga, dem man strävar att efterlikna – och proletariatet. 

Gramsci skriver också att ideologisk makt är mer av en övertalning än ett faktiskt 

innehav av makt och kan därför utmanas. Därför definierade han begreppet 

hegemoni, som ett begrepp för kampen om ideologisk makt mellan två eller fler 

parter, där man inte ifrågasätts om man tillhör den hegemoniska gruppen. Det som 

anses vara hegemoniskt är aldrig permanent och är inte heller bestämt av ekonomiska 

klassystem eller samhällsklasser (Hall, 2013, s.33). Hegemoni är, enligt Gramsci, en 

kulturell övertalning eller ett erkännande mellan olika konkurrerande grupper (ibid. 

s.344). Därför kan man säga att common sense är ett verktyg inom hegemonin och 

hjälper till att upprätta ordningen för det som representeras mest. 

 

De två forskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips har utforskat 

diskursanalys som teori och metod. Diskursen verkar och blir till genom gruppers 

gemensamma användning av språket och social praktik, och det leder till att vissa 

processer blir naturliga i samhället, andra ohanterliga. På så sätt för varje diskurs och 

dess skapande av kunskap med sig sociala konsekvenser (Winther Jørgensen, 

Phillips, 2000, s.6). Winther Jørgensen och Phillips väljer att definiera diskursen som 

”a particular way of talking about and understanding the world (or an aspect of the 

world)” (ibid. s.1). De har ett kritiskt förhållningssätt till samhällets kollektiva och 

individuella kunskap om världen; varje enskild människa har sin egen historiska och 

kulturella bakgrund som tillsammans har bildat personens kunskap och uppfattningar 

om sakförhållanden i världen. Winther Jørgensen och Phillips anser att man inte bör 
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använda sin egen kunskap som en objektiv sanning om hur förhållanden ter sig, och 

att denna subjektiva uppfattning om verkligheten är avgörande för hur man uppfattar 

objekt och handlingar och därmed vilka diskurser man anser att dessa objekt och 

skeenden tillhör. En diskurs beståndsdelar är kunskap, identiteter och sociala 

relationer, och tillsammans utgör de ett socialt agerande som ständigt producerar ett 

socialt samspel i världen (ibid. s.5). Författarna talar om kunskap som det som skapas 

genom sociala interaktioner, och som konstrueras genom människors gemensamma 

verklighetsuppfattningar, och som hotas när det uppdagas att något är mer sant eller 

falskt än något annat. 

 

4.2 Ideologier och Kulturer 
Louis Althusser (Storey, 2009, s.304) tar upp begreppet ideologi i sina teorier och 

definierar ideologi som ett sätt att se verkligheten, men baserat på imaginära 

relationer av oss och sanningar som inte fysiskt finns, som exempelvis att tro på en 

gud, rättvisa och plikt. En ideologi är samhällets socialt hopsatta föreställningar som 

karaktäriserar en viss samhällsgrupp eller kultur (Fiske, 1990). Eftersom det finns fler 

än en samhällsgrupp finns i och med det fler än en enstaka kultur. 

 

Med kultur menar vi då den levda kulturen som representerar ett materiellt, 

intellektuellt och andligt sätt att leva. I den definitionen omfattas aspekter som 

människors individuella erfarenheter och sätt att ge mening till sina upplevelser och 

sätt att använda språket (Lindgren, 2009, s.28). Fler kulturer innebär dessutom att det 

finns fler ideologier, det vill säga fler typer av utföranden av att känna känslan av 

vilka vi är och var vi hör hemma (ibid. s.29). I alla samhällsstrukturer framställs en 

av dessa ideologier som den dominerande, något som sociologen Karl Mannheim 

förklarar ger sammanhållning i en generation (ibid. s.21). Han skriver att 

medlemmarna av en viss generation begränsas till ett specifikt register av 

upplevelser, men att inte nödvändigtvis alla känner tillhörighet till denna 

sammanhållning som ger anhängarna en världsbild som anses som den naturliga; för 
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att en ideologi skall benämnas som en dominerande krävs att majoriteten av 

samhället rättar sig efter den, och ideologin blir då den självklara eftersom den 

reproduceras av en majoritet och bygger på konventioner. Både ideologi och 

hegemoni är något som forskningen kommer att använda sig av för att få en kontext; 

något att jämföra med. Vad vi anser som naturligt, eller hegemoniskt, är viktigt för att 

förstå maktrelationerna i den rådande ideologin, och hur hipsters kan anses som den 

underordnade eller den trendsättande subkulturen enligt samhällets normer. Den 

rådande ideologin/hegemonin är det som uppsatsen jämför hipstern med för att hitta 

liknelser och skillnader. 

 

4.3 Subkultur 
Subkultur härstammar från klassbegreppet och forskades om huvudsakligen av 

Birminghamskolan, i synnerhet på 1970-talet då många verk som är relevanta än idag 

skrevs. Richard Hoggart, Raymond Williams och E. P. Thompson lade grunden för 

subkulturer i sina studier om den engelska arbetarklassen. Med tiden blev 

forskningen mer kulturellt inriktad med fokus på ritualer, traditioner och praktiker, 

men också masskulturens och masskonsumismens ökande i arbetarklassen, framför 

allt hos den yngre generationen. Subkulturer blev således inte längre beskrivna som 

en social värld byggd på gemenskap, även om de härstammade från just detta. 

Medieteoretikern och sociologen Dick Hebdige (1988) beskriver att subkulturer blev 

en yttring av ett besvärligt samhälle, och hamnade någonstans mellan den äldre 

bilden av arbetarklassens sammanhållning och den modernare konsumismen. Därav 

blev de alltså definierade av det dåvarande paradigmet: Att subkulturer bara handlar 

om stil (ibid. s.88). Detta breddades dock till ett mer semiotiskt och ideologiskt 

synsätt av John Clarke, Stuart Hall, Tony Jefferson och Brian Roberts i ”Subcultures, 

Cultures and Class” (Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War 

Britain, 2006) med hjälp av Gramscis hegemonibegrepp. 

 

Enligt Hebdige (1988) är stilen en central markering för vad som är utmärkande för 

en subkultur, och i det avseendet kan andra utanför hipsterismen uppleva sina 
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smakpreferenser hotade, om de stämmer överens med de tankesätt, värderingar och 

objekt som sägs vara typiska för hipstern (vilka dessa är förklaras i vår analys). 

Hegemonin tvingas avstå från ett visst utseende eller innehav av vissa saker för att 

inte bli kallade för hipsters själva. Exempel på tillfällen där hipsters mött fientlighet 

är då det klottrats skällsord i hipsterpopulära områden, skett misshandel av 

gatukonstnärer, och att det placerats ut hipsterfällor i form av björnsaxar gillrade med 

neonfärgade solglasögon och ölsorten Pabst Blue Ribbon (svd.se). 

 

Subkulturer är inte ett färdigt begrepp, även om Birminghamskolans syn på det är det 

mest etablerade. Från en postmodern synvinkel motsätter sig David Muggleton i sin 

bok ”Subculture: The Postmodern Meaning of Style” (2000) den tidigare 

forskningen. Han menar att man faller i en fälla som bara exemplifierar specifika 

subkulturer och inte kan utföra en analys på en individuell nivå. Även 

Birminghamskolans egna forskare Gary Clarke problematiserar tidigare nämna 

forskare. Clarke menar att fokuset i den tidigare forskningen har varit alltför inriktad 

på kulturella skillnader, och har därmed skiljt subkulturer från ”vanliga människor”. 

Clarke talar för masskulturens kulturella gemenskap och stil, och menar att kultur och 

subkulturer är mycket mer ihoptrasslade än vad forskarna tar upp, och att 

distinktionen av dem stjälper mer än vad den hjälper till för att göra en subkulturell 

analys (ibid. s.99). 

 

4.4 Identitet och Attribut 
En diskussion inom identitetsbegreppet utifrån roll och modernitet behandlar identitet 

som dels ett socialt fenomen, dels ett kulturellt fenomen (Hammarén, Johansson, 

2009, s.32). Redan på 1800-talet i Europa användes mode och andra fysiska attribut 

för att signalera något om status och tillhörighet. Det vi kallar stil och smak – 

människans yttre förklädnad och preferenser – har idag omvandlats till tecken och 

bevis på vem man är och på vilken identitet man har. Det paradoxala i attribut är att 

människor, genom att eftersträva det nya och unika för att kunna patentera sin 
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identitet som sin egen, skapar en kollektiv rörelse (ibid. s.33). De enskilda attributen 

bildar tillsammans ett mönster som berättar vilken social tillhörighet, livsstil och 

status en människa har. Ju mer frekvent dessa mönster bildas desto lättare blir det för 

omgivningen att generalisera dessa attribut – det vill säga konventioner – även om de 

står var för sig, till samma mall och samma identitet (ibid. s.34). Det finns även de 

som hävdar att livsstilar präglas av en hög grad av systematisk och social ordning. 

Genom att identifiera människors kulturella smak och stil blir det också möjligt att 

säga något om deras position i det ekonomiska och samhälleliga systemet (ibid. s.37). 

 

Enligt Hammarén och Johansson har man en individuell och/eller en kollektiv 

identitet. Det talas ofta om individens autonomi där man skapar sin identitet genom 

att blanda alla sina erfarenheter och intryck och på så sätt ständigt omvandla sig själv. 

Samtidigt menar andra att samhället och vår kultur är vad som präglar våra 

identiteter, och försätter alla inom samma kultur och samhälle till en och samma 

identitet (ibid. s.12). Begreppet identitet används ofta för att betona likheter och 

skillnader mellan människor, för att göra det enkelt att kategorisera människor och 

hitta mönster enligt en viss logik, eftersom människor förväntas tillhöra en grupp 

eller en kollektiv enhet. Utanför dessa enheter pågår identifikation, som handlar om 

människors vilja att förknippas med en viss grupp eller samhällsposition, och det går 

hand i hand med hur det moderna samhället ter sig när det kommer till att 

kategorisera människor efter klass, sjukdomsdiagnoser, etniskt ursprung eller livsstil 

(ibid. s.9). 

 

Det finns en rad olika typer av begreppet identitet; det talas om själv-identitet, social 

identitet och kulturell identitet. Vilken historisk bakgrund, kulturella preferenser och 

sociala erfarenheter man har, det vill säga vilken identitet man själv identifierar sig 

med, är avgörande för i vilken identitetstillhörighet man placerar någon annan (ibid. 

s.7). 

 

Anledningen till varför attributen, attityderna och värderingarna gör analysen möjlig 

är att användandet av dessa begrepp finns inom både diskursteori och identitetsteori. 
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Identiteter är en viktig del i diskursens utformning då många tecken, stilistiska och 

praktiska, behövs för att beskriva gruppers samspel och osynliga strukturer. 

 

Samtidigt är en diskurs ett nav av identiteter som kan samlas under ett och samma 

namn. Ett exempel kan vara rock-diskursen: En samling av människor som gillar 

musikgenren ”Rock n’ Roll”, men som samtidigt huserar flera olika identiteter som 

glamrockare, hårdrockare och metalhead. 

 

4.5 Representation 
Enligt kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall är representation det som kopplar 

samman mening och språk till en viss kultur. Han beskriver det så här: 

”Representation means using language to say 

something meaningful about, or to represent, the 

word meaningfully to people” 

(Hall, 2013, s.1) 

 

Hall förklarar vidare att representation inte handlar om en imitation av verkligheten 

utan om hur man interpelleras med det som representeras, exempelvis hur en tavlas 

innehåll tolkas och vad det betyder. Hur man tolkar och avgör vilken mening som 

utspelar sig beror helt på egna referenser och kulturella erfarenheter (Hall, 2013, 

s.43). 

 

Utgångspunkterna i begreppet representation som rapporten använder sig av är ”The 

Reflective” och ”The Intentional”. The Reflective tittar på om texten i sig 

representerar en redan existerande mening, medan ”The Intentional” tittar på ifall 

sändarens budskap är det enda texten förmedlar. 

”Representation is the production of the meaning of 

the concepts in our minds through language. It is the 
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link between concepts and language which enables 

us to refer to either the ’real’ world of objects, 

people or events, or indeed to imaginary worlds of 

fictional objects, people and events” 

(Hall. 2013, s.3) 

  

Eftersom en text är polysemisk (flertydig) kommer vår forskning att titta på både 

existerande meningar och sändarens budskap för att få en så objektiv bild som 

möjligt av vårt material, då tolkningen av en text kan skilja sig mellan olika kulturer. 

Detta på grund av att hipsterns fysiska attribut kan ha två skilda meningar för två 

olika personer.  

 

4.6 Sammanfattning 
Uppsatsens primära syfte är att försöka definiera hipstern. Därför kommer studiens 

huvudsakliga fokus att ägnas åt diskursbegreppet, och för att kunna upptäcka 

diskurser behövs analysen brytas ned i olika teman, som kommer grundas i de 

teoretiska begreppen ideologi och hegemoni – vilka hänger tätt samman – samt 

begreppet identitet. Begreppen i sig har olika beståndsdelar och för att kunna ge en 

större inblick i identiteten behöver man titta på teorier om subkultur och attribut. 

Begreppen bildar en generell uppfattning av det som analyseras, och bildar därmed 

ett ’common sense’, och hur ’common sense’ reproduceras som identiteten i texterna 

i fråga stödjer sig i teorier om representation. Med hjälp av teorier om ideologi kan 

hegemonibegreppet utvecklas, och då går det att studera hur maktspelet etableras i ett 

rent produktions- och maktperspektiv. 

 

Tillsammans ger begreppen en ingående och utförlig bild av analysen och bidrar med 

en stark teoretisk bas till kandidatuppsatsen.  
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5.0 MATERIAL 
  

För att ha en så tidsnära diskurs som möjligt valde vi material som inte var äldre än 

från 2010. Materialet vi har valt är sex medietexter. Två av dessa är kulturkrönikor ur 

Svenska Dagbladet från 2011 (”Livsstil till salu”, uppdaterad 2015) som tar upp det 

kreativa klassamhället och den konsumtionskultur som hipstern vuxit fram i, och från 

2014 (”Die hipster scum!”) som berättar om aktiviteter och ting som anses väldigt 

typiska för en hipster, en är ett kulturreportage ur Göteborgs-Posten från 2014 

(”Hipster – var finns du?”) vilket redogör för flera beskrivningar från olika typer av 

människor om vad en hipster skulle kunna vara, och en är en kulturartikel från 2010 

(”Hipstern – En ironisk rebell utan agenda”) ur Dagens Nyheter, där en författare till 

en bok om hipsterkulturen har intervjuats. Den femte är en kulturkrönika från 2015 

(”Hjälp, skägget är löst – och hipstern lever”) ur Sundsvalls Tidning, där krönikans 

skribent hävdar att hipstertrenden lever än idag, trots att andra tidningar skrivit annat. 

Den sjätte texten är hämtad från wikiHow (”How to Be a Hipster”). wikiHow är en 

digital handbok med praktiska beskrivningar (från engelskans ”how to”) av hur du 

utför olika saker. Artiklarna kan redigeras av privatpersoner (wikihow.com). How to 

Be a Hipster beskriver vad hipsters är och vilka beetenden och attribut som 

associeras med dem. På hemsidan står det att artikeln uppdaterats och reviderats 

nyligen, och att den för första gången publicerades 2007. 

 

Krönikorna och kulturartiklarna uppsatsen analyserar porträtterar hipsterepiteten. De 

ger ett brett perspektiv på hur hipsters uppträder som subkultur, hipsterns position i 

förhållande till samhällets normer och ideologier, hipsterns ståndpunkt i en 

hegemonisk maktkamp, och attityderna gentemot hipsters hos individerna utanför 

hipsterrörelsen. Kortfattat informerar alltså texterna om hur hipstern framstår i andras 

ögon. De kommer att svara på vad etablerade svenska kulturskribenters åsikter om 

och attityd gentemot hipsters är, och bidrar till allmänhetens generella uppfattning av 

hipsters, i och med att texterna är hämtade ur etablerade tidningar; tidningar med 
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allmänheten som målgrupp. Kulturreportaget från Göteborgs-Posten framställs med 

en helt annan ton då den låter utövare av hipsterkulturen komma till tals. Den texten 

bistår därmed med en form av subjektiva tolkningar.  

 

Dessa fem texter kommer ge en bild av hipstern utifrån de teoretiska begreppen 

diskurs, ideologi, kultur, hegemoni, subkultur och representation då de är uppbyggda 

på värderingar. 

 

Texten från wikiHow tar reda på hur hipstern framställs genom de teoretiska 

begreppen identitet, attribut och diskurs. Artikeln är nämligen, som allt material på 

wikiHow, instruktionellt skrivet och dessa instruktioner informerar oss om vilka 

attribut som är utmärkande för en hipster enligt allmänheten, och hur dessa attribut 

används av hipsters för att visa sin egen identitet och representera hipsterrörelsen i 

sig. Texten upplyser med andra ord om vilka objekt som associeras med 

hipsterrörelsen. 

  

5.1 Urval 
Materialet som uppsatsen har analyserat är publicerat inom tidsperioden 1 januari 

2010 till och med 31 maj 2015. Detta är för att uppsatsen ska vara så tidsnära som 

möjligt och ge en nutida diskursanalys. Materialet hittades genom sökmotorn Google 

med sökordet ’Hipster’, med variabler för den tidsperiod som tidigare nämnts och att 

de är publicerade inom Sverige. Antalet träffar blev 213. 

 

Anledningen till att vi valde just inom Sverige var för att få ett snävare 

analysmaterial och ge en diskurs som är nära oss geografiskt. Hipsters är en kulturell 

rörelse som skiljer sig från olika kulturella värderingar, och eftersom analysen är 

kvalitativ vill vi dela så många kulturella referenser som möjligt med de tänkta 

interpretanterna. 
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De utvalda artiklarna är från svensk press, då det är ett offentligt rum inom 

kulturdebatt med tydliga aktörer. Den internetbaserade instruktionsmanualen som tar 

upp fenomenet hipster och hur man uppför sig som en sådan, valdes för att den ofta 

är uppdaterad och för att vem som helst kan lägga till sina egna förslag på 

instruktioner. Dessa två olika material är båda offentliga rum men styrda av två olika 

slags aktörer: Press styrs av journalister och respektive redaktions åsikter medan 

instruktionsmanualen styrs av dess användare. Därmed får vi både den medierade 

bilden och den privata bilden av hipstern. 

 

Att materialet att analysera enbart är sex texter är för att deras kvalitéer har hög 

relevans för undersökningen. I texterna kan vi smidigt applicera vår metod och 

därmed enkelt kunna koppla textens innehåll till våra teorier och hitta resultat. 

 

Detta särskilda innehåll blev specifikt utvalt eftersom texternas kvalitéer har hög 

relevans för undersökningens tema. Vi valde medvetet ut specifika källor eftersom 

dessa artiklar redan var skrivna för att skapa diskussion om hipstern istället för att 

förlöjliga eller försvara dem.  

 

5.2.1 ”Livsstil till salu” (Svenska Dagbladet) 
http://www.svd.se/kultur/litteratur/livsstil-till-salu_5902491.svd 

Författad av Jenny Damberg 30 januari 2011, uppdaterad 14 april 2015 

Här beskrivs hipsterlivet som en konsumtionskultur i ständig rörelse, där 

värdet hos ting är beroende av hur ”rätta” de är för stunden, och att dessa 

tings värden snabbt kan sänkas när för många gillar samma sak på samma 

sätt. 

 

Vidare i krönikan skrivs det mycket om Mark Greif som är lektor i litteratur 

vid The New School i New York och redaktör för antologin ”What Was the 

hipster? A Sociological Investigation”. Han anser att så länge det finns 
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reklambyråer som arbetar med att styra smak och konsumtion, kommer det 

finnas hipsters som försöker undvika dessa stilanalysframtagna trender. 

Slutligen i krönikan tillskrivs hipstern en upprorsanda som ”gränsar till en 

samhällelig kamp som borde vara obligatorisk för alla som hatar auktoriteter.” 

 

5.2.2 ”Die hipster scum!” (Svenska Dagbladet) 
http://www.svd.se/kultur/die-hipster-scum_8951768.svd 

Författad av Lars Berge 2 februari 2014 

I den här krönikan är huvudhandlingen till största del om hatet mot gruppen 

hipsters. På en mer individuell nivå förklaras det att det enda som är mer 

hipsteraktigt än att rulla med ögonen åt andra hipsters, är att ängsligt undra 

om man är en hipster själv ifall man gör något av ovanstående. Skribenten 

berättar att från båda håll på den politiska skalan används begreppet hipster 

som ett tillmäle, och att detta inte bara gäller i Sverige. 

 

Vidare berättas det om att den våg av fientlighet i form av hånfulla 

kommentarer på nätet som riktas mot unga vuxna som söker identitet i 

storstäder, kan bero på att hipstern har förkroppsligat kreativiteten, och att 

deras nylibera fantasi resulterat i en våg av utförsäljningar och privatiseringar 

som fått hyror och bostadspriser att skena iväg, vilket i sin tur har lett till att 

medelklassen tvingats flytta ut. Det är tänkbart att detta ligger till grund för 

den arbetslöshet och psykiska ohälsa som bland Europas unga har slagit alla 

rekord. 

 

Krönikans sammanfattning berör samhällets kollektiva hat mot hipsters: ”[...] 

särskilt när man egentligen mest vill ha någon att hata. För det är ju så 

medelklassen brukar göra i tider av kris och armod. Den riktar sitt raseri mot 
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en minoritet i stället för mot eliten. Och vad är ett mer tacksamt mål än en 

grupp som ingen anser sig tillhöra?” 

  

5.2.3 ”Hipster – var finns du?” (Göteborgs-Posten) 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2263258-hipster-var-finns-du- 

Författad av Johanna Wiman 1 februari 2014 

Liksom de två krönikorna ovan står skribenten till det här reportaget fast vid 

att en hipster inte själv tillskriver sig det ordet, eftersom de är individualister 

och därmed känner ett behov av att känna sig unika och att inte tillhöra någon 

samhällsgrupp. I reportaget får många som själva ser sig som anhängare av 

hipsterkulturen komma till tals. 

 

Reportaget avslutas med ett uttalande från trendexperten Stefan Nilsson som 

anser att man gör rätt i att beskriva hipsterepiteten som en subkultur, och att 

den, som alla subkulturer, är viktig för samhället då den består av engagerade 

människor med nya idéer, och att det är synd att subkulturen får ta emot 

mycket smutskastning. 

  

5.2.4 ”Hipstern – en ironisk rebell utan agenda” (Dagens Nyheter) 
http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/hipstern-en-ironisk-rebell-utan-agenda/ 

Författad av Matilde Sköld 18 juli 2010 

I den här artikeln kommer författaren Joe Mande till tals. I sin bok ”Look At 

This F*cking Hipster” anser han att gemensamt för anhängare av 

hipsterkulturen är att de är ”människor i en nöjd medelklass med 

högskoleutbildning”, och att de på så sätt skiljer sig från andra stora 

subkulturer i samhället, däribland punken, modsen och hip-hopen. Etablerade 

tidningar i USA och Storbritannien håller med; de använder termen hipster 
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som ett generellt begrepp för en ung, modemedveten grupp, vars hjärtefrågor 

är att intellektualisera mode och uppvärdera grafisk formgivning till konst, 

men har brist på politiskt innehåll. 

 

Ett ytterligare resonemang från Mande är att hipstern betraktas som någon 

som ständigt anammar det nya och släpper taget om det gamla, vilket 

baktalare av kulturen inte tycker skiljer sig från den konsumtionsagenda och 

det förnyelsebehov som finns i samhället idag. 

 

5.2.5 ”Hjälp, skägget är löst – och hipstern lever” (Sundsvalls Tidning) 
http://www.st.nu/noje/hjalp-skagget-ar-lost-och-hipstern-lever 

Författad av Björn Brånfelt 1 maj 2015 

Skribenten skriver att han läst i olika tidningar att hipstertrenden är utdöd, 

men själv hävdar han att hipstern lever i allra högsta grad, och berättar att det 

bara är att gå utmed Götgatan i Stockholm för att se dem, och att de 

fortfarande bär skägg, hornbågade glasögon och mössa. Brånfelt tycker att 

skäggtrenden dessutom blivit mycket större, och hänvisar till hemsidor om 

skötsel av ansiktsbehåring. 

 

Han jämför hipsters utbredning med singer/songwriters och med brats; 

hipsters är nu fler än de unga människorna med gitarr, och de skrattas åt idag 

mer än vad det skrattades åt brats förr. 

  

5.2.6 ”How to be a hipster” (wikiHow) 
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster 

Hämtad 4 maj 2015 
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How to Be a Hipster är en instruktionell artikel som ger läsaren tips om hur 

man ska vara som hipster. Artikeln är skapad 2007, men har under tiden blivit 

uppdaterad i samråd med över 200 personer och artikeln har lästs 4 108 589 

gånger. 

 

Artikeln har fem huvudkategorier: 

·         Hipster Fashion (mode) 

·         Hipster Health (hygien och kost) 

·         Hipster Lifestyle (livsstil) 

·         Indie Entertainment (underhållning) 

·         Socializing (umgänge) 

 

Slutligen varnar artikeln för kritik, och därför gäller det för en hipster att vara 

beredd på att bemöta presumtiv kritik med välformulerade och rättfärdigande 

argument om sitt livsstilsval. 
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6.0 METOD 
  

6.1 Diskursanalys – definition 
Att använda teckensystem som diskurser i forskningssammanhang introducerades av 

den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984). Han beskriver diskurser som ett 

språk för olika fenomen i vissa sammanhang (Lindgren, 2009, s.112), och utvecklade 

diskursanalysen för att kunna förklara vilka tecken som hör hemma i vilket 

sammanhang, och ansåg att tanken med en sådan analys är att kunna visa hur varje 

diskurs sociala, historiska, kulturella och politiska sammanhang påverkar de 

betydelser som skapas. En sådan betydelse kan vara en process av utestängning, där 

en viss maktstruktur bestämmer hur saker kan sägas, när de kan sägas och av vem de 

kan sägas. Enligt Foucaults tankar leder diskursen till ett maktgenomsyrat sätt att 

föreställa sig, tänka och tala om och förhålla sig till samhällets fenomen och som 

kommer att ge form åt alla sociala relationer och skapa mening i sina tecken. 

Foucault förklarar tankesättet så här: ”Produktionen av mening är på så sätt 

inordnad i ett diskursivt system av procedurer som anger hur yttranden sammansätts, 

skapas, sprids, styrs och verkar” (Foucault, 1977, s.152). De tecken vi utifrån våra 

medietexter kommer kunna systematisera som beståndsdelar i hipsterdiskursen ger 

oss en uppsättning regler som ständigt skapas och omformas i diskursiva praktiker. 

Sociologiprofessorn Simon Lindgren, verksam vid Umeå Universitet, skriver om 

diskursanalysen i sin bok Populärkultur: 

”En av de viktigaste poängerna med diskursanalys är att 

man genom denna inte bara undersöker mening utan samtidigt 

de sociala institutioner som bär upp denna mening.  

En diskurs är således på en och samma gång ett språkligt  

och ett materiellt fenomen.” 

(Lindgren, 2009, s. 115) 
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6.2 Schematisk analys 
Teun van Dijks (forskare inom lingvistik, diskursanalys och kritisk diskursanalys) 

analysmetoder har varit en framstående metod för analys av nyhetstexter, men kan 

egentligen appliceras på all text. Tanken med metoden är att belysa hur verkligheten 

skall uppfattas genom scheman. van Dijk menar att produktion och konsumtion av 

medietexter beror på uppfattande, memorering och förståelse. 

 

För att se detta tydligare tittar man på texten i två olika nivåer: Mikro- och 

makronivå. Mikronivån belyser ordval, det som påstås och vad som anses implicit, 

genom textuella luckor. 

”This means that at least part of the semantics for 

discourse should be handled in a cognitive model 

that specifies the kinds of knowledge involved in 

establishing connection and coherence.” 

(van Dijk, 1980, s.37) 

 

Makronivån däremot är ett sätt att se textens huvudsakliga mening i relation till 

mikronivån, och att se övergripande egenskaper. Dessutom leder makronivån även 

till ett vidare begrepp då man tar in ett sociohistoriskt och diskursivt perspektiv med 

frågeställningen vad händelserna i texten representerar, och vilka som representerar 

dem. 

”[...] Relevance is taken as an interpretative notion: 

It is assigned to elements (e.g., expressions like words, 

phrases, sentences, sequences of a text) or, at a higher 

level, to interpretations of these.” 

(van Dijk, 1980, s.249) 
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van Dijk problematiserar tanken på en fast modell för mikro- och makroanalys då alla 

frågor som kan ställas till materialet kan anpassas till varje typ av forskningsproblem. 

Han ställer däremot en viss typ av frågor till materialet, som bättre har konkretiserats 

av Peter Berglez (2010): 

  

6.2.1 Mikro-analys 
·         Hur konstrueras händelsen? 

·         Koherensen och frånvarande information (textuella luckor) – global och 

lokal koherens 

·         På vilka sätt involveras tittarnas förförståelse och förkunskaper om den 

aktuella händelsen? 

(Ekström, Larsson, 2010, s.278) 

 

Vi utför en mikroanalys på varje text för sig. För att frågorna ska kunna appliceras på 

våra medietexter har vi tolkat frågorna enligt följande: 

·         Vilket innehåll ges läsaren? 

·         Vilka underförstådda meningar finns det? 

·         Vilken sakinformation väntas läsaren redan veta? 

  

6.2.2 Makro-analys 
·         Vad förmedlas i anslaget? 

·         Vilka aktörer handlar det om och vad representerar de? 

·         Vilken historisk bakgrund redogörs det för och utifrån vilka rollers 

handlingar/kommentarer? 

·         Vilket resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan förekommer 

utifrån replikerna? 

·         Vem riktas aktörernas kommentarer till/mot? 
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·         Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

den aktuella händelsen? 

(ibid. s.278) 

 

Vi utför en gemensam makroanalys på samtliga medietexter. För att frågorna ska 

kunna appliceras på våra medietexter har vi tolkat frågorna enligt följande: 

·         Vilken handling presenteras i rubrik och ingress av texterna? 

·         Vilka aktörer handlar det om och vad representerar de? 

·         Vilken historisk bakgrund redogörs det för och utifrån vilka rollers 

handlingar/kommentarer? 

·         Vilket resonemang kring hipstern förs och vilken orsak/verkan 

förekommer utifrån replikerna? 

·         Vem riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

·         Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

hipsters? 

 

 

6.3 Diskursanalys – metoddiskussion 
Sammanfattningsvis kommer vi när vi studerar vårt material genom användandet av 

en diskursanalys att finna variabler och generella associationer, kunna sortera in 

dessa i kategorierna ’livsstilen’, ’konsumtionen’, ’identiteten’ och ’aktörerna’, och 

jämföra likheter och skillnader, när vi ser vilka regelsystem och representationer som 

följer vilka sociala mönster. Representationerna vi finner i medietexterna hos hipsters 

– attributen, attityderna, värderingarna – gör det möjligt för oss att i vår studie 

blottlägga en hipsterdiskurs. En problematik med diskursanalys är också dess krav på 

egna tolkningar. Ekström & Larsson skriver ”När vi läser diskurser gör vi det som 

individer med unika bakgrunder, erfarenheter och förförståelser, vilket påverkar 

våra tolkningar” (2010, s.273). Detta gör att forskningen kan tolkas som subjektiv. 

Men för att kunna tolka materialet så har vi valt att använda oss av begrepp som 
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ligger nära diskursanalysen. Detta ger oss en, vad Esaiasson et. al (2012 sid. 58) 

kallar begreppsvaliditet.  

 

Att våra teoretiska begrepp ligger så nära diskursanalysens verktyg, vår schematiska 

analysmetod, stärker alltså rapportens reliabilitet och ger rapporten god 

resultatvaliditet (Esaiasson et. al 2012 sid. 58). Samtidigt måste tolkningar 

förekomma i diskursanalys för att kunna se strukturer i texten. Detta gör att 

diskursanalys blir något paradoxalt. Ekström, Larsson förklarar: 

”Kritisk diskursanalys bygger på en paradox. Dels ska 

man försöka ställa sig utanför den kultur man själv 

befinner sig i och betrakta diskursen från en oberoende 

position, och dels ska man försöka utnyttja det faktum 

att man ingår i det samhälle och den sociokultur som 

diskursen producerats till”. 

(2010, s.272). 
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7.0 ANALYS 
  

7.1 Mikroanalyser 
Mikroanalysen som van Dijk utformat har strukturerats kring problemformuleringar 

till textens innehåll, och hjälper oss i vår forskning att hitta vad i texterna som kan 

vara svårbegripligt för läsarna om de saknar en viss förståelse och insatthet i ämnet. 

van Dijk kallar det ”textuella luckor”, och det belyser ordval, namn och uttryck. Vi 

kommer att klarlägga vad för meningar det är skribenterna utgår från är 

underförstått hos publiken, genom att markera beståndsdelar som vi därefter 

placerar i ett strukturerat schema. I det här schemat har vi valt ut kategorierna 

’identiteten’, ’konsumtionen’, ’livsstilen’ och ’aktörerna’, och utifrån dem ser vi 

vilken verklighet om hipsters som ges. 

  

7.1.1 Identiteten 
I kategorin identitet letar vi efter textuella luckor som avser hipsterns 

identitetsskapande och attribut som appliceras på hipstern. Dessa hjälper oss 

att fixera en tydlig bild av identiteten. 

 

”Sett till antalet googlingar är intresset för hipsters följaktligen störst i de 

engelskspråkiga länderna USA och Kanada, och därefter i Sverige.” 

(Livsstil till salu) 

 

Läsaren väntas förstå att sökordet ”hipster” är något svårdefinierat och 

därmed välanvänt i sökmotorn Google. Skribenten förväntar sig också att 

läsarna lever efter samma ideologi och vill dela samma 

verklighetsuppfattning om beskrivningen av en hipster, och att de som 

använder Google kommer uppfatta samma sanning. 
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”På veckonivå noteras glidningen från Köln-techno till surdegsbrödbak, 

från ett garderobsideal i linje med brittisk 20-talsöverklass till sovjetisk 

ubåtsman på 40-talet.” (Livsstil till Salu) 

 

Här förväntas att läsaren veta att Köln är en stad känd för sitt kulturarv som 

idag är präglat av film- och TV-bolag, bokförlag, samt en internationell 

galleri- och konstscen, och att detta intresserar en hipster. Uttrycket 

”glidning på veckonivå” talar för att läsaren känner till att hipstern är 

ombytlig och att dess smak kan förändras varje vecka. Vad gäller brittisk 

20-talsöverklass och sovjetisk u-båtsman måste läsaren ha koll på vad det 

innebär för klädkoder. Detta tyder på att attributen används, som Hammarén 

och Johansson (2009) förklarade, för att ge hipstern en status och 

tillhörighet och för att kunna definiera dem som en grupp av människor och 

därmed lättare kunna placera dem i rätt ekonomiska och samhälleliga 

system. 

 

”Vi sänker rösterna när vi talar om detta över vår mikrobryggda IPA, så att 

inte den ständigt nytatuerade serveringspersonalen på vår 

favoritrestaurang i Hornstull ska höra vad vi pratar om. För så mycket har 

vi begripit att det enda som är mer hipsteraktigt än att rulla med ögonen åt 

andra hipsters, är att ängsligt undra om man kanske råkar vara en själv. 

Ingen normal människa vill bli kallad hipster. Oavsett var på den politiska 

skalan man befinner sig har begreppet blivit ett skällsord. Från höger: ’Din 

världsfrånvända flummare!’ Från vänstern: ’Jävla posör!’” (Die Hipster 

scum!) 

 

Läsaren förväntas veta vad ölsorten IPA (India Pale Ale) är och förstå 

poängen med att det skrivs att det är mikrobryggt, inse att det tillhör 

hipsterkulturen att ständigt vara nytatuerad samt känna till Hornstull och 

dess relation till hipsterrörelsen. Både IPA och Hornstull är attribut som 
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tilldelas hipstern i tidigare försök att gruppera hipstern, och därmed styrker 

dess position i samhällsgruppen den kategoriserats i (Hammarén, 

Johansson, 2009). 

 

”– I Stockholm är de rent skräckinjagande nuförtiden, hänger runt Nytorget 

och ser ut som 1700-talssmeder. Här i Göteborg kör hipsters den gamla 

Williamsburggrejen och ser ut som någon som var roadie till Lynyrd 

Skynyrd 1974, bandet du vet. Och så finns det förstås andralånghipstern 

som hänger på Truckstop Alaska. Göteborgshipsters är lite daterade eller 

så kör vi vårt eget race, helt enkelt.” (Hipster – var finns du?) 

 

Om inte läsaren vet hur det ser ut på Nytorget säger det ingenting om vad 

hipstern kan tänkas göra på platsen, och vet inte läsaren hur bandet Lynyrd 

Skynyrd såg ut eller klädde sig blir det svårt att föreställa sig hur en roadie 

till bandet såg ut. Läsaren förväntas veta att beskrivningen ”andralång-” 

innebär gatan Andra Långgatan i Göteborg, och om läsaren inte vet vad 

musikklubben Truckstop Alaska är för ställe vet den inte heller vad en 

hipster kan ha för sig på det stället. Vad gäller yrket 1700-talssmed vet inte 

läsaren om det syftar på frisyr, kläder eller hygien, och om man inte från 

början känner till hur något av detta var för en smed på 1700-talet begriper 

inte läsaren sammanhanget. Attributen i stycket hjälper till att definiera en 

hipsteridentitet, som beskrivs annorlunda från den normativa 

samhällsbilden. Genom att differentiera de två identiteterna skiljer man 

hipstern från det normativa. Hebdige (1988) pratade om att de människor 

som samhället inte placerade in i en hipsterkategori kunde känna sig hotade 

av att deras intressen och attribut börjar förknippas med ett slags 

hipsteridentitet. Det är vad som kan ske när skribenten anser att Nytorget, 

Lynyrd Skynyrd och Andra Långgatan exempelvis är tillägnade hipsters. 

 

”Stereotyperna växte fram: Av män med sotarmössor, tatueringar och 

helskägg som bakade surdegsbröd och mekade med sina fixed gear-cyklar, 
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av unga storstadsmänniskor som klädde sig i 90-talsvintage, upphöjde 

grafisk formgivning till konst och semestrade i Williamsburg i New York 

och Shoreditch i London.” (Hipster – var finns du?) 

 

Sotarmössor, tatueringar, helskägg, surdegsbrödbak, fixed gear-cyklar, 90-

talsvintage – det förväntas av läsaren att känna till sedan tidigare att allt 

detta hör till vanligheten för hipstern, och det räknas med att läsaren förstår 

att grafisk formgivning tidigare inte setts som konst av samhället. Dessutom 

väntas läsaren vara varse om hipsterkulturens vurmande för stadsdelarna 

Williamsburg och Shoreditch för att kunna sätta dem i relation till varandra. 

Föreställningen om att alla dessa faktorer bildar ett common sense för 

hipsterkulturen; när sotarmössor, fixed gear-cyklar m.m. anammats av 

tillräckligt många hipsters blir det det normala för hipstern, och därmed en 

mängd samlade förväntningar på kulturen av samhället (Ekström, Larsson, 

2010). 

 

”Den kvinnliga 2000-talshipstern är blek och smal med långt ostajlat hår 

eller kort pojkfrisyr. Den manlige hipstern är lika blek och smal med 

färgglada tajts. Tänk Flashdance, hornbågade glasögon, Lars Orup och 

ironiska mustascher, tänk Hitler alternativt Poirot. Eller tänk brunbrända 

och uppumpade guidos och deras devis GTL – Gym, Tan and Laundry (se 

MTV:s dokussåpa Jersey Shore) och vrid det 180 grader.” (Hipstern – En 

ironisk rebell utan agenda) 

 

Det förväntas att läsaren vet vem journalisten Lars Orup var och hur han såg 

ut, samt känna till utseendet på Poirots och Hitlers mustascher och varför de 

odlas ironiskt. Att Flashdance är en musikal från 80-talet och hur de klär sig 

i den räknas det också med att läsaren har kunskap om. Sättet som 

accessoarerna som färgglada tights och hornbågade glasögon samt en blek 

och smal kropp används för att kunna sätta ord på subkulturen och dess 
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anhängare, men att använda dem på det sättet bidrar till att alla bleka och 

smala personer inte tillhör ”de vanliga människorna” (Clarke, 2006). 

 

”– För att de klär sig som clowner och beter sig som idioter men förväntar 

sig att bli behandlade som intellektuella. Det är väldigt irriterande.” 

(Hipstern – En ironisk rebell utan agenda) 

 

Att den intervjuades åsikt om hipsterns klädstil, som anses vara annorlunda 

och liknas vid en clowns komiska utstyrsel, förväntas stämma överens med 

läsarens subjektiva åsikt. Med det här uttalandet försöker skribenten ge 

mening till sin upplevda sanning om kulturen. Skribenten talar om en 

ideologi kring hipsters med hjälp av sanningar som inte finns fysiskt, men 

för att ge läsaren möjlighet att känna efter om den tillhör kulturen eller inte 

(Lindgren, 2009). Om läsaren själv identifierat sig med en hipster eller inte, 

är enligt Hammarén och Johansson (2009) avgörande för hur mycket 

läsaren är benägen att kategorisera in andra människor i samma identitet. 

 

”’Hipstern kan bygga en identitet efter formen av ett collage eller en 

spellista på en iPod’, skriver Time Out New York.” (Hipstern – En ironisk 

rebell utan agenda) 

 

Med uttrycket ”formen av ett collage eller spellista på en iPod” utgår 

skribenten från att läsaren kan applicera en sådan beskrivning på hipsterns 

identitet, som anses ombytlig och formbar efter vilja. Synsättet på en hipster 

som ombytlig går i enhet med viljan som Hammarén och Johansson (2009) 

applicerar på attityden hos hipsters; viljan att ta patent på just den identitet 

man själv har. Det hela blir samtidigt motsägelsefullt när en grundstomme 

inom identitetsskapande innebär viljan att förknippas med en grupp 

människor. 
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”’Numera undviker jag till och med att ha på mig en rejält sliten bandtröja 

på stan eftersom någon skulle kunna tro att den är nytillverkad’, skrev 

Fredrik Strage här i DN (14/5-2010).” (Hipstern – En ironisk rebell utan 

agenda) 

 

Läsaren förväntas veta vem den etablerade kulturkritikern Fredrik Strage är, 

och varför han vill undvika att associeras med hipsters, för att uttalandet ska 

få mening. Läsaren måste också kunna hålla med om att attributet 

bandtröjor, slitna som nytillverkade, är något att håna en hipster för att äga 

och ha på sig. 

 

7.1.2 Konsumtionen  
Konsumtion är en viktig del i hipsterkulturen och vår tidigare forskning 

visade att hipstern ofta beskrivs som just en konsument. Därför har vi 

samlat de textuella luckor och meningar som beskriver konsumtionsvanorna 

hos hipstern. 

 

”Det handlar inte om att visa att man har pengar, det har man inte, det är 

inte en överklasskultur. Utan om att man har smak, att man kan värdera.” 

(Livsstil till salu) 

 

Här förväntas läsaren veta att pengar är en maktsymbol, och att hipsters 

lever i en tid där pengar symboliserar makt. Skribenten verkar också önska 

av läsaren att denne håller med om att smak är något som primärt ska 

representeras av hipsters, men främst inte av människor inom 

överklasskulturen. 

 

”Det är följaktligen en konsumtionsbaserad, vit, manligt dominerad kultur. 

Den är i det närmaste global och går, med vissa variationer, igen i alla 

städer med lattegetton av Sofo-karaktär (dyrt kaffe, skivbutiker även år 
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2011, begagnade kläder).”(Livsstil till salu) 

 

Både uttrycket ”lattegetto” och ”Sofo-karaktär” bär med sig många textuella 

luckor vardera. Läsaren förväntas veta vad en latte är, vad ett getto är, och 

kunna få en bild av dessa två tillsammans, varför de sammansätts, samt 

känna till att anhängare av hipsterrörelsen antingen tycker om att dricka 

latte eller husera i getton. Läsaren får reda på att prefixet Sofo innefattar 

dyrt kaffe, skivbutiker även år 2011 och försäljning av begagnade kläder, 

men utesluts om den inte vet varför ”Sofo-” tas i bruk, och hur det hänger 

ihop med begreppet hipster som livsstil. 

 

”’Die hipster scum!’ Ett kravmärkt hatbudskap som du utan problem kan 

bära på din t-shirt i ekologisk bomull.” (Die Hipster scum!) 

 

Läsaren förväntas redan veta att hipsters bryr sig om miljön men också att 

deras ironiska tillvägagångsätt gör att de skulle kunna synas med ett 

klädesplagg som tyder på självhat. Även i den här texten kan andra som 

värnar om miljön känna att deras intresse är hotat av samhällets hegemoni, 

då normerna verkar tala för att ett miljöintresse är något som klassificerar en 

hipster. 

 

”Hipsterns belackare menar att hipstern aldrig varit något annat än 

mainstream, att American Apparel är hönan och hipstern är ägget. ” 

(Hipstern – En ironisk rebell utan agenda) 

 

Läsaren väntas känna till begreppet mainstream, veta vad klädkedjan 

American Apparel är för något eftersom det inte skrivs ut, och att det är en 

självklarhet att hipsters är posivita till American Apparel. Meningen i texten 

kan bara tas emot av den som har kunskap om hur dessa beståndsdelar 

bidrar till sociala relationer inom en diskurs för hipsterismen, och vad för 

slags identiteter som dessa attribut bildar. 
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”Är hipsters hotade av anknytningen till American Apparel och Urban 

Outfitters eller omfamnar de den tvärtom?” (Hipstern – En ironisk rebell 

utan agenda) 

 

Den textuella luckan här är klädkedjan Urban Outfitters, då läsaren väntas 

känna till vad det är för något och hur dess ståndpunkt är i förhållande till 

American Apparel. Likaså här behöver läsaren hålla med om hur dessa 

textuella luckor förhåller sig till varandra, vilket socialt samspel de utgör för 

att inte hota hegemonins verklighetsuppfattning (Winther Jørgensen, 

Phillips, 2000) och med det dessutom försvåra för sig själv att förstå textens 

mening. 

 

Converse, Reebok, Keds, MacBook, iPhone, Parliament, Pabst Blue 

Ribbon, Apple-products, Holga Camera, Pitchfork, Brooklyn Vegan, 

Stereogum, Gorilla vs. Bear, The Hype Machine, Blogspot, Tumblr, 

Instagram, Wordpress, Stella. (How to Be a Hipster) 

 

Alla ovan är namn på företag och modeller, som läsaren behöver känna till 

för att kunna få en bild av vad det är för slags attribut en hipster räknas med 

att ha. När en skribent som tillhör samhällets hegemoni ger samma 

beskrivning om samma ting flera gånger, vilket i det här fallet blir dessa 

företag och modeller ovan som återkommer i många texter, försöker 

skribenten övertala läsaren om att dessa representationer skall vara en 

absolut sanning (Hall, 2013). 

  

7.1.3 Livsstilen  
Kategorin livsstil samlar ihop texterna som beskriver hipsterkulturen och 

attityder inom den, för att kunna hitta det normativa och kunna jämföra med 

ideal i samhället. 
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”Visst, det är ett kreativt klassamhälle – här finns något som heter 

’Ullared’, där folk köper något de kallar ’Foppatofflor’ – men det är ändå 

hit Kanye West, världens hippaste rappare, åker för att shoppa på Svenskt 

Tenn och Acne. Här startas företag som tillverkar kulörta livsstilsstrumpor 

och företag som tillverkar kulörta livsstilshörlurar. Och Spotify! Vi är inte 

Norge, statsfinanserna knakar, vi halkar efter i utbildnings- och 

levnadsstandardsrankningar. Men en sak har vi: Koll.” (Livsstil till salu) 

 

Här förväntas läsaren veta att Svenskt tenn, Acne och Spotify är svenska 

företag och att de har slagit stort utomlands, och även vem Kanye West är; 

för att förstå den geografiska längden på resan måste läsaren veta varifrån 

han åker. Fler textuella luckor finns inom området Sverige; läsaren 

förväntas veta att Ullared syftar till köpcentrumet Gekås i Halland, att det är 

välbesökt och känna till att varuhusets utbud har ”Sverige-fierade” 

produktnamn som ”Foppa-tofflan”. ”Foppa-tofflan” innehåller i sin tur flera 

komponenter läsaren förväntas känna till: Att prefixet ”Foppa” talar för att 

produkten är från Sverige, och att Foppa är vad den kände svenske 

ishockeyspelaren Peter Forsberg kallas för i folkmun. Att mörka nyanser i 

kläder och accessoarer är vanligt i Sverige måste läsaren redan känna till för 

att förstå varför kulörta strumpor och hörlurar hör till ovanligheten. Till sist 

måste läsaren ha förstått att Sverige och Norge internt sägs ha en form av 

syskonrelation, för att begripa varför det skrivs att Norge har en avsevärt 

högre standard inom utbildning och sätt att leva. Det här går hand i hand 

med Hebdiges (1988) teorier om att stilbaserade egenskaper som de här är 

betydelsebärande inom subkulturer, och att subkulturer till större del 

handlar om stil. 

 

”Det handlar inte om att visa att man har pengar, det har man inte, det är 

inte en överklasskultur. Utan om att man har smak, att man kan värdera.” 

(Livsstil till salu) 
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Skribenten förväntar sig att läsaren ska tycka att den ideologiska 

verkligheten om att ekonomiskt kapital innebär makt är mer sann än någon 

annan uppfattning om vad som är samhällets ideologi (Storey, 2009). 

 

”Stuff White People Like är så populär att det nu har kommit en andra 

samlingsvolym, med undertiteln Whiter Shades of Pale, där den 

kanadensiske, vite, akademikern Christian Landers fortsätter att ställa hipp, 

vit samtidskanon – TV-serierna Mad Men och Arrested Development, 

småskalig öl, egenodlade grönsaker – i skarpt förklarande ljus.” (Livsstil 

till salu) 

 

Att det huvudsakligen är ljushyade människor som tycker om småskalig öl 

och egenodlade grönsaker förväntar sig skribenten att läsaren håller med 

om, och när det kommer till TV-serierna Mad Men och Arrested 

Development förväntas det av läsaren att denne vet vad i hipsterkulturen 

som kan relateras till TV-serierna för att kunna få grepp om bokens 

innehåll. Kanske vill skribenten att läsaren ska lägga ihop dessa enskilda 

attribut för att så småningom kunna se mönster (Hammarén, Johansson, 

2009) och därmed dela samma sanning som skribenten. 

 

”Har hipstern den typen av agenda? Hatar hipsters auktoriteter? Nja. 

Knappast om man ser till stilen, där godsägare och kommunistiska 

revolutionärer är lika populära förebilder. Politik är en accessoar bland 

andra. Barack Obama har en plats i Stuff white people like, mellan Wes 

Anderson-filmer och kaffe.” (Livsstil till salu) 

 

Läsaren förväntas förstå vad det är kommunistiska revolutionärer gjort för 

att bli förebilder för hipsters. Vem Barack Obama är och varför han har en 

plats i en bok om vad ljushyade människor tycker om räknar skribenten med 

att läsaren begriper, samt även vem Wes Anderson är, vad han gör för typ 
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av film och från början veta vad det är med hans filmer som ljushyade 

människor gillar. Enligt Lindgren (2009) kan läsaren här få svar på hipsters 

sociala ställning i samhället genom att identifiera hipsters kulturella smak. 

 

”I höstas publicerade den amerikanska sajten Buzzfeed en lista med 

rubriken ’The 24 Most Hipster Things That Have Ever Happened’. Toppade 

den gjorde ett foto på en gravallvarlig ung man i Karl Marx-skägg ridande 

på en kamel längs Skånegatan på Södermalm. Denne man råkar vara min 

vän Mattias Fransson. Han gör en av rollerna i ’Söder om Folkungagatan’, 

Femmans komediserie med premiär i kväll, om ett gäng innerstadsbor på 

jakt efter unik personlighet och en bärande affärsidé.” (Die Hipster scum!) 

 

Här finns några textuella luckor för den läsare som inte känner till 

Stockholms stad; läsaren förväntas känna till att den geografiska platsen 

Södermalm har en betydande roll i hipsterkulturen, och förstå varför det är 

av betydelse att veta vilken gata Skånegatan är, eftersom en gatuskylt 

nämligen inte syns på bilden. Dessutom förväntas läsaren känna till vem 

Karl Marx var och vilken typ av skäggväxt han hade. Här måste läsaren 

vara insatt i den diskurs som hipsters eller aktuella subkulturer i Stockholm 

hamnar i, det vill säga ha kunskap om de abstrakta strukturerna, 

värderingarna och normerna (Ekström, Larsson, 2010) som är relevanta i 

sammanhanget ur det geografiska perspektivet. 

 

”Men denna bakgrund rymmer ingen förklaring till den våg av fientlighet 

som just nu möter unga vuxna som söker efter identitet och sammanhang i 

världens metropoler. En fientlighet, inte bara i form av hånfulla 

kommentarer på nätet, utan även som rena handgripligheter ute på gatorna. 

I Berlin-stadsdelen Kreuzberg uppmanar lokala anarkister de boende att 

utsätta utländska besökare för rån och överfall för att göra området mindre 

attraktivt för hipsters. I Stockholm klottrades nyligen hipsterfientliga 

slagord på skyltfönstren till den populära hamburgergrillen Flippin’ 
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Burgers. I Brooklyn har en lokal konstnär placerat ut så kallade 

hipsterfällor, i form av björnsaxar gillrade med neonfärgade solglasögon 

och ölsorten Pabst Blue Ribbon, för att ’skydda kvarteren från angrepp’. I 

Köpenhamn blev den framgångsrike amerikanske gatukonstnären Shepard 

Fairey misshandlad. Över den beställda muralmålning han uppfört i 

Nørrebro klottrades budskapet ’Go home, yankee hipster!’. En tänkbar 

förklaring till hatet mot små upprullade sotarmössor och surdeg är att 

hipstern, som vi känner hen, mer än något annat förkroppsligar idén om 

den så kallade kreativa klassen.” (Die Hipster scum!) 

 

Läsaren förväntas veta att stadsdelen Kreuzberg i Berlin är ett populärt 

resmål. Även på vilket sätt Nørrebro berör hipsterkulturen för att förstå 

händelsen, och detsamma gäller på vilket sätt hamburgerrestaurangen 

Flippin’ Burgers är relaterad till hipsterkultur. Neonfärgade solglasögon 

förväntas läsaren veta är ofta förekommande, samt att ölet Pabst Blue 

Ribbon vanligtvis dricks av hipsters. Att sotarmössor och surdeg är tydliga 

markörer för en hipster ser skribenten också som en självklarhet att läsaren 

vet om. Den här texten porträtterar den hegemoniska kampen som omfattar 

att en subkultur inte är ”vanliga människor” enligt Clarkes (2006) 

beskrivning, och därmed inte kan verka ideologiskt dominerande.  

 

”– Jo. Jag är nog det, någon slags gubbhipster. Jag tycker om att känna 

mig kulturellt överlägsen. Jag gillar att vara 40 bast och spela Lorde här i 

mitt kafé, liksom.” (Hipster – var finns du?) 

 

Läsaren förväntas förstå det att spela musik av artisten Lorde i relation till 

att vara en 40-årig man är annorlunda, och att det ska kunna gå att 

klassificera personen utifrån dennes kulturella smakpreferenser. 

 

”Sotarmössor och plastbågade glasögon pryder i dag mängder av huvuden 

och att handla på Myrorna är inte konstigare än att gå till H&M. Vissa 
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hävdar att hipstern banat väg för en friare syn på stil, att vi är mindre 

ängsliga i dag.” (Hipster – var finns du?) 

 

Läsaren väntas känna till vad för verksamhet Myrorna sysslar med och vad 

en sådan verksamhet har för relation till konsumtionssamhället, och även 

vad för affär H&M är, samt anta att det är det vanligaste valet av affär för 

den typen av varor. Att handla secondhand är lika vanligt som att handla på 

de större etablerade butikerna för hipstern. Dessa påståenden kan förändra 

läsarens common sense gentemot de oskrivna konsumtionsreglerna, i och 

med att texten berättar att det som varit så vanligt för antingen ”den vanlige 

konsumenten” eller ”hipster-konsumenten” nu har konvergerat. Slutligen 

förväntas du som läsare att känna till skillnaden mellan glasögon med bågar 

av plast eller bågar av annat material. 

 

7.1.4 Aktörerna 
I denna kategori summerar vi hur aktörerna, det vill säga skribenterna, har 

konstruerat artiklarna om hipsters: Vad som kommer fram, hur det 

framställs och hur deras ordval värderas. 

 

7.1.4.1 Livsstil till salu 
Aktören är skribenten Jenny Damberg, journalist på Svenska Dagbladet. I 

början av artikeln är Damberg skrytsam om att svenskarna, till skillnad från 

norrmännen, har mer koll och att svenskarna tycker om att ha det. Därefter 

berättar Damberg, utan belägg, om vad som ingår i en hipsters liv, och 

nämner vad hipsters lyssnar på, vad de äter och dricker, vad de har på sig 

och tycker om att göra. Damberg informerar om att det finns böcker om 

hipsters, men det framgår inte om författarna själva är hipsters, vilket gör att 

hennes information saknar validitet. Hon berättar också om en lektor i 

litteratur som skrivit och undersökt hipsters, och att denne anser 
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hipsterrörelsen vara ett uppror mot auktoriteter. 

 

7.1.4.2 Die hipster scum! 

Aktören är journalisten Lars Berge från Svenska Dagbladet. Han förklarar 

att hipsters är bespottade från båda de politiska hållen, och försvarar dem 

med att spekulera kring att avskyn kan bero på den kreativitet och 

frisinnighet hipsters verkar representera Samtidigt ställer han sig på 

hegemonins sida, och funderar på om det kan bero att hipsters har mycket 

pengar och dyr levnadsstandard, och påpekar att det är lätt för allmänheten 

att hata hipsters i och med att de är en minoritet, och att mentaliteten hos 

medborgare alltid har fungerat så. 

 

7.1.4.3 Hipster – var finns du? 

Aktören är Johanna Wiman, journalist på Göteborgs-Posten, som i 

reportaget intervjuar anhängare av hipsterkulturen, som berättar om sin 

uppväxt, sina mål i livet, och om sina intressen. En del av de intervjuade 

anser att åldern på hipsters beror på varifrån de kommer, och att det som 

utgör grunden för hipsterkulturen är att anhängare till den vill känna sig 

kulturellt överlägsna, och gärna vill sprida sitt intresse vidare. Det hörs 

positiva ord som engagemang, passion, nyfikenhet, kreativitet, frisinnighet 

och att de kan göra vad de vill. Samtidigt talas det negativt om hipsterns 

ytlighet; att en hipster bryr sig för mycket om att skapa en bild av ett löv i 

kaffeskummet, vad de har på sig för kläder och sätter mänskligt värde i var 

de bor någonstans. De är självupptagna och försöker vara något de inte är. 

Wiman får reda på att hipsters är överens om att bära vissa kläder, dricka ett 

visst öl och att ägna sig åt specifika intressen som helt enkelt tillhör hipsters 

livsstil. 
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7.1.4.4 Hipstern – en ironisk rebell utan agenda 

Aktören är journalisten Matilde Sköld från Dagens Nyheter. Hon redogör 

för den historiska bakgrunden kring begreppet hipster. Hon skriver att de 

har brist på samhällsengagemang och att de istället brinner för att 

intellektualisera mode. Därefter följer en intervju med Joe Mande, författare 

till Look at This F*cking Hipster. Han beskriver en hipster som en ironisk 

individualistisk konsument, och anser att hipsters består av ”ett speciellt 

släkte av vuxna bebisar”. 

 

7.1.4.5 Hjälp, skägget är löst – och hipstern lever 

Aktören i den här kulturkrönikan är frilansskribenten Björn Brånfelt, som 

skriver att hipsterkulturen lever kvar än idag, trots att det har stått annat i 

tidningarna. Han hänvisar till att han sett dem på en gata i Stockholm, och 

att trenden är större idag än vad singer/songwriters var förut. Vidare i 

artikeln fokuserar Brånfelt mer på skägg, och säger att eftersom det finns 

många hemsidor som förklarar hur män kan ta hand om sitt skägg så är 

skägg fortfarande väldigt trendigt, även om att vara hipster inte är det.  
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7.1.4.6 How to Be a Hipster 

Aktörerna är alla de som har redigerat artikeln How to Be a Hipster på 

wikiHow. I kategorierna mode, hygien och kost, livsstil, underhållning och 

umgänge får läsaren ett flertal tips samt vägledning till hur man blir en 

hipster. 

 

I kategorin mode står det om vad du ska bära för kläder och skor, samt vilka 

accessoarer som är viktiga. 

 

I kategorin hygien och kost skrivs det att man inte ska lägga pengar på 

skönhetsbehandlingar, och att man gärna ska färga håret i en obskyr färg 

och ha långt skägg om man kan. Man får också reda på vad man ska föredra 

att dricka och äta. 

 

I kategorin livsstil berättas det om vilka tekniska prylar en hipster ska äga, 

vilka instrument en hipster ska kunna spela, med vad en hipster ska inreda 

sitt hem och vad en hipster borde studera på högskole-/universitetsnivå. 

 

I kategorin underhållning står det vad en hipster ska tycka om att läsa om, 

och vilken form av litteratur som ska uppskattas mest. 

 

I kategorin umgänge redogörs det för vad för folk en hipster umgås och 

inleder kärleksrelationer med, vad för humor man ska ha, hur man dansar 

samt vad för attityd man ska ha till den subkultur man tillhör och hur man 

ska uttrycka den verbalt. 
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7.2 Makroanalys 
7.2.1 Identiteten 

Anslagsvis är hipstern en person i sotarmössa, vintagekläder, skägg och 

neonfärgade glasögon; en person som gärna ägnar sig åt korvstoppning, lyssnar på 

obskyr musik och att allt den vill är att vara annorlunda. En ”undergroundstil”, som 

jagar efter sin egna unika stil. Detta görs genom att vara unik i sina kläder, 

aktiviteter, platser och boenden, och allt centreras runt att ha en egen stil. Pengar 

och jobb är inte lika viktigt, inte så länge man kan ägna sitt liv åt att ”ha koll”. 

 

Hipstern beskrivs också som bespottad och som en ängslig person som desperat 

söker bekräftelse av sina egna genom att ständigt leta efter nya unika stilistiska 

grepp. Alla dessa attribut och ideal ger en tydlig bild av hipstern som återkommer i 

alla texter som analyserats. Det blir då vad som representeras mest för 

hipsterbegreppet och därmed skapar ”common sense” om diskursen (Hammarén, 

Johansson, 2009, s.34) baserad på just dessa attribut. 

 

Eftersom hipsters vill vara egna individer är det av största vikt att framstå som 

unik, men att fatta egna beslut om kläder och värderingar och samtidigt försöka 

vara trendig och unik skapar problem. I och med att de kommer från samma vita 

medelklass och oftast är akademiskt utbildade blir de lätt en homogen grupp, och 

en grupp med samma kulturella värderingar och bakgrund fattar lätt samma beslut, 

och kommer därmed att göra samma val för att hitta sin unika stil (Hammarén, 

Johansson, 2009, s.33). Detta blir paradoxalt: Hipstern får tydliga egenskaper, men 

dessa blir utbytbara och specifika beroende på var de bor och hur de brukar 

tillbringar sin fritid. Exempelvis jämförs ”Göteborgs-hipsters” med ”Stockholms-

hipsters”, där hipstern från Göteborg är yngre och ofta hänger ute på pub/klubb/fik 

men på ett litet antal ställen, medan hipstern från Stockholm är äldre och har mer 

pengar att spendera på dyra hobbyer. Därför blir också vissa bostadsområden mer 

eller mindre gentrifierade i och med hipsterns ekonomiska möjligheter att köpa 
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bostad. Därmed skapas en ekonomisk klyfta i de områden hipsters väljer att flytta 

till, vilka tydliga exempel på är Majorna i Göteborg och Möllevången i Malmö. 

Samtidigt skapas ett common sense där hipstern står för ekonomisk makt, men även 

blir ett problem för samhället. 

 

En hipster ska vara beredd på kritik, föraktfulla kommentarer och att bli förlöjligad. 

De subkulturer vars anhängare delar hipsterns hobbyer eller värderingar kan 

misstycka att just hipstern har valt att konsumera ”deras” kultur. Det här kan ses 

som att de då tar deras produktionsmedel, och utmanar deras subkulturers plats i 

hegemonin. Kritiken mot subkulturen förekommer också i fysisk form. I stadsdelen 

Kreuzberg i Berlin – ett välbesökt turistområde för hipsters, uppmanar extremister 

att hipsters ska rånas och misshandlas för att avskräcka ditresande hipsters. I 

Sverige vandaliseras hipsterpopulära restauranger och det anordnas ”hipstersafarin” 

för att ytterligare förlöjliga subkulturens deltagare. 

 

7.2.2 Konsumtionen 
Hipstern som subkultur beskrivs ofta som konsumenter i alla avseenden. De 

producerar ingenting själva utan använder det andra skapar till att övertyga om sin 

egen överlägsenhet. Liknande slutsatser kom Greif, Ross och Tortorici (2010) fram 

till i sin analys av hipstern. Hipstern ser på politiska ideologier likt sin konsumtion 

av klädesplagg; istället för att försöka bidra med egna åsikter gör de uppror mot de 

rådande politiska övertygelserna och anammar de ideologier som anses vara nya 

och trendiga, såsom ett ekologiskt lokalproducerat perspektiv på produkter samt 

vegetarianism. 

 

I deras analys riktas kommentarerna till dem som faktiskt inte vet vad en hipster är, 

i ett försök att förklara nutidsfenomenet. Detta görs genom kortare historiska 

perspektiv, tydliga visuella tecken som kläder och accessoarer, platser hipstern ofta 

syns på och till sist genom jämförande med andra subkulturer och klassystem. 
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I wikiHow-texten riktar sig aktören mot de helt ovetande och mot dem som kanske 

saknar kulturella kopplingar till hipstern, där varje del av hipsterns existens gås 

igenom på ett mycket tydligt manér, inom hipsterns stil, sociala umgänge, matvanor 

och personlighet. Vissa av kommentarerna till texten kan uppfattas vara 

trakasserande mot hipstern, där kommentarerna förringar hipsterns existens som 

subkultur. Dessa trakasserier menar att hipstern, likt Eriksson och Grétasdóttirs 

beskrivning (2006), inte är något annat än en gruppering av trendfixerade 

konsumenter. 

  

7.2.3 Livsstilen 
Krönikörerna försöker ge en bakgrund till fenomenet de skriver om med syfte att 

upplysa dem som inte har samma medvetenhet och därmed stärka sin plats i den 

kulturdebatterande hegemonin. De redogör för hipsterns bakgrund i jazz- och 

beatnickscenen i mitten av 1900-talet. De beskriver avvikande beteenden och en 

avslappnad attityd, och ger också en bild av en mycket lugnare subkultur som 

saknar ”machismo”, och vars anhängare överlag är nöjda med sin livssituation, till 

skillnad mot andra subkulturer som till exempel punk och hiphop. Den avslappnade 

livsstilen kan ge ett nonchalant intryck och leder ofta till förlöjligande av 

subkulturen. Hipstern förekommer ofta i reklamfilmer för att göra dem roliga, och 

gemene man ser trenden som en ny ”brat/stekare”: Som i det här sammanhanget 

innebär en ungdomskultur med alla möjligheter att ”lyckas” men ändå väljer att låta 

bli, i hopp om att vinna kulturellt värde. 

 

Främst anses hipsters försumma de ekonomiska möjligheterna de har fått av den 

tidigare ”välståndsgenerationen”. Detta blir rent krasst ett omedelbart byte av 

ideologier. Om detta är ett uppror mot kapitalismen eller helt enkelt en ny 

bohemisk tradition vet ingen, men det som är säkert är att hipstern ser till sina egna 

behov och nöjen först.  

 

Artiklarna anser också att livsstilen är på väg att dö ut, utom ”Hjälp, skägget är löst 
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– och hipstern lever” som menar att det bara är att gå till rätt lokala tillhåll för att se 

en levande och aktiv subkultur. 

 

Några av skribenterna vänder frågan om hipsterismen mot sig själva och samhället. 

Man frågar sig varför hipstern blivit en symbol för det man inte gillar och någon 

man kan skylla på. Det går till och med så långt att författarna av wikiHow-texten 

avslutar sin artikel med en lista på varningar till dem som vill följa råden att bli en 

hipster; varningar om att man kommer att bemötas negativt, inte bara av resten av 

samhället, utan även av hipsters. Detta stämmer in med Rightler-McDaniels och 

Hendricksons (2014) resultat i sin studie om stereotyper och attribut. De visade att 

negativa stereotyper ofta börjar som fysiska element för att sedan bli mer abstrakta. 

Med hipstern i fokus kan vi se att detta, på grund av alla attribut som tilldelas den, 

gör att vi kan anta att hipstern kommer att bli mer diffus över tid utan att vinna 

någon plats i hegemonin. 

 

7.2.4 Aktörerna 
Aktörerna i texterna är främst artikelförfattarna som är etablerade kulturkrönikörer 

från stora svenska dagstidningar, och på wikiHow är aktörerna en sammansatt 

grupp av cirka 200 personer. Krönikörerna representerar etablerade svenska 

kulturskribenter; en grupp av skribenter med en stor publik och stort etos. 

 

wikiHow-aktörerna representerar en allmän uppfattning – det de skriver är en 

gemensam åsikt. Viktigt att notera är också att wikiHow har någon som ser över 

vad som skrivs och därmed fungerar som gatekeeper. Det förekommer också 

aktörer med mer tydlig agenda i texterna, exempelvis Joe Mande i ”Hipstern – En 

ironisk rebell utan agenda” som har ett tydligt förlöjligande motiv då han tjänar 

pengar på just att håna hipsters, men också en del personer som är positivt inställda 

till hipsterkulturen i Hipster – var finns du? De huvudsakliga aktörerna i texterna 

riktar sina kommentarer till sin etablerade publik, och denna publik är de som läser 

tidningarna i fråga, men främst för att denna publik har ett kulturellt intresse. På 
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Internet är publiken mycket mer utspridd, istället för bara den skara folk som köper 

pappersupplagan. 

 

Slutsatserna i varje text lämnas till läsaren att ta ställning till, eftersom texterna 

saknar direkta analyser då formen är krönikor, där skrivsättet innebär att förmedla 

sina specifika åsikter om ett nutida kulturfenomen eller en händelse. Sett till en 

högre nivå av makrostruktur är det tidningarnas redaktörer som bestämmer om 

slutsatsen är god nog och passar in i de värderingsfrågor som respektive redaktion 

står för. Sammanfattningen är däremot alltid skribentens. Skribenten lägger fram 

alla argument för läsaren, och de formuleras utefter vad artikeln handlar om. 

Texterna kan uppfattas vara nedlåtande mot hipstern, men på samma gång 

underhållande och förklarande för dem som inte har samma referenser. Detta gäller 

alla utom ”Hjälp, skägget är löst – och hipstern lever” som har en mer öppen 

inställning till hipstern och samtidigt menar att livsstilen lever och frodas i rätt 

områden. Det i sin tur innebär problematik, då hipstern blir fokus för underhållning 

och blir objektifierad till en karaktär istället för en individ. Den här tydliga 

objektifieringen kan leda till att interpellationen av hipsters blir att de är några som 

är annorlunda. Därmed kan hipstern inte ses som en del av det normativa samhället 

och förlorar då i status mot hegemonin. Några av aktörerna riktar, som sista punkt i 

sina texter, några kommentarer mot den negativa associationen till hipsters, och det 

undras varför hipsters blir en måltavla för samlat hat och bespottning. Sett till 

Stuart Halls teorier om representation kan den negativa klangen komma från den 

ofta ensidiga kulturdebatten om just hipsters. 
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8.0 RESULTAT 
  

Det formas egentligen två stycken olika diskurser av hipstersubkulturen i texten; en 

positiv och en negativ. Den positiva beskriver hipstern som kreativ, nyfiken och 

någon som har god smak. Man formar också bilden av en person som bryr sig om 

miljön och är progressiv i politiska frågor, och man ser också en subkultur som får 

mer ont än vad den förtjänar; en måltavla för samhällets alla frustrerade människor. 

Den negativa är mycket mer förekommande och ser hellre hipsters som 

konsumenter istället för en subkultur; en grupp självupptagna, arroganta personer 

som inte gör annat än försummar sina möjligheter att vara samhället till nytta. I 

många fall konvergerar de två diskurserna med varandra, den positiva diskursen 

kan ha element av den negativa och vice versa. 

 

De faktorer som spelar in i hipsterdiskursen är ofta fysiska saker som unika kläder, 

accessoarer och tekniska prylar. De mer abstrakta faktorerna är att de har apolitiska 

åsikter, är ironiska, har en kreativ livssyn och samtidigt är utbildade. Hipstern är av 

medelklasshärkomst och är nöjd med sin samhällsposition, men samtidigt sägs de 

vara ständigt identitetssökande, och trots osäkerheten på sin sociala status är de 

självgående individer som tycker om makten att kunna fatta sina egna beslut. De 

har ovanliga intressen och är konstintresserade, och sett till det yttre beskrivs de 

som ovårdade och tatuerade. Hipsterns mest utmärkande egenskap är 

trendfixeringen. 

 

Texterna uttalar sig främst om hipsters i ett informerande syfte att beskriva, på 

detaljnivå, vilka dessa kufiska personer är, vad de sysselsätter sig med och varför så 

många pratar om dem. Oftast beskriver texterna hipsters på ett objektifierande sätt 

där de blir ett samhällsproblem som beror på konsumtionssamhället, istället för en 

subkultur med samma rätt att existera som andra. Hipsterkulturen beskrivs som en 

motståndsrörelse till auktoriteterna i samhället ur ett konsumtionsperspektiv; de vill 
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inte konsumera något kommersiellt, så deras vardag går ut på att köpa nya icke-

kommersiella saker och ständigt förändra sin stil. Det förekommer samtidigt andra 

sätt att uttala sig om hipsters, där hipsters beskrivs mer som några alternativa 

personer som gillar lite annorlunda saker men samtidigt är helt normala människor, 

farsor eller restaurangägare precis som alla andra. Man ger hipsters chansen att 

uttala sig och bekräfta eller avvisa stereotypiska generaliseringar. 

 

Hipsterdiskursen kan å ena sidan framstå som underordnad rådande normer, å andra 

sidan inte, beroende på vilka normer man talar om. Sett till stil och mode är hipstern 

det hegemoniska, det alla tar efter. Detta kan bero på hipsterns inre krav att vara 

unik och annorlunda och därmed en markör för nytt och modernt. Samtidigt är 

hipsterdiskursen väldigt underordnad från andra perspektiv. I samhället ses de som 

ohyra, parasiter som lever på andras innovativa trendighet. Man beskriver hipstern 

som vad som händer med samhället när man blir osolidarisk och helt fokuserar på 

sina egna nöjen: De ses som några som inte tar något ansvar i samhället och inte 

heller vill det; en auktoritetshatande grupp människor utan större vilja att påverka. 

 

Hipsters porträtteras även som en förkastad subkultur, vilket exemplifieras genom 

klottrade skällsord, misshandel, anti-hipsterpropaganda och förlöjligande av 

hipsters, och att detta görs för att utövare av kulturen verkar se sig själva som 

kulturellt överlägsna, och för att de besitter ett relativt högt ekonomiskt kapital. 

Hipsterns framställning skiljer sig inte direkt i den svenska kulturdebatten från hur 

den beskrivs i den digitala handboken. Det är samma attribut, attityder och vanor 

som framgår. 
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9.0 DISKUSSION 
  

Vid arbetets start var vår uppfattning att hipsters var ett rent ytligt fenomen, kanske 

inte en subkultur utan mer ett mode, och att de var personer som lade ned mycket 

pengar på att leva fattigt. Det kunde handla om att investera i en brödmaskin eller en 

smörkärnare – det gick ut på att köpa dyra produkter för att kunna sysselsätta sig med 

saker som de fattigare i samhället gjorde förr i tiden. Orsaken till det kanske berodde 

på vår egen konsumtion av medietexter som liknar dem vi studerat och därmed 

skapat en nidbild av vad hipstern egentligen är. 

 

Det har visat sig mer och mer att vi faktiskt ser gruppen som en subkultur istället för 

den beskrivning vi tidigare tagit del av som framställer dem som en lat grupp av 

privilegierade ungdomar. Att de framställs just så är något som vi kan förstå, men det 

legitimerar ändå inte åsikten att hipsters är av mindre värde som subkultur. 

 

Vi har lagt märke till att hipsters inte producerar något själva som andra kan ha nytta 

eller nöje av, till skillnad från subkulturer inom musikstilar, som har skapat musik 

och egna klädstilar och har en politisk propaganda (här är punkare ett exempel). 

Hipsters tar istället något som andra skapat och gör det till sitt eget, som exempelvis 

sportkepsar, möjligen med undantag för glasögon med vanlig plast istället för optiskt 

glas. 

 

Hur texterna framställer hipstern är inget som förvånar oss då det finns ett 

underhållningsvärde i hipstern, och utgivarna som publicerat texterna behöver sälja 

upplagor eller få trafik på sin hemsida. Det ska däremot tilläggas att det kanske 

behövs en mer nyanserad bild av hipstern för att låta folk själva ta ställning till 

subkulturen. En orsak till att många irriterar sig på hipsters tror vi är deras 

ansträngningar att vara unika. Unika vill visserligen alla människor vara, men en 

hipster anstränger sig så mycket att det lätt blir överdrivet och löjligt, och det är det 



58 

 

som verkar störande i andras ögon. 

 

Att hipsterdiskursen är så centrerad kring fysiska objekt och attribut kan vara för att 

det är en såpass ny diskurs. Maass, Montalcini och Biciotti (1997) visar i sin studie 

att ju längre en stereotypisk bild finns av en subkultur desto mer abstrakt blir 

stereotypen. Hipsters som helt ny diskurs vilar på de fysiska attributen, men om tio år 

eller mer kanske fokus kommer att ligga på hipsters generella attityd eller apolitiska 

ideologier. 

 

Det vi slutligen kan utläsa av vår studie, är att nya subkulturer är ett utsnitt av 

samtiden de skapas i. Att hipstern är apolitisk och ser till sina egna nöjen först säger 

mer om samhället än vad det säger om subkulturen. Vi vet att historien upprepar sig, 

och mycket av hipsterkulturen går att jämföra med hippierörelsen: De är båda av 

medelklass och är födda under en lågkonjunktur. Man kan se likheten i att bådas 

uppror mot den tidigare generationen av hårt arbetande människor ledde till en helt 

omvänd generation – en generation där konst och en unik personlighet värderas högre 

än ekonomisk stabilitet och hög arbetsmoral. Det kan vara en anledning till den 

negativa klangen av hipsters; det är den tidigare generationens ideologiska 

övertygelser som helt omvända är samlade i en liten subkultur. 
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10.0 VIDARE FORSKNING 
  

Det vore intressant att forska i ett mer historiskt perspektiv om hipstern och att göra 

jämförelser med andra subkulturer som fått en negativ klang, såsom hippies, av 

dominerande normer i samhället. Eftersom hippies och hipsters har så mycket 

gemensamt så skulle det varit givande att se vilka ideologier och normer som fanns 

när de växte upp och jämföra med vilka som rådde under deras ungdom. 

 

Man kan se att för de som är födda under lågkonjunktur, såsom hippies (c:a 1940-

1950) och hipsters (c:a 1980-1990), rådde högkonjunktur under deras tid som unga 

vuxna. Kan det påverka till en stark ideologisk omvändning, som leder till ett mer 

kreativt och självcentrerat perspektiv på livet? Kan det röra sig om ett uppror mot den 

tidigare generationens arbetsfokus och jakt på ekonomiska tillgångar? 

 

Ett genusperspektiv på subkulturer tycker vi också är fängslande. Vi har noterat att 

inom de subkulturer vi nämnt – stekare, hippier, hipsters, punkare – är det bara den 

manlige stereotypen som verkar existera. Den självklara skildringen av en anhängare 

till kulturen beskrivs med de manliga attributen; frisyr, ansiktsbehåring, kläder. 

Således är det bara den manlige stereotypen som ironiseras och hånas på nätet. 

 

Att situationen är så här leder till att ojämlikheten vidmakthålls i samhället, och vi 

tycker att det är av värde att analysera könsmaktssystemen mellan vad som 

representeras maskulint och feminint i olika subkulturer, och gå djupare in på varför 

inte kvinnan syns. Kanske beror det på att samhället anser att det är män som ska – 

och ska fortsätta – skapa satir och humor, kanske vill man akta sig för att håna 

kvinnor på grund av det samhälleliga förtryck de redan fått utstå. 

 

Det här leder oss in på ämnet jämställdhet som stort. Vi ser att det inte bara är 

kvinnor som utesluts: Mörkhyade människor inom våra uppräknade subkulturer har 
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vi inte sett porträtteras. Det är svårt att veta om de finns, i och med att nätkulturen 

inte gett den allmänna publiken en sådan stereotyp. 

 

I det här sammanhanget går det att forska i minst två frågor. Dessa gäller antingen 

varför mörkhyade stängs ute från att få representera sin subkultur utåt, eller – om de 

inte ens finns – varför mörkhyade väljer att ta avstånd från att vara utmärkande eller 

udda. Samma frågeställningar kan gälla för kvinnorna.  

  



61 

 

 

 

11.0 REFERENSLISTA 
  

Clarke, J & Roberts, B. Subcultures, Cultures and Class(2006) i , Hall, S, Jefferson, 

T(red.)Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain 

[Elektronisk resurs] London: Routledge. 

Campbell, C. (1987). The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. 

[Elektronisk resurs]Oxford: Basil Blackwell. 

Dijk, T.A.V. (1980). Macrostructures: an interdisciplinary study of global structures 

in discourse, interaction, and cognition [Elektronisk resurs]. Hillsdale, N.J.: 

Lawrence Erlbaum Assoc. 

Ekström, M. & Larsson, L. (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. (2. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) 

Stockholm: Norstedts juridik 

Fiske, J. (1997). Kommunikationsteorier: en introduktion. (Ny, rev. uppl.) 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Greif, M., Ross, K. & Tortorici, D. (red.) (2010). What was the hipster?: a 

sociological investigation. New York: n+1 Foundation. 

Hall, S., Evans, J. & Nixon, S. (red.) (2013) Representation. (2. ed.) London: SAGE. 

Hall, S. & Jefferson, T. (red.) (2006). Resistance through rituals: youth subcultures 

in post-war Britain. (2nd ed., Rev. and expanded ed.) [Elektronisk resurs]. London: 

Routledge. 

Hammarén, N. & Johansson, T. (2009). Identitet. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 



62 

 

Hebdige, D. (1988[1979]). Subculture: the meaning of style. London: Routledge. 

Lander, C. (2003). Stuff White People Like A Definitive Guide to the Unique Taste of 

Millions New York: Random House Trade Paperbacks. 

Lander, C. (2010). Whiter shades of pale: the stuff white people like, coast to coast. 

Melbourne, Australia: Hardie Grant Books. 

Lanham, R. (2003). The Hipster Handbook. New York: Three Rivers Press 

Lindgren, S. (2009) Populärkultur: Teorier, metoder och analyser(2nd. ed.) Malmö: 

Liber AB 

Mande, J. (2010). Look at This F*cking Hipster New York: St. Martin’s Press. 

Storey, J. (red.) (2009). Cultural theory and popular culture: a reader. (4th. ed.) 

[Elektronisk resurs]. Harlow: Longman. 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

11.1 ARTIKLAR 
Berge, L. (2014, 2 feb, uppdaterad 2014-02-07). Die hipster scum! [Elektronisk 

resurs]. Svenska Dagbladet. Hämtad 2015-05-04, från http://www.svd.se/kultur/die-

hipster-scum_8951768.svd 

Brånfelt, B. (2015, 1 Maj). Hjälp, skägget är löst – och hipstern lever [Elektronisk 

resurs]. Sundsvalls Tidning. Hämtad 2015-08-03, från http://www.st.nu/noje/hjalp-

skagget-ar-lost-och-hipstern-lever 

Damberg, J. (2011, 30 jan, uppdaterad 2015-04-14). Livsstil till salu [Elektronisk 

resurs]. Svenska Dagbladet. Hämtad 2015-05-04, från 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/livsstil-till-salu_5902491.svd 



63 

 

Eriksson, M, Grétasdóttir, E. (2006) Something you can’t get anywhere else! – A 

Study of Hipsters’ consumption [Elektronisk resurs] 

(Masteruppsats/Master Thesis). Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, 

Stockholms Universitet. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:196377/FULLTEXT01.pdf 

MAASS, A*,  MONTALCINI, F and BICIOTTI, E (1997) 

On the (dis-)confirmability of stereotypic attributes [Elektronisk resurs]. European 

Journal of Social Psychology, 28, 383±402 (1998) 

DOI: 10.1002/(SICI)1099-0992(199805/06)28:3<383::AID-EJSP870>3.0.CO;2-Q 

Hämtad ur Databasen PRIMO med Fulltext 

Rightler-McDaniels, J & Hendrickson, E (2014) Hoes and hashtags: constructions of 

gender and race in trending topics [Elektronisk resurs]. Social Semiotics, 24:2, 175-

190, DOI: 10.1080/10350330.2013.859355 

Hämtad från databasen PRIMO med Full text 

Wiman, J. (2014, 1 feb). Hipster – var finns du? [Elektronisk resurs]. 

Göteborgsposten. Hämtad 2015-05-04, från 

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2263258-hipster-var-finns-du- 

wikiHow (2007, 29 juli). How to Be a Hipster [Elektronisk resurs]. Hämtad 2015-05-

04, från http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster 

Wiman, J. (2010, 18 juli). Hipstern – en ironisk rebell utan agenda [Elektronisk 

resurs]. Dagens Nyheter. Hämtad 2015-05-04, från 

http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/hipstern-en-ironisk-rebell-utan-agenda/ 

  



64 

 

 

  

BILAGA 1 - Livsstil till salu 

Livsstil till salu 

MASSKULTURDANDYS För hipstern är koll viktigare än pengar. Två 

nya böcker försöker ringa in den konsumtionsinriktade subkulturen 

där smakmarkörerna blir förlegade i samma stund de befästs. Världen 

ligger för deras fötter, men allt de vill är att klä dessa i rätt skor, 

konstaterar Jenny Damberg. 

30 januari 2011 kl 01:00, uppdaterad: 14 april 2015 kl 11:28 

Häromåret anställde Svenska institutet, en statlig myndighet med uppgift att öka 

omvärldens intresse för Sverige, en assistent åt gatumodefotografen Scott 

Schuman. Schuman, mer känd under sitt bloggalias The Sartorialist, var på väg till 

stan för att dokumentera Stockholms modevecka 2009. I det mejl som cirkulerade 

bland presumtiva uppdragstagare efterfrågades ”en assistent/ guide som hjälper 

honom att hitta till rätt visningar/fester/events/personer att fota. /…/ Personen 

ska vara, du vet, så där, ’creddig’.” 

Det är något väldigt svenskt, detta. Till och med staten är intresserad av att belöna 

hipsterns särskilda kunskap (”credd”). Men så är också den svenska – även den 

officiella – självbilden i mycket den av en nation av hipsters. Sverige: Ett 

”designintensivt” kreativt samhälle, befolkat av goda konsumenter. 

Visst, det är ett kreativt klasssamhälle – här finns något som heter ”Ullared”, där 

folk köper något de kallar ”Foppatofflor” – men det är ändå hit Kanye West, 

världens hippaste rappare, åker för att shoppa på Svenskt tenn och Acne. Här 

startas företag som tillverkar kulörta livsstilsstrumpor och företag som tillverkar 

kulörta livsstilshörlurar. Och Spotify! Vi är inte Norge, statsfinanserna knakar, vi 
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halkar efter i utbildnings- och levnadsstandardsrankningar. Men en sak har vi: 

koll. 

Sett till antalet googlingar är intresset för hipsters följaktligen störst i de 

engelskspråkiga länderna USA och Kanada, och därefter i Sverige. 

Vad är en hipster? På ett ytligt plan är det nästan omöjligt att säga, eftersom det 

handlar om en konsumtionskultur i ständig rörelse. Värdet hos ting är avhängigt 

hur ”rätta” de är för stunden (de kan ofta ha varit helt fel tidigare), men devalveras 

snabbt så snart för många gillar samma sak på samma sätt. 

I Sverige kartläggs smakmarkörernas förflyttning i SvD-serien ”Stockholmsnatt”. 

På veckonivå noteras glidningen från Köln-techno till surdegsbrödbak, från ett 

garderobsideal i linje med brittisk 20-talsöverklass till sovjetisk ubåtsman på 40-

talet. 

I USA görs jobbet framför allt av ironiska bloggar som ”Stuff white people like” 

(grundad 2008) och ”Look at this fucking hipster” (2009). Båda finns även 

sammanställda i presentboksförpackning. 

”Stuff white people like” är så populär att det nu har kommit en andra 

samlingsvolym, med undertiteln ”Whiter shades of pale”, där den kanadensiske, 

vite, akademikern Christian Landers fortsätter att ställa hipp, vit samtidskanon – 

tv-serierna ”Mad men” och ”Arrested development”, småskalig öl, egenodlade 

grönsaker – i skarpt förklarande ljus. 

Landers tilltal är folkbildande utifrån antagandet att det är värt att veta vad ”vita 

människor” (här ”högskoleutbildad medelklass med anspråk på att känna sig 

kulturellt och konsumtionsmässigt smart”, eller med ett ord: hipsters) gillar, 

eftersom det är en grupp med pengar och makt. 

Men den egentliga målgruppen är naturligtvis självspäkande hipsters. ”Whiter 

shades of pale” säljs på Urban outfitters, där hipsters handlar. Är det något vita 

människor gillar så är det när andra vita människor uppmärksammar deras försök 

att utmärka sig. 
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En vanlig kritik, eller snarare karaktärisering, av hipsters är att gruppen inte är 

riktigt på riktigt. Joe Mande, som står bakom ”Look at this fucking hipster”, 

karaktäriserade i fjol hipsters som ”ett speciellt släkte av vuxna bebisar” som ”klär 

sig som clowner och beter sig som idioter men förväntar sig att bli behandlade som 

intellektuella” när han intervjuades av DN. 

”En hipster är per definition en person som inte skapar riktig konst”, konstaterar 

Mark Greif, lektor i litteratur vid The New School i New York och redaktör för 

antologin ”What was the hipster? A sociological investigation”, i bokens inledning. 

”What was the hipster” är en specialutgåva från den Brooklynbaserade 

kulturtidskriften N+1, baserad på ett seminarium som redaktionen höll på The 

New School våren 2009, med det uttalade syftet att undersöka om det är möjligt 

att analysera en subkultur innan den är befäst. 

Ansatsen är lättsam, Mark Greif skämtar om tidskriftens eventuellt egna hipster-

status, och tilltalet till framtida forskare som kan tänkas intressera sig för 

hipsterns historia är i sig kuriöst. 

Men här finns samtidigt en ärlig vilja att försöka ringa in vad en hipster är, och hur 

denna typ uppstod i sin nuvarande inkarnation. 

Greif föreslår tre definitioner, varav två är mer av klassisk subkulturtyp, baserade 

på ting som amerikanska hipsters har favoriserat under de senaste tio åren och en 

vidare, där hipstern karaktäriseras som ett slags allmän frontlinjekonsument. Det 

är den klart mest giltiga, och givande. 

”Hipster” är ett tillmäle, något man kallas, inget någon kallar sig själv, annat än 

möjligtvis med en ironisk grimas. Detta är en avgörande skillnad mot klassiska 

subkulturer. De har utövare. Man är punkare, man lever hiphop. Hipsters är som 

alla andra – fast lite bättre. Det är följaktligen en konsumtionsbaserad, vit, manligt 

dominerad kultur. Den är i det närmaste global och går, med vissa variationer, 

igen i alla städer med lattegetton av Sofo-karaktär (dyrt kaffe, skivbutiker även år 

2011, begagnade kläder). 
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Som Greif skriver: ”Hipstern är en subkulturell typ som uppstår genom 

nyliberalism”. Uppkomsten och utbredningen av en hipstermentalitet tycks 

faktiskt vara en närmast oundviklig konsekvens i ett välfärdssamhälle statt i 

privatisering, där tryggheten undermineras och marknadskrafterna får större 

spelrum. Det handlar inte om att visa att man har pengar, det har man inte, det är 

inte en överklasskultur. Utan om att man har smak, att man kan värdera. Ju fler 

pr-byråer som arbetar med att styra smak och konsumtion som finns, desto fler 

hipsters, personer som försöker förekomma de trendanalysföretagsframtagna 

trenderna, kommer det att finnas. 

Hipster är annars ett ord med ett förflutet. De första som använde det var svarta 

amerikaner på 40- och 50-talet, innan medborgarrättsrörelsens genomslag. 

Begreppet var förbundet med ett stort mått av motstånd. Att vara hipster, att vara 

hipp, var att ha ett slags medfödd, intuitiv, kunskap om vad som var rätt, vad som 

var coolt, något som makten aldrig kunde komma åt. 

Att hipsterbegreppet kom i schvung igen, kring millennieskiftet, men nu som en 

utpräglat vit medelklasskulturs förhållande till marknaden, är intressant i termer 

av motstånd och makt. ”What was the hipster” går inte till botten med detta, 

många av analyserna strandar på att de utgår från en syn på hipster som en 

etablerad subkultur – med vissa fasta värden. 

Förutom det här att de är oäkta och ytliga kritiseras hipsters ofta för att försitta 

sina möjligheter. Hipsters ur de trygga välståndsgenerationerna födda på 70- och 

80-talet värderar en kreativ tillvaro högre än en inkomstbringande. De beter sig 

alltså som ett slags varje-mans-bohemer, masskulturdandys. Som om världen 

ligger för deras fötter, och allt de vill göra är att klä dessa fötter i rätt skor. 

”Hipstern representerar vad som kan hända vit medelklass, i synnerhet, och alla 

eliter, i allmänhet, när de fokuserar på sina egna nöjen – som de ser som vågade 

och konfrontativa – istället för att fråga sig vad som gör just dem berättigade till 

dem, och vem som verkligen får betala för att de ska kunna njuta av dem”, skriver 

Mark Greif, särskilt som hipsterns ”uppror” (hans citattecken) är ett uppror som 
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”gränsar till en samhällelig kamp som borde vara obligatorisk för alla som hatar 

auktoriteter”. 

Har hipstern den typen av agenda? Hatar hipsters auktoriteter? Nja. Knappast om 

man ser till stilen, där godsägare och kommunistiska revolutionärer är lika 

populära förebilder. Politik är en accessoar bland andra. Barack Obama har en 

plats i ”Stuff white people like”, mellan Wes Anderson-filmer och kaffe. 
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BILAGA 2 - Die hipster scum! 

Die hipster scum! 

I kväll startar tv-serien ”Söder om Folkungagatan”, en drift med 

ängsliga hipsters på Södermalm. SvD:s Lars Berge ställer sig frågan: 

Hur blev hipstern vår tids mest bespottade figur? 

2 februari 2014 kl 01:00, uppdaterad: 7 februari 2014 kl 14:39 

I höstas publicerade den amerikanska sajten Buzzfeed en lista med rubriken ”The 

24 most hipster things that have ever happened”. Toppade den gjorde ett foto på 

en gravallvarlig ung man i Karl Marx-skägg ridande på en kamel längs Skånegatan 

på Södermalm. Denne man råkar vara min vän Mattias Fransson. Han gör en av 

rollerna i ”Söder om Folkungagatan”, Femmans komediserie med premiär i kväll, 

om ett gäng innerstadsbor på jakt efter unik personlighet och en bärande affärsidé. 

Det framgår dock inte av Buzzfeeds lista. Sajtens 130 miljoner besökare i 

november trodde antagligen att vårdandet av sitt eget varumärke bland 

Stockholms hipsters har gått så långt att folk kastat sina fixed gear-cyklar för att i 

stället glida fram på vad beduinerna kallar ”öknens skepp”, det mest ursprungliga 

och autentiska färdsätt mänskligheten känner. 

I verkligheten bor Mattias i Västerbotten, ägnar sig åt fysisk komedi i 

teatergruppen Klungan och tränar triathlon. Han är ingen hipster. 

Eller? Är just detta i själva verket det mest hipsteraktiga man kan göra 2014? 

Ingen vet, eftersom ingen längre tycks kunna definiera exakt vad begreppet 

innebär. Är det en subkultur? En geografisk position? Ett konsumtionsmönster, en 

sexuell preferens eller kanske en sorts krydda? 
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Vi sänker rösterna när vi talar om detta över vår mikrobryggda IPA, så att inte den 

ständigt nytatuerade serveringspersonalen på vår favoritrestaurang i Hornstull ska 

höra vad vi pratar om. För så mycket har vi begripit att det enda som är mer 

hipsteraktigt än att rulla med ögonen åt andra hipsters, är att ängsligt undra om 

man kanske råkar vara en själv. Ingen normal människa vill bli kallad hipster. 

Oavsett var på den politiska skalan man befinner sig har begreppet blivit ett 

skällsord. Från höger: Din världsfrånvända flummare! Från vänstern: Jävla posör! 

  

Naturligtvis känner vi ursprunget till ordet hip. Vi vet att det härstammar från 

wolofspråket och betyder ungefär ”att öppna sina ögon”. Vi vet att det färdades 

från Västafrika på 1600-talet med de första slavarna. Vi har läst Norman Mailer. Vi 

vet att han argumenterade för att efter grymheter som atombomben och 

Förintelsen var allt som återstod för en desillusionerad ungdomsgeneration att 

under 50-talet utforska sitt själsliv och att lyssna på jazz. 

Men denna bakgrund rymmer ingen förklaring till den våg av fientlighet som just 

nu möter unga vuxna som söker efter identitet och sammanhang i världens 

metropoler. En fientlighet, inte bara i form av hånfulla kommentarer på nätet, 

utan även som rena handgripligheter ute på gatorna. I Berlin-stadsdelen 

Kreuzberg uppmanar lokala anarkister de boende att utsätta utländska besökare 

för rån och överfall för att göra området mindre attraktivt för hipsters. I Stockholm 

klottrades nyligen hipsterfientliga slagord på skyltfönstren till den populära 

hamburgergrillen Flippin’ burgers. I Brooklyn har en lokal konstnär placerat ut så 

kallade hipsterfällor, i form av björnsaxar gillrade med neonfärgade solglasögon 

och ölsorten Pabst Blue Ribbon, för att ”skydda kvarteren från angrepp”. I 

Köpenhamn blev den framgångsrike amerikanske gatukonstnären Shepard Fairey 

misshandlad. Över den beställda muralmålning han uppfört i Nörrebro klottrades 

budskapet ”Go home, yankee hipster!”. 

En tänkbar förklaring till hatet mot små upprullade sotarmössor och surdeg är att 

hipstern, som vi känner hen, mer än något annat förkroppsligar idén om den så 

kallade kreativa klassen. Enligt ekonomen Richard Florida kan frisinnade 
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kreatörer, obundna av traditioner, nationsgränser och politiska ideologier, få 

eftersatta områden i världens storstäder att blomstra. I dag används denna 

nyliberala fantasi som grund för i stort sett all modern stadsplanering. 

Resultatet är en våg av utförsäljningar och privatiseringar som fått hyror och 

bostadspriser att skena. De som främst kunnat berika sig på myten om den 

kreativa klassen är banker och fastighetsmagnater. I storstäder runt om i krisens 

Europa tvingas delar av medelklassen att flytta, eller belåna sig upp över öronen, 

när attraktiva områden rustas upp för att passa en mer köpstark målgrupp. 

Akademiker i den marxistiska skolan liknar gentrifieringen vid en sorts urban 

kolonialism. 

Samtidigt som nya områden erövras och görs trendiga slår arbetslösheten och den 

psykiska ohälsan bland Europas unga alla rekord. Marxismen kan erbjuda 

teoretiska förklaringsmodeller. Men de är ju rätt krångliga att ta till sig, särskilt 

när man egentligen mest vill ha någon att hata. För det är ju så medelklassen 

brukar göra i tider av kris och armod. Den riktar sitt raseri mot en minoritet i 

stället för mot eliten. Och vad är ett mer tacksamt mål än en grupp som ingen 

anser sig tillhöra? 

Die hipster scum! Ett kravmärkt hatbudskap som du utan problem kan bära på din 

t-shirt i ekologisk bomull. 
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BILAGA 3 - Hipster – var finns du? 

Hipster - var finns du? 

Händelsenytt från Storgöteborg 

För några år sedan var hipstern en tatuerad man i sotarmössa och skägg som bakade 

surdegsbröd. I dag är det en 1700-talssmed som stoppar korv och brygger öl. Eller? 

En sak är säker – en äkta hipster skulle aldrig kalla sig själv för hipster. 

Stigbergstorget en gråsölig vinterdag. Ett göteborgskt ösregn som aldrig upphör, nedför 

Stigbergs- liden skramlar spårvagnarna i hög hastighet. Det är torsdag och på Bengans fik 

serveras ärtsoppa och pannkakor för ”femti pix”, som det står på menyn i femtiotalssnitt. 

Kaféägaren Rikard Uddenberg lägger handflatorna på disken. Jag har frågat honom vad en 

hipster är och nu klurar han med rynkad panna. 

– En hipster är en person som inte haft en helt lätt uppväxt. Som var lite mesig i högstadiet och 

nu tar revansch genom att känna sig kulturellt överlägsen. 

Han ställer in en burk jordgubbssylt i kylen och fortsätter. 

– I Stockholm är de rent skräckinjagande nuförtiden, hänger runt Nytorget och ser ut som 

1700-talssmeder. Här i Göteborg kör hipsters den gamla Williamsburggrejen och ser ut som 

någon som var roadie till Lynyrd Skynyrd 1974, bandet du vet. Och så finns det förstås 

andralånghipstern som hänger på Truckstop Alaska. Göteborgshipsters är lite daterade eller så 

kör vi vårt eget race, helt enkelt. 

Jag noterar att Rikard använder ordet ”vi” och undrar försiktigt om han är en hipster. 

– Jo. Jag är nog det, någon slags gubbhipster. Jag tycker om att känna mig kulturellt 

överlägsen. Jag gillar att vara 40 bast och spela Lorde här i mitt kafé, liksom. 

Han viftar med den nyzeeländska sångerskans cd Pure Heroine. 

– Mitt kulturintresse, vad jag gillar för musik och film och böcker, det är grunden till hela min 

personlighet. Och jag vill gärna sprida evangeliet, det är ju typiskt för en hipster. Jag kan lätt 

sitta i en bar och bråka i en timme om huruvida Kanye Wests eller Daft Punks senaste album är 

bra eller inte. 



73 

 

Rikard flinar, plockar upp den fulla soppkantinen och balanserar ut i fiket. Återkommer och 

måste påpeka att hipsters är otroligt föränderliga. Att trender som fanns för några år sedan 

redan har blivit för breda för att anses vara hipster. 

– En kille med skägg, rutig skjorta, tatueringar och sotarmössa, det tycker jag snarare är en 

helt rimlig svenne, säger han. 

Rikard konstaterar att hipsters får en del skit nuförtiden, trots att de faktiskt är engagerade 

människor som skapar bra saker i en stad. 

– Men hipstern kommer att vinna i slutändan, det är jag övertygad om. 

Det finns ingen helgjuten förklaring av begreppet hipster men kärnan är en ung och mycket 

trendmedveten person. Själva ordet kommer från amerikanska hip eller hep, som i hepcat, ett 

amerikansk subkulturellt 1940-talsbegrepp som syftar på någon som har koll. På den tiden var 

hipster en person som lyssnade på jazz, såg cool ut och hade en avslappnad syn på droger och 

sexualitet. 

Dagens hipster är mer svårdefinierad. Det kan beskrivas som en undergroundstil som uppstod i 

USA och i Sverige började man prata om hipsters i breda kretsar för fem, sex år sedan. För ett 

par år sedan exploderade begreppet. Stereotyperna växte fram: av män med sotarmössor, 

tatueringar och helskägg som bakade surdegsbröd och mekade med sina fixed gear-cyklar. Av 

unga storstadsmänniskor som klädde sig i 90-talsvintage, upphöjde grafisk formgivning till 

konst och semestrade i Williamsburg i New York och Shoreditch i London. 

Den amerikanske komikern Joe Mande har beskrivit det som att ”alla hipsters uppfattar sig 

själva som speciella och unika. De bara råkar manifestera sin exklusivitet genom att bete och 

klä sig på exakt samma sätt”. Hipstern har kallats för ”en ironisk rebell utan agenda”. För den 

som googlar växer bilden fram av en medveten trendsättare som bygger sin identitet genom 

medvetna val, god smak och förmågan att värdera. I kölvattnet följer en bred grupp som ivrigt 

anammar trenderna. Sotarmössor och plastbågade glasögon pryder i dag mängder av huvuden 

och att handla på Myrorna är inte konstigare än att gå till H&M. Vissa hävdar att hipstern banat 

väg för en friare syn på stil. Att vi är mindre ängsliga i dag. 

Stefan Nilsson, trendexpert och föreläsare, säger att hipsters kan beskrivas som en subkultur 

och att sådana alltid varit viktiga i samhället, eftersom de fungerar som bärare av nya idéer. 

Typiskt för hipsters är att aktiviteterna – som att baka surdegsbröd eller brygga öl – är minst 

lika viktiga som utseendet. 

– Du är din hobby, helt enkelt, säger Stefan Nilsson. 

Han tycker att hipsters tyvärr är en ganska homogen grupp och förknippar dem med 

gentrifiering, social statushöjning av ett område. 
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– Det är inte precis en mångfacetterad subkultur utan en ganska avgränsad grupp bestående av 

vit medelklass. Det handlar mycket om ett nordeuropeiskt kulturarv. När man pratar om 

korvstoppning är det svensk korv, inte turkisk eller jugoslavisk, liksom. Och hipsters är nog 

tyvärr mer måna om att vara coola än om att bli mer inkluderande. 

Men det finns mycket positivt med hipsters också, tycker han, och beskriver nyfikenheten som 

deras största drivkraft. 

– Det handlar inte om några skrytritualer utan de är genuint nyfikna och intresserade av att lära 

sig. Hur fan stoppar man korv? Hur blir det om man syltar gurka? Och de är nyfikna på vad 

andra gör, både i sin egen omgivning och i andra städer. Vissa kanske tycker att det är ett 

osunt överintresse men de går verkligen upp i saker. 

Det är strax före öppning på Sharper Barbershop i Linnéstaden och Homan Taghizadeh sätter 

ner några koppar espresso på glasbordet och kliar sig i skägget. Första gången han blev kallad 

hipster var för några år sedan, av tjejerna i kafét mitt emot. 

– Jag tror att det hade med mitt skägg att göra. Nuförtiden har ju den trenden spridits, i dag 

har alla skägg, säger Homan. 

En efter en kliver de andra frisörerna in genom dörren. En av dem är Jesper Wadh, som är 

klädd i retrosneakers, stuprörsjeans, stickad tröja och sotarmössa och vars överläpp pryds av 

en trendig mustasch. 

Efter att de första kunderna fått sig en kopp espresso börjar frisörerna jobba. Snacket kretsar 

kring hipsters. Frisören Sara Carlberg säger att hipsterns yttre kännetecken spridit sig och blivit 

en bred trend. Att det inte är säkert att man är en hipster bara för att man ser ut som en. 

– Ingen av oss som jobbar här kvalificerar sig som en riktig hipster, faktiskt. Det skulle vara 

Jesper möjligtvis. 

Jesper protesterar. Påpekar att hans upprullade mössa inte alls är någon hipstermössa eftersom 

han ”har den nedanför öronen”. 

– Hipsters har Nudiejeans, säger han, raw denim som de aldrig tvättar. De bara vädrar dem 

eller lägger in dem i frysen. Och så stoppar de korv, konstaterar han och bakar in kunden Peter 

Hiltunens ansikte i en varm fuktig handduk. 

– Det gör faktiskt jag. Stoppar korv alltså, mumlar Peter inifrån frottépaketet. 

Listan växer, alla har exempel. Hipsters brygger öl i vardagsrummet. Tränar crossfit. Dricker 

kaffe på Bar Centro och öl på Kino. Lyssnar på vinylskivor, har New balancesneakers och 

tatueringar. Instagrammar snygga miljöer och erkänner aldrig, aldrig att de är hipsters. 
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– De är typiska individualister som har behov av att vara unika. Därför skulle de aldrig beskriva 

sig själva som hipsters, konstaterar frisören Martin Söderberg. 

En som ändå vågar göra det är Malin Skogberg. Hon är grafisk formgivare, illustratör och 

serietecknare och hennes serie Lenin 414 har bland annat publicerats i Tidningen Centrum. 

Huvudpersonen Lenin Larsson är en hipster från Majorna. 

– Allt hon gör är hämtat från mig men hon är en mer tilltwistad hipster, säger Malin. 

Lenin vill bli konstnär, klär sig i en blandning av second hand och Weekdaykläder, hänger på 

Pustervik och ”känner alla på Café Publik”. Fotar selfies med mobilen på Hagabions toalett och 

ser minst tjugo filmer på Filmfestivalen varje år. 

– Det mesta stämmer nog in på mig. Jag har inte lika bra koll på de absolut senaste 

musiktrenderna, jag hänger inte på de mest obskyra musikbloggarna där jag kan nörda ner mig 

i de mest extrema mash-upsen … Men jag är intresserad av musik, absolut. 

Malin Skogberg hänger på Pustervik och Publik, hon har inrett tvåan i Majorna med loppisfynd, 

väggarna pryds av trendiga skolplanscher och köksbordet är mitt i en process av avancerad 

spraymålning med svart och guld. Hon har ett konstnärligt yrke och är intresserad av musik, 

film och kultur. Alltihop rätt så hipster, erkänner hon. 

Hon tycker också att det estetiska är essentiellt. Det är viktigare att en sak är snygg än praktisk 

och hon lägger stor vikt vid hur miljöer och rum känns och ser ut. Malin menar att det finns en 

viss hipsterestetik: retrogrejen, loppisfynden och gärna de där udda sakerna som ger 

inredningen credd. En hipster lyfter gärna fram någon pryl som köptes på en marknad i 

Williamsburg i Brooklyn för några år sedan, när området var nytt och hippt. 

– Herregud, det är så lätt att låta dryg men … jag var i Williamsburg 2006 och det känns som 

att det redan då hade haft sin hippa peak. Nu står det om Williamsburg i Aftonbladet minst en 

gång i månaden, säger Malin och skrattar. 

En tidig januarikväll kliver vi in i den karaktäristiska lokalen på Café Publik på Andra Långgatan: 

dämpat ljus, bord med sönderkarvade träytor och vimplar i taket. En halvtrappa upp sitter 

Agnes Sörensen och Johanna Löfgren. Båda bor i Stockholm men Agnes har tidigare bott i 

Göteborg och åker ofta tillbaka. Då går hon nästan alltid hit, till Publik som hon säger är 

”Göteborgs mesta hipsterställe”. Hon gillar det röda ljuset och att de har hennes favoritöl, 

Brooklyn East India Pale Ale, på fat. 

– Jag är en hipster, antar jag. Jag tillbringar nästan all min tid på Söder trots att jag bor i 

Bromma. Jag tycker om butikerna, byggnaderna, människorna, det ser ut som ingen 

annanstans i Stockholm. Och jag ska på semester till Berlin för femte gången. Rätt så hipster, 

säger Agnes. 
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För några år sedan hade hon tagit beskrivningen hipster som en komplimang. I dag har 

begreppet fått en annan klang. 

– Lite som med ordet emo, det gick från att vara bara en beskrivning av en livsstil till något 

väldigt bespottat, säger Agnes. 

– Men du, Agnes, var ju hipster långt innan vi ens hade hört ordet, säger Johanna. 

Agnes garvar. 

– Det där är ju sjukt hipster att säga. 

Björn Werner är Göteborgsredaktör på Nöjesguiden, ett gratismagasin som ”tror på den goda 

smaken”. Han säger att hipsters ser olika ut i olika städer men att grunden är densamma: 

någon som vill manifestera sin unika stil genom egna val och medveten smak. Generellt säger 

han att hipsters är 80-talister från medelklasshem – en generation av individualister som vuxit 

upp med idén om att allt är möjligt och att de kan göra vad de vill. 

– Det ironiska är ju att de ändå väljer att göra likadant så på något sätt blir de ändå 

kollektivister, bara mer ensamma. Trots att de har en massa jämlikar. 

Han tror dock att man kanske missar någonting genom att bara använda hipster som begrepp. 

– Egentligen kanske det mer handlar om klass, om en övre medelklass som alltid varit 

kulturbärande. Folk som har pengar och bor i Linnéstaden har alltid suttit på det kulturella 

kapitalet. Det finns kanske mer bakom hipsterbegreppet än bara ytan. 

Problemet för hipsters är att de absolut inte vill framstå som att de bara ”köpt in sig” på en 

livsstil. Det går emot tanken om det medvetna valet och målet att göra precis det man själv vill, 

menar Björn Werner. Han säger att hipsters i Göteborg generellt är lite yngre och ägnar sig mer 

åt alternativkultur, medan Södermalmshipsters är äldre och framför allt har mer pengar att 

lägga på dyra hobbies, exklusiva kläder och resor till creddiga platser. En typisk 

Göteborgshipster beskriver han som en person mellan 20 och 25 år som pluggar på Humanisten 

och tillbringar kvällarna på Publik, Bar Kino eller nyöppnade Holy Moly på Andra Långgatan. 

Eller i Kaffebaren eller Absinten på Yaki-Da. En typisk hipstergrej, säger han, är att krångla till 

saker. 

– Som att ta en enkel grej som hamburgare och göra dem på ett väldigt krångligt sätt. 

Hamburgarrestaurangen The Barn, som öppnade i höstas, satsar på ett svenskamerikanskt till-

baka-till-rötterna-koncept. Lokalens interiör består av en gammal lada från Skaraslätten, menyn 

präglas av utvandrarna-romantik och är en blandning av rustika hamburgare och rätter som 

långbakad grissida. 
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En stimmig fredagskväll sitter Niclas Jacobsen Holvik i restaurangens bottenvåning med några 

vänner och smuttar på en fatöl. 

– Hipster, det är väl ett töntigt begrepp. Jag bodde i London länge och när jag kom tillbaka för 

några år sedan pratade plötsligt alla om hipsters, säger han och sätter sig tillrätta på barstolen. 

De fyra vännerna har en rätt så klar bild av vad en hipster är. En extremt medveten person, 

någon som gör hemmagjord müsli, lyssnar på Status Quo ironiskt och har 1920-talsyrken som 

smed eller bagare. 

– Jag skulle kunna tänka mig en slaktare också, säger Marcus Alvegren, någon som har ett fint 

förkläde och styckar dyrt ekologiskt kött. 

Hipsters har skägg, enas de om. Sotarmössor och glasögon. Niclas som har alla tre kliar sig 

tveksamt i nacken, tycker att Magnus Bengtsson som brukar gå till Sharper Barbershop är mer 

hipster. 

– Men du då, du har ju för fan simborgarmärket på kavajslaget. Det om något är väl hipster, 

kontrar Magnus. 

Niclas ler ett pillemariskt leende, vidhåller att han inte är det. 

– Det finns något ytligt där som jag inte känner igen mig i. De bryr sig inte om ett skit förutom 

snygga kaffelöv i cappucinon och sådant. Onani på ingenting. 

Vid ett bord en bit bort sitter Caroline Wetterling, som har en annan syn på saken. Hon tror att 

det går djupare än ytliga attribut som skägg och stickade tröjor. 

– Det är i alla fall inte grunden. Det handlar mer om en förkärlek för det som är gjort med 

eftertanke och passion, att uppskatta när någon lagt mycket tid på att skapa en skön stämning 

eller roliga detaljer. 

Hennes pojkvän Alexander Graan håller med. 

– Hipstern är på jakt efter det genuina och personliga och väljer bort de stora kedjorna och det 

massproducerade. Det är väl mer en livsstil än en trend, tycker jag. 

Marcus Martinsson, en av de fyra killarna som driver The Barn, säger att det absolut hänger en 

del hipsters på restaurangen. Matnördar och hamburgerfantaster som instagrammar sina 

tallrikar innan de börjar äta. Han ser det som positivt. 

– Man ska komma ihåg att hipstervågen verkligen har ökat medvetenheten kring mat och 

dryck. Det har blivit trendigt att köpa lokalproducerade och ekologiska råvaror. En bra 

konsekvens, tycker jag. 
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Henke Bengtsson bläddrar med tummen på telefonskärmen. Ölflaskor med stjärnor och 

rankingsiffror fladdrar förbi, det är Henkes lista i appen Beer Buddy över vilka ölsorter han 

smakat. 

– Man scannar bara flaskans streckkod med telefonen. För några veckor sedan höll jag på att bli 

diskad i ett pub quiz för att jag tog upp telefonen men jag skulle bara scanna min öl, säger han 

och skrattar. 

Henkes ölintresse väcktes för tre, fyra år sedan. Det började med julöl och därifrån halkade han 

in på IPA-sorterna. Men det var först för något år sedan som det eskalerade och övergick i rent 

nörderi. Numera hänger Henke på sajter som ratebeer.com och portersteken.se. Prenumererar 

på ett stilrent magasin om hantverksöl och tillbringar timmar med att hitta precis den porter 

eller ale som passar bäst att dricka till en viss maträtt. I julas provade han 40 olika sorters julöl. 

– Jag gör nördigare saker, helt enkelt. Som att sätta mig i bilen och åka till ICA Åkered i 

Frölunda bara för att jag vill testa en viss sorts folköl. 

Men även om ölintresset är nytt, har Henke alltid haft en förkärlek för nörderi och trender. För 

honom började det med musik, sedan film, kläder, vinylskivor. Just nu är det mat och dryck, 

det kom med hela gör-det-själv-trenden, säger han. 

– För några år sedan tyckte jag att det var coolt att säga att jag hade köpt någonting. I dag är 

det mycket roligare att kunna säga att jag gjort någonting. 

Självklart brygger han öl hemma, säger han och fyrar av ett leende. Går och hämtar ett par öl i 

kylen, placerar de bruna flaskorna med designade etiketter på köksbordet. Återigen: charmen i 

att få bjuda på något han gjort själv. 

Begreppet hipsters funderar Henke inte så mycket över. Han säger att det väl alltid gått trender 

och att man nu helt enkelt tycks ha satt ord på fenomenet. 

– Innemänniskor sa man förut. Folk som har lite koll på vad de håller på med, vad de äter, 

lyssnar på, pratar om. Som tycker att det är roligt att ha koll. 

Sedan finns den där lite negativa klangen i begreppet, ett stråk av självupptagenhet eller av att 

försöka vara något man inte är. Kanske, säger Henke, handlar det helt enkelt om jantelag. Själv 

erkänner han att ölbryggningen är ett hipsterintresse, men skulle ändå aldrig använda hela 

epitetet på sig själv. 

– Jag känner mig snarare som en helt vanlig Majornafarsa. Fast det kanske är precis det som är 

hipster. 

• 
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Mer hipsters. I morgon är det premiär för Kanal 5:s nya humorserie om Stockholmshipstern: 

Söder om Folkungagatan, med Nour El Refai och Björn Gustafsson i två av rollerna. 

HIPSTERTRENDER 2014 

Baserat på vad de intervjuade uppgett, gissar Två Dagar att årets hipstertrender blir: 

• 90-talskläder. Bomberjacka och platåskor håller än, även om det funnits ett tag. 

• Frukttryck på kläderna. En 90-tals-tröja med en ananas kan bli helrätt. 

• Hawaiiskjortor. Ironiskt, givetvis. 

• Koreansk eller mexikansk mat. Gärna i kombination. 

• Ölbryggandet håller i sig. Nya do-it-yourself-trender kan bli egengjord müsli och saft. 

• Att laga mat med öl. 

• Att laga barnmat – mat som man åt när man var barn, fast i välgjord hipstervariant. 

VAD ÄR EN HIPSTER? 

Nicola Maniette 35 år, ljudtekniker, Göteborg: 

-En väldigt medveten människa. Medveten både om sig själv och om samhället i stort. 

Miljöintresserad och lite konstnärligt lagd. Stereotypen är en kille med sotarmössa och 

tatueringar, den där nidbilden liksom. En del hipsters är väldigt fåfänga. De hänger mycket på 

Andra långgatan och området däromkring och i vinylbackarna på Bengans. Själv är jag ingen 

hipster, jag stoppar inte korv och så där. 

Andrea Hallgren 28 år, jobbar på Bengans skivbutik, Göteborg: 

-En hipster är extremt trendkänslig. Det är viktigt för dem att ha det nyaste modet, så nytt att 

det nästan inte slagit än. De har fokus på att ses som jävligt hippa och har stenkoll på trender, 

vilken öl man ska dricka just nu och vilket drop coffee som är hetast och så där. Snubbarna har 

väl oftast mustascher. Annars är det svårt att säga hur hipstern ser ut, det varierar ju hela 

tiden. Men jag känner i alla fall igen dem när jag väl ser dem. 

Joakim Albrektsson 44 år, projektledare, Göteborg: 

-En storstadsboende och mycket medveten människa. I Göteborg hänger hipsters på Järntorget, 

i Stockholm på Nytorget. På sommaren går de på Way out west i Slottsskogen. Nuförtiden gör 

de egen saft och så stoppar de fortfarande korv, va? Surdegsbröd tror jag är lite ute, däremot. 

Generellt är de väldigt modeintresserade och lite ytliga. Det finns en viss ängslighet över 

hipsterkulturen. Det är väl en kostym liksom många andra helt enkelt. 
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Ylva Barr 24 år, arbetar med teater, Göteborg: 

-En person mellan ungefär 18 och 30. De ser ut på ett visst sätt och följer ett antal koder, en 

viss sorts klädkod, en viss typ av kulturkod och så vidare. De har glasögon med plastbågar, 

upprullad sotarmössa, rutig skjorta och jodphurs. Och så hänger de på Publik. En hipster tar 

väldigt illa vid sig om man kallar dem för hipster, de vill inte vara det. Det handlar nog om att 

de vill eftersträva det unika, inte framstå som att de försöker se ut som någon annan. 

Ida Saapunki, 29 år, jobbar på matematikföreningen Intize, Göteborg: 

-Oj, vad svårt. Jag ser framför mig en kille med smala byxor, stuprörsjeans och en mössa som 

sitter så där högt på huvudet. I Göteborg hänger hipsters nog i området kring Andra Långgatan 

och Järntorget. De är väl varken coola eller fåniga, jag har ingen riktig uppfattning om det. Men 

jag tror att för hipsters handlar det mycket om vad de vill vara, de vill stå ut lite och uppfattas 

som unika. Både i stilen och till sättet. 

Johanna Wiman 
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BILAGA 4 - Hipstern - En ironisk rebell utan agenda 

Hipstern – en ironisk rebell 

utan agenda 

Uppdaterad 2010-07-18 11:16. Publicerad 2010-07-18 11:10 

De har spritt sig från New York till Europa. De klär sig i 

neonfärgade kläder och hornbågade glasögon. De kallas 

hipsters. Men vilka är de? DN:s Matilde Sköld har frågat 

författaren Joe Mande. 

”Hipsters.” Norman Mailer använde begreppet om vita män som dansade till svart 

jazz på 1940-talet. Jack Kerouac kallade fritänkande själar inom 1950-talets 

beatgeneration för hipsters. Och på Wikipedia beskriver man 1940-talets hipsters 

som typer med ”avslappnad attityd, sarkastisk humor, självpålagd fattigdom och 

avslappnade sexuella koder”. Vilket passar väl in även på vår nutida hipster. 

Den kvinnliga 2000-talshipstern är blek ochsmal med långt ostajlat hår eller kort 

pojkfrisyr. Den manlige hipstern är lika blek och smal med färgglada tajts. Tänk 

”Flashdance”, hornbågade glasögon, Lars Orup och ironiska mustascher, tänk 

Hitler alternativt Poirot. Eller tänk brunbrända och uppumpade guidos och deras 

devis GTL – Gym, Tan and Laundry (se MTV: s dokussåpa ”Jersey shore”) och 

vrid det 180 grader. 
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Jämfört med andra subkulturer innehåller hipsterkulturen ovanligt låga halter av 

testosteron och aggressivitet – för dem som är måna om att kunna skilja 

heterosexuella män från homosexuella män är den manlige hipstern en högst 

oroande figur. Det beror på att hipsterkulturen utgörs av 80-talister för vilka 

machismo är hopplöst ute, men också för att den består av en nöjd medelklass 

med högskoleutbildning, till skillnad från exempelvis punken, modsen eller 

hiphoppens initiativtagare. 

Det har talats mycket om 80-talisternas brist på samhällsengagemang, att de 

ställer sig utanför de stora ismerna och skyr kollektivet. Hipstern är onekligen ett 

barn av sin tid, för att inte säga en karikatyr av tidsandan. Hipsterns hjärtefrågor 

är att intellektualisera mode och uppvärdera grafisk formgivning till konst. Karaktä 

ristiskt för hipstern är att han inte kallar sig själv för hipster, han snarast skyggar 

inför termen. Förklaringen är enkel: om du erkänner att du är en hipster erkänner 

du att du är en del av en grupp och förlorar på så vis ditt anspråk på individualitet. 

– Alla hipsters uppfattar sig själva som speciella och unika. De bara råkar 

manifestera sin exklusivitet genom att bete och klä sig på exakt samma sätt, säger 

Joe Mande. 

Joe Mande är komikern från New York som startade den populära bloggen ”Look 

at this fucking hipster”, med bilder på hipsters med tillhörande kommentarer, som 

även givits ut i bokform. Idén till bloggen fick han förra året när hans föräldrar var 

på besök. 

– Min pappa var helt förvirrad av alla typer som promenerade omkring i mitt 

kvarter. Jag försökte förklara att de var hipsters, men ju mer jag förklarade, desto 
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mer förvirrad blev han. Bloggen var från början ett skämt mellan honom och mig, 

ett sätt att hjälpa honom att förstå vad en hipster är för något. 

Men snart blev Joe Mande en del av den trend där en bloggare startar en enkel 

hemsida, får tonvis med besökare och blir erbjuden ett lukrativt bokkontrakt. Att ge 

ut en bok har aldrig varit hans mål. Det var först när bloggen blev så pass populär 

att en kille i New York började gå runt till förlagen och säga att det var han som låg 

bakom ”Look at this fucking hipster” som Mande kände sig tvungen att agera. 

– Det slutade med att jag skrev på ett kontrakt för att förhindra den där idioten från 

att få ett. Det var ett defensivt beslut kan man säga. 

Subkulturer har vanligtvis en politisk agenda, men hipsters verkar undvika all 

form av politiskt engagemang. Vad beror det på tror du? 

– Jag vet inte om de nödvändigtvis undviker det.De har inte tid helt enkelt. Att vara 

med i ett kickball-lag kan ta upp mycket av din tid. 

Många irriterar sig på hipsters, varför då? 

– För att de klär sig som clowner och beter sig som idioter men förväntar sig att bli 

behandlade som intellektuella. Det är väldigt irriterande. 

Etablerade tidningar i USA och England har börjat använda ”hipster” som ett 

generellt begrepp för en ung modemedveten typ. Kanske låter sig termen lätt 

lånas ut just på grund av hipsterkulturens brist på politiskt innehåll. Men också för 
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att det ligger i hipsterns natur att hela tiden anamma det nya och släppa taget om 

det gamla i ett ständigt flöde, som tankarna när man mediterar. ”Hipstern kan 

bygga en identitet efter formen av ett collage eller en spellista på en Ipod”, skriver 

Time Out New York. Cyniker skulle säga att det beror på hipsterns brist på kärna 

och innehåll. 

– Hipsters är inte en benämning på unga människor generellt, utan på ett 

speciellt släkte av vuxna bebisar. När du väl vet vad du ska leta efter är de ganska 

lätta att identifiera, säger Joe Mande. 

De senaste 20 åren har subkulturer fått allt svårare att hålla liv i sina 

undergroundkvaliteter i och med att stora klädföretag blivit proffs på att använda 

sig av ”gatans trender” för att kränga lågkvalitativa, nyslitna, överprisade kläder. 

”Numera undviker jag till och med att ha på mig en rejält sliten bandtröja på stan 

eftersom någon skulle kunna tro att den är nytillverkad”, skrev Fredrik Strage här i 

DN (14/5). 

Hipsterns belackare menar att hipstern aldrig varit något annat än mainstream, att 

American Apparel är hönan och hipstern är ägget. ”Hipstern är inte så mycket en 

subkultur som en konsumentgrupp som använder sitt kapital till att köpa 

innehållslös autenticitet och upprorsanda”, enligt det kanadensiska magasinet 

Adbusters. Med tillägget: ”De konsumerar coolhet snarare än att skapa det.” 

Är hipsters hotade av anknytningen till American Apparel och Urban 

Outfitters eller omfamnar de den tvärtom? 
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– De omfamnar den i allra högsta grad. De är dit de går för att shoppa. Jag hoppas 

bara att de köper min bok, ironiskt eller icke-ironiskt, när de är där, säger Joe 

Mande. 

Kan någonting gott komma av hipsterkulturen, trots dess apolitiska agenda. Bidrar 

de med någonting utan att vara medvetna om det? 

– De positiva effekterna av hipsterkulturen kommer att ge sig till känna först när 

hipsterns avkomma träder in i arbetslivet. Det enda sättet som deras barn kan 

göra uppror på är nämligen genom att bli ärliga, osjälviska, hårt arbetande 

medlemmar av samhället. 

Det har talats en hel del om hipsterns död? 

– Det är antagligen ett önsketänkande. 

Men många talar ju om ironins död och det borde väl ändå innebära slutet på 

hipstereran? 

– Ironins död? Jag har just skrivit en bok som förlöjligar hipsters, som nu säljs på 

Urban Outfitters och köps av hipsters. Jag tycker att ironin verkar må alldeles 

utmärkt. 

MATILDE SKÖLD 
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BILAGA 5 - Hjälp, Skägget är löst - och hipstern lever 

Hjälp, skägget är löst – och hipstern 

lever  

Publicerad 2015-05-01, 08:00 

 

Hipstern dödförklarades för ungefär ett år sedan, alltså själva hipstertrenden, med allt 

vad det innebar (eller, egentligen: innebär). 

Nyheten om hipsterns plötsliga död skakade en generation intellektuella vita 

medelklassmän som hade det gemensamt att de inte ansåg sig ha något gemensamt 

med någon annan. 

För er som inte hänger med, en kort beskrivning, direkt från wikipedia: 

En hipster är en ung, trendmedveten medelklassperson som hör till en 

undergroundstil. Sedan 1990-talet har hipstern ofta förknippats med skägg, 

hornbågade svarta glasögon, vintagekläder, återvinning och cykling. De är ofta 

ointresserade av politik. 

En annan, något förenklad, beskrivning:  

En hipster har skägg, upprullade jeans, mössa. 

Enligt forskare på australiensiska University of New South Welsh gick det att se att 

hipstereran över i reklamfilm och tv-serier. 

Nu är ju inte Ica-Stig någon hipster precis men i övrigt vimlar det av hipsters i 

reklamfilmer och tv-shower. 

Annars räcker det med att strosa nerför Götgatan på Söder i Stockholm, den svenska 

hipsterkulturens trendkänsliga centrum, för att inse att snacket om hipsterns död är 

tomt prat. 



87 

 

Hipstern lever i högönsklig välmåga. 

Det finns i dag sannolikt fler unga och medelålders män med hornbågade glasögon som 

hänger över en Pabst Blue Ribbon vid en bardisk med fixien fastkedjad i en lyktstolpe 

på gatan utanför än det finns unga singer/songwriters med gitarr – och den kategorin 

är ständigt i ökande. 

Söderkisarna som sitter där har paus från reklamfilmspelningar eller  

Det den aspirerande singer/songwritern ofta har gemensamt med hipstern är skägget. 

Och då är vi framme vid pudelns kärna för det var skägg den här krönikan skulle 

handla om, egentligen. 

Precis som hipstern dödförklarades även skägget som trend förra året. 

Skägg var, hette det, ute, passé, totalt fel. 

I dag vet vi ju att den profetian inte var sann. 

Okej, trenden med ansiktsbehåring hade en peak, i alla fall i media, för något eller 

några år sedan, då vi till och med tävlade om skägg i mustaschkampen och liknande. 

Men skägget har inte fastnat i brevlådan eller nåt sånt om nån trodde det. 

Skäggbloggar växer, sajter som tipsar om vård och grooming frodas på nätet,  

Så sent som häromdagen publicerades en insändare av en slätrakad debattör som 

ständigt behövde visa legitimation på Systemet medan yngre skäggiga grabbar kunde 

handla hur som helst. 

Förr skrattade man åt brats. Nu skrattar man åt hipsters sa forskarna i fjol. Nu kanske 

det är läge säga så här: Förr skrattade man åt hipsters. Nu skrattar man åt forskare. 

Björn Brånfelt 
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BILAGA 6 - How to be a Hipster 

How to Be a Hipster 

Five Parts: Hipster Fashion Hipster Health Hipster Lifestyle Indie Entertainment Socializing 

Hipsters are people who enjoy clothing, music, food and activities outside of the 

social mainstream. If you want to embrace a lifestyle of independent music labels, 

vintage clothes, and artisanal coffee, start at Step 1 below will tell you how. 

Quick Tips 

Support independent clothing stores, not mainstream consumer brands. See 

pictures and details. 

Keep hair casual or a statement of your own style, not imitations of society's 

beauty standards. See pictures and details. 

Try a vegetarian, eco-friendly, or local diet. See pictures and details. 

Reuse found objects and used clothing. See pictures and details. 

Educate yourself. See pictures and details. 

Explore indie music. See pictures and details. 

Learn hipster lingo and humor. See pictures and details. 

http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#clothes
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#clothes
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#clothes
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#hair
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#hair
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#food
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#food
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#reuse
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#reuse
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#educate
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#educate
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#music
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#music
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#lingo
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#lingo


89 

 

  

Part 1 of 5: Hipster Fashion 

  

1. 

Dress like a hipster. Fashion is just as important as your taste in music. While 

shopping at vintage stores remains a staple for many hipsters, this is not a given, 

nor does it need to be a part of the hipster wardrobe. 

○ Avoid buying labeled gear from stores run by the label itself (so very 

not nice consumerism). Instead, look for independent retailers 

because supporting obscure retailers is "totally deck". For example, 

buy from local mixed fashion stores near you. 

○ Be sure to assess what you're wearing. Are you layering? Are you 

buying local? What's the color or specific style this season? Are you 

advertising something on your shirt that hipsters identify with? 

2. 

Wear skinny jeans, especially of bright colors or patterns. These can be for 

anyone of any gender identity. Hipster men tend to be as skinny as the women. 

○ Note that guy hipsters actually probably wear skinny jeans more than 

the girls (girls prefer leggings) 

○ Alternatively, for women, high-waisted pants (a.k.a. "mom jeans") 

may also be worn. 
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3. 
Wear glasses. Hipsters love ironic eyewear such as shutter shades, oversized 

plastic framed glasses, Buddy Holly glasses, and most commonly authentic Ray 

Ban Wayfarers in all the colors of the rainbow. 

○ Some hipsters wear eyeglasses even though they have 20/20 vision! 

In this case, pop out the lenses or make sure they're just regular 

glass. 

4. 

Wear ironic tops. For tops, the following are good picks: band shirts such as Pink 

Floyd, Metallica, Van Halen, etc, plaid shirts, cowboy shirts, flannels, and anything 

in gingham, plaid, checkers, paisley, vintage florals. 

○ Many hipsters sport tops with appliques, images of animals or 

forests, other images, characters from children's TV, and ironic 

sayings or even book covers. 

○ Fitted hoodies are perfect, too. 

5. 

Dress vintage. Consider a vintage floral or lace dress. Granny's closet is definitely 

a good source; however, you should know how to sew and restyle vintage clothing 

to fit you. 

  

http://www.wikihow.com/Dress-Geek-Chic-(Men)
http://www.wikihow.com/Dress-Geek-Chic-(Men)
http://www.wikihow.com/Wash-a-Zipper-Hoodie
http://www.wikihow.com/Wash-a-Zipper-Hoodie
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6. 

Find suitable footwear. Hipster shoes include cowboy boots, combat boots, 

vintage shoes, unusual shoes, and a range of flats. 

○ Converse are no longer hipster. They look great and you can wear 

them pretty much anywhere, but since everyone wears them, they 

aren't hipster. 

○ If it's trainers you're after, see Classic Reebok. 

○ High heels should be at least 5 inches (12.7 cm) in height, and ankle 

booties are popular too. Cute sandals, Keds, boots, and granny 

boots are not only more practical but also show how little effort 

you've put forth (even if it took you ages to find the perfect pair). 

7. 

Accessorize. There is a wide range of accessories, including large flower 

headbands, neon nail polish, pins, bright belts, black nail polish, bird necklaces, 

patterned and colorful leggings, etc. 

○ Don't forget your plugs, piercings, and random scars supposedly 

acquired through woodwork and other carpenter-like endeavors. 

○ Appropriately ironic accessories are mandatory, such as things kids 

would take to school, like an animal image on a lunchbox. 

○ Essentials include a courier bag (not a backpack), preferably 

something from Freitag, that can fit your MacBook, iPhone, and vinyl 

LPs (never CDs) of your current favorite band. 

http://www.wikihow.com/Experiment-With-Nail-Polish-Colors
http://www.wikihow.com/Experiment-With-Nail-Polish-Colors
http://www.wikihow.com/Make-a-Messenger-Bag
http://www.wikihow.com/Make-a-Messenger-Bag
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8. 

Mismatch and layer. Layering or wearing things that don't match together is very 

hipster. It's that "I can't be bothered" look that actually takes some planning until 

you get into the habit. 

○ Remember that a hipster's outfit never needs adjustment should you 

decide to go to the beach — keep all of your urban accompaniments 

for the sand and surfto ironically stick out of your element. 

 

 

Part 2 of 5: Hipster Health 

1. 

Ignore the comments about improper hygiene. Some people associate hipsters 

with hippies and assume that they don’t shower regularly or otherwise don’t 

practice proper hygiene. This is a misconception. Though some hipsters 

participate in the no shampoo movement (which is still very clean), most practice 

normal hygiene (with bonus artisanal and environmentally-friendly soaps!). 

○ While hipsters do shower regularly and clean their teeth, they're just 

less interested in forking out money for hairstyling, spa sessions, 

pedicures/manicures, and large make-up kits because these are 

signs of conforming to cultural ideals of beauty. 

http://www.wikihow.com/Surf
http://www.wikihow.com/Surf
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○ Arguably, hipsters aren't so interested in "making the most of their 

assets" because they see their entire self as an asset; from a self-

esteem point of view, this is actually a rather healthy outlook. 

2. 

Keep your hair casual. Messy hairdos are just fine. The "bed look", long unkempt 

hair, and hair that resists any attempts to stay flat without chemicals are 

acceptable looks. 

○ Blurring gender lines with haircuts and styles is part of the hipster 

culture. 

○ Greasy hair is considered okay by some in the hipster culture. That 

doesn't mean you need to concur and a squeaky clean but 

uncombed do might be more your thing. 

○ For men, large beards and/or waxed mustaches are not a must but 

are preferred if one can grow them. 

○ Some hipsters like to dye their hair in an obvious way. 

 

3. 

Take a green approach to food. Consider growing your own food or turning 

vegetarian. Use compost if possible. Eating meat isn't always popular with the 

hipster culture, and many hipsters tend to be vegetarian or vegan. If you do eat 

meat, you must assert that choice as a cynical transcendence of vegetarians' futile 

attempts to save the world. 

http://www.wikihow.com/Develop-Self-Esteem
http://www.wikihow.com/Develop-Self-Esteem
http://www.wikihow.com/Develop-Self-Esteem
http://www.wikihow.com/Grow-Your-Own-Food
http://www.wikihow.com/Grow-Your-Own-Food
http://www.wikihow.com/Become-a-Vegan
http://www.wikihow.com/Become-a-Vegan


94 

 

○ Fruit, coffee, Asian food, etc., are all hip foods. 

○ If you have absolutely no space to grow your own produce (not even 

a balcony or a window sill), go to a natural foods market instead. 

○ Often, hipsters are alsofoodies and love making gourmet meals. If 

you can't cook, consider getting some good cookbooks today. 

 

 

Part 3 of 5: Hipster Lifestyle 

1. 

Become a master of reuse. This takes a mixture of frugality, respect for some of 

the past, and a desire to demonstrate that new things don't define you. Naturally, 

you'll need to wrestle with the inconsistency of this step with the fact that loving 

shiny new Apple products and brand new clothes from certain labels is also a side 

of a true hipster, but since we're all contradictory deep down, the sooner we grasp 

these contradictions and accept them, the more whole a person we'll be. 

○ Commonly known old things associated with hipsters include 

Parliament cigarettes (and a devil-may-care attitude about smoking 

laws), Pabst beer, grandparent's clothing (or thrift store finds), 

bicycles with fixed gears (often ridden to the night clubs), analog 

cameras, and recycling and reusing almost anything (ingenuity, 

common sense, and fun comes into this). 

○ Learn to play a musical instrument, the more obscure, the better. 

Example: ukulele > guitar and mandolin > piano. Act like it's no big 

deal that you can play when others are amazed. 

  

http://www.wikihow.com/Perk-Coffee
http://www.wikihow.com/Perk-Coffee
http://www.wikihow.com/Give-a-Gift-to-Someone-Who-Likes-to-Cook
http://www.wikihow.com/Shop-at-Thrift-Stores
http://www.wikihow.com/Shop-at-Thrift-Stores
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2. 

Reject blind consumerism. Hipsters are into "niche consumerism". If your 

purchase helps local retailers, the environment, the mom and pop retailer, and the 

craft sellers down the road, then it's hipster. 

3. 

Be aware that most hipsters exist in a certain age group. Hipsters tend to be in 

their teens through to their 30s. This is part of today's "extended adolescent" era, 

consisting of existential angst, searching for purpose and inner worth, and asking 

the meaning of everything. 

○ Of course, this doesn't mean you can't be a hipster at an older age, 

but the fact that as you age you get less bothered and upset about 

the way the world works, or doesn't work, probably means you're a) 

not so keen to be labeled anything, b) not in need of belonging to 

any sub-culture, and/or c) less angry than you used to be. It's quite 

possible you're also very discreetly steering the rudder of your own 

teens going through "issues" and you're less than keen to adopt 

more of the same for yourself. 

4. 

Be where the hipsters roam. Hipsters tend to congregate in very urban settings 

and they're connected globally thanks to the Internet. In the USA, you'll tend to find 
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hipsters in major metropolitan centers where "anything goes". Be where there 

areindependent art galleries, movie houses, bands, and people. 

○ Think New York City, Chicago, San Francisco, Portland, Seattle, 

Minneapolis, and especially the Brooklyn, N.Y. suburb of 

Williamsburg (known as the unofficial hipster capital of the world). 

○ Places like Glasslands and Pianos will be right up your alley. 

○ Los Angeles is also acceptable but be careful not to get sucked into 

the California culture. 

○ For less urban USA, try to find any moderately large college town; 

and in some states, a college town might be the only liberal part of 

the state such as Austin, TX, or Lawrence, KS. 

○ In the UK, London is your spot, in Canada, try Montreal, and in 

Australia, try Melbourne.
[1]

 

○ Do not force yourself to live or go to these places or countries for the 

sake of being a hipster. Besides from being too uneconomical 

(especially if you live on the other side of the world), you can actually 

begin being a hipster in your place. One of the advantages is if your 

place knows less about hipsters, the fewer the people who will be 

discriminating or criticizing you. Take note that the Internet will 

always be your best friend. 

 

5. 

Be educated. Aim to go to college, as hipsters tend to be well educated in such 

areas as liberal arts, graphic art, or math and science. 

http://www.wikihow.com/Be-a-Cosmopolitan-Individual
http://www.wikihow.com/Be-a-Cosmopolitan-Individual
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#_note-1
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#_note-1
http://www.wikihow.com/Decide-on-Your-Major
http://www.wikihow.com/Decide-on-Your-Major
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○ Do a lot of reading, even if it means sitting in the local bookstore 

using their space and not actually purchasing the books you're 

siphoning up knowledge from. Seek to go to higher level education if 

you're in your element at college. 

○ Going to the library (especially small, local libraries) is a good option 

because you don't have to pay and you can bring books back when 

you are finished. Also, they don't mind you just sitting reading without 

even taking a book out- this is normal in libraries. 

○ Hipsters are a subculture that uses more of their right brain than the 

rest of the society, thus, many hipsters base their career choices 

around music, art, or fashion. While these areas of work aren't 

essential choices, they are probably a natural outlet for a hipster's 

creativity. 

○ Education is what helps a hipster to be dismissive about the hue and 

cry of others; they know it's just history repeating itself, or it's all 

much ado about nothing. 

 

6. 

Be an early adopter. Hipsters tend to sense what's worthwhile before the trend or 

item becomes more popular. Many bands become famous only after hipsters first 

flock to their unknown performances. Many clothing trends were started by 

hipsters, only to be hijacked later by mainstream fashion houses. Many technical 

gadgets are taken up by hipsters first, only to become mainstream goodies later. 

○ Of course, the irony of being an early adopter hipster is that once the 

trend or item becomes mainstream, it's time to move on to something 

else obscure and unrecognized. That's the trouble with being such 

http://www.wikihow.com/Make-a-Good-Career-Choice
http://www.wikihow.com/Make-a-Good-Career-Choice
http://h
http://h
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an independent spirit; you trail blaze but you also have to keep 

moving on. 

○ If you're really good at something like math, physics, medicine, 

psychology, political analysis, eco-awareness, etc., you might find 

yourself making amazing discoveries that are light years ahead of 

everyone else's thinking. You knowdeep down that you've cottoned 

onto something that really matters and that it makes sense but 

others are not convinced because it's the "great unknown". Rest 

easy and be determined in your knowledge that some day, others 

will come round to your discovery. 

  

7. 
Don't define yourself to others. One of the key elements of being hipster has 

been to avoid the label. Don't go around proclaiming your allegiance; to do so 

would be to start allying with those who like neatly tied-up boxes denoting who is 

what, when, and where. 

○ The moment you define yourself too clearly is the moment you begin 

to stagnate and risk being captured by the status quo. Many a 

hipster will therefore deny their "hipster-ness" whenever possible. 

○ To pre-emptively ward off the mockers, some hipsters have taken to 

extending their sense of irony to include even themselves by 

acknowledging and mocking their own hipsterdom (for example, 

wearing a tee that says "I hate hipsters"); that way, by mocking 

themselves first, no one else can effectively do it. 

  

 

http://h
http://h


99 

 

8. 

Keep a pulse on the hipster community. There is a strong community aspect to 

hipster culture. If you want to find out about the best new bands or a great local 

coffee shop, make sure to stay active in the community to get good 

recommendations and stay ahead of the trends. 

○ When some new, obscure band is on Pitchfork (preferably before), 

you should know about it. 

○ Check out Brooklyn Vegan (even if you don't live there), Stereogum, 

Gorilla vs. Bear, and the Hype Machine as often as possible, but 

don't make it obvious that you check them every five seconds. 

 

Part 4 of 5: Indie Entertainment 

1. 

Read hipster classics. Your reading sources are important because what you 

read connects you with other hipsters, informs you about cultural issues, and 

keeps you knowledgeable. There's a lot to be read out there, so sort the wheat 

from the chaff and get into the things that matter most. Things to read include: 

○ Hipster magazines, such as Vice, Another Magazine, and 

Wallpaper.
[2]

 Foreign magazines are good too. 

○ Great books and poetry by people like Jack Kerouac, Allen Ginsberg, 

and Norman Mailer. Any other books you think are great. Any books, 

http://h
http://h
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#/h
http://h
http://h
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period; reading books sets hipsters apart from a lot of people. Visit 

the political science, anthropology, and sociology sections of the 

bookstores and local library frequently. 

○ Blogs by other hipsters. You might also be inspired enough to write 

your own blog frequently. 

2. 

Watch hipster cinema. Watch independent and foreign films, as well as attending 

independent theater productions, such as shows by Ann Liv Young. Watch Wes 

Anderson, Hal Hartley and Jim Jarmusch movies. 

 

3. 

Listen to newly emerging, independent music. Indie music is a big part of what 

being a hipster is all about. Turn to the endless and ever-renewing list of 

independent artists in the music scene, especially in the areas of nu-rave, 

minimalisttechno, independent rap, nerdcore, Elephant 6, garage rock, classic 

rock (Beatles usually), and punk rock. Also, remember, they don't have to be 

famous to be good. Browse amateur videos on Youtube, and you may find your 

style. 

○ Hipster artists of note include Lana Del Rey, Grizzly Bear, Marina & 

The Diamonds, Pink Floyd, Stray Kites,The Xx , Nirvana, La Roux, 

M83, Neon Indian, Neon Neon, King Khan, and the Shrines. Imagine 

Dragons, and Bastille are great examples of non-hipster bands, 

http://h
http://h
http://h
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because the main part of being hipster is listening to bands that no 

one has ever heard of. Try Days n Daze, King Krule, Mitski, ikea 

graveyard, Waxahatchee, Dollar Signs, spoonboy, Not Half Bad, or 

Pope instead. 

○ Music blogs like Gorilla vs. Bear, Indiehere, /mu/, and Stereogum 

may help you with choosing suitable bands to listen to. Meeting 

people who are already into these bands will help you as well. 

○ Perhaps the most popular hipster music website is Pitchfork Media. If 

they give an album a good rating, it must be quite hip. 

○ One good way to decipher whether or not an artist is hipster is if your 

non-hipster friends to have never heard of them. 

○ Feel free to listen to the music of other countries as well, since most 

mainstream songs of this decade came out of America, Britain and 

South Korea. 

 

Part 5 of 5: Socializing 

1. 

Use social media. Hipsters love to use Blogspot, Tumblr, Instagram and 

Wordpress, as well as taking photos with their Holga cameras and making cross-

processed and "dream-like" pictures. Social media can also be a great way to find 

new things to enjoy, before they become mainstream. 

2. 

http://h
http://h
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Date other hipsters. The reason to "hook up" with other hipsters is that you're 

much more likely to connect and see eye-to-eye on a range of issues. The all-

American muscle guy or sorority-style tanned blond are not likely to be your type, 

so a fellow hipster is the answer. 

3. 

Start dancing. If you want to spot a hipster, just turn around the next time you're 

at a show and see them standing in the back discussing Stella or Pabst Blue 

Ribbon (PBR) in a can. Sometimes, if the music and setting is right, you will 

witness hipsters engaging in dance movements. 

○ Hipster dancing, if done right, does not use so much of the hips as it 

does the upper body and arms. Lots of swinging your head back and 

forth but only do this if you're not humiliated easily (and as a hipster, 

you really shouldn't care). 

○ Although you'll rarely see hipsters dancing at shows, they tend to 

enjoy separate dance parties where they can dance to an array of 

more upbeat hipster dance music. 

 

 

 

http://h
http://h
http://h
http://h
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4. 

Get the lingo and the attitude. While there will be many variations—part of the 

reality of hipster culture is that things change constantly—there are some things 

that are useful to know: 

○ Remember to use perhaps the most important hipster line: "I liked 

them beforethey were cool." Another good line given the recent 

spate of disasters is to say something like: "I donated to Haiti... 

before the disaster." 

○ Namedrop often. Talk about all the obscure bands you like that 

nobody you know has heard of. When your friends talk about a band 

you're unfamiliar with, just say you've heard of them but not actually 

heard them. Look them up the next time you have a chance to. It'll 

give you more cred. 

○ Insult a lot of bands. If you love everything you'll seem like a fanatic. 

Make sure to give off a vibe that you're too cool and elite for a lot of 

bands. 

○ If you would like to seem more educated and elite there is the key 

phrase " I liked their first EP, but pretty much after that I never got 

into them." 

Use made-up words as often as possible. Or use real words that no one really 

knows the meaning of unless they look them up (eg. pulchritudinous, cordiform, 

and petrichor).  

http://h
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5. 

Hone your humor. A hipster is known for their strong sense of irony and sarcasm. 

When asked a question, refuse to answer directly; instead, obfuscate, ask a 

question in return, or just be plain sarcastic. 

○ Be sure to layer on the smirk to indicate your lack of seriousness, 

because it's possible for the other person to mistake your sarcasm 

for sincerity. 

○ For example: When in a theater watching a movie, and the person 

next to you turns to say, "Oh, my God, that was so cool! Did you see 

that?", in a dry tone, reply something along the lines of, "No, I paid 

$12.50 to stare at the ceiling." 

○ Watch British comedies for examples of good uses of sarcasm you 

can borrow. 

○ Have a sense of humorous perspective and don't take yourself too 

seriously. Hipsters are often parodied, so knowing how to laugh at 

derision will help a lot. 

 

6. 

Be prepared for critics. Be aware that hipsterism is frequently parodied or 

derided because hipsters bother some people. You're going to need to get used to 

disdainful attitudes and to work out the ways in which you're most comfortable 

responding. 

http://h
http://h
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○ There will often be an insistence that your sub-culture is "less than" 

whatever it is the hater "believes" in. 

○ Given the tendency for hipsters to follow progressive politics, it's 

likely you'll encounter occasional conservative disdain, so it's 

probably a good idea to brush up on your responses to any standard 

ridicule. 

○ As for people who poke fun at your fashion sense, remind the so-

called trendy mass that their worn and torn jeans fashion was 

created by children who are little more than slaves in some 

sweatshop and if they want to contribute to that, they’re welcome to. 

If they point out the fact that your Apple products were alsoproduced 

in sweatshops, change the subject to an obscure band they've never 

heard of. 

○ Recognize the root of the problem. Realize that a lot of people who 

attack you may have deep insecurities about their own place in 

society and have very mixed ideas of what culture is, or how they 

reconcile the variant elements of culture with their own lifestyle and 

preferences. Practice a little compassion. 

○ Know that geeks have an odd relationship with hipsters. While some 

are disdainful, other geeks recognize the overlap of the cultures.
[3]

 

 

Tips 

● Keeping a nonchalant attitude about everything will help portray a more 

mysterious character. 

● Always have the latest iphone handy. 

● Coffee (preferably fair trade sold from an indie coffee shop) is basically one 

of the food groups. 

http://www.wikihow.com/Cultivate-Compassion-in-Your-Life
http://www.wikihow.com/Cultivate-Compassion-in-Your-Life
http://www.wikihow.com/Become-a-Geek
http://www.wikihow.com/Become-a-Geek
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#_note-3
http://www.wikihow.com/Be-a-Hipster#_note-3
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● Lush, while somewhat mainstream, is a great place to shop for all natural, 

handmade soaps and shampoo bars. Just don't buy those mainstream bath 

melts and such 

● Realise that hipster has become really mainstream at the moment so a lot 

of this is not being hipster at all. It's just being a poser. 

 

Warnings 

● Don't take this article too seriously, instead see it as a set of guidelines to 

work with as befits you. Hipsters pride themselves on their independence 

from the mainstream. 

● The goal of being a hipster is to look like you're not trying, however, if you 

are one, you are probably trying really hard, or at least enough. Just accept 

it. 

● Don't expect yourself to be hipster right away. It is actually a process of 

becoming a hipster and you shouldn't rush it. 

● Try not to take yourself too seriously. 

● Sometimes, just sometimes, you may be really frustrated that other people 

don't get what's so great about your music, fashion, and other choices. Give 

it up; you won't ever see, hear, or feel the things they love the way they do, 

and that's because everyone is different. 

● Negativity can pervade the hipster culture, perhaps as a counteraction to 

the ridiculously-positive, can-do motivational speaker style attitudes 

pervading much of the business and consumer culture these days. 

However, negativity is not an answer, it's simply a reaction. Always try to 

find balance and peace in your life rather than seeing doom and gloom in 

everything. Yes, society is full of problems but being negative about them 

won't solve or change such problems whereas a realistic and pragmatic 

approach to doing things that make a difference will go part the way to 

bringing about a better world. Remember too, that every generation is 



107 

 

cursed with thinking things used to be or could be better. We are time-

bound and body-bound creatures who need to accept our limitations while 

making the most of what we do know and can do. Constant deconstructing 

and criticizing of society can all too easily turn into a paralysis-by-analysis 

lifestyle, in which complaining becomes your modus operandi but actually 

changing the status quo is not something you're tooled up to do. 

 

 

Things You'll Need 

● Hipster clothes 

○ Plaid shirts 

○ Scarves (to wear year-round) 

○ Vintage boots 

● Tattoo 

● Turntable 

● An old camera (Polaroid is suggested.) 

● Fixed-gear bike 

● Your own garden 

● Fountain pen 

● Any Apple product always updated 

● Instagram (remember to only post HD photos, though, you're too elite for 

iPhone quality) 

  

 

 

 


