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Abstract 

Title: The symbolic value of clothes, and, its roll in school – A qualitative survey about four 

senior high school students´ views on the symbolic value of clothes, and, its role as status 

marker in school.  

Fall term: 2010  

Author: Cecilia Fredin  

Instructor: Johanna Ringarp 

Research establishes, that clothes constantly communicate something about its wearer. You 

send out different messages depending on what sort of clothes you are wearing. For example, 

a suit can project social status and power, while, a pair of jeans usually conveys a more casual 

impression. Either way, research state that clothes are symbolic expressions.  

This essay focuses on the theme clothes and pupils within the school world. Do pupils today 

experience clothes as symbolic values? By using qualitative interviews, I have examined how 

four senior high school pupils talk about clothes and its potential symbolic value in school. 

Together with, in what ways the participants experience clothes functions as status markers in 

school. The French sociologist Pierre Bourdieu´s theory of the judgment of taste, is the 

theoretical starting point of this paper. Bourdieu claims that trivial things, such as clothes, 

reveal the social belonging of the individual. Because, clothes can project differences in taste, 

and taste is connected with social class, according to the Bourdieu.  

The conclusion of the essay is that all participants, more or less, experience that clothes 

project symbolic values within school; however, what it projects varies in different social 

spaces. That is, clothes do not have the same symbolic meaning in all schools. For the second 

research assignment, I have come to the conclusion that quite often clothes actually do 

functions as status markers in school. But, what sort of clothing that is synonymous with 

status also varies within different social spaces. That is, a piece of clothing that is symbolic 

with high social status in one school does not necessarily project the same status value at 

another school.  

Keywords: clothes, symbolic value, status and social space. 

Nyckelord: Kläder, symboliskt värde, status och socialt fält.  
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1. Inledning  

Ordspråk som ”kläderna gör mannen” och ”ska man vara fin får man lida pin” florerar 

frekvent i våra vardagsliv. Båda dessa uttryck refererar till att kläder har ett symboliskt värde 

och att kläder kan ses som något meningsbärande. Vi är alla aktiva i vårt val av kläder och 

klädesplaggen som bärs kommunicerar till människor omkring. En kostym associeras ofta 

med makt och status. Kamédiademet som kronprinsessan Victoria bar på sitt bröllop visar att 

hon är kunglig och att det var ett kungligt bröllop.
1
 Kläder är aldrig tysta utan de 

kommunicerar konstant och avslöjar en massa information om individerna, säger etnologen 

Maja Jacobson i en intervju för Svenska Dagbladet. Författaren till artikeln, ” De där svarta 

kläderna är verkligen jag”, Anna Lagerblad belyser att du blir bemött på olika sätt beroende 

på om du bär en munkjacka eller en kostym. Det innebär att trots en avslappnad attityd till 

kläder så berättar plaggen ändå en historia om vem man är. Jacobson berättar att när hon 

intervjuade gymnasieelever om kläder ansåg de att de kunde igenkänna vilket program övriga 

elever gick på utifrån deras klädsel. Till exempel ansåg gymnasieeleverna att de personer som 

gick naturlinjen hade en mer avslappnad klädstil i jämförelse med ekonomiprogrammens 

elever, som klädde sig lite mer stramt och modemedvetet.
2
 

Forskning inom mode har under en längre tid saknat ett hem inom vetenskapen. 

Idag kan man läsa just modevetenskap på Stockholms Universitet där kläders funktion, roll i 

samhällsskapande och historiska processer studeras.
3
 Mode som vetenskaplig disciplin 

handlar därför inte om vad som är trendigt eller modernt att ta på sig. När jag själv gick i 

skolan var det av stor betydelse att bära rätt märke på sina jeans. Det var absolut inte ovanligt, 

att vissa elever hamnade i socialt utanförskap på grund av ”fel” märke på jeansen. Och det 

motsatta, det vill säga att det inte var ovanligt att man förflyttade sig uppåt i den sociala 

hierarkin utifrån ”rätt” jeansmärke. Enligt mina egna levda upplevelser, blev jag intresserad 

av att undersöka vilken slags symbolisk mening kläder har för elever i skolan.  Vilket 

symboliskt värde har elevers kläder, och skapar kläder ojämnlikhet i skolan? Jan Carle, lektor 

i sociologi, skriver att den franska sociologen Pierre Bourdieu hävdar att även triviala ting så 

                                                           
1
 Sveriges Kungahus, sökord bröllop  

<www.royalcourt.se/brollopet/brollopsdagen/kungafamiljenskladsel.4.40e05eec12926f263048000871.html > 
(2010-12-08). 
2
 Lagerblad, Anna (2003). De där svarta kläderna är verkligen jag. (Elektronisk) Svenska Dagbladet 12 november 

< www.svd.se/nyheter/idagsidan/de-dar-svarta-kladerna-ar-verkligen-jag_117947.svd> (2010-12-08). 
3
 Stockholms Universitet, ”modevetenskap”. < http://sisu.it.su.se/search/subject/98 > (2010-12-08). 

http://www.royalcourt.se/brollopet/brollopsdagen/kungafamiljenskladsel.4.40e05eec12926f263048000871.html
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/de-dar-svarta-kladerna-ar-verkligen-jag_117947.svd
http://sisu.it.su.se/search/subject/98
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som individens smak av kläder, bilar, kulturintressen med mera egentligen är ett förlängt 

uttryck av dess tillhörande position i samhället.
4
Den personliga smaken och avsmaken hävdar 

Bourdieu är ingen slump utan den skiljer sig beroende på vilken samhällsgrupp du tillhör, 

därför kan till och med kläder spegla klassamhällets klyftor och dess reproduktion. 5 

Under politikveckan i Almedalen 2005 uttryckte Kristdemokraternas ledare 

Göran Hägglund oro inför den press, som enligt honom, många elever känner för att bära rätt 

kläder och märken. Hägglund presenterade förslaget att ändra i skollagen, att enskilda skolor 

får tillstånd att införa tvingande regler om hur eleverna ska klä sig. Partiledaren hävdar att 

uniformen möjligtvis kan förhindra mobbning i skolan, dock tydliggör Hägglund, att han själv 

har känt tvekan till förslaget.
6
 Samtidigt förespråkar läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) främjandet av individens frihet och integritet.”Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart […]”.
7
 Så vad har kläder för roll i skolan?  Dagens 

Nyheter accentuerar i en artikel, problematiken att mer än 1/3 del av eleverna i åldern 14-17 

känner oro över att gå tillbaka till skolan efter sommarloven på grund av mobbning. Samt att 

allt fler elever känner prestationsångest över att ha de ”rätta” prylarna och att det finns en 

klädhets i skolan.
8
 I skriften Att förstå utsatthet beskriver kultursociologen Mats Trondman att 

ekonomisk oro är ett väl förekommande fenomen bland unga. Denna ekonomiska oro syftar 

inte endast till problem som arbetslöshet, mat på bordet eller förmågan att kunna betala sina 

räkningar. Utan ojämlikheter ur ekonomiskt synvinkel påvekar även sociala villkor, så som 

pengar till kläder, fritidsaktiviteter med mera. Social status och hierarki drabbar inte enbart de 

allra fattigaste samhällsgrupperna utan är något som genomsyrar alla samhällsklasser.
9
  

Bourdieu hävdar, skriver Carle, att det pågår en ständig maktkamp inom olika 

sociala fält som exempelvis skolan, arbetsplatsen med mera.
10

 Det kapitalistiska samhället, 

                                                           
4
 Carle, Jan ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”. Månsson, Per (Red) (2007). Moderna 

samhällsteorier : Traditioner, riktningar, teoretiker. Norstedts: Stockholm. s. 387. 
5 Bourdieu, Pierre (1999). Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori. Daidalos AB: Uddevalla. s. 15-16. 

6
 Stenberg, Ewa (2005). KD vill ha uniform i skolorna. (Elektronisk) Dagens Nyheter, 3 juli.  

< www.dn.se/nyheter/politik/kd-vill-ha-uniform-i-skolorna-1.363658> (2010-11-18) 
7
 Lärarförbundet (2004) Lärarens Handbok, Solna: Tryckindustri information. s. 37. 

8
  Mobbningsfall anmäls allt oftare (2010), (Elektronisk) Dagens Nyheter, 23 augusti.  

< http://www.dn.se/nyheter/sverige/mobbningsfall-anmals-allt-oftare-1.1157524 > (2010-11-29) 
9
  Trondman, Mats (2008) Att förstå utsatthet: En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i 

ungas liv, Ungdomsstyrelsen: Stockholm. s. 16-17 
10

 Carle, Jan (2007)s. 390. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/kd-vill-ha-uniform-i-skolorna-1.363658
http://www.dn.se/nyheter/sverige/mobbningsfall-anmals-allt-oftare-1.1157524
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menar Bourdieu, bygger på en samhällsstruktur där tillgång av konsumerade varor som 

exempelvis kläder ligger till grund för bedömning av individers livsstil.
11

  

Det är därav av stor vikt att man som lärare är medveten om kläders påverkan. 

Att kläder kan kommunicera mer om individerna än man vid första anblick kan tro. 

Framförallt hävdar jag att man i sin roll som lärare inte ska minimera kläders symboliska 

värde i skolan. Min erfarenhet är att en del lärare och skolpersonal uppfattar ämnet som 

trivialt och ytligt. Dessa erfarenheter har gett mig inspiration att problematisera och belysa 

klädsel i skolan. Hur upplever egentligen individer kläders roll i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Bourdieu, Pierre (1998). Distinction: A social critique of the judgement of tast. Routledge & Kegan Paul Ltd: 
London. s. 310. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Sociologen Pierre Bourdieu har i sitt verk Distinktionen studerat och analyserat hur smak och 

avsmak för triviala ting bidrar till reproducering av klassamhället. Bourdieu hävdar att 

individers smak för kläder, konst, teater, bilar med mera avslöjar individers bakgrund och 

sociala grupptillhörighet i samhället.
12

 Syftet med denna undersökning är att utifrån 

sociologen Bourdieus teori, undersöka huruvida fyra intervjuade elever upplever smak och 

avsmak för specifika klädstilar som ett uttryck för sociala grupptillhörigheter i skolan. 

Eftersom Bourdieus studier utfördes utifrån ett makronivåperspektiv, ämnar jag till att 

analysera huruvida hans teori kan synliggöras på mikronivå. Det vill säga om respondenterna 

upplevelser överensstämmer med Bourdieus teori på individnivå i skolan. En mer djupgående 

beskrivning av Bourdieus teoretiska begrepp och tankar presenteras i uppsatsen teoriavsnitt. 

Utgångspunkten för studien är därmed att kläder är något mer än bara tyg som täcker kroppen. 

Denna undersökning kommer därför att belysa kläder som kommunikativa instrument som 

berättar något om personen bakom plagget? 

 Jag kommer att studera hur de fyra deltagarna talar om kläders symboliska 

värde i skolan. Hur upplever de fyra intervjuade eleverna kläders roll i skolan? Jag kommer 

även att undersöka huruvida deltagarna anser att kläder används som statusmarkör i skolan, 

eller som redskap för att kommunicera tillhörighet till en specifik grupp. Anser eleverna att 

specifika plagg eller en klädstil, symboliserar social status?  

Innan frågeställningarna presenteras kommer jag härmed att summera studiens 

syfte. Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på vilket sätt deltagarna talar om och 

upplever kläders symboliska värde i skolan, samt på vilka sätt respondenterna upplever att 

kläder fungera som statusmarkör. För att besvara undersökningens syfte har jag formulerat två 

stycken frågeställningar, som lyder som följande, 

 

 Hur talar de fyra intervjuade eleverna om kläders symboliska värde i skolan?  

 

 På vilka sätt upplever de fyra intervjuade eleverna att kläder fungerar som en 

statusmarkör i skolan?  

 

                                                           
12

 Bourdieu, Pierre (1998) s. 56. 
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3. Tidigare forskning   

I detta avsnitt avser jag att presentera tidigare forskning som har varit av relevans för mitt 

undersökningsämne. Det har det tidigare forskats en hel del inom temat kläder, mode och 

kläddräkter, och hur dessa fenomen kommunicerar och skapar identiteter. Jag påstår inte på 

något sätt att denna forskningsöversikt är representativ för all forskning, utan denna översikt 

är ett urval.  

Etnologen Maja Jacobson har skrivit en avhandling om kläder som språk och 

handling, Kläder som språk och handling: om unga kvinnors användning av klädsel som 

kommunikations- och identitetsskapande medel. I denna studie skildras unga kvinnor och 

tonårstjejers användning av kläder för att konstruera deras personliga och sociala identiteter. 

Syftet med avhandlingen är bland annat att hitta ett schema som förklarar hur kläder fungerar 

som kommunikationsmedel, samt att utifrån detta belysa hur det kommer sig att vissa 

klädesplagg tillskrivs symboliskt värde och blir meningsbärande. Jacobson använder sig av 

semiotiken för att analysera kläders roll som kommunikationsmedel genom bilder och skisser. 

Jacobson belyser framförallt hur du som person gestaltar en identitet utifrån dina kläder. I 

avhandlingen refererar Jacobson en hel del till den franska sociologen Pierre Bourdieu, dock 

belyser Jacobsson att syftet med hennes studie inte är att analysera kläders skapande av social 

identitet utifrån ett klassperspektiv. Det verkar därmed finnas ett forskningshål att fylla med 

temat kläder och skolvärden analyserat utifrån Bourdieus teorier.
13

  

Iklädd identitet. Historiska studier av kropp och kläder är en antologi där 

Madeleine Hurd, Tom Olsson och Lisa Öberg har rollen som redaktörer samt har de författat 

vissa texter. I denna bok presenteras studier av bland annat olika uniformer som förenar olika 

grupper som soldater, sjuksköterskor, präster med mera. Men även belyses hur mode och 

identitet går hand i hand. Studien täcker ett tidsspann från 1500-talet fram tills idag, där 

författarna redovisar för vilken betydelse kläder har haft på den offentliga arenan. Studierna 

för denna bok genomfördes utifrån ett forskningsprojekt med namnet Creating Communities. 

De studier som presenteras i Iklädd identitet avser historiska studier som belyser ämnet på en 

makronivå. Forskningen sätter relevans på min studie då den påvisar att kläder även i ett 

historiskt perspektiv har förknippats med makt och avsaknaden av den. Därmed är kläder inte 

ett trivialt ting att undersöka. Hurd och Olsson skriver i kapitlet ”Identitet och Mode” att 

medvetet eller omedvetet klär man sig i en identitet och ens kläder visar vem man är samt 

                                                           
13

 Jacobson, Maja (1994.) Kläder och språk som handling: Om unga kvinnors användning av klädsel som 
kommunikations – och identitetsskapande medel. Carlsson Bokförlag: Stockholm.  
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individers sociala ställning i samhället.
14

 Olika identiteter generar sedan i olikheter, det vill 

säga att de som delar identitet och de som inte gör det. I likhet med Bourdieu, beskriver Hurd 

och Olsson att olika identiteter speglar ett komplext samhällssystem.
15

 Forskarna i antologin, 

har studerat framförallt text, bilder och målningar. Fokus ligger på att belysa kläders roll i den 

beständiga maktkampen genom historiens gång.
16

  

Malcolm Barnard, lektor inom modehistoria, har författat boken Fashion as 

communication. Utifrån Marxistisk, psykoanalytisk och feministisk teori adresserar Barnard 

ambivalensen inom modets status i vår samtida kultur. I boken belyses mode och kläders 

olika sätt att kommunicera samt hur mode utmanar klass, kön, sexuella och sociala identiteter.  

Precis som Bourdieu, som har studerat de franska modehusen ingående, undersöker även 

Malcolm Barnard Haute Couture världen och högkultur inom mode. En stor del av Barnards 

empiriska material består av bilder. Barnards forskning är inte sammankopplat till ungdomar 

men relevant för min studie på grund av att det är en djupare analys och studie om mode ,samt 

hur mode kommunicerar. Det är också ett mothugg mot de som påstår att kläder inte har en 

djupare mening.
17

  

Andra författare som jag anser borde nämnas inom tidigare forskning kring 

ungdomar och kläder är bland annat socialantropologen Fanny Ambjörnsson som har skrivit 

avhandlingen I en klass för sig. En studie som undersöker gymnasietjejers syn på kön, 

sexualitet och relationer. Etnologen René Leon Rosales, som har författat avhandlingen, Vid 

framtidens hitersta gräns, om unga killars positionering i samhället. Dessa två avhandlingar 

behandlar ungdomsforskning och ungdomars sociala plats i samhället. Jag anser dessa 

författare bör belysas som tidigare forskning men betonar att dessa inte benämns i denna 

uppsats. Jag hävdar därmed ändå att det finns en avsaknad av forskning om kläders roll inom 

skolan.   

 

 

 

 

 

                                                           
14

  Hurd, Madeleine & Olsson, Tom. ”Identitet och Mode”, Hurd, Madeleine, Olsson, Tom & Öberg, Lisa 
(Red.),(2004). Iklädd identitet: Historiska studier av kropp och kläder. Carlsson Bokförlag: Malmö. s. 12. 
15

 Hurd, Madeleine & Olsson, Tom (2004) s. 17. 
16

 Hurd, Madeleine, Olsson, Tom & Öberg, Lisa (Red.), (2004).  
17

 Barnard, Malcolm (2002). Fashion as communication. Routledge Taylor & Francis group: Norfolk .  
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4. Metod 

För att besvara undersökningens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av 

kvalitativ metod i form av intervjuer. Jag valde denna metod då denna studie ämnar till att 

undersöka hur fyra elever resonerar och tänker kring temat kläder i skolan. Kvalitativ metod i 

form av intervjuer lämpar sig för att göra en djupstudie utifrån fyra elevers livsvärld. En 

annan avgörande beståndsdel bakom valet av metod är undersökning ämnets komplexitet. Det 

är av min personliga övertygelse att en kvantitativ metod inte skulle kunna ge tillräckligt 

tillfredställande och nyanserade svar på studiens syfte och frågeställningar.  

 

4.1 Undersökningsintervjun 

För denna studie har jag valt att använda mig av fenomenologisk livsvärldsintervju utifrån 

Steinar Kvale och Kvale Brinkmanns antologi Den Kvalitativa forskningsintervjun. 

Författarna beskriver att en forskningsintervju som metod inte är av någon mystisk karaktär, 

utan är ett samtal som skiljer sig från det vardagliga. Det vill säga att forskningsintervjun har 

struktur och ett syfte till skillnad från ett vardagligt samtal.
18

 Den fenomenologiska 

livsvärldsintervjun används som metod för att förstå ämnet forskaren undersöker utifrån den 

intervjuades levda vardagsvärld och perspektiv.
19

  

Intervjuformen som användes för undersökning är av semistrukturerad form, 

vilket innebär att intervjuerna med deltagarna varken var öppna vardagssamtal eller baserade 

på ett slutet frågeformulär. Kvale och Brinkmann förklarar att genomförandet av en 

semistrukturerad intervju planeras genom en förberedd intervjuguide som fokuserar på teman 

som forskaren vill fråga om, samt förslagsvis några mer specifika frågor. 
20

 Utifrån detta 

konstruerade jag en intervjuguide med teman, samt några specifika frågor som jag ville att 

alla deltagare skulle besvara. Samtidigt som avstickande sidospår var tillåtet under 

intervjuerna. Hela intervjuguiden finns att läsa som bilaga 1 i slutet av uppsatsen.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.  Studentlitteratur: Lund. s. 19. 
19

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 39. 
20

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 43. 
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4.2 Reliabilitet och validitet  

Kvale och Brinkmann belyser vikten av att se till att ens kvalitativa intervjuer har reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet är något som forskare alltid måste ta stor hänsyn till, framförallt när 

personer intervjuas, anser författarna. Kvale och Brinkmann klarlägger vikten av att inte ställa 

ledande frågor som inte är en planerad del av forskarens intervjuteknik. Detta då styrande 

eller ledande frågor som ej är planerade kan inverka på svaren.
 21

 För att undvika detta så har 

jag under intervjuerna försökt tänka mycket på att inte ställa spontana frågor av ledande form. 

Dock ställdes det följdfrågor under intervjuerna, men dessa var inte av styrande karaktär. För 

att undvika övertolkning av respondenternas svar ställde jag också ofta kontrollfrågor under 

intervjuerna för att säkerställa att jag hade uppfattat respondenterna korrekt. Jag valde att 

sammanfatta långa svar så att dessa inte heller skulle missförstås. Sammanfattning av långa 

svar underlättar även analysen av materialet, och för att undervika övertolkning. Reliabilitet 

förknippas ofta, enligt Kvale och Brinkmann, med att undersökningen ska vara så 

sanningsenlig som möjligt.
22

  

 Enligt Kvale och Brinkmann förknippas validitet med att studien ska vara 

giltighetsförklarad. Validering ska ske genom alla stadier som ingår i kvalitativ metod. Det 

vill säga, att undersökningen har en bra teoretisk grund, att planeringen av intervjuerna tar 

hänsyn till etiska aspekter och att ny kunskap ska produceras, samt att analysen av det 

empiriska materialet är relevantgjorda tolkningar.
23

 Under undersökningens gång har 

validitetsaspekten varit något som jag eftersträvat kontinuerligt. Deltagarna av denna 

undersökning blev tillfrågad att deltaga och gav sitt samtycke för medverkan. Det var av stor 

betydelse för mig som forskare att deltagarna skulle uppleva att intervjuerna var givande, 

samt att undersökningen av studiens ämne skulle föra gott med sig.  

 

4.3 Etiska aspekter av kvalitativ intervju 

Vidare belyser Kavle och Brinkmann den etiska aspekten av användning av personers privata 

liv som material för att presenteras på den offentliga arenan.
24

 Författarna fokuserar 

huvudsakligen på fyra stycken etiska riktlinjer, informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. För att ta hänsyn till de etiska aspekterna som uppstår kring 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod, fick deltagarna medge sitt godkännande att få 

                                                           
21

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 263. 
22

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 264. 
23

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 267. 
24

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 78. 
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delta i studien. Deltagarna har under hela studiens gång även haft möjligheten att ångra sitt 

beslut att delta. De elever som ställde upp för att intervjuas kommer att hållas konfidentiellt, 

deras namn eller skola kommer inte att benämnas i uppsatsen. Den tredje etiska aspekten som 

Kvale och Brinkmann belyser handlar om konsekvenser. Man bör bedöma de etiska 

konsekvenserna som följer en forskningsmetod som intervju. Författarna menar att principen 

är att intervjun ska göra gott. Det vill säga att deltagarnas positiva erfarenheter överväger 

potentielle negativa känslor som kan uppstå under intervjun.
25

 Då intervjuerna hade inslag av 

personliga frågor som för vissa kan vara av känslig karaktär, var det viktigt för mig att 

deltagarna skulle känna att de hade mottagit nyvunnen kunskap ur erfarenheten. Den fjärde 

etiska aspekten är forskarens roll. Som forskare behöver man ha distans till de intervjuade för 

att bibehålla en objektivitet.
26

 För att säkerställa min objektivitet som forskare, samt undvika 

förutfattade bestämda kategorier, intervjuade jag ungdomar som jag inte träffat tidigare. Mitt 

resonemang är att genom minimal igenkännedom om deltagarna och deras skola minskar 

risken att för förutbestämda idéer.  

 

4.4 Beskrivning av undersökningsgruppen  

Undersökningsgruppen består av fyra stycken elever från samma gymnasieskola och 

skolklass. Deltagarna består av två tjejer och två killar som går sitt andra år på 

mediaprogrammet på gymnasiet. De elever som deltog i undersökningen anmälde sig frivilligt 

efter att jag hade presenterat uppsatsens tema för klassen. För mig som intervjuare kändes det 

tryggt att låta de elever som ville delta i studien vara de som jag valde ut som 

undersökningsgrupp. Eleverna gav sitt godkännande att delta i studien innan intervjuerna 

genomfördes.  

 Tanken bakom att intervjua elever från samma klass är att det är denna sociala 

konstellation som de dagligen befinner sig i. Jag ville se om elevernas syn på kläders 

symboliska värde, och dess roll som statusmarkör upplevs på lika sätt från alla elever i deras 

nuvarande i skola, eller om deras upplevelser skiljer sig mycket åt. Samtliga deltagare 

kommer från olika delar av Stockholm, de har haft olika uppväxtmiljöer och gått på olika 

skolor innan gymnasiet.  Som undersökningsgrupp för mina intervjuer valde jag 

gymnasieelever. Detta med anledning av att de är äldre och troligtvis besitter mer 

livserfarenhet i jämförelse med högstadielever.  

                                                           
25

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 89. 
26

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s. 90-91. 
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4.5 Presentation av deltagarna 

 Deltagarnas namn kommer att vara konfidentiella i uppsatsen, därför har jag valt att benämna 

deltagarna med beskrivningen Tjej A, Tjej B, Kille A och Kille B. Bourdieu hävdar att ens 

klädval och smak av kläder kan kopplas till individers uppväxtmiljö, ekonomiska tillgångar 

och familjebakgrund.
27

 Med Bourdieus teori om smak och avsmak i åtanke, kommer jag 

därför i nedan kort presentera varje deltagare från kategorierna bakgrund, boendesituation, 

utbildning och klädstil. Detta då det är av stor vikt i analyserandet av materialet utifrån ett 

Bourdieu teoretiska perspektiv. Jag har valt att presentera respondenterna under metoddelen 

för att läsaren ska kunna ha deltagarna i åtanke under teoriavsnittet. 

 

 Tjej  

Idag bor Tjej A tillsammans med sin mamma i en förort precis i utkanten av Stockholms 

innerstad. Hennes föräldrar skilde sig innan hon skulle börja mellanstadiet. Tjej A beskriver 

att skilsmässan innebar att hon tillsammans med sin mamma fick flytta runt i Stockholm en 

hel del under en längre period. ”Jag har bott i stort sett överallt i Stockholm, både i förorter 

och i innerstaden, vi bodde till och med på Sveavägen ett tag”
28

. Här beskriver Tjej A själv 

lite om sin boendesituation. Tjej A bodde även under sin uppväxt mycket hos sin pappa som 

bor i en förort söder om staden. Hennes pappa arbetar som universitetsprofessor och hennes 

mamma arbetar som ekonomichef på ett mindre företag inom teknikbranschen.  

 Tjej A gick på samma skola från förskolan till årskurs sex. Mellanstadietiden var 

utifrån hennes upplevelser till mesta del präglad av idrott och lek. Hennes fritid fylldes med 

idrottsträningar. Under högstadietiden fick Tjej A problem med att finna sig tillrätta på grund 

av olika personliga faktorer, som respondenten inte ville gå närmare in på under intervjun. 

Sammanlagt gick hon på fyra stycken högstadieskolor under en treårig period. Tjej A 

beskriver att hennes klädstil genomgick olika transformationer under denna period, från en 

mer idrottsinfluerad klädstil till att klä sig allt mer rockigt och grunge.  Grunge är en stil 

influerad av bland annat punk och hårdrock.
29

  

                                                           
27

 Bourdieu, Pierre (1998) s. 56-57.  
28

 Tjej A. Intervju med elev, (2010-12-08). 
29

 Nationalencyklopedin (elektronisk) sökord Grunge. 
< www.ne.se/grunge > (2010-12-31).  
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 På intervjudagen bar Tjej A klassiska blå bootcut Jeans som är ett jeans plagg 

där plagget sitter lite lösare under knät. Idag symboliserar plagget en avslappnad stil.
 30

 Till 

jeansen bar hon en vit tjocktröja, Dr Martens kängor och en vit stickad mössa. Hon beskriver 

själv sin klädstil som ledig fast med lite grunge influenser. Hon berättar att hon aldrig skulle 

bära en feminin klänning till skolan. Hon beskriver sin garderob överfylld av jeans och det är 

också det klädesplagg hon använder absolut mest.
31

 

  

Tjej B 

Tjej B bor idag i norra delen av Stockholm tillsammans med hennes föräldrar och lillebror. 

Under intervjun , berättar tjej B, att familjen har flyttat relativt mycket för att hitta ett 

bostadsområde som känns tryggt och säkert. Framförallt accentuerar Tjej B att familjen alltid 

har bott i mer familjevänliga delar av förorter och inte i höghusområdena, som enligt 

deltagaren, är de mer stökiga delarna. Hennes mamma har en universitetsutbildning från 

Polen och arbetar idag som ekonomiansvarig på ett forskningsinstitut och hennes pappa 

arbetar som taxichaufför.  

 Redan när Tjej B skulle börja förskolan valde föräldrarna att skriva in henne på 

en skola i Vasastan. Tjej B berättar att hennes föräldrar tog detta beslut på grund av att de 

ville ge deras dotter en chans att gå på en mer elitsatsande skola eftersom föräldrarna 

upplevde att skolorna omkring deras bostadsområde var stökiga. Tjej B gick sedan på samma 

skola från förskolan ända upp till niondeklass. 

 På intervjudagen bar Tjej B svarta glansiga tajts, ett svart långt linne med en stor 

svart tunika-skjorta över, en lila stickad mössa, stora silver örhängen och ett långt silver 

halsband. Hon beskriver sin egen klädstil som rockinfluerad då hon nästan alltid har på sig 

helsvarta kläder. Tjej B menar att hon aldrig skulle ta på sig en rosa ballerinaklänning, eller 

något rosa överhuvudtaget. 
32

 

 

Kille A 

Kille A föddes i Kansas, USA och flyttade tillsammans med sina föräldrar till Sverige när han 

var 8 år gammal. I Sverige bosatte sig familjen i en förort i södra delen av Stockholm. Hans 

mamma arbetar som idrottslärare på en friskola i Stockholm, hans pappa började som 

                                                           
30

 Wikipedia (2010). Den fria encyklopedin (elektronisk).Sökord: bootcut jeans. 
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31

 Tjej A. Intervju med elev, (2010-12-08). 
32

 Tjej B. intervju med elev, (2010-12-08). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeans


Cecilia Fredin  840210 

15 

 

Bartender på TG Fridays i USA. När familjen flyttade till Sverige började hans pappa att 

arbeta som säljare på ett stort teknikföretag och är idag egenföretagare inom samma bransch.  

Kille A började mellanstadiet i en skola precis i utkanten av innerstaden. Sin 

mellanstadietid beskriver kille A som ansträngande då han blev retad av klasskamrater för att 

han bodde i ett område med låg socioekonomisk status. Kille A bytte därför skola när han 

skulle börja högstadiet till en friskola i norra innerstaden. Den skolan beskriver han som mer 

accepterande för olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder. 

 På intervjudagen bar Kille A sin favorit klädkombination. Han hade på sig 

svarta chinos, svarta skor, ett vitt linne, en indigo blå skjorta och en randig scarf som han hade 

knutit med en franskknut. Han beskriver sin klädstil som klassisk men med en twist. ”Jag vill 

inte se för klassisk ut fast inte heller för utstickande”
33

 berättar han i intervjun. Han förklarar 

att han köper mycket kläder på den spanska kedjan Zara, dock är det den dyraste butiken Kille 

A handlar i. Deltagaren tror att han skulle inhandla lite dyrare märken om han skulle ha 

tillgång till ett större ekonomiskt kapital. 
34

 

 

Kille B 

Kille B är en sportig kille som är uppväxt i, vad han kallar för, en familjevänlig förort norr om 

Stockholm, tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hans mamma arbetar som 

receptionist och hans pappa är informationschef inom svenska försvarsmakten. Kille B 

beskriver sig själv vara i högsta grad en sportig kille och gick idrottsprofil på högstadiet. Låg- 

och mellanstadiet gick han i en skola nära familjens bostadsområde. 

 Kläder är något som han själv beskriver sig inte lägga speciellt mycket tanke 

på. ”Det ska vara bekvämt och passa ihop, annars så bryr jag mig inte så mycket om vad jag 

har på mig”
35

.  Han beskriver sig att till mestadels bära jeans tillsammans med t-shirtar. På 

intervjudagen bar Kille B ett par blåa jeans, en vit luvtröja, en beige mössa och ett par 

joggingskor. 
36

  

    

4.6 Beskrivning av undersökningsskolan 

Undersökningskolan är en gymnasiefriskola belägen i Stockholms innerstad. Skolan har cirka 

300 elever och erbjuder programmen media -, samhällsvetenskapliga -, naturvetenskapliga -, 
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teknik - och elprogrammet. Skolan profilerar sig genom att erbjuda sina elever kunskaper för 

en internationell karriär genom att satsa mycket på språk. Eleverna på skolan beskrivs komma 

från alla olika delar av Stockholm. Deltagarna beskriver skolan som liten och därför 

gemenskaplig. Samtliga deltagare upplever att det råder en bra sammanhållning på skolan.  

 

4.5 Metodkritik 

Den ursprungliga idén var att genomföra en jämförande studier med fyra elever från en skola i 

Stockholm och fyra elever från ett gymnasium från en mindre stad i södra norrland av 

Sverige. Dessvärre mottog jag inte ett godkännande för att utföra undersökningen på 

gymnasieskolan i den mindre staden inom en genomförbar tidsram för att kunna fullfölja de 

planerade intervjuerna från den skolan. Det är möjligt att ett mer nyanserat resultat hade 

kunnat uppvisas om en jämförande studie hade kunnat utföras.   

Jag anser även att det är av stor vikt att här poängtera att resultatet av denna 

studie inte är generaliserbart, då jag har genomfört en djupstudie utifrån fyra stycken elevers 

tankar och upplevelser.  
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5. Teori 

För denna studie kommer jag att använda mig av Pierre Bourdieu som teoretisk utgångspunkt. 

Framförallt kommer denna studie att fokusera på Bourdieus studier om distinktionen mellan 

smak och avsmak hos individer. Bourdieu anser att till och med vardagliga triviala val så som 

klädstil, bilköp och fritidsaktiviteter avslöjar individens sociala grupptillhörighet i 

samhället.
37

 

5.1 Introduktion till Pierre Bourdieu 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu föddes i en liten by i Frankrike 1930 som bondeson. 

Bourdieu gjorde en resa från den franska landsbygden till elitskolor i Paris, en resa som var av 

mycket ovanlig karaktär. Carle, hävdar att Bourdieus livshistoria är kanske det mest talande 

exemplet om vad hans forskning har försökt förklara och förstå. Nämligen vad man som 

människa måste lära sig för att nå de högre positionerna i samhället.
38

 Bourdieu har 

genomfört ett omfång av studier där han försöker förklara vilka mekanismer som bidrar till 

reproduktionen av klassamhället. Som sociolog hävdar Bourdieu, att det är vitalt att fråga sig 

hur det är möjligt att människor inordnar sig under en elit och varför man låter dess ställning 

pågå ohotat. För eliten består ju aldrig i historik kontext av samma personer. Carle förklarar 

att enligt Bourdieu är eliten egentligen är en metafor för maktpositioner i olika sociala fält i 

samhället.
 39

 

5.2 Smak och avsmak 

I antologin Distinktionen, refererar Bourdieu till Aristoteles som ska ha uttryckt att på 

grund av att kroppar har olika färger kan människan utskilja att vissas färg skiljer sig från 

sin egen. I sin likhet skriver Bourdieu att den dominerande klassen utskiljer sig själv och 

deras grupp genom att tillägna sig kapital som är källan till deras privilegier och dessutom 

särskiljer deras sociala grupp från andras. 
40

 Bourdieu skriver i Distinktionen att smak är en 

ofrånkomlig inbjudan till olikhet. Det är ingen tillfällighet att vissa smaker står som 

negativa i jämförelse med andra eftersom vägran av acceptans från vissa smaker genererar 

i en klyfta mellan de olika fenomenen. Smak är kanske därmed, hävdar Bourdieu, en fråga 
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 Carle, Jan (2007) s. 387. 
38

 Carle, Jan (2007) s.382. 
39
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40

 Bourdieu, Pierre (1998) s. 258-259. 
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om avsmak.
41

 I Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori, som avser en nedskriven 

föreläsning av sociologen själv, beskriver Bourdieu att han valde att kalla sin studie om 

smak för just Distinktionen då detta är ett begrepp som i allmänhet förknippas med en viss 

kvalité eller egenskap som är medfödd. Men Bourdieu hävdar istället att distinktion är ej 

något annat än skillnader, egenskaper som endast kan bestå och fortleva i relationer, samt 

genom relationer till andra egenskaper.
42

 Det innebär att det måste finnas en motsatts till 

”rätt” kläder för att vissa modehus, klädmärken eller plagg ska kunna få sin sociala status, 

samt att kunna symbolisera makt och god ekonomi.  

Smak, hävdar Bourdieu, är hjärtat av den symboliska kampen som utkämpas av 

eliten för att säkerställa sin position i samhället. Det är materialistiska indikationer för socialt 

och ekonomiskt kapital som markerar en specifik livsstil. Bourdieu anser att det existerar, en 

hel symbolisk ekonomi bakom kulturella ting som exempelvis kläder och mode i vårt 

klassamhälle. Denna symboliska ekonomi har ett specifikt syfte, vilket är att särskilja de 

personer som har en viss smak ifrån andra. Det innebär att avsmaken för exempelvis en viss 

klädstil påvisar en distinktion mellan oss och dem.
 43

  På detta sätt kan till och med ytliga och 

triviala val som kulturintressen, kläder, konst och musik fungera som bidragande mekanismer 

för reproduktionen av klassamhället. Genom att undersöka vad enskilda individer har för 

smak eller avsmak för kläder, kan individens sociala position i samhället fastslås.
44

  Modet, 

skriver Carle, kan därför komma till uttryck i alla olika sorters fysiska arenor eller fält, som 

skolan eller arbetsplatser.
45

 Bourdieu anser därmed att kläder alltid kommunicerar och 

kommer till uttryck på fysiska arenor, som exempelvis skolan. För denna studie kommer det 

att vara av relevans att utifrån Bourdieus teori angående smak och avsmak analysera huruvida 

deltagarna upplever att klädstilar kan kopplas ihop med olika sociala grupper i skolan. Med 

hjälp av kvalitativa intervjuer kommer jag att undersöka, huruvida fyra stycken elever, 

upplever att kläder för med sig symbolisk mening i skolan.  
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5.3 Bourdieus kapitalbegrepp 

Bourdieu har under sin verksamma tid som sociolog arbetat fram olika kapitalbegrepp. Dessa 

begrepp är centrala i hans teori och kommer därför att kort presenteras i nedan. Att förstå 

dessa kapitalbegrepp är vitalt för att kunna förstå Bourdieu. Dessa begrepp kommer även att 

användas repeterande i uppsatsen.  

Den franska maktstrukturen skriver Jan Carle byggs upp genom olika 

symboliska värden som människan kan samla på sig via utbildning, titlar, fastigheter, pengar, 

bilar och kläder.
46

 Bourdieu har genomfört ett flertal studier där han försöker förklara vilka 

mekanismer som bidrar till reproduktionen av klassamhället. Symboliskt kapital är ett begrepp 

som Bourdieu konstruerade i början av sin karriär när han studerade de kabyliska böndernas 

hederkänsla. Bourdieu upptäckte att bakom deras syn på heder och ära existerade ett 

symboliskt ekonomiskt system. För att vara en man av heder var man tvungen att följa och 

behärska komplicerade regler, som tillexempel gåvor och gengåvor, giftermålsallianser med 

mera. Bourdieu menar att man måste vara uppväxt i ”hederns spel” för att kunna behärska 

det.
47

  Det symboliska kapitalet inom Bourdieus teori om smak handlar om att individen 

behöver ha införskaffad kunskap om smak för en specifik samhällsgrupp. Det innebär att du 

behöver kunna spela det sociala spelet. Du som individ behöver exempelvis besitta kunskap 

om korrekta diskussionsämnen att tar upp i ett sällskap där personer besitter stort kulturellt 

kapital och därför hög social status.
48

 Detta sociala spel, skriver Donald Broady och Mikael 

Palme, hävdar Bourdieu är svårt att spela om man inte är uppväxt med det. Därför gör en 

person som inte tillhör samhällsgruppen lätt felsteg, som avslöjar att personen inte tillhör 

samhällsgruppen. 
49

  I skolans värld kan detta exemplifieras som följande. Om en elev 

kommer från enkla förhållanden och tillhör en samhällskategori med lägre social status kan 

denna tillägna sig symboliskt kapital, samt lära sig spela det sociala spelet, genom att från 

tidig ålder gå på en skola med elever av stort ekonomiskt och, eller, kulturellt kapital.   

Vid sidan av det symboliska kapitalet har sociologen därför utvecklat tre andra 

kapital begrepp som är socialt-, ekonomiskt- och kulturellt kapital. Dessa kapitalvärden har 

omvandlats och reproducerats under historiens gång vilket har gjort det möjligt för vissa 
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grupper att tillskaffa sig maktpositioner.  Det sociala kapitalet beskrivs av Carle som 

exempelvis fördelaktiga relationer och kontakter med rätt folk. Helt enkelt att du som individ 

umgås med personer tillhörande status grupper i samhället.  Det kulturella kapitalet syftar på 

bland annat utbildning. Att ha införskaffat kunskap från skolor med hög status ökar individens 

kulturella kapital. Exempelvis elit skolor, anser Bourdieu är en form av utbildningskapital 

som kan genererar i höga samhällspositioner.  Medan det ekonomiska kapitalet, som också 

anses vara det viktigaste i Bourdieus teori, handlar om de finansiella tillgångarna.
 50

  

 

5.4 Habitus och det sociala rummet 

Två andra begrepp som är centrala i Bourdieus studier om smak och avsmak är habitus och 

det sociala rummet. Dessa begrepp kommer att kort förklaras nedan då begreppen frekvent 

benämns och diskuteras i uppsatsen.  

Bourdieus studier ämnar till störst del förklarandet av sociala relationer i 

samhället, men för att förklara strukturer på individ nivå använder han sig av begreppet 

habitus. Människors individuella handlingar, skriver Jan Carle, är enligt Bourdieu alltid ett 

uttryck utifrån sociala och kollektiva grupper. Genom att erfara vissa sociala miljöer tillägnar 

sig människan olika praktiker och förhållningssätt. Det är utifrån detta tankesätt som 

Bourdieu skapade begreppet habitus. Genom ens habitus kan man förhålla sig korrekt i vissa 

sociala miljöer.
51

 Habitus förklarar Bourdieu är egenskaper hos varje individ som är 

förkroppsligade och levs ut, allt du erfar, upplever och lär konstruerar ditt habitus. Bourdieu 

beskriver individers habitus som central faktor när det kommer till avgörandet för deras smak 

och avsmak. Inom varje social grupp är habitus (eller smak) ett uttryck för gruppernas sociala 

position i rummet eller inom ett socialt fält.
 52

 Habitus är det som avgör den individuella 

smaken, det vill säga, vad som är vackert, vad som är vulgärt, vad som är gott och vad som är 

ont. Utifrån dessa differentieringsprinciper görs olika indelningar och klassificeringsscheman.  

Kärnan i detta, förklarar Bourdieu, är att när dessa distinktioner börjar värderas utifrån sociala 

perceptionskategorier omvandlas dessa symbolvärden till ett verkligt språk. 
53

 

 Begreppet habitus, anser Bourdieu, förenar en persons stil med dess tillgångar 

och praktiker. Det gör att habitus genererar i distinktioner, det bestämmer skillnader mellan 
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individer och grupper. Bourdieu exemplifierar detta med att jämföra hur en arbetare äter, vad 

han äter, vilken idrott han utövar och vilka politiska åsikter han har skiljer systematiskt från 

exempelvis en företagsledare. Arbetaren och företagsledaren har olika habitus, olika 

positioner i det sociala rummet, olika tillgångar och därför skiljer sig deras praktiker och 

stil.
54

  

Det sociala rummet eller fält, är ett återkommande begrepp hos Bourdieu när 

han talar om individers bedömning av smak. Förutsättningen för just begreppet rum menar 

Bourdieu är de existerande skillnaderna, det vill säga avståndet mellan olika befintliga 

positioner i samhället. Det sociala rummet konstrueras genom grupper av människor som är 

positionerade i en statisk uppdelning. Denna fördelning av grupper existerar utifrån två 

differentieringsprinciper som är ekonomiskt kapital och kulturellt kapital.
 55

 Det innebär att 

även i skolan som socialt fält borde man med Bourdieus teori i åtanke kunna se distinkta 

skillnader mellan eleverna, bland annat utifrån deras kläder. Bourdieu förtydligar det på 

följande sätt ” Ju närmare agenterna befinner sig varandra i dessa båda dimensionerna desto 

mer har de därför gemensamt, och ju längre ifrån varandra de befinner sig, desto mindre har 

de gemensamt”
56

 Så det rumsliga avståndet symboliserar det sociala avståndet mellan grupper 

av människor i samhället.
57

 Inom varje socialt fält eller rum pågår det en ständig maktkamp 

mellan sociala grupper.
58

  Bourdieu poängterar även att inom varje socialt fält råder det en 

specifik smak och logik. Det innebär att vad som är smak i ett socialt rum kan innebära 

avsmak i ett annat.
59

  Detta exemplifieras på följande sätt, att vad som är god klädsmak inom 

företagsvärlden inte är densamma som god smak inom exempelvis modellvärlden. Ett plagg 

kan anses vara modern och trendigt inom modellvärden och anses vara ett statusplagg. Dock 

anpassar sig möjligtvis inte samma plagg för företagsvärlden vilket resulterar i att plagget inte 

får samma status inom det sociala fältet. I uppsatsen kommer begreppet rum eller socialt fält 

att referera både till olika skolor samt olika social fält i samhället.  

Utifrån Bourdieus teori anser jag att det är av intresse att undersöka utifrån 

respondenternas upplevelser huruvida kläder synliggör gruppindelningar i skolan, samt om 

dessa grupper besitter olika värde av social status.  Då Bourdieu problematiserat fenomenet 

smak på en makronivå är det av intresse att undersöka om de samhällsmönstren som påvisats i 
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hans forskning även kan utläsas i denna studies empiriska material. Det vill säga om, smak 

och avsmak för viss klädstil eller klädesplagg även kan synliggöras i skolan.  Det är vitalt att 

här poängtera att Bourdieu inte har genomfört empiriska studier på ungdomar eller i skolans 

värld.  
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5.5  Konkretisering av begreppet ”kläders symboliska värde” 

Under denna rubrik kommer jag att konkretisera på vilket sätt tidigare forskning talar om 

kläders symboliska värde. Syftet med avsnittet är att påvisa hur kläder kan ha symboliskt 

värde. För att förenkla begreppet, kläders symboliska värde, och dess innebörd för denna 

studie. Uppsatsens första frågeställning lyder som följande; hur talar de intervjuade 

eleverna om kläders symboliska värde i skolan? 

 Vad innebär det egentligen att kläder innefattar ett symboliskt värde? 

Malcolm Barnard har i, Fashion as communication, jämfört två stycken bilder från 1953. 

Den ena bilden illustrerar Englands drottning Elizabeth II’s kröning. Den andra bilden 

avbildar en kvinna i en klänning från Dior. Båda bilderna var väldigt omdiskuterade på 

1950-talet, menar Barnard, men de symboliserar motsatta budskap. Under sin kröning bar 

drottning Elizabeth II en traditionell kläddräkt, designad med avsikt att symbolisera 

kontinuerlighet och anti-mode (ett anti-mode plagg står för tradition och motsättning av 

trender). Drottningens kröningsdräkt föreställer ett klädesplagg som motsätter sig modet. 

Bilden som avser Dior klänningen var däremot ett trendigt plagg , en symbol för 

högkulturen inom modet. Klänningens design symboliserade ett skifte inom modevärlden 

och diskontinuitet, det vill säga att något kan vara föränderlighet. 
60

 Olika bilder från 

samma år men med helt skilda symboliska värden. Det är inte speciellt egendomligt, anser 

Barnard, att drottningen som är ett resultat av makt, pengar och tradition, bar en utstyrsel 

på sin kröning som kommunicerar samma budskap. Författaren accentuerar att det 

troligtvis inte heller är felaktigt att antaga, att drottningen har ett intresse i att samhället i 

stort fortsätter att ser ut som det gör idag. Med andra ord, ett klassamhälle är av 

nödvändighet för att kungligheter ska kunna behålla sin maktposition. Barnard betonar, att 

det finns bakomliggande faktorer som ligger till grund för drottningens klädval. Genom att 

inte följa trender och mode gör drottningen ett politiskt uttalande genom sina kläder. Anti-

mode förändras långsamt om ens alls och genom att bära de kläder hon gör visar hon 

uttryck för att kungahusets position ska kontinuerligt bestå. På samma sätt ,menar Barnard, 

att de personer som önskar att röra sig uppåt i samhällshierarkin istället väljer Dior 

klänningen, eftersom den symboliserar ändring och förändring.
61

   

 Historieprofessorn Kekke Stadin anser att det egentligen inte går att 

särskilja kläder, dräkter och mode då dessa begrepp hänger samman. Ur ett historiskt 
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perspektiv, hävdar författaren, att kläder har fungerat som fysiska uttryck i 

kommunicerandet av makt och social status hos mannen. Kläder är ett av mannens 

viktigaste verktyg i redogörelse för makt. Det vill säga, kläder speglar männens sociala 

tillhörighet. 
62

 För att det ska finnas ett budskap i ett klädesplagg måste det även finnas en 

mottagare som uppfattar budskapet. Stadin skriver, att klädedräkten exempelvis 

kommunicerar mening både för bäraren och för de personer som ser den. Uniformer eller 

idrottsdressar berättar att du tillhör en viss grupp av människor, samtidigt som man 

exkluderar de som inte ingår en den skaran av individer. Detta sker också med klädesplagg 

som bomberjackan eller ett varumärke från ett utvalt modehus.
63

  Under stormaktstiden då 

ståndidealet genomsyrade samhället, pågick det livliga diskussioner om kläder och 

klädmode. Det ansågs att om fler samhällsgrupper än adeln skulle börja klä sig i 

modekläder skulle hela samhällsordningen hamna i fara. Med andra ord var eliten rädd för 

att kläder skulle börja radera ut skiljelinjen mellan de olika stånden.
64

 

 I linje med Kekke Stadin hävdar Pierre Bourdieu, att kläder påvisar 

vilken samhällsgrupp du tillhör, men även vilka personer som utestängs.
65

  Bourdieu 

hävdar att det existerar ett kulturellt ekonomiskt system som definierar hög och låg kultur. 

Med andra ord att en viss smak och avsmak av något är nära förknippat med utvalda 

samhällsgrupper, olika sociala fält och individers habitus.
66

 Beroende på vilken uppväxt 

individen har haft, om dess föräldrar är välbärgade eller inte, vilken skola den har gått på, 

vilka sociala kretsar den har rört sig i, styr sedan dess smak i till exempel kläder.
67

 Ur ett 

historiskt perspektiv, anser Bourdieu i likhet med Barnard och Stadin, att mode och kläder 

har symboliserat makt och status. Bourdieu skriver att kläder har varit en av de mest 

fundamentala beståndsdelar i synliggörandet av dominering. Bourdieu hävdar, att det 

endast är naivt att påstå att fallet inte är detsamma idag.
68

 

 I sin avhandling, belyser etnologen Maja Jacobson, att Bourdieu menar 

att individers val och användning av olika ting symboliserar uttryck för smak. Som sin tur 

skapar definitionen av begreppet livsstil. Jacobson menar att livsstil är ett levnadssätt som 
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står i motsats till någon annans, därav blir stil något som kan ses som ett symboliskt 

uttryck för en livssil.
69

 

 Utifrån dessa forskares studier kan vi utläsa att kläder ständigt förmedlar 

symboliskt värde, men vad själva plagget faktiskt symboliserar kan skilja sig åt. I 

uppsatsen resultat och analys avsnitt presenteras de fyra deltagarnas tankar och upplevelser 

kring kläders symboliska mening och dess roll som statusmarkör i skolan.  
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6. Presentation av studiens resultat och analys 

Att kläder sänder ut olika symboliska budskap är flera forskare överens om. Men hur ser 

det ut i skolvärden? På vilket sätt upplever de intervjuade eleverna att kläder har ett 

symboliskt värde även i skolan? I detta avsnitt kommer resultatet från studiens empiriska 

undersökning att presenteras. Det empiriska materialet kommer i nedan att presenteras 

individuellt utifrån respektive deltagare med två rubriker som är kopplade till uppsatsen 

båda forskningsfrågor. Hur talar de intervjuade eleverna om kläders roll och symboliska 

värde i skolan? och på vilka sätt upplever de fyra intervjuade eleverna att kläder fungerar 

som en statusmarkör i skolan?   

 

6.1 Tjej A, om kläders symboliska värde i skolan 

Tjej A upplever att kläder kommunicerar vem man är som person och därför genererar i 

stort sätt all klädsel i något slags symboliskt värde. På hennes nuvarande skola som 

samtliga respondenter studerar på råder det, enligt Tjej A, en väldigt avslappnad attityd till 

kläder. Hon upplever att det på denna skola råder en acceptans av mångfald och olikheter. 

Personligen berättar Tjej A att hon har förändrat sin klädstil en hel del under sin uppväxt; 

 

Förr hade jag på mig mycket mer sportiga kläder, sen blev jag 

lite mer rock, nästan lite emo och sen började jag bära mer 

grunge-kläder och nu är det en mer nertonad vardagsstil med 

grunge influenser.
70

 

 

Som vi kan se i citatet beskriver Tjej A att hon vid upprepade tillfällen har bytt klädstil. I 

intervjun skildrar Tjej A sin högstadietid som väldigt omtumlande och jobbig. På 

högstadietidens treåriga period hann Tjej A att byta skola sammanlagt fyra gånger. Detta 

speglades i hennes klädstil då hon i sjunde klass började klä sig mer rockigt efter tidigare ha 

haft en mer idrottsinfluerad klädstil. Etnologen Maja Jacobson, anser att kläder kan beskriva 

våra attityder och värderingar som vi bär på. Utifrån ungdomsforskaren Thomas Ziehes 

studier tolkar Jacobson att det finns en pågående önskan i dagens moderna samhälle att pröva 

identiteter och experimentera fram sitt ”jag”.
71

 Ett beteendemönster som kan relateras till  

Tjej A. 
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 På intervjutillfället bar Tjej A blå klassiska bootcut jeans, en vit 

tjocktröja, Dr Martens kängor och en vit stickad mössa. Hon beskriver sig själv som en 

jeans-tjej, och skulle aldrig klä sig i en klänning, framförallt inte i skolan. Tjej A anser 

även att det är centralt att bära kläder som speglar ens identitet, och att man inte ska 

försöka vara någon annan än sig själv.
72

 Jacobson skriver att kläder är som tecken, och att 

både enstaka plagg och klädstil är meningsbärande i någon form. Dock kan budskapet eller 

den symboliska meningen i ett klädesplagg variera, utifrån geografiska platser och 

samhällsordningar.
73

 Pierre Bourdieu menar att ett klädesplagg får sin symboliska mening 

genom att någon legitimerar dens värde. Klädmärkets makt, skriver Bourdieu, ligger inte i 

själva märket utan det ligger i den kollektiva tron att märket symboliserar exempelvis 

exklusivitet och status. 
74

 Dr Martens kängan, som Tjej A beskriver som ett av hennes 

favorit plagg, tillverkades ursprungligen för arbetare. Syftet med skon vara att den skulle 

vara bekväm och snäll mot fötterna. Ur ett historiskt perspektiv har Dr Martens kängan 

burit på varierande budskap under olika tidsepoker. Idag ses dock skon av många som en 

ståndpunkt för anti-mode.
75

 Malcolm Barnard menar att anti-mode kan mycket väl vara 

klädesplagg som en gång var mode, och vise versa
76

.  Genom att bära ett plagg som Dr 

Martens kängan, som kommunicerar ett starkt budskap i sig, avslöjar skorna något om Tjej 

A:s identitet.  

 Maja Jacobson belyser att vissa plagg kan vara meningsbärande på olika 

sätt utifrån olika tidsperioder och geografiska platser. Palestinasjalen (som den kallas i 

Sverige), skriver Jacobson, är ett sådant exempel. Sjalen är i sitt ursprung arabiska mäns 

huvudkläde och har en framträdande betydelse inom det islamska samhället.1971 såldes 

sjalen av ett företag som öppet hade visat ett politiskt ställningstagande för Kinas ledare 

och den Vietnamesiska rörelsen mot imperialsim. Sjalen fick därmed en politisk symbolisk 

mening då bärarna av sjalen förknippades med starkt politiskt vänsterorienterat 

engagemang. Ett klädesplagg, beskriver Jacobson, blir därav meningsbärande genom att 

det används i vissa sammanhang av vissa personer. Men sjalen är även ett beskrivande 

exempel på ett plagg som igen byter mening, då det under senare delen av 1970-talet 
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istället förvandlades till ett modeplagg. I butiken Indiska i Umeå såldes hela 600-700 sjalar 

per år under en treårig period.
77

  

 Tjej A förklarar att plagg kommunicerar tydligt något om dess bärare. 

Exempelvis förknippar hon dyra kläder eller en ”Stureplansklädstil” med att vara 

högfärdig. ”Om man ser en person stå och vänta på tunnelbanan med backslick och kostym 

då tänker man ju, gud vilken snobb!”
78

 säger hon under intervjun. Men Tjej A erkänner 

också att det inte alltid stämmer. Hon berättar att hennes klasskamrat, som är deltagare 

Kille B i denna studie, klär sig lite snobbigt men att han har en fantastisk personlighet. Så 

personlighen är ändå viktigare än kläder i slutändan, anser Tjej A. Sammanfattningsvis, 

upplever deltagaren, att kläders symboliska värde refererar till skolans atmosfär och dess 

elever. Det vill säga hur det sociala fältet upplevs;
79

  

 

Jag tänker inte så mycket på kläder, men på vissa skolor verkar 

det var så att kläder är viktigt och att man ska se bra ut. Jag vill 

ju se bra ut, men jag tycker exempelvis att det är skitfult med 

en stor fluffig klänning och de måste ju tycka att det är fint som 

har det, så då är man kanske olika då. 
80

 

 

Här kan vi se, att Tjej A, betonar att hon upplever att det verkar råda skillnader från skola 

till skola när det kommer till kläders roll. Tjej A belyser även att hennes klädstil inte 

nödvändigtvis är densamma som andra elevers, det vill säga, vad som är god klädsmak för 

henne möjligtvis inte är god klädsmak för andra. Som belyses i teoriavsnittet, anser 

Bourdieu, att smak och avsmak är ett förlängt uttryck av individens sociala position och 

grupptillhörighet i samhället. Smak, hävdar Bourdieu, är någon annans avsmak och det är 

det som synliggör människors olika sociala positioner och dess habitus.
 81

  Om man tolkar 

Bourdieu, anser han att det sociala, kulturella och ekonomiska kapitalen kan synliggöras i 

personers klädstil.
82

 Tjej A går emot Bourdieus teori på dessa punkter. Respondenten klär 

sig inte i dyra märkeskläder och hon har inte heller en klädstil som kan förknippas med en 

överklasskultur. Som kunde läsas i Tjej A:s presentationsdel i uppsatsens metodavsnitt, har 

båda hennes föräldrar goda arbeten. Framförallt hennes pappa, som är 
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universitetsprofessor, vilket enligt Bourdieu, är ett av de mest prestigefyllda arbeten för att 

nå ett högt kulturellt kapital
83

, men detta synliggörs inte i Tjej A:s klädstil. Speciellt, då 

Bourdieu anser att det kulturella kapitalet kan läras in även utanför skolmiljö.
84

 Då hennes 

pappa utövar ett yrke med hög kulturell status är det troligt att hans kulturella kapital och 

kunskap även ska ha kunna påverkat hans dotter.
85

 Samt hävdar Bourdieu att faderns yrke 

är av stor vikt i individens utformande av dess habitus.
86

 Men klädesplaggen hon bär ger i 

detta fall ingen avspegling av faderns yrke eller hans sociala status utifrån det kulturella 

kapitalet. Det är troligt, att andra erfarenheter och kapital kan ha format Tjej A:s habitus 

som kommer till uttryck i bland annat klädstilen, som inte har framgått i det empiriska 

materialet.  

 

6.2 Tjej A, kläder som statusmarkör i skolan 

Tjej A berättar att hon tycker att kläder ibland fungerar som social statusmarkör, men hon 

tror också att det skiljer sig mycket från skola till skola. På en av de högstadieskolorna som 

Tjej A gick på upplevde hon att de som var de populära tjejerna var de som klädde sig i 

vågade kläder på ett mer osmakligt sätt. Tjej A anser att deras klädstil samtidigt 

symboliserade deras livsstil, då dessa gäng var de som rökte cigaretter på rasterna och 

festade på helgerna.  

 

De populära på min skola var tjejer med slampig klädstil. Jag 

skulle aldrig klä mig som dem men de måsta ju ha tyckt att 

det var snyggt på något sätt […] dem som klädde sig 

slampigt festade mycket, rökte på raster och så där. Dem 

strulade också med killar på helgerna och skröt sedan om det 

i skolan. Men det var också så att de kunde bli för slampiga 

och då blev de uteslutna av de populära om man säger så.
87

 

 

Utifrån citatet ser vi att Tjej A har upplevt att kläder absolut kan fungera som statusmarkör 

men att det förekommer lite olika klädstilar på olika skolor. Utifrån hennes erfarenheter har 

inte rätt märke eller dyra kläder varit av stor vikt när det kommer till att vandra uppåt i den 

sociala hierarkin, utan andra klädval har varit socialt ledande. Dessa elever som Tjej A 
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talar om hade en distinkt klädstil som separerade dem från andra grupper på skolan. Men 

denna klädstil var inte bunden till ett stort ekonomiskt kapital.
88

 

 

Det var inte bara jag på skolan som tyckte att dessa tjejer var 

fjortisar som klädde sig så där, jag förstår inte hur det kan vara 

prestige att klä sig så där billigt. Jag menar, så där kan man ju 

inte klä sig på riktigt sen. 
89

 

 

Citatet ovan framhäver tydligt att Tjej A är medveten om att skolan är ett annat socialt fält än 

samhället utanför. Citatet belyser att den klädstil som de populära tjejerna har gjort till 

statusmarkör inte är en stil som nödvändigtvis symboliserar status i andra sociala rum.   

 När det kommer till Tjej A:s egna klädval förklarar respondenten att hennes 

klädval är medvetna. I det empiriska materialet kan man utläsa att Tjej A:s klädval 

kommunicerar ett anti-mode uttalande. Detta genom att bära kläder som symboliserar ej 

trendiga plagg, som exempelvis hennes klassiska blåa bootcut jeans och Dr Martens 

kängor.
90

 Jacobson beskriver att undersökningar kring tonårsflickors klädvanor både är 

mångsidiga och motsägelsefulla. Å ena sidan, påvisar forskning att unga flickor faller offer 

för modeindustrin där reklam och massmedia pumpar ut information om hur man ska se ut. 

Å andra sidan, visar undersökningar att tonårstjejer köper det de vill ta på sig och att de 

inte kontrolleras av yttre faktorer.  Jacobsons forskning påvisar dock att tonårstjejer inte är 

passiva modeoffer, utan att de gör aktiva klädval för att uttrycka deras personlighet.
91

 

Utifrån Tjej A:s klädstil framgår det att hon inte är ett passivt modeoffer, utan hon gör 

aktiva klädval. Detta överrensstämmer med Jacobsons forskningsresultat.  

 

6.3 Kille A, om kläders symboliska värde i skolan 

Kille A har andra erfarenheter, än Tjej A, av kläders symboliska värde i skolan. Kille A 

flyttade tillsammans med sina föräldrar från USA till Sverige när han var åtta år gammal. 

Han beskriver att den enda vita personen i hans familj är hans mamma och att hans pappa 

kommer från Sydamerika. När de först kom till Stockholm bosatte de sig i ett 

höghusområde i en förort söder om huvudstaden. Mamman valde att först skriva in Kille A 
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på en skola närmare innerstaden. Respondenten beskriver mellanstadietiden som en 

ansträngande tid; 

  

 Min skola hade många rika ungar och jag blev retad en 

del för att jag bodde där jag bodde, jag bytte därför skola 

efter mellanstadiet för att det var en alldeles för snobbig 

skola för mig. Jag bytte skola när jag skulle börja 

högstadiet och även då den låg mitt i stan så är det 

fortfarande idag den bästa skolan som jag har gått på, det 

var en friskola.
92

   

 

 Ovan beskriver deltagaren att det på mellanstadieskolan var viktigt att ha ett bra 

ekonomiskt kapital. För att kunna passa in i gruppen med högst social status var det viktigt 

att man bodde i ett bra område. Som belyses i citatet i ovan, Kille A kände sig inte tillrätta 

i denna skolmiljö där fokus på pengar och ytliga ting var av stor vikt, och bytte därför 

skola när han skulle börja på högstadiet. Kille A betonade även under intervjun, att vikten 

av pengar även genomsyrade andra kategorier, däribland kläder.
93

 

 

Märken var viktigt redan på mellanstadiet i den skolan som jag 

då gick i. Det coolaste märket man kunde ha på sig var 

Lacosté. 
94

 

 

Här exemplifierar Kille A hur klädesplagg med status på skolan förknippades med pengar.  

Carle skriver, att Bourdieu anser att kläder aldrig är ett passivt val utan att människan 

använder sig av kläder för att aktivt uttrycka sin sociala tillhörighet. Genom märken kan du 

markera ditt ekonomiska kapital och sociala position inom det sociala fältet.
95

 Med 

utgångspunkt från Kille A:s beskrivning av märkets symboliska värde inom skolan, det 

Bourdieu påvisar. Det vill säga, att Kille A upplevde det som att hans klasskamrater 

markerade social status och ekonomiskt kapital genom att använda sig av märkeskläder. 

Ekonomiskt kapital innebär här eleven familj ekonomiska tillgångar. 
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  Kille A var den av de fyra intervjuade eleverna som klädde sig mest 

klassiskt. Han beskriver själv att han aldrig klär sig i jeans utan bara i kostymbyxor eller 

chinos. Oftast använder han sig av svarta byxor, då han anser det är klassiskt och passar till 

allt. Kille A belyser att han tycker att det är viktigt att se bra ut då han upplever att du blir 

bedömd i skolan efter kläder du bär. Därför är det viktigt för honom att bära kläder han 

personligen tycker är fina.
96

 Bourdieu förklarar, att individen utvecklar en viss smak 

utifrån ens habitus, att personens sociala-, ekonomiska-, symboliska- och 

utbildningskapital avgör dess smak för exempelvis kläder.
97

 Det är möjligt att Kille A klär 

sig mer klassiskt än hans klasskamrater, då han upplevde ett hårdare klimat kring bärandet 

av kläder på sin föregående skola.  

 När det kommer till kläders symboliska värde anser Kille A att kläder påvisar 

sociala grupptillhörigheter. Kille A beskriver sin nuvarande klass och skola på samma sätt 

som Tjej A. Det vill säga, att på deltagarnas nuvarande skola är kläder av mindre vikt, men 

att det ändå bildas sociala grupperingar efter klädstilar; 

 

Just nu är det flera tjejer som klär sig som artisten Rihanna, 

de rakar av sig håret på ena sidan och klär sig väldigt 

rockigt. En annan grupp på skolan bär samma kläder i stort 

sett varje dag och de kallas datakillarna för att de bär alltid 

på sina datorer. Det är nästan så att datorväskan är en del av 

deras outfit. Sen förra året gick det några killar på skolan 

som klädde sig i långa läderrockar och lyssnade på 

hårdrock. Det var absolut inte utstötta men de var ändå 

kanske inte de mest sociala personerna på skolan. 
98

 

 

I citatet skildrar Kille A att kläder har ett symboliskt värde, då i stort sett alla elever använder 

kläder för att kommunicera något om sig själv. På Kille A:s nuvarande skola anser deltagaren 

att han framförallt ser gruppbildningar utifrån utseende och kläder.
99

 Historikerna Madeleine 

Hurd och Tom Olsson belyser i Iklädd identitet att alla kroppar konsumerar sin egen identitet 

genom kläder. Genom kläder och kroppsspråk kan vi förstå och tolka varandra utan att verbalt 

kommunicera.
100

 I citatet belyser Kille A att du kan utläsa grupptillhörigheter på skolan 

                                                           
96

 Kille A. Intervju med elev, (2010-12-08). 
97

 Bourdieu, Pierre (1998) s. 6. 
98

 Kille A. Intervju med elev, (2010-12-08). 
99

 Kille A. Intervju med elev ,(2010-12-08). 
100

 Hurd, Madeleine & Olssson, Tom (2005) s.22-23. 



Cecilia Fredin  840210 

33 

 

genom att studera varandras kläder. Eftersom kläder kommunicerar något om vem du är och 

vilken grupp du tillhör.
101

  Bourdieu hävdar som sagt att smak är hjärtat när det kommer till 

att se skillnader mellan olika samhällsgrupper.
102

 En arbetare, skriver Bourdieu, äter och 

tycker om böner till mat för att den inte har råd med dyrare mat. Det innebär, att arbetarens 

smak för bönor är avsmaken hos en välbärgad person, som har råd att äta något annat än 

bönor. Smak, menar Bourdieu, kan därför relateras till ett påtvingat val.
103

 Detta kan även 

exemplifieras med kläder. Enligt Bourdieu skulle det kunna innebära att en elev som endast 

kan handla sina kläder hos lågpriskedjor utvecklar en smak för dessa kläder för att personen 

inte har något ekonomiskt val att kunna utveckla smak för en annan klädstil. Bourdieus 

förklaring kring ödets smak är väldigt hårddraget och kan inte relateras i samma utsträckning 

till de skolkamrater som Kille A belyser i citatet ovan. Utifrån Kille A :s beskrivning är det 

mer troligt de elevgrupper som har bildats i skolan klär sig likadant utifrån deras identiteter, 

det vill säga att det inte styrs endast av ekonomiskt kapital. Det är inte fullt troligt de grupper 

som klär sig rockigt i skolan gör det endast på grund av deras ekonomiska kapital. Så som 

Bourdieu beskriver en arbetares smak för bönor.  

 

6.4 Kille A, kläder som statusmarkör i skolan 

Kekke Stadin beskriver att i det tidigmoderna samhället var det en vanligt förekommande 

företeelse att klä sig i kläddräkter för att markera ens sociala grupptillhörighet.
104

 Men 

vilken sorts klädesplagg är motsvarigheten för mannen att klä sig i idag för att tydligt 

markera sin sociala ställning? Kostymen symboliseras allmänt med företagsmän, makt på 

grund av att chefer och företagsledare ofta bär plagget. Bratsen i Stockholm, som Tjej A 

beskrev, har även de en utmärkande klädstil och använder sig av olika plagg och 

klädkombinationer för att särskilja dem själva från andra samhällsgrupper.
105

 Bourdieu 

menar att när något blir för kommersiellt då ändrar de stora modehusen kläderna så att det 

åter symboliserar exklusivitet.
106

 Kille A menar att det är svårt att se om någon har pengar 

utifrån hur den personen klär sig i skolan förutom om man bär synliga dyra märkeskläder. 

Han poängterar dock, att de elever som har pengar brukar oftast vara de som befinner sig i 
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den sociala toppen. Det upplevde Kille A när han själv blev utstött på mellanstadiet på 

grund av att han enligt hans klasskamrater bodde i ett mindre bra område. Det är dock 

viktigt att poängtera att Kille A inte anser att fallet är sådant på den undersökningskolan.
107

 

 Jan Carle beskriver, att Bourdieu anser, att det ständigt pågår en 

maktkamp inom ett socialtfält för maktpositionerna, och med hjälp av symbolvärden som 

exempelvis kläder, kan individen förknippas med status och makt.
108

 Kille A beskriver hur 

det pågick en statuskamp på hans mellanstadieskola. Utifrån olika symbolvärden så som 

boendesituation, föräldrarnas yrken och kläder, positionerade sig eleverna i en social 

hierarki på skolan. Kille A menar dock att han själv inte blev retad för sina kläder på grund 

av att han intepå något sätt klädde sig på ett utstickande sätt. Dock bar han inte de dyra 

märkeskläderna som många andra pojkar i hans dåvarande klass.
109

  

 Under intervjun frågade jag Kille A om han idag på sin nuvarande skola 

upplever tillhörighet till en statusgrupp i skolan. Det anser Kille A att han gör, men att 

detta beror på hans personlighet och inte på hans kläder.  

 

Här på skolan så är det viktigt att du är social och trevlig. De 

som är de mest omtyckta är de personer som helt enkelt är de 

som är de mest sociala personerna. 
110

 

 

I citatet framgår det att Kille A inte anser att kläder spelar en avgörande faktor på hans 

gymnasieskola för den sociala hierarkin, utan att det istället är andra komponenter som bidrar 

till status.
111

 Utifrån Kille A:s upplevelser står det klart att kläders funktion som statusmarkör 

beror på vilket socialt rum eller fält du befinner dig i. Med andra ord har deltagaren upplevt 

att kläder har haft olika värde på olika skolor.  

 

6.5 Tjej B, om kläders symboliska värde i skolan 

Under sin uppväxt har Tjej B bott i olika förorter norr om Stockholm. Redan när hon skulle 

börja förskolan valde hennes föräldrar ut en innerstadsskola till henne. Tjej B berättar att 

hennes föräldrar upplevde skolorna i närheten av deras bostadsområde som stökiga och 

lågpresterande. På grund av detta var det deras besluta att låta Tjej B gå i skolan i 
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innerstaden. Respondenten gick sedan på samma skola från förskolan till hon gick ut 

högstadiet.
112

  

 

Mina föräldrar ville att jag skulle gå på en bra skola så dem 

valde den skolan för att det var en friskola och skolan satsade 

mycket på språk och matte.
113

  

 

Här förklarar Tjej B varför föräldrarna valde att deras dotter skulle gå i en skola inne i 

Stockholms stadskärnan istället för i närheten av deras bostadsområde. Eftersom de ansåg det 

vara lämpligare för Tjej B att gå i skolan i ett bättre socioekonomiskt område.
114

  

Tjej B berättar att hon själv inte tänkte speciellt mycket på kläder i de lägre 

åldrarna, men så fort hon började högstadiet märkte hon en förändring bland sina 

klasskamrater då en klädhets infiltrerade skolan.  Under högstadietiden började kläder få en 

allt större betydelse.  Det var viktigt att bära kläder från dyra märken, helst skulle 

klädesplaggen vara inköpta i någon av Stureplansbutikerna.
115

 Pierre Bourdieu hävdar, att du 

behöver förstå dig på det sociala spelet för att kunna passa in en specifik samhällsgrupp. 

Vilket egentligen innebär att du är mer insatt i den symboliska ekonomin av seder inom ett 

visst fält än endast innehava kunskap om god smak. I botten handlar det egentligen inte om 

frågan vad som är smak eller inte, utan du behöver besitta kunskap om vad du ska ha bra 

smak om.
116

 I detta fall kan de innebära att du som individ inte bara måste förstå klädkoden, 

som i Tjej B:s upplevelse ämnar dyra kläder, utan du måste också ha kunskap om vilket 

märke som är det ”rätta” just nu inom det sociala fältet. Exempelvis, beskriver Tjej B, att 

Svea mössorna var ett ”inne-plagg” på skolan under en period när hon gick i årskurs åtta. Då 

var det bara denna mössa som var accepterad. Att komma till skolan med en Hennes & 

Mauritz mössa skulle inte har varit okej om du ville tillhöra toppen av den sociala 

hierarkin.
117

 Personligen beskriver Tjej B att hon tog avstånd ifrån klädhetsen på högstadiet 

och började istället klä sig mer utstickande.  
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 Jag fick lite konstiga blickar och kommentarer om mina kläder, 

i och för sig så klädde jag mig bitvis lite galet då, men jag har 

faktiskt tonat ner det lite nu.
118

  

 

I citatet kan det utläsas att Tjej B började bli mer klädmedveten under högstadiet, men att hon 

motsatte sig trenden att bära dyra och trendiga kläder. Under intervjun bar Tjej B helsvarta 

kläder med trendiga silversmycken. Hon beskriver sin nuvarande stil som ”rocktrendig”. 

Hennes favoritfärg på kläder är svart och hon berättar att hon aldrig skulle klä sig i ett rosa 

klädesplagg. Tjej B anser att det är absurt att kläder ska ta sådan stor plats i skolan som det 

gjorde på hennes högstadieskola. Hon förklarar att det kändes främmande att eleverna började 

bedöma varandras bakgrund utifrån kläderna de hade på sig.
119

 

 

Vissa av mina barndomsvänner som bor i närheten av mig, de 

har inte föräldrar med speciellt mycket pengar men började 

ändå att klä sig i dyrare kläder på högstadiet. De shoppade 

kläder på Stureplan och hängde där på helgerna för att verka 

överklass, but I know better.
120

 

 

I detta citat belyser Tjej B att hon kände till de personer som började att klä sig i allt dyrare 

kläder. Hon har kunskap om deras familjebakgrund och hon anser att de försökte ge ett 

uttryck av att ha pengar genom att klä sig i dyrare kläder och tillbringa sin fritid på Stureplan. 

De personer som Tjej B beskriver försökte därmed skifta socialt fält och röra sig uppåt i den 

sociala hierarkin. Genom att ta del av Stureplanskulturen på fritiden skapade dessa personer 

också en mer trovärdig bild att deras livsstil speglar innerstad mer än förort. Bourdieu belyser 

att när man saknar ekonomiskt kapital är det vitalt att införskaffa sig kulturellt kapital för att 

kunna röra sig inom det högst sociala skiktet.
121

 Det är troligt att dessa tjejer som Tjej B 

berättar om inhämtade kulturellt kapital genom att umgås med ”rätt” personer och bära rätt 

kläder. Det generar i sin tur i att deras kulturella kapital kompenserar för avsaknaden av 

ekonomiska tillgångar.  

 I kapitlet ”Identitet och Mode” ur antologin Iklädd identitet belyser Madeleine 

Hurd och Tom Olsson att kläder egentligen säger mer om vem du som person vill personifiera 
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än vem du faktiskt är som person. Dessa tankar refererar författarna till kulturteoretikern och 

sociologen Stuart Hall och fortsätter på samma tankespår som Hall genom att beskriva 

identitet som en process snarare än ett statiskt tillstånd. Det innebär, skriver Hurd och Olsson, 

att en identitet inte på något sätt är något evigt eller givet. Samtidigt kan människan inte heller 

konstruera en identitet helt fritt, alla individer påverkas av redan existerande identiteter utifrån 

kultur, språk och hierarkier. Dock, anser Hurd och Olsson, att personer med mycket social 

makt har större frihet i sitt identitetsskapande.
122

 De vänner som Tjej B berättar kan enligt 

Hurd och Olsson förändra sin identitet då det inte är ett statiskt fenomen, genom att umgås 

med personer som har hög social status i skolan kan de enklare genomgå denna förändring.  

 Tjej B valde en annan väg än sina barndomsvänner och gjorde motstånd mot 

klädhetsen på sin högstadieskola genom att börja klä sig på ett mer utmärkande sätt och avstå 

från dyrare märkeskläder.  

 

Jag ville sticka ut i högstadiet för jag var så trött på alla ”wannabe 

överklass” personer och jag kan ju inte klä mig på ett sätt som inte är 

jag.
123

 

 

I citatet beskriver Tjej B att hon klädde sig annorlunda för att göra en form av revolt mot den 

klädtrend som hade inträtt på skolan
124

. Det är av vikt att här poängtera att det inte enbart är 

personer i maktpositioner i samhället som strategiskt nyttjar mode för att utmärka sig, eller 

inta socialkontroll för att tillvinna sig respekt. Subkulturer som exempelvis punken, hiphop 

och skinnhuvuden är alla starka subkulturer som använder modets symboliska makt.
125

 

Malcolm Barnard belyser hur hiphoppens signaturklädsel kommunicerar högljudda och 

politiska röster mot förtryck av de svarta i USA. På 1980-talet klädde sig den kända rapparen 

Run-D.M.C i ett par Adidas skor utan skosnören. Det osnörade skorna symboliserade 

förbudet av skosnören på skor för amerikanska fångar i fängelset. Skosnören hade förbjudits i 

fängelserna för att förhindra självmordsförsök genom hängning. Även hiphopparnas 

karaktäristiska lössittande byxor härstammar ursprungligen från fängelsekulturen. Historien, 

berättar Barnard, lyder som följande; att skärp på byxor förbjöds av samma anledning som 
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skosnörena. Som resultat hängde fångarnas byxor löst och kalsongkanterna syntes under 

byxorna, och än idag är de lössittande nerhasade byxorna förknippade med hiphopkulturen.
126

  

 Barnard belyser även att Run-D.M.C , avfärdade modevärlden i en av hans låtar 

med att säga; ”Calvin Klein’s no friend of mine, don’t want nobody’s name on my behind”
127

. 

Uttalandet av hiphopparen, hävdar Barnard, är en ståndpunkt för frigörelse för den ”svarta” 

amerikanen. Genom att vända modeindustrin ryggen avfärdar han också den vita mannens 

skapande, för att frambringa en egen stil.
128

 Enligt Hurd, Olsson och Barnard är det därmed 

inte ovanligt att förtryckta grupper, eller grupper med mindre social makt, visar motstånd 

genom dess kläder. På samma sätt som de personer som befinner sig på toppen av 

samhällshierarkin använder sig av kläder för att symbolisera deras maktposition. 

  Det är påtagligt att även Tjej B anser att kläder har ett symboliskt värde, men 

vad detta värde är för något beror på den sociala situationen. Precis som Kille A betonar har 

Tjej B erfarit att kläder kan ha olika betydelser inom olika sociala fält. På hennes föregående 

skola hade kläders symboliska värde stor relevans för vilken socialgrupp du tillhörde. På den 

nuvarande skolan beskriver Tjej B att kläder mer symboliserar vem man är som person, och 

att det symboliska värdet som kläderna har inte värderas hierarkiskt.
129

 

 

6.6 Tjej B, kläder som statusmarkör i skolan 

Begrundat på Tjej B:s berättelser om hennes erfarenheter av kläders symboliska värde i 

skolan står det klart att utifrån hennes livsvärld nyttjas kläder som statusmarkör på 

skolarenan. Hon upplevde under sin högstadietid att social hierarki synliggjordes genom 

elevernas kläder.  

 

Jag och mina vänner var kanske inte de mest populära personerna på 

skolan fast vi var ju inte mobbade heller, men vi tillhörde inte direkt 

grädden om du förstår vad jag menar. 
130

 

 

I citatet accentuerar deltagaren att tillsammans med hennes vänner tillhörde de inte toppen 

inom den sociala hierarkin. Dock, som belystes i det tidigare avsnittet, gjorde Tjej B ett aktivt 

val att exkludera sig själv från den populära gruppen genom att klä sig på ett sätt som inte 
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passade klädkoden för den specifika gruppen. Tjej B:s upplevelser går hand i hand med 

Bourdieus teori om smak och avsmak. Det vill säga, att kläder bidrar till distinktioner mellan 

grupper.
131

 Utifrån Tjej B:s beskrivning av kläders roll som statusmarkör i hennes föregående 

skola fanns det en klädkod för de som tillhörde toppen av den sociala hierarkin. Denna 

klädkod påvisade vilka elever som tillhörde detta statusskikt, och vilka som inte gjorde det.  

 Under intervjun förklarar Tjej B att det förmodligen var en extrem klädhets 

på hennes skola på grund av att det var en innerstadsskola. Tjej B berättar att hon näst intill 

anser att skoluniform skulle ha varit att föredra på den skolan, för att eliminera kläders 

betydelse i kampen om social status. Samtidigt, accentuerar hon, att det alltid kommer att 

finnas kategorier som elever kommer att bedöma varandra efter. Precis som Kille A, 

betonar också Tjej B, att bostadsområde är en sådan kategori som du bedöms efter.
132

   

 Tjej B:s beskrivning av hennes barndomsvänners strävan att passa in på 

innerstadsskolan och dess kultur, påvisar även att kläder kan användas som verktyg för att 

dölja eller kompensera andra ”lågstatus” kategorier. Exempelvis bodde dessa personer i 

samma förort som Tjej B i norra delen av Stockholm. Området är ökänt för att vara stökigt 

berättar hon.
133

 Hennes barndomsvänner började under högstadietiden allt mer umgås med 

klasskompisar som bodde i innerstaden. På fritiden spenderade de sin tid med att fika och 

hänga kring Stureplan i Stockholm, samt att dessa vänner till Tjej B allt mer började klä sig 

i dyra märkeskläder. Tjej B anser att dessa personer försökte anpassa sig så mycket som 

möjligt till Stureplanskulturen och därmed kompensera sin socioekonomiska bakgrund.
134

  

Carle anser att det kapital som är av störst vikt i individens habitus, enligt Bourdieu, är 

dess familjebakgrund och uppväxt.
135

 Bourdieu delar upp det högsta samhällskiktet i två 

delar. De personer med stort kulturellt kapital som exempelvis Universitetsprofessorer och 

författare. Den andra halvan består av de individer som har ett stort ekonomiskt kapital 

som företagsledare, och det ekonomiska kapitalet är det som väger tyngst i samhället.  Men 

du kan skifta socialt fält genom att lära dig de sociala koderna för en specifik social grupp. 

Ens habitus kan förändras genom kontakt med personer av högre social status. 
136

 Rörelse 

inom det sociala rummet sker dock aldrig slumpvis, hävdar Bourdieu. För det första menar 

han att vissa individer besitter egenskaper som gör det lättare för dem att motsätta sig 
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fältets krafter. Det vill säga strukturerna som du så lätt fastnar i. Övergångar mellan olika 

sociala grupper sker oftast genom arrangerade och spontana möten med personer från en 

annan position i det sociala rummet. Det är detta som Bourdieu betonar inte vara några 

slumplika företeelser. Dessa möten arrangeras aktivt antingen av individer eller kollektiva 

grupper. 
137

 Baserat på Tjej B: s upplevelser och berättelser om hennes barndomsvänner, är 

det troligt att utifrån Bourdieu hävda att dessa personer önskade att byta bana och röra sig 

uppåt i det sociala rummet. Genom att klä sig i liknande kläder som innerstads eleverna.  

 

6.7 Kille B, om kläders symboliska värde i skolan 

Kille B är en idrottskille ut i fingerspetsarna. Han har idrottat under hela sin uppväxt, och 

gick högstadiet på en skola med idrottsprofil. Han berättar att de hade idrott ungefär tre 

timmar per dag på idrottsprofilen och idrott var mer eller mindre deras liv även utanför 

skolan. Mellanstadiet gick Kille B på en skola nära området där han har växte upp vilket är 

ett villaområde norr om Stockholm, ”Det är bara familjer och pensionärer som bor i 

området”
138

 berättar han. Mellanstadieskolan beskriver han som en helt vanlig skola med 

småstadskänsla. På rasterna, berättar Kille B, att de spelade fotboll eller någon annan 

idrott. Kläder, förklarar respondenten, var inte något som han spenderade mycket tanke på 

när han gick i mellanstadiet.
139

  

 

Jag har aldrig riktigt tänkt på vad för slags kläder man har på 

sig. På mellanstadiet så var jag väldigt aktiv på rasterna så det 

var nog ingen idé att klä sig fint. 
140

 

 

I citatet framgår det att Kille B under sin tid på mellanstadietiden inte ansåg att kläder hade en 

framträdande betydelse. Respondenten förklarar, att han inte vet vilket symboliskt värde 

kläder hade i skolan när han var yngre. Han berättar även att kläder aldrig har haft en central 

roll i hans liv. Istället klär han sig i det som passar och är bekvämt, vilket också framkommer 

i citatet.
141

 Det finns tydliga influenser av idrotten i Kille B:s klädstil. På intervjudagen bar 

han en beige mössa, vit luvtröja, blåa jeans och ett par joggingskor. Jag frågade om han 

upplever att andra elever kategoriserar honom som en idrottskille utifrån hans klädstil. Kille B 
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svarade att det kanske är möjligt men att han aldrig har tänkt på det. Inte heller anser han att 

han refererar till personer på ett speciellt sätt utifrån deras kläder.  

 

En person som sitter exempelvis på tunnelbanan med kostym 

och dataväska i knät kan ju kanske vara en person med mycket 

pengar fast han kan ju lika gärna vara en person som har ett 

kostymjobb och måste ha kostym. Man vet inte.
142

 

 

I citatet ovan exemplifierar Kille B att kläder inte nödvändigtvis speglar individens identitet 

eller livsstil. Respondenten refererar till en man i kostym och dataväska. Och att denna person 

inte självklart behöver vara en man med hög social status och makt. Kille B förklarar att 

ibland bedömer han en persons livsstil utifrån dess kläder, men att i dessa fall har han träffat 

personen flertalet gånger och kunna beskådat olika plagg från dess garderob. Respondenten 

anser inte att en person kan dömas ut utifrån dess kläder efter att ha mött personen vid endast 

ett tillfälle. Som citatet i ovan belyser från Kille B, att en man i kostym inte nödvändigtvis 

behöver innebära ett stort ekonomiskt kapital. Malcolm Barnard beskriver att arbetskläder kan 

påvisa ekonomisk status. En man som bär kostym tillsammans med vit skjorta symboliserar 

generellt sett högre status i jämförelse med en man i kostym med blå skjorta. Detta eftersom 

den vita kragen refererar till högre titlar än den blå, som representerar arbetaren.
143

  

  I skolan berättar Kille B att han inte bryr sig vilken sorts kläder hans 

klasskompisar bär och därför reflekterar han inte över vad kläder kan kommunicera eller vad 

deras symboliska värde är. Precis som de andra tre deltagarna, upplever Kille B, att deras 

gymnasieskola är accepterande vad gäller kläder.  

 

Det finns lite grupper som klär sig lika, till exempel så är det vissa 

tjejer som klär sig rockigt och de umgås mest med varandra. Men 

jag upplever inte att någon grupp har mer social status utifrån 

deras kläder. 
144

 

 

Citatet belyser hur Kille B talar om det symboliska värdet av kläder i skolan, och hur det till 

viss del speglar elevernas umgängeskrets, då de ofta klär sig i snarlika stilar.
145

 Fast än Kille 

B inte har besitter någon större medvetenhet om kläders roll eller symboliska värde i skolan, 
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framgår det ändå att kläder inkluderar och ibland exkluderar olika grupper. På deltagarnas 

skola, betonar Kille B, att trots vissa grupperingar umgås alla elever med varandra.
146

  

 

6.8 Kille B, kläder som statusmarkör i skolan 

Under intervjun förklarar Kille B, att han är medveten om att kläder i samhället kan 

fungera som olika statusmarkörer. Deltagaren anser även att de skolor han har gått på 

skiljer sig ifrån exempelvis en innerstadsskola.  

 

Det är ju en stor skillnad på vår skola och till exempel Norra Real 

eller Bromma Gymnasium. Det är klart att om du skulle fråga 

elever där samma frågor som du gör till mig, då skulle du med all 

säkerhet också få ett annat svar.
147

 

 

Det här citatet är taget från slutet av intervjun med Kille B. Här tydliggör deltagaren att han är 

medveten om att hans perspektiv inte på något sätt är representativt för alla elever i 

Stockholm.  Respondenten konstaterar att eleverna på en skola som Norra Real, troligtvis har 

andra klädvärderingar än vad han har. Citatet påvisar att Kille B, i likhet med Kille A och Tjej 

B, anser att kläders symboliska värde kan variera beroende på vilken skola man går på. 

Skolorna, som Kille B benämner i citatet, är skolor som han upplever vara mer ytliga och 

högfärdiga baserat på rykten från kamrater som har studerat på någon av skolorna. 
148

 

 Det är tydligt att Kille B inte själv har något eget intresse av kläder och 

därav inte har reflekterat mycket över kläders roll och funktion i skolan.
149

 Utifrån Bourdieus 

teori om smak och avsmak går det att utläsa att den både är och inte är applicerbar utifrån 

Kille B:s perspektiv.  Kille B beskriver ovan att han tror att kläder fungerar som 

statusmarkörer i vissa skolor, men inte på alla, eftersom han personligen inte har upplevt det. I 

denna deltagares livsvärld är inte smak för en viss klädstil kopplat till klass. Han anser inte 

heller att det är möjligt att definiera personers samhällstillhörighet utifrån deras kläder. Detta 

kan förtydligas som följande; att utifrån Kille B:s egen levda upplevelser och erfarenheter 

skapar inte kläder skillnader eller avslöjar klasstillhörighet. Dock, betonar Kille B, att detta 

inte behöver överrensstämma för alla elever. Han uttrycker tydligt i citatet att han själv tror att 
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kläder kan fungerar som statusmarkörer på andra skolor.
150

  Bourdieu skriver i Distinktionen, 

att exempelvis ett konstverk eller klädesplagg, endast får sitt värde genom individers förmåga 

och kulturella kunskap att igenkänna det som värdefullt. Vad som är smak för den ena innebär 

avsmak för den andre. Det kan förklaras som ett kulturellt ekonomiskt system.
151

  Det innebär 

att om ingen av eleverna kan igenkänna vissa plagg som värdefulla kan inte heller plagget få 

någon status. Det kan vara en förklaring till varför Kille B upplever kläder ha ett större värde 

på vissa skolor mer än andra.  
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7. Sammanfattande slutdiskussion  

Detta avsnitt ämnar till att sammanfatta det resultat som presenterades under föregående 

kapitel för att ge läsaren en helhetsöverblick av denna studie. Sammanfattningen tillsammans 

med diskussion kommer att följa samma struktur som resultat- och analysavsnittet. Det vill 

säga, att rubrikindelningen kommer att vara uppbyggd efter uppsatsens två frågeställningar; 

Hur talar de intervjuade eleverna om kläders symboliska värde i skolan? och, på vilka sätt 

upplever de fyra intervjuade eleverna att kläder fungerar som en statusmarkör i skolan?   

Rubrikerna benämns som följande; Kläders symboliska värde i skolan och Kläder som 

statusmarkör.  

 

7.1 Kläders symboliska värde i skolan 

Utifrån studiens frågeställning, hur talar de intervjuade eleverna om kläders symboliska 

värde i skolan? kommer jag nu i nedan att kort summera hur respondenterna talade om 

kläders symboliska värde i skolan. Tjej A anser, att kläder till stor del förknippas med 

personlighet. Detta på grund av att kläder alltid förkroppsligar något symboliskt värde. Tjej A 

har själv varit aktiv i sina klädval för att kläderna ska kommunicera identitet. För henne 

sammankopplas kläder ihop med personlighet och livsstil. Utifrån hennes klädval av anti-

mode plagg som exempelvis Dr Martens kängor och klassiska bootcut jeans, upplevs Tjej A:s 

klädstil som mindre influerad av modevärlden.
152

  Kille A och Tjej B beskriver båda att kläder 

kan symboliserar tillhörighet, eller ej tillhörighet. Det vill säga, att kläder kan påvisa vilken 

social grupp du tillhör. Respondenterna berättar att de har upplevt sociala miljöer där kläder 

har haft en framträdande roll. Dessa deltagare upplever kläders symboliska värde som 

sammanflätade med social status och ekonomiskt kapital.
153

 Det innebär att inom ett socialt 

rum där kläder har en framträdande roll verkar även kläders symboliska värde vara mer 

påtagligt, oavsett vad klädesplagget kommunicerar. Tjej B beskriver i resultatet att kläder 

enligt hennes erfarenheter kan symbolisera värde och status. Framförallt på grund av en 

infiltrerad klädhets i skolan, där kläder står i fokus på den sociala arenan. Kille A beskriver 

liknande erfarenheter som Tjej B. Det vill säga, att kläder kan ha markant symbolsikt värde 

som särskiljer elever och sociala grupper. 
154

 Inom ett socialt fält där dyra märkeskläder spelar 

                                                           
152

 Tjej A. Intervju med elev, (2010-12-08). 
153

 Tjej B & Kille A. Intervju med elev, (2010-12-08). 
154

 Tjej B & Kille A. Intervju med elev, (2010-12-08). 



Cecilia Fredin  840210 

45 

 

en central roll, framkommer det ur materialet att vissa klädesplaggs symboliska värde 

kategoriseras utifrån ekonomiskt kapital och social status i större utsträckning än i en miljö 

där märkeskläder inte har samma påfallande roll. Detta kan exemplifieras vid en jämförelse 

mellan Kille B:s upplevelser av kläders symboliska värde och Tjej B:s upplevelser. Kille B 

har inte alls i samma utsträckning som Tjej B, upplevt en skolmiljö där kläders värde har 

ihopkopplats med ekonomiska tillgångar. Kille B är den deltagaren som minst upplever kläder 

kommunicera symbolsikt värde överlag. Han belyser att kläder kan avslöja grupptillhörighet i 

skolan men att det inte är något som han reflekterar mycket över eller lägger märke till.  

Deltagaren beskriver att han aldrig har befunnit sig i en social miljö där kläder har haft en 

framträdande roll och för honom symboliserar därför inte kläder något speciellt värde.
155

 Jag 

tolkar det som att kläder är ett ointressant fenomen i Kille B:s livsvärld, samt att han aldrig 

har erfarit en social miljö där kläders roll markant står i fokus. Dessa faktorer bidrar till att 

Kille B inte upplever kläder som starka symbolvärden.  

För att återanknyta till studiens första forskningsfråga har jag kommit fram till 

följande slutsats, att deltagarnas syn på kläders symboliska värde är bundet till det sociala 

rummet och tidigare erfarenheter som kommer till uttryck i deras habitus.  Det sociala rummet 

står i fokus, det vill säga huruvida vilken roll kläder har haft i skolan som socialt fält. Som 

belyst i teorikapitlet, anser Bourdieu, att det sociala fältet är av stor vikt när det kommer till 

smak eller avsmak för en specifik stil. Då det inom varje socialt fält existerar en särskild logik 

och särskild smak. Det vill säga, vad som är vackert, bra, gott med mera i ett socialt fält inte 

behöver vara detsamma som inom ett annat socialt fält.
156

  Bourdieus teori smak och avsmak 

och hur dessa fenomen kommer till uttryck på varierande sätt inom olika sociala fält 

överrensstämmer med denna studiens resultat. I resultatavsnittet framgår det tydligt att 

eleverna har olika resonemang och talar om kläders symboliska värde i skolan på olika sätt, 

utifrån de olika upplevda skolmiljöerna. Ett dyrt märkesplagg kan symbolisera social status på 

en skola, så som Tjej B högstadieskola. Medan samma plagg på deltagarnas gymnasieskola 

skulle symbolisera något högfärdigt, vilket inte är en status egenskap på den skolan. Med 

andra ord är det sociala rummet av avgörande vikt i hur eleverna talar om kläders symboliska 

värde i skolan.  

 Vid en jämförelse av denna studies resultat med vad den tidigare forskningen 

har påvisat kan man utläsa att kläder har ett påtagligt symboliskt värde, men att det 
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symboliska värdet inte nödvändigtvis alltid är detsamma. Det innebär att den forskning som 

har bedrivits på makronivå överrensstämmer med mikronivå. Majoriteten av respondenterna 

upplever att kläder utstrålar olika symbolvärden i skolan. Maja Jacobson betonar i hennes 

avhandling att unga kvinnor gör aktiva klädval och att de inte är några passiva modeoffer. 
157

 

Jag anser att min undersökning konstaterar att ingen av deltagarna är ett offer för en 

påtryckande modeindustri. Dock anser jag att Tjej A, är den personen som tydligast och mest 

aktivt väljer klädesplagg som speglar hennes identitet.  Malcolm Barnard belyser hur 

exempelvis drottningens kläddräkt har ett påtagligt symboliskt värde som kommunicerar 

något helt annat än en Dior klänning. 
158

  Kekke Stadins forskning konkretiserar hur kläder 

historiskt sätt har fungerat som symboliska värden för att markera makt och status.
159

 Kläders 

symboliska värde kan ses som extremt påtagligt och distinkt i samhället utifrån tidigare 

forskning.  Min undersökning påvisar att det symbolvärde som existerar i samhället även 

påverkar skolvärlden, men inte alltid i lika stor bemärkelse. Vad som framgår tydligt både i 

den tidigare forskningen, samt i min egen undersökning, är att ju längre ifrån varandra sociala 

grupper befinner sig inom ett socialt fält desto starkare blir kläders symboliska värde. Utifrån 

resultatet upplever jag att skolmiljöer där det råder mer accepterande värderingar för olikheter 

genererar inte kläders symboliska värde i påtagliga ojämnställda distinktioner. Deltagarnas 

nuvarande gymnasieskola är ett exempel på detta, då samtliga deltagare beskriver miljön som 

accepterande för elever olika klädstilar.  I jämförelse med en skola, som exempelvis Tjej B:s 

högstadieskola, där påtagliga existerande klasskillnader mellan eleverna belystes av Tjej B. 

Dessa klasskillnader upplever jag i sin tur ha skapat distinktioner mellan sociala grupper, 

skillnader som kom till uttryck via elevers klädsel.   

 

7.2 Kläder som statusmarkör i skolan 

Utifrån uppsatsens andra frågeställning, på vilka sätt upplever de fyra intervjuade eleverna att 

kläder fungerar som en statusmarkör i skolan? kommer jag nu i nedan att kort summera hur 

respondenterna upplever kläder vara en statusmarkör i skolan. Tjej A upplever att kläder kan 

fungera som en statusmarkör i skolan men att statusplagg eller en status klädstil inte behöver 

vara kopplat till ekonomiskt kapital. Respondenten beskrev ett exempel från hennes 

högstadietid där en grupp av elever som ansågs populära bar kläder som visade mycket hud.  
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Hur det kom sig att just denna klädstil blev den ledande på högstadiet vet inte Tjej A, men 

hon upplevde aldrig personligen att den stilen var statusbärande.
160

 Bourdieu anser att ett 

konstverk endast får sitt värde genom individers förmåga och kulturella kunskap att 

igenkänna konstverket som värdefullt. 
161

 Samma princip kan appliceras på kläder. Ett 

klädesplagg kan endast äga ett värde genom att någon värdesätter det. Tjej B belyser 

exempelvis att en mössa från märket Svea under en viss period symboliserade 

trendmedvetenhet inom det specifika sociala fältet, som i detta fall är Tjej B: s 

högstadieskola.
162

 Viktigt att betona är det som Bourdieu belyser, nämligen ett plagg kan 

endast få ett värde genom att en samhällsgrupp som besitter hög social status ”äger” smaken 

för plagget.
163

 Tjej B beskriver att personer på toppen av den sociala stegen i skolan 

värdesatte Svea-mössan som ”god smak” vilket genererade i plaggets status. Även Kille A, 

upplever att dyra märkeskläder ofta förknippas med social status och därför får en roll som 

statusmarkör. Det framgår även i resultatet att Kille A upplever att de personer som har ett 

större ekonomiskt kapital ofta bär dyrare kläder.
164

 Kille B betonar att han är medveten om att 

kläder i samhället kan fungera som statusmarkör. Dock upplever han inte att kläder är en 

statusmarkör i skolan eftersom han inte har erfarit att så skulle vara fallet. Han betonar att det 

är möjligt att kläder har en mer statusmarkerande roll på en skola som exempelvis Norra Real, 

då han upplever att det mycket möjligt att kläder har en mer central roll i den miljön.
165

  

 För att återanknyta till uppsatsens andra forskningsfråga, har jag kommit 

fram till följande slutsats; att när det kommer till kläder som statusmarkör är det sociala 

rummet en avgörande faktor även här.  Samtliga deltagare belyser mer eller mindre att 

kläder kan särskilja grupper i skolan. Det vill säga att det existerar olika klädsmaker inom 

olika grupper. Vilket är det som Bourdieu anser är kärnan i distinktion. Det är när 

skillnader blir till särskiljande praktiker som exempelvis klädstilar, förvandlas till 

symbolvärden.
166

 Utifrån Bourdieus teori är Kille A:s och Tjej B:s upplevelser de mest 

överensstämmande med sociologens teori om smak och avsmak. Eftersom dessa 

respondenter har upplevt kläder som statusmarkör i skolan som tydligast. Framförallt går 

det i resultatet att utläsa att det sociala rummet är avgörande för vilken klädstil eller 
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klädesplagg som intar en karaktär som statusmarkör. I en av Tjej A:s högstadieskolor 

ansågs lättklädda plagg på tjejer vara statusbärande. Det är högst troligt att denna klädstil 

inte skulle besitta en roll som statusplagg i ett annat socialt rum, som exempelvis Tjej B:s 

högstadieskola. Slutsatsen blir att olika klädesstilar och klädesplagg ofta fungerar som 

olika statusmarkörer. Det är dock tydligt att vilka kläder som är statusbärande varierar från 

skola till skola. Det är troligt att det även beror på vilka olika socioekonomiska bakgrunder 

eleverna i en skola kommer ifrån. Jag belyser på nytt Tjej B:s högstadieskola som ett 

konkret exempel på detta. För att dyra märkeskläder ska innebära hög social status i skolan 

behöver det finnas elever som besitter de ekonomiska kapitalen för att kunna inköpa 

sådana klädesplagg. Samt att eleverna behöver innehava kunskap om plaggets värde för att 

det ska kunna uppnå hög status.  

 Hur står sig då denna slutsats till den tidigare forskningen? Denna studie har 

påvisat att kläder kan fungera som statusbärande även i skolan och att det inte endast är 

något som symboliserar samhället i stort. Bourdieu kallar människan för naiv om vi påstår 

att kläder idag inte påvisar ekonomiskt, symbolsikt och kulturellt kapital.
167

 Det framgår 

tydligt i uppsatsens resultat att kläders symboliska värde och roll som statusmarkör kan 

särskilja olika sociala grupper även i skolan utifrån respondenternas livsvärldar. Dock 

behöver inte dessa grupper bedömas efter ett ekonomiskt kapital eller social hierarki. Som 

samtliga deltagare förklarat, existerar de olika grupper i deras gymnasieskola som har en 

disktink klädstil, men att dessa förknippas med individernas och gruppens identitet mer än 

social status och ekonomsikt kapital.  

 Denna undersökning har poängterat att kläder varken behöver vara ytligt ting, 

eller trivialt. Precis som Bourdieu belyser kommunicerar kläder symboliskt värde och 

majoriteten av respondenterna upplever att kläder har stort symbolvärde på den sociala 

arenan. Som snart utexaminerad lärare hävdar jag att det är av betydande vikt att besitta 

kunskap om kläders symboliska värde och dess potentiella funktion som statusmarkör. Om 

lärare inte innehaver denna kunskap innebär det också att de inte besitter medvetenhet om 

eventuella utanförskap som kan skapas i och med kläders symboliska värde. Med vetskap 

om att plagg kan besitta roller som statusmarkörer i skolan innebär det också att du som 

lärare kan upptäcka, och förhoppningsvis förhindra en klädhets, som kan orsaka eventuella 

utanförskap och maktkamper mellan eleverna.  
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Bilaga 1 – Intervjumall 

 

Teman 

 

Bakgrund/familj/uppväxt miljö 

Frågor:  

– Ålder? 

– Vart är du uppväxt? 

– Vad arbetar dina föräldrar med? 

 

 

Skolmiljö 

Frågor:  

 Berätta om de skolor som du har gått på? 

 Hur upplevde du atmosfären på skolan? Tolerant/dömande? 

 Vilka områden låg skolorna? 

 Hur kom det sig att du gick på dessa skolor? 

 

Klädval 

Frågor:  

 Vad anser du att du har för klädstil? Egenskaper hos kläder? 

 Vilken klädstil tycker du om /inte om? 

 Vad tar du på dig för kläder när du går till skolan? 

 Hur resonerar du kring ditt val av kläder? 

 Vad styr dina val kring kläder? (ekonomi, tillgänglighet. Personlig stil) 

 Vart tycker du om att handla kläder? 

 

Kläder och Skola 

Frågor: 

 Har du upplevt eller Upplever du att kläder har en framträdande roll i skolan? 

 Anser du att kläder symboliserar något slags värde i skolan? 

 Har du upplevt eller upplever du nu rådande klädideal på skolan? (trend) 
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 Om så vad och vad inte, vad är mest accepterande och inte accepterande? 

 Hur kommer det sig tror du att dessa klädesplagg eller stilar är statusbärande? 

 Finns det status plagg? Vilka? Och varför? Motivera? 

 Upplever du att kläder kan skapa ojämnlikheter i skolan? Om så varför och varför inte, 

förklarar?  

 Kan en klädstil symbolisera en livsstil? På vilket sätt förklara hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


