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Abstract
Why is it that we still live in a society where an individual's social background plays such a big part in
their chances of reaching a higher education? Despite the numerous educational policy reforms,
especially in Sweden, it still seems that an individual's career choices are pretty much related to what
kind of social class they grew up in.
Sociologist Pierre Bourdieu claimed that social class is reproduced in the school system, and that
students from the lower classes are much less likely to reach a further education than students from
the middle or upper classes due to injustice in the school system.
One thing that plays a big part in this "Catch-22" situation is the concept that Bourdieu calls habitus.
Habitus could be explained as an individual's taste, knowledge, ability to master the spoken language,
etc. Your habitus is manifested in the choices you make, the music you listen to, how you dress and
the way you speak, and it determines your relation to the education system and life in general.
As part of my essay, I wanted to interview students from lower or working class at my school,
Konstfack, to see if they have had any negative or positive experiences from their encounter with a
higher education. And if so, could they be linked directly to their social background?
As a reaction to my own and my interviewees’ experiences and frustration, I use the concept of
habitus in my practical work. Playing with class stereotypes, I load my wearable objects with different
kinds of constructed "working class habitus". In placing these objects on a stereotypical image of the
upper classes - those who are the most privileged in society and the school system - an interesting
juxtaposition occurs between the wearer and the object.
What happens when you are forced to experience a habitus that is not yours?

2

Innehållsförteckning
Introduktion

4

Undersökningsområde

5

Klass och habitusbegreppet

7

Intervjuer med elever på Konstfack

11

Smycket som habitus

13

Klass i smyckesfältet

17

Slutsats

21

Källförteckning

22

3

Introduktion
"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller
tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig
fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet,
omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet
av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande
och beroende, plundrare och plundrade. Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder
visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället och ekonomiskt
råder fåtalets diktatur. Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka
om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr
till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och annan olycka
lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala
omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet,
demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt." 1
Året är 1928 och Per Albin Hansson, dåvarande Socialdemokratisk riksdagsledamot och senare
statsminister, har just hållit ett tal i Sveriges riksdags andra kammare. Ett tal som numera är allmänt
känt som "Folkhemstalet".
Spola fram 85 år senare till 2013. Det nedbrytande av de "sociala och ekonomiska skrankor" som Per
Albin Hansson talade så passionerat om har till synes ännu inte skett. Klassamhället existerar i allra
högsta grad fortfarande. Även om det sedan 1928 har införts en rad olika utbildningspolitiska
reformer och politiska satsningar (Komvux, studiemedelssystem osv.) som ett försök till att utjämna
de sociala och ekonomiska skillnaderna och minska den snedrekrytering till högskolor som så ofta
sker på grund av social bakgrund, så har det egentligen inte skett några större förändringar under det
senaste århundradet.
Det var mellan 1930-talet och 1960-talet som de största förändringarna skedde, för att sedan plana ut.
Under den här perioden tog utbildningsexpansionen fart och medan det ledde till att fler började läsa
på universitet och högskolor har det visat sig i efterhand att trots att studenter med
arbetarklassbakgrund ökade i antal så ökade de inte relativt jämfört med de andra klasserna. Istället
ökade de andra klasserna ännu mer och det blev alltså medel- och överklassen som tog större och
större plats. Detta enligt Robert Erikson och Jan O. Jonsson, som gjorde en studie över
snedrekryteringen i Sverige. 2
Enligt en rapport från Högskoleverket utgiven år 2003 så sker den sociala utjämningen inom de
konstnärliga högskolorna i Stockholm mycket långsammare än på andra högskolor. De studenter
som söker sig till konstnärliga högskoleutbildningar har tillsammans med läkare, arkitekter och
apotekarstudenter de mest välutbildade föräldrarna. Det är bara 8 procent av av konststudenterna
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som har föräldrar från arbetarklassen och mer än 60 procent har högskoleutbildade föräldrar.3
De konstnärliga högskolorna i Stockholm har hög social snedrekrytering jämfört med högskolevärlden i övrigt. I
genomsnitt kommer 26 procent av Sveriges studenter inom hela den svenska högskolan från arbetarhem. Skillnaden i
påbörjad utbildning inom högskolan vid 25 års ålder varierar från 19 procent ur gruppen barn till ej facklärda
arbetare och 66 procent ur gruppen barn till högre tjänstemän. Om rekryteringen till den konstnärliga högskolan skulle
motsvara fördelningen i befolkningen i åldern 18 till 24 år skulle drygt 35 procent komma från arbetarhem och
knappt 20 procent från högre tjänstemannahem. Den konstnärliga högskolan har mycket hög social snedrekrytering
jämfört med hur befolkningen i stort socialt sett är fördelad.4
Det var det här klassbetingade fenomenet med snedrekrytering som fick mig att börja reflektera kring
min egen sociala bakgrund. Ungefär två år efter att jag kommit in på konsthögskolan Konstfack blev
det mer och mer tydligt för mig hur annorlunda jag kände mig och att det kanske hade något att göra
med att majoriteten av studenterna på skolan är av vit medelklass och att jag själv är invandrare och
kommer från en underklassfamilj med föräldrar som aldrig lyckades integrera sig i det svenska
samhället.
Under min tid på Konstfack har jag upplevt vissa svårigheter och stött på en del motgångar utan att
riktigt tänka på om det kunde kopplas till min sociala bakgrund. Efter en del reflektion insåg jag att
jag redan som barn kunde jämföra mig själv med andra barn som kom från mer välbärgade familjer.
Jag kunde känna skam över att vi inte hade det lika bra som andra, och nu, många år senare, så kunde
jag känna som att jag upplevde samma sak återigen men på en högskola istället för grundskola eller
gymnasium.
Någon som hjälpt mig förstå min situation lite bättre är sociologen Pierre Bourdieu och hans bok
"Reproduktionen". Första gången jag kom i kontakt med honom och hans teorier om klass var när
jag skulle göra research inför mitt examensarbete. Jag kommer i uppsatsen att ta upp några av de
inom sociologin välkända begrepp som han själv myntade för att försöka förstå mig på
klasstrukturerna.
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Undersökningsområde
I denna uppsats vill jag undersöka hur människors sociala bakgrund påverkar deras framgångar i
skolsystemet och därmed deras framtidsutsikter och val av yrke eller sysselsättning. Jag försöker, med
hjälp av sociologen Pierre Bourdieus teorier om klass och reproduktion, förstå hur klass
reproduceras.
Jag kommer bland annat utgå ifrån mina egna erfarenheter som uppvuxen i underklasshem och de
svårigheter som jag haft i mötet med en högre utbildning, men jag vill även med hjälp av intervjuer
försöka få en bild av hur andra studenter från under- och arbetarklassfamiljer upplever att de blivit
bemötta i högskolan.
I mitt praktiska arbete vill jag använda mig av den frustration jag känner inför hur jag och mina
intervjupersoner blivit bemötta. Jag vill utforska hur jag kan hitta ett sätt att skapa medvetenhet om
klassfrågor på ett intressant sätt genom att ta upp de stereotyper och fördomar som existerar när det
kommer till klass och använda mig av dem i gestaltandet.
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Klass och habitusbegreppet
Enligt Pierre Bourdieu kan samhällsklasserna delas in i tre olika grupper: överklassen, medelklassen
och under-/arbetarklassen. Vad för klass man tillhör beror på hur mycket och vilken typ av kapital
man har. Det finns tre olika sorters kapital:
Kulturellt kapital:
‣ Kunskap om den "legitima" kulturen/finkulturen
‣ Språkligt kapital: förmågan att behärska ett komplext språk
‣ Smak (kläder, mat, musik, etc.)
Socialt kapital:
‣ Tillgången till sociala nätverk (att känna inflytelserika personer)
‣ Kunskapen om hur man använder sig av sociala nätverk
Ekonomiskt kapital:
‣ Ekonomiska resurser
Bourdieu menar att om man till exempel har en väldigt låg mängd av alla tre typer av kapital tillhör
man under-/arbetarklassen. Har man en väldigt hög mängd av alla tre kapital tillhör man överklassen,
och så vidare.
Att definiera klass på det här sättet kan vara problematiskt och de som i dag kritiserar Bourdieus
kategorisering menar bland annat att samhället som det ser ut i dag är mer komplicerat. Till exempel
så kan ju en byggarbetare (i alla fall i dagens Sverige) tjäna mycket pengar och ha högt ekonomiskt
kapital men lågt kulturellt och socialt kapital. Vad har man för klass då?
Ett annat sätt att definiera klass kan vara att utgå från föräldrarnas utbildning. Om ens föräldrar till
exempel har en högskoleutbildning förs ju de olika typerna av kapital och kunskap som de
tillförskansat sig vidare till barnen.
Vilka kapital en individ har påverkas starkt av något som Bourdieu kallar för habitus. Habitus kan
förklaras ungefär som en individs samlade egenskaper och kunskaper, som till exempel personlig
smak, kunskaper i litteratur, sätt att klä sig på eller förmågan att uttrycka sig språkligt på ett visst sätt.
Det finns lika många habitus som det finns människor.
Man kan se habitus som överförbara handlingsmönster som är inlärda och som leder till att individer
gör vissa val. Dock så är en individs habitus inte någonting som alltid är statiskt; människor som
växer upp i en viss klass kan utöka sin habitus och skaffa sig vissa typer av kapital, och därmed känna
samhörighet med en annan klass än den de växt upp i. Det fenomenet brukar kallas "klassresa".
För att en sådan klassresa ska vara möjlig måste en individ lära sig de spelregler som gäller inom de
fält som hen vill ta sig in i. Hur pass framgångsrik en individ är inom ett specifikt fält beror på hur bra
deras habitus och kapital överensstämmer med reglerna som gjorts upp inom fältet. Dessa regler
bestäms av "eliten" inom fältet, och det är de som har makten att bestämma att deras kultur ska ses
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som den "bästa", mest sofistikerade och mest smakfulla.
Det är just det kulturella kapitalet som jag är mest intresserad av. Denna typ av kapital är förmodligen
den mest centrala i Bourdieus klassteorier. Begreppet myntades av Bourdieu 1966 och var då nära
förknippat med språklig förmåga efter att man genom empiriska studier hade kommit fram till att just
språket och behärskandet av det hade en grundläggande betydelse i det franska utbildningssystemet
och samhället i övrigt.
[Urthred - genom tankeöverföring:] När jag sänder tankar till er reflekteras tanken i er hjärna, förutsatt att
den där finner motsvarande idéer och lämpliga ord. Min tanke klär sig till ord i ert intellekt, ord som ni verkar höra och naturligtvis på ert språk och med era vanliga uttryck. Det är mycket sannolikt att medlemmarna av ert sällskap
hör vad jag säger till er, var och en med sina individuella skillnader i vokabulär och uttryckssätt.
[Barnstaple:] Och det är därför som [...] vi inte hör något alls när ni svävar i tankar som vi inte har det minsta spår
av i våra hjärnor. 5
Citatet ovan är ett kort utdrag ur en fiktiv berättelse som utspelar sig i framtiden när människor kan
kommunicera genom tankeöverföring, hämtat från boken "Men Like Gods" skriven av författaren
H.G. Wells. Jag hittade dock citatet, som en förtext till ett av kapitlen, först när jag läste boken
"Reproduktionen" skriven av Bourdieu och Jean-Claude Passeron.
Det är kanske inte helt självklart varför ett citat från en sådan berättelse hör hemma i en bok som
handlar om klasshierarkin i samhället och hur den reproduceras i skolsystemet. Jag tycker personligen
att citatet fungerar som ett slags metafor till det faktum att språk och kommunikation är så
fundamentala i utbildningssystemet.
"Och språket är inte bara ett instrument för kommunikation. Det tillhandahåller också, tillsammans med en rikare
eller fattigare vokabulär, ett mer eller mindre komplext kategorisystem, så att förmågan att avkoda och hantera
komplexa strukturer av logisk eller estetisk art delvis beror av komplexiteten hos det språk som har förmedlats av
familjen." 6
Enligt Bourdieu spelar just det språk som förs vidare till oss av de som uppfostrar oss en stor roll i
hur pass bra vi förstår oss på vår omgivning och i slutändan hur väl vi lyckas med att nå våra mål och
drömmar. Det avgör även hur vårt möte med skolsystemet ser ut, och det är i skolsystemet som social
reproduktion uppstår.
Social reproduktion är när klass reproduceras. Redan i skolan i tidig ålder så utvärderas barn utifrån
sina kunskaper och egenskaper, och det sker både på ett medvetet och omedvetet sätt från lärarnas
sida.
Barn som är intelligenta och flitiga får höra att de är smarta och att de gör bra ifrån sig. Eftersom
lärare oftast har ett medelklasshabitus så kan de respektera och uppskatta ett barn som har liknande
5
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typ av habitus. Ett under-/arbetarklassbarn kan få höra, på grund av dess brist på kulturellt kapital,
att det inte är lika duktigt, inte kan lika mycket och att det gör dåligt ifrån sig. Det här resulterar i att
medelklassbarnet får en bättre självkänsla och att under-/arbetarklassbarnet känner att det är
otillräckligt och inte lika duktigt. Dessa känslor spelar in i barnens prestationer och självförtroende
och barnet blir sett som antingen "naturligt" begåvat eller "naturligt" obegåvat.
När klass reproduceras på det här sättet så reproduceras alltså privilegier och ojämlikheter.
Medelklassen förblir medelklass och under-/arbetarklassen förblir under-/arbetarklass, och så vidare.
För att dra en parallell mellan Bourdieus teori om att lärare med medelklasshabitus lättare kan
uppskatta och ge beröm till en student som har samma habitus vill jag ta upp ett exempel från
rapporten "Varför blir det så snett II? En rapport om konst och makt år 2004" skriven av Anna
Furumark. I rapporten har hon intervjuat både lärare och studenter på Konstfack om frågor som rör
bl.a. sociala strukturer, elitism, klassfrågor och hierarkier på skolan. En student på skolan reflekterar
så här om snedrekrytering och formspråk:
Kreativitet kräver motstånd. Poängen med vår utbildning borde vara att ta vara på varje persons särart och maximera
den men om massan redan är homogen och formmässigt lika skapas det på Konstfack en gruppersonlighet.
Professorerna jobbar efter principen lika barn leka bäst. De tar in personer efter hur de är själva. Det är lättare att ta
in studenter efter minsta motståndets lag. Professorerna skulle ge sig själva mera jobb, de skulle behöva våga ta andra
diskussioner om de slutade ta in en homogen grupp.7
I sammanfattningen av rapporten kommer Anna Furumark fram till att en del studenter och
professorer tror att det finns så få invandrare på skolan för att invandrare inte förstår sig på de
kvalitetskriterier som finns på konstinstitutioner och därför inte kan antas till utbildningarna. Hon
understryker dock att skillnaden mellan "amatör och proffs" inte har med kön, klass eller etnicitet att
göra utan att det snarare handlar om institutionell snedrekrytering och att vissa grupper står utanför
de "insocialiserande stegen".
Här kan man förstå det som att en individs sociala kapital, alltså hur många inflytelserika människor
man känner, spelar en stor roll för hur mycket kunskap man har om fältet och för hur man går
tillväga för att t.ex. ta sig in på konsthögskolor som Konstfack. Furumark drar slutsatsen att man som
sökande konstskolestudent behöver muntlig information från insatta personer för att komma in på
Konstfack. En av de intervjuade studenterna menar att människor med arbetarklassbakgrund står
utanför denna informationsväg:
De som tar in folk är ute efter en viss speciell sak, ett visst tänk, som de med arbetarbakgrund inte har eftersom de inte
går på alla de förberedande skolorna. Man lär sig på Nyckelviksskolan hur man ska söka till Konstfack för att
komma in. Konstfack är så selektivt att man måste träffa rätt i att veta hur man presenterar sig själv och sitt eget
tänkande. Man måste komma i kontakt med människor som vet det här och kan tala om det för en innan man
söker.8

7
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För att komma tillbaka till fenomenet klassresa så funderar jag själv ofta på om jag känner att jag
gjort en sådan. Men vad innebär det egentligen att ha gjort en klassresa? Och kan man egentligen
någonsin "lämna" sin klass och sociala bakgrund eller är det som att man befinner sig någonstans
mitt emellan, med en fot i den ena klassen och en fot i den andra?
Bourdieu menar att man aldrig kommer ifrån sitt ursprung och att en del av ens grundhabitus alltid
finns kvar.
Jag skulle säga att jag ligger någonstans i mitten på skalan mellan underklass och medelklass. Det är ju
som sagt ganska svårt att definiera klass eftersom det finns så många olika faktorer som spelar in olika former av kapital. Jag har samlat på mig mycket kulturellt kapital som ett resultat av att ha
studerat på tre konstskolor, med allt vad det innebär, men mitt ekonomiska kapital är fortfarande
detsamma som det alltid har varit och ur den aspekten är jag fortfarande underklass.
Jag började undra om det fanns fler studenter på skolan som kände som jag och som delade mina
erfarenheter. Därför valde jag att i samband med min uppsats intervjua personer på skolan som själva
identifierar sig som uppfostrade i antingen underklass eller arbetarklass. Som underlag för
intervjuerna har jag använt mig av ungefär samma formulär som i uppsatsen "Klass, utbildning och
reproduktion: tre studenters tankar och upplevelser av mötet med högre studier" skriven av Lisa
Linghagen, en före detta student vid Lunds universitet.
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Intervjuer med studenter på Konstfack
Att vara en av få studenter på Konstfack med underklassbakgrund innebär att man inte träffar på så
många andra som kan relatera till ens upplevelse av mötet med högskolan. Jag var ändå nyfiken på att
se om det fanns folk som hade liknande bakgrund och som har funderat på klassfrågor och eventuellt
haft upplevelser, negativa som positiva, som kunde kopplas till deras sociala bakgrund. De svar jag
fick var mycket intressanta.
När jag mejlade ut ett massutskick till hela skolan om att jag letade efter studenter som hade undereller arbetarklassbakgrund att intervjua, så blev jag förvånad över antalet svar jag fick. Det var endast
tre stycken studenter som ville vara med och bli intervjuade. Å andra sidan kanske det inte är så
konstigt att det var så få intresserade när statistiken säger att bara 8 procent av konststudenterna i
Stockholm kommer från en arbetarklassfamilj.
Jag nämnde tidigare den känsla av skam som jag som barn uppvuxen i underklasshem kunde känna.
Jag har insett att det finns två sidor av den sortens skam. Dels den skam man känner i det
utbildningssystem man befinner sig i (i mitt fall högskolan) för att man har en social bakgrund som
anses vara lägre stående, och dels den skamkänsla man kan ha inför sin familj och/eller vänner för att
man studerar på en högre utbildning eller har gjort en klassresa. Det visade sig att de jag intervjuade
kunde relatera till dessa känslor. "Kim" säger såhär:
Jag märker att när jag träffar mina föräldrar idag så finns det någon slags skam över att jag faktiskt har
klassvandrat över dem. Att vi inte pratar om samma saker eller ser på saker på samma sätt. En skam från deras
sida men mycket också från min. Jag tror att det finns ett slags avund också. Att jag gör något som de aldrig hade
kunnat föreställa sig. Att de vet att jag inte kommer att gå i samma spår som dem.
"Mika" har ungefär samma tankar. På frågan om hen känner att hen gjort en klassresa så svarar hen
såhär:
Ja, det tycker jag. Jag har snart en masterexamen, det är en viktig statusmarkör. Samtidigt känner jag att min
identitet som kulturell medelklass inte är sann om jag inte får ha med "...med arbetarklassbakgrund" eftersom det
påverkat mig så mycket och fortfarande gör att jag ibland känner mig "efter". Ett slags mellanförskap. Mina
släktingar på landsbygden förstår inte alls vad jag gör, och jag har en helt annan livsstil än dem. Och i mitt
Konstfacksliv känner jag mig ofta otillräcklig och inte smart/påläst/fin nog. [...] Min mamma säger fortfarande, efter
5 år, att hon inte känner sig fin nog för att besöka mig på Konstfack. Det är sorgligt. Vissa av mina kompisar
utanför skolan tycker att Konstfack är en snobbskola full av bortskämda privilegierade medelklassbarn och har
mycket fördomar om de som går där. Jag är i mitten av allt det där.
"Mika" använder ordet "mellanförskap", vilket jag tycker definierar detta fenomen väldigt bra.
Känslan av att ha två klasstillhörigheter på en och samma gång; för fin för att vara underklass och för
ful för att vara medel- eller överklass.
Att komma från under- eller arbetarklass och studera på en skola som Konstfack där majoriteten är
medelklass och har mycket kulturellt kapital kan vara jobbigt. "Kim" berättar om hur det var att börja
på Konstfack. Hen säger att hen märkte ganska snabbt att det inte verkade finnas någon som kom
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från hens typ av bakgrund och att det var som att komma in i en ny värld och ett nytt typ av språk.
Kim säger sig vara bra på att läsa av människor och sociala koder, men att hen inte kan hitta sin roll i
den typen av social miljö som finns på skolan.
Det känns som om allt jag säger blir fel. Som om jag tror att vi pratar samma språk men så fort jag öppnar munnen
så pratar jag ett annat och blir oförstådd. Jag har märkt av ett glapp som finns mellan mig och de personer på skolan
som jag har mött. Det känns lite som att jag ska förstå alla andra, men ingen möter mig. För att man ska förstå mig
känns det som att man måste ”sjunka ner till min nivå”, vilket ingen vill göra för att det är alldeles för jobbigt och
svårt och någonting som jag borde ha bearbetat/kommit förbi. Det förväntas att jag ska ”komma upp till deras nivå”.
Då ska jag kunna möta dem i den värld som de lever i, utan att de ska behöva ha insikt om den värld som jag
kommer ifrån.
"Mika" pratar om att hen märkt av ett "glapp" och jag känner igen mig otroligt mycket i det hen
säger. Det här knyter jag an till det faktum att just språket är en avgörande faktor när studenter
kommer in i utbildningssystemet. Kommer man från de lägre klasserna och ska studera på en
högskola där majoriteten av studenterna och förmodligen alla lärare behärskar ett mer komplicerat
språk än en själv, så är det ganska logiskt att det här glappet uppstår. Man har ett habitus som i det
sociala rummet befinner sig långt ifrån de habitus som är norm i utbildningssystemet. Bourdieu och
Passeron menar att man, för att bli accepterad i en grupp, bör ha ungefär samma habitus och att det,
om man inte har det, uppstår ett socialt avstånd. Det är det "glapp" som "Mika" pratar om.
Dessa tankar om habitus leder mig in på mitt praktiska arbete. Termen har fått ge namn åt mitt
arbete och är viktig för hur jag byggt upp de objekt jag gjort.
Om vi nu tänker oss att habitus är en individs samlade smak, kunskap, vanor och värderingar - hur
skulle det då se ut om man laddade ett smycke med ett slags habitus? Kan en person som bär
smycket på något sätt ta del av detta habitus?
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Smycket som habitus
En av mina intervjupersoner, "Kim", säger så här om det positiva i att komma från arbetarklassen:
En fördel är däremot att eftersom jag har varit nere i en underklass så kan jag förstå och möta fler människor än vad
många kan. Jag har en annan insikt i samhället överhuvudtaget och kan känna empati för många människor. Jag
kan bejaka människor på ett annat sätt.
Idén om att försöka plantera in ett slags habitus i en annan människa kom från att jag kände en
frustration över att jag upplevde att människor från de övre klasserna väldigt sällan inser hur
privilegierade de är i samhället. Hur kan jag skapa en medvetenhet om dessa privilegier? Kan jag göra
det genom smycken?
I mina bärbara objekt och i min planerade presentation arbetar jag med stereotypa bilder av
arbetarklassen och överklassen. Det gör jag medvetet eftersom det är dessa bilder jag tror folk ser
framför sig när de hör orden "arbetarklass" och "överklass". Det är det fysiska, kroppsliga arbetet
och symboliken som blir viktig i själva berättelsen jag vill förmedla. Jag använder mig i gestaltandet
av en viss typ av estetik som för tankarna till fysiskt arbete; saker som t.ex verktyg och handtag får en
framträdande plats.
Ur ett marxistiskt perspektiv så är ju arbetarklassen den grupp i samhället som säljer sin fysiska
arbetskraft till de övre klasserna som är de som äger produktionsmedlen.9 Arbetarklassen bygger
broar och hus, städar och tar hand om andras barn.
Jag tänker mig att varje bärbart objekt symboliserar något slags fysiskt arbete och i mötet mellan
själva bäraren (den privilegierade överklassen) och objektet (det habitusladdade smycket) uppstår det
en intressant kontrast.
Vad skulle hända om objekten lämnade spår efter sig på bärarens kropp som om bäraren har gjort
något fysiskt arbete och smutsat ner sig? I mötet mellan bäraren och objektet kan lukt och känsel bli
en intressant del av upplevelsen. Min fördom mot överklassen är att de inte gärna smutsar ner sig
själva och får lite skit under naglarna. De betalar hellre någon från de lägre klasserna för att göra det
fysiska arbetet åt dem eftersom de har det ekonomiska kapitalet att göra det. Jag vill spela på dessa
fördomar.
Färgen orange är viktig i mitt gestaltande. Orange används väldigt mycket i tillverkning av maskiner
och verktyg, förmodligen för att det är en ljus färg som syns tydligt. I Sverige och många andra länder
är det lag på att vissa nyanser av orange ska användas på arbetsplatser på till exempel på fordon och
maskiner.10 Det är även en vanligt förekommande färg på så kallade "varselkläder".
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Bild: Vallentuna Maskinuthyrning 11

Ovan är en skärmdump från Vallentuna Maskinuthyrnings webbsida. Bilden visar tydligt att färgen
orange används ganska omfattande på alla möjliga typer av verktyg och skyddskläder. Det är dessa
färger och former jag vill jobba med i skapandet av mina smycken.
Varför vill jag då använda mig av denna estetik? Vad är det jag vill försöka visa? En del av mig vill
provocera. Jag gillar tanken på att "smutsa ner" överklassen genom att klä dem i mina objekt. Men jag
hoppas även att helheten av mitt färdiga arbete och utställning kommer att göra att folk får upp
ögonen för klassfrågor. Jag tror och förväntar mig inte att man ska se eller ta på sig mina smycken
och direkt få sympati och förståelse för att de lägre klasserna har det svårare i samhället på så många
sätt, men samtidigt så litar jag på min publik och deras förmåga att förstå vad det är jag vill förmedla.
Jag vill ju belysa klassfrågor och ojämställdhet, men som konstnär så vill jag heller inte skriva folk på
näsan utan vill gärna lämna diskussionen öppen och låta varje betraktare tolka objekten på sitt sätt.
När jag ställer ut mitt arbete kommer fotografier att vara en viktig del av presentationen. Jag har en
idé om att jag vill fotografera smyckena på modeller som är klädda för att se ut som den stereotypa
11
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bild av överklassen som jag och många andra har. Jag är medveten om att det är kontroversiellt att
använda sig av stereotyper på det här sättet, men jag behöver göra det i mitt gestaltande arbete för att
kunna förmedla det jag vill förmedla.
För skojs skull så ville jag bildgoogla (alltså göra en bildsökning på sökmotorn Google) orden
"överklass" och "arbetarklass" för att på något sätt bilda mig en uppfattning av just hur bilden av
dessa stereotyper ser ut.
En sökning på orden "överklass" och "upper class" ger detta resultat:

Bild: Google
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En sökning på orden "arbetarklass" och "working class" ger detta resultat:

Bild: Google

Det är dessa stereotyper som jag vill använda mig av i skapandet av objekten och när jag fotograferar
mina modeller.
Just fotografierna tror jag är en viktig del av arbetet eftersom det är där objekten möter bärarna.
Även om de modeller jag planerar att använda inte kommer vara "riktig" överklass så är det viktiga
för mig att de representerar den stereotypa bilden av hur överklassen uppfattas.
Så här ser mina tankar ut idag när det är en månad kvar till examinationen.
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Klass i smyckesfältet
Visst är vi inom smyckesfältet bra på att ifrågasätta våra materialval och prata om hierarkier, och visst
finns det konstnärer inom smyckesfältet som gjort projekt som behandlar både materialhierarkier och
värdet av fysiska objekt. Men när det kommer till ämnet klass så tas det enligt mina erfarenheter inte
upp speciellt mycket.
Ett av de projekt som inspirerat mig mycket är "Aeon Profit - Piano Forte" av konstnärskollektivet
A5. Beskrivningen av projektet på deras hemsida lyder:
"Aeon Profit - Piano Forte is a project about the value of objects. In Stockholm one can find a piano at any time via
internet forums. The value of these once precious tools for making music has dropped to absolute zero. A5 took this
phenomenon as a starting point in questioning the value of objects, and re-purposed the entire piano into individual
pieces of jewelry. The function was thereby removed and revalued in terms of wearable objects."
Man har alltså tagit ett piano - ett objekt som i alla fall i vårt samhälle inte har något riktigt värde
längre, dissekerat det och gett det ett nytt värde genom att använda delarna som byggstenar för att
skapa någonting nytt: bärbara objekt.

Bild: A5, "Aeon Profit - Piano Forte" (2010) 9
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Bild: A5, "Aeon Profit - Piano Forte" (2010) 10

Det här sättet att arbeta praktiskt på tycker jag är intressant i relation till teorier om klass och
hierarkier. Att ta ett objekt eller material som har inget eller lågt värde och ge det ett nytt slags värde
var en av de grundtankar jag hade i början av mitt examensarbete. Då drog jag även paralleller till
konströrelsen arte povera, vars grundare också använde använde sig av det sättet att arbeta på med
billiga material.
Arte povera-rörelsen startades av några konstnärer i Italien i slutet av 60-talet, ungefär vid den
tidpunkt då Bourdieu och Passeron publicerade "Reproduktionen". Rörelsen föddes ur konstnärernas
avsky för den rådande kapitalismen och ett generellt missnöje med institutionaliseringen av konsten.
"Arte povera" betyder ordagrannt "fattig konst", men termen användes inte nedsättande utan
kommer av att konstnärerna använde sig av material som var antingen gratis eller billiga. Man skulle
därför kunna säga att arte povera är en "demokratisk" konstform eftersom vem som helst kunde
involvera sig i konsten.
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Bild: Michelangelo Pistoletti, "Venus of the Rags" (1974) 11

Arte povera var en radikal konstform när den först dök upp, och man skulle nog kunna säga att det
fortfarande är ett radikalt sätt att arbeta på. En av de saker jag personligen inte kan hålla med om i
arte povera-konstnärernas manifest är den attityd man hade gentemot gallerier. Eftersom man var
emot institutionaliseringen av konsten så var man även emot gallerivärlden och hur den fungerade.
Jag känner däremot att mitt examensarbete behöver ställas ut på bland annat gallerier, eftersom jag
vill att det visas på de ställen som behöver kritiseras och där den övre medelklassen och överklassen
rör sig, nämligen de platser eller fält som är institutionaliserade.

Bild: Pino Pascali, "Agricultural Tools" 12
11
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Ett annat intressant projekt är Sofia Björkmans "Natural Born Jewellery". I projektet, som är
pågående, tar hon hittade objekt och definierar dem som smycken utan att lägga till, ta bort eller göra
om föremålen på något sätt (hennes egna ord på hemsidan).

Bild: Sofia Björkman, "Natural Born Jewellery" (2011) 13

Det här projektet ställer enligt mig frågan om konsthantverket på sin spets. Kan man definiera Sofia
Björkmans smyckesobjekt som konsthantverk eller är det mer korrekt att säga att det bara är "konst"?
Man kan ju fråga sig själv hur mycket hantverk det egentligen finns i objekten. Är det ett hantverk att
samla? Att ta ett objekt, sätta det i en annan kontext och kalla det för smycke? Nu har ju inte Sofia
Björkman definierat detta projekt som konsthantverk, men jag tycker ändå att det är intressant att ta
upp detta med tanke på att just hantverket och hantverksmässig skicklighet ses som något viktigt och
eftersträvanssvärt på många smyckesutbildningar, eller estetiska utbildningar överhuvudtaget.
För mig är det intressanta i det här projektet att Sofia Björkman helt verkar ha eliminerat den typen
av tradition som hantverket ju är. Kvar finns ett antal objekt, som är vad de är för att man definierat
dem som sådana, och inte för att de uppfyller alla de kriterier vi har när vi tänker på smycken som
bärbara objekt.
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Slutsats
Jag har i min uppsats tagit upp frågan om hur social bakgrund kan påverka studenters möte med
skolsystemet.
Med hjälp av intervjuer har jag försökt få en bild av hur det kan uppstå ett slags utanförskap, ett
socialt avstånd, när man kommer från under- eller arbetarklass och studerar på en skola där
majoriteten är medelklass.
Jag har tagit upp hur en individs habitus spelar en stor roll för hur den blir bemött och förstådd. Jag
har även diskuterat hur viktigt det talade språket och ens förmåga att behärska ett komplext språk är,
och knutit det till den sociala bakgrunden och uppväxten.
I mitt praktiska arbete har jag försökt gestalta begreppet habitus i fysiska objekt. Jag tar upp hur de
stereotypa bilderna av arbetar- respektive överklassen ser ut och använder mig medvetet av dem i
min gestaltning. De objekt jag skapar har en estetik som för tankarna till fysiskt arbete, verktyg och
maskiner. Genom att spela på mina egna fördomar om överklassen och om hur de inte gärna smutsar
ner sig med fysiskt arbete, placerar jag objekten på stereotypa "överklassmodeller" för att skapa
diskussion.
Jag tror att om vi som människor blir mer informerade om klass och klassfrågor så kommer vi kunna
bemöta och förstå människor från andra sociala bakgrunder på ett bättre sätt.
Enligt Bourdieu så sker reproduktionen i det tysta, omedvetet, eftersom vi inte har kunskap om den.
Vi måste sträva efter att få en större klassmedvetenhet på skolor som Konstfack, och det är det jag
hoppas på att åstadkomma med mitt examensarbete.
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