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Abstract: Uppsatsens ämne berör karaktärer i tv-serien Downton Abbey och deras 

förhållande till kläder. Tre karaktärer jag tolkar som konservativa ställs i kontrast till tre 

karaktärer som i högre grad förespråkar moderniteten. Genom att jämföra hur karaktärerna via 

kläder medvetet och omedvetet gestaltar sin syn på samhällsutvecklingen undersöker jag hur 

stora likheter som framkommer mellan dem. Syftet är att analysera hur individens 

samhällssyn gestaltas genom kläderna. Analysen utförs med en metod inspirerad av 

ikonografi där nyckelscener från serien betraktas utifrån en rent beskrivande vinkel såväl som 

i relation till samtida kontexter. Downton Abbey vars handling utspelas under 1910- och 

1920-talet belyser tidens problematiska inställning till samhället. Genom att analysera de 

faktiska kläderna och åsikterna om mode och kläder blir det tydligt vilken betydelse etikett 

och traditioner har för de konservativa karaktärerna. Med hjälp av teoretiska perspektiv från 

Goffman och Bourdieu diskuteras hur smaken och därigenom kläderna speglar individen. 

Kläderna tolkas här som en medveten metod genom vilken man har makt att styra hur man 

uppfattas av andra. För karaktärerna i Downton Abbey spelar detta en avgörande roll då ett 

flertal av dem tydliggör sina konservativa eller rebelliska åsikter med hjälp av kläderna. 

Resultatet visar således att de konservativa uttrycker sin ställning genom att vidhålla äldre 

modeideal eller lägga större vikt vid klädselns estetiskt tilltalande egenskaper. De nytänkande 

personerna använder i större utsträckning kläderna för att medvetet förespråka samhällets 

demokratisering genom att föredra en mer informell eller revolutionär klädstil.  
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INLEDNING 

I oktober 2012 öppnade Hallwylska museet i Stockholm en utställning under namnet ”Dräkter 

från Downton – herrskap och tjänstefolk i fakta och fiktion”. Utställningen visade dräkter från 

den fiktiva tv-serien Downton Abbey (Julian Fellowes, 2010-, ITV) vars handling kretsar 

kring en aristokratisk familj och dess tjänstefolk på den engelska landsbygden under 1910- 

och 1920-talet. Downton Abbey har sedan premiären 2010 vunnit en rad priser däribland ett 

antal specifikt för kostymerna.
1
 Det jag finner intressant, och som förde mig in på materialet, 

är den uppmärksamhet dräkterna i serien erhållit. Jag tolkar Hallwylska museets val att ställa 

ut dräkter från serien som ett tecken på att det finns ett klart intresse för kostymerna bland en 

bred publik.  

 

Det är inte enbart genom utställningen tv-seriens dräkter genererat publicitet, samma höst har 

tredje säsongen av Downton Abbey svensk premiär vilket uppmärksammas i media.
2
 En stor 

del av den internationella mediaresponsen i förhållande till säsongspremiären handlar 

specifikt om dräkterna och deras påverkan på nutida mode och konsumtionstrender.
3
 Seriens 

dräkter betraktas därmed inte enbart ur historiskt perspektiv utan anses influera även dagens 

mode. Ett konkret exempel i samband med den svenska premiären av tredje säsongen är 

modereportaget ”Förförd av brittisk Aristokrati” i Damernas Värld.
4
 Intressant är hur titeln 

anspelar på en nostalgisk brittisk aspekt som tidningen tolkar i Downton Abbeys dräkter.   

 

Uppsatsens ämne har således växt fram ur en fascination för den beundran dräkterna fått som 

konstobjekt via gestaltning som utställningsföremål samt den uppmärksamhet dräkterna 

genererat i media och modevärlden. I analysen kommer jag dock att lyfta tillbaka dräkterna 

till deras ämnade element och se dem i relation till de karaktärer som bär kostymerna.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med analysen är att analysera hur karaktärerna i Downton Abbey utifrån en 

konservativ syn på samhällsutvecklingen kontra förespråkande modernitet gestaltar dessa 

                                                
1 http://www.imdb.com/title/tt1606375/awards, hämtad 2012-11-25. 
2 Hanne Melin, ”Downton Abbey. Filmfredag hälsar på i en inspelningspaus”, i Dagens Nyheter, publicerad 

2012-11-02.  
3 Lauren Cochrane, http://www.guardian.co.uk/fashion/fashion-blog/2012/jul/31/downton-abbey-fashion, 

publicerad 2012-07-31, hämtad 2012-11-11.  

Toni Jones, http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2212247/Return-Downton-Abbey-sends-sales-1920s-

fashion-soaring.html, publicerad 2012-10-03, hämtad 2012-11-11.  
4 Malin Thorngren, ”Förförd av brittisk Aristokrati”, i Damernas Värld, nr. 13 2012. 

http://www.imdb.com/title/tt1606375/awards
http://www.guardian.co.uk/fashion/fashion-blog/2012/jul/31/downton-abbey-fashion
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2212247/Return-Downton-Abbey-sends-sales-1920s-fashion-soaring.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2212247/Return-Downton-Abbey-sends-sales-1920s-fashion-soaring.html
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åsikter med hjälp av kläder. Genom att analysera de faktiska plagg karaktärerna bär samt 

diskussioner kring kläder och mode i serien kommer jag att jämföra om karaktärer med 

liknande samhällssyn förhåller sig till kläderna på samma sätt. I huvudsak kommer jag dock 

att betrakta hur kläderna används för att gestalta och förstärka enskilda karaktärer. De dräkter 

karaktärerna bär samt de diskussioner som florerar i serien analyserar jag i relation till 1910- 

och 1920-talets inställning till moderniteten kontra äldre ideal. Därmed avser jag exemplifiera 

hur kläder används för att gestalta politiska, kulturella och sociala åsikter i Downton Abbey. 

Jag väljer att i första hand studera kläder och fokuserar inte specifikt på filmkostym eftersom 

jag menar att frågorna kan ställas i relation till samhället i stort och inte enbart fiktiva 

karaktärer. 

De frågeställningar analysen baseras på är följande: 

 På vilket sätt blir karaktärens samhällssyn synlig i dräkten?  

 Hur ställer sig karaktären till samhällets utveckling utfrån diskussioner kring mode 

och kläder? 

 Hur stora likheter framkommer i synen på kläder mellan karaktärer av snarlik 

inställning till samhället? 

Material och avgränsning 

Materialet i analysen består av ett urval av scener från tv-serien Downton Abbey där utvalda 

karaktärers relation till dräkter framkommer. Scenerna är hämtade från seriens samtliga tre 

säsonger och förekommer inte i kronologisk ordning i analysen. Anledning till valet att frångå 

seriens kronologiska narrativ grundar sig i min disposition av en specifik karaktär i taget. Jag 

analyserar därför relevanta scener i relation till de olika karaktärerna. Eftersom analysen 

består av nedslag i det empiriska materialet anser jag inte att en kronologisk disposition tillför 

extra värde i relation till syfte och frågeställningar. 

 

Downton Abbey innehåller ett brett spektrum av karaktärer vilket öppnar upp för en mängd 

intressanta tolkningar av seriens dräkter. Jag har dock avgränsat min analys till sex karaktärer 

som jag anser har en tydlig åsikt gällande samhällets utveckling under 1910- och 1920- talet. 

Att majoriteten av dem hör hemma i den högre klassen anser jag inte påverka analysen då det 

är deras personliga inställning jag finner relevant och inte hierarkierna mellan 

samhällsklasserna. Av de sex karaktärer jag valt att förhålla mig till anser jag att tre 

representerar en konservativ syn på samhället i jämförelse till övriga tre som i högre grad 

omfamnar samhällsutvecklingen och moderniteten. De konservativa karaktärer jag valt ut är 
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familjen Granthams överhuvud Robert Grantham, Roberts mor änkegrevinnan Violet 

Grantham samt familjens äldsta dotter Mary Crawley. I kontrast till dessa står de mer 

moderna karaktärerna i form av yngsta dottern, tillika Marys syster, Sybil Crawley, familjens 

chaufför Tom Branson och slutligen den blivande arvtagaren till godset Downton, Matthew 

Crawley. Robert och hans mor Violet representerar en äldre generation än övriga fyra som 

samtliga befinner sig i 20- 30-årsåldern. Jag kommer i huvudsak relatera till karaktärerna 

utifrån deras förnamn men jag har dock valt att förhålla mig till efternamnet när det gäller 

Tom Branson. Anledningen är att karaktären i regel enbart tilltalas Branson i serien. 

Änkegrevinnan Violet benämner jag antingen som änkegrevinnan eller med hennes förnamn. 

Jag anser att titeln änkegrevinna konnoterar Violets äldre ålder i jämförelse med övriga 

karaktärer och därför väljer jag att använda mig av båda tilltalsnamnen. 

 

Urvalet är inte avsiktligt baserat på en jämställd uppdelning mellan könen. Att det rör sig om 

tre män och tre kvinnor är enbart till följd av de specifika karaktärernas egenskaper och 

åsikter i serien. Jag avser därför inte gå närmare in på hur de manliga respektive kvinnliga 

karaktärerna uttrycker sig genom kläderna i bildspråket. Utöver frågan kring genus bör man 

även vara medveten om generationsklyftan mellan de utvalda karaktärerna samt relationerna 

dem emellan. Likt genusfrågan har jag valt att inte lägga för mycket fokus på dessa aspekter i 

valet av empiriskt material. Det är dock väsentligt att uppmärksamma att karaktärerna jag 

framhåller som förespråkare för moderniteten tillhör en yngre generation. I kontrast gestaltar 

de konservativa karaktärerna en större generationsklyfta där personer från tre skilda 

generationer betraktas. Jag anser dock att det finns karaktärer i Downton Abbey som tillhör 

en äldre generation och samtidigt står för en modernare livsåskådning, däribland Matthew 

Crawleys mor Isobel Crawley. Varför jag valt att bortse från en mer varierad åldersfördelning 

i det fallet beror på att jag anser att Matthew, Sybil och Branson är mer intressanta att betrakta 

utifrån analysens syfte och deras starka åsikter.  

 

Viktigt att påpeka är också hur karaktärerna, trots liknande åsikter, skiljer sig åt i förhållande 

till på vilket sätt de uppfattar sin tid och samhällsutvecklingen. De tre som jag tolkar som 

konservativa delar därmed inte alltid åsikter, detsamma gäller även de mer revolutionära 

karaktärerna. I och med att serien skildrar karaktärernas utveckling under en längre tid är det 

även viktigt att poängtera att de åsikter karaktärerna inledningsvis uppvisar inte är statiska 

under seriens gång. Grupperingarna för och emot samhällets utveckling bör därför ses som ett 

relativt löst ramverk.  
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Metod 

Jag väljer att basera analysen på en kvalitativ behandling av det empiriska materialet. Av 

seriens samtliga scener selekterar jag ett antal där de specifika karaktärernas kläder, genom 

det visuella eller verbala språket, spelar en signifikant roll i relation till tolkningen av deras 

samhällssyn. Nyckelscenerna tolkas utifrån en metod inspirerad av ikonografi vars 

användningsområde grundar sig inom konsthistorien. Eftersom materialet består av rörliga 

bilder anser jag att metoden är användbar för analysen. Jag väljer att i grunden utgå från 

konsthistorikern Erwin Panofskys tredelade metod i följd bestående av preikonografisk, 

ikonografisk samt ikonologisk nivå.
5
 Panofskys metod utgår från en beskrivande bild för att 

sedan relatera till olika kontexter, bland annat vem bilden gestaltar och hur motivet gestaltas i 

andra sammanhang. Nivåerna flyter till stor del samman i analysen för att tydliggöra scenerna. 

Min metod baseras därför endast löst på Panofskys modell. Jag väljer att beskriva scenerna 

vilket kan liknas vid en preikonografisk nivå. Paralleller till ikonologisk nivå kan dras till 

djupare analys av dräktens koppling till sin samtid samt referenser till nutida kontexter. 

Teori  

Analysen baseras på teorier om symbolisk interaktionism, det vill säga, jag betraktar hur 

kläderna verkar som symbol för individuella åsikter. På så vis läser jag och tolkar in innebörd 

i de kläder karaktärerna bär utifrån samhälleliga kontexter.
6
 Jag finner primärt hjälp i Erving 

Goffmans teorier i texten Jaget och Maskerna, en studie i vardagslivets dramatik där han 

tolkar hur människor presenterar sig för andra och därigenom skapar en identitet i förhållande 

till sig själv och omgivningen.
7
 Goffman lägger ingen större vikt vid klädernas betydelse i 

studien men hans teori är applicerbar i förhållande till kläder och mode. Utifrån Goffmans 

teorier blir det möjligt att betrakta och tolka kläder och mode som en medveten metod, genom 

vilken man har makt att styra hur man uppfattas av andra. De plagg vi klär oss i är resultatet 

av ett medvetet val, vare sig det handlar om att klä sig för att passa in eller åtskilja sig från 

andra. Därmed bidrar kläderna till att konstruera den bild av oss själva vi väljer att sända ut. 

Goffman menar att människor hela tiden försöker kontrollera hur vi uppfattas av omgivningen 

vilket jag kopplar till användning av kläder.
8
 Motsatt hävdar Goffman även att människor 

                                                
5 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History (London: Laurence King Publishing Ltd, 2005), s. 22. 
6 Lars Holmberg, Teorier om Mode: Stil som historiskt och teoretiskt objekt (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 

2008), s. 163. 
7 Erving Goffman, Jaget och Maskerna, En studie i vardagslivets dramatik, (orig. 1959), (Nordstedts 

Akademiska Förlag, 2007, fjärde upplagan).  
8 Goffman, s. 15. 
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ibland ter sig omedvetna om den bild de speglar av sig själva, ett beteende Goffman kopplar 

till handling efter traditionella mönster.
9
  

 

Enligt Goffmans teori konstrueras identiteten genom vår självuppfattning och den roll vi 

strävar efter att uppnå, vilket slutligen inkorporeras i personligheten.
10

 I sin liknelse av 

samhället till en teater använder Goffman begreppen framträdande och fasad för att illustrera 

hur vi agerar inom samhället. Framträdande syftar på det inflytande på omgivningen vi 

överför genom olika handlingar. Begreppen är applicerbara i relation till Downton Abbey där 

scenerna verkar för att gestalta karaktärernas framträdande. Begreppet fasad definierar 

Goffman som standardtypen av det framträdande vi gestaltar, det vill säga de handlingar och 

den utstrålning vi i regel använder för att iscensätta personlighet.
11

 Scenografin i Downton 

Abbey kan på samma sätt tolkas utifrån Goffmans teori då han menar att miljön är starkt 

kopplad till den gestaltade rollen av jaget och därför väsentlig för framträdandet.
12

 I analysen 

av karaktärerna förhåller jag mig därför även till scenografin för att nå en djupare tolkning. 

Enligt Goffman utgör även vår samtid en väsentlig del i framträdandets gestaltning via 

införlivande av samhällets moral och värden.
13

 Därigenom finner jag ytterligare teorin 

gångbar i relation till min analys då det är karaktärernas syn på sin samtid jag ämnar 

identifiera i deras framträdanden.  

 

Utöver Goffmans teorier finner jag Pierre Bourdieu, som likt Goffman presenterar ett 

sociologiskt perspektiv, relevant för analysen. De val vi gör angående kläder uppkommer i 

relation till olika kontexter där tidens ideal och mode utgör en av de främsta aspekterna. 

Likaså spelar även personliga egenskaper och erfarenheter, däribland klasstillhörighet, genus 

och etnicitet en avgörande roll i val av kläder. Bourdieu använder begreppet habitus för de 

vanor och värderingar han menar är inristade i kroppen och sinnet och det är, enligt Bourdieu, 

genom habitus som mening uppstår.
14

 I relation till min analys finner jag Bourdieus tankar om 

det sociala rummet intressanta. Bourdieu menar att det sociala rummet är en abstrakt 

konstruktion inom vilket frågor gällande samhällets sociala kontexter konstrueras. Han 

framhåller hur det sociala rummet betraktas från skilda vinklar av olika individer och därför 

                                                
9 Goffman, s. 15. 
10 Goffman, s. 27. 
11 Goffman, s. 28. 
12 Goffman, s. 29. 
13 Goffman, s. 39. 
14 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme, (Stockholm: Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion, 1993, fjärde upplagan), s. 250.  
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uppstår olika inställningar till bevarande eller förändring av samhällets struktur.
15

 Bourdieu 

går även in på en diskurs om smaken, vilken enligt honom grundar sig i en cyklisk 

konstruktion där människor ”[…] har det man tycker om eftersom man tycker om det man har 

[…]”.
16

 I förhållande till analysen kan teorin kopplas till karaktärernas konservativa 

inställning då de är nöjda med de traditioner och kläder de är vana vid och därför inte känner 

något behov av att ta till sig modernitetens innovationer. Den personliga smaken och 

klädvalen kan därmed tolkas i relation till karaktärernas uppväxtförhållanden. Bourdieu 

framhåller även begreppet distinktion i förhållande till individuell smak. Han menar att 

smaken symboliserar samhällsklassernas skilda ideal där den högre klassen har makten att 

definiera god smak.
17

 På samma sätt gör de åtskillnad gentemot de lägre klasserna genom att 

definiera dess smak som dålig. Jag finner därmed klasstillhörighetens avtryck på smaken 

relevant i studerandet av hur individen förhåller sig till kläder utifrån dess samhällssyn.  

 

Eftersom Downton Abbey kretsar kring samhällshierarkier under tidigt 1900-tal är det även 

givande att betrakta Georg Simmels teorier som speglar ett samhälle likt det gestaltat i serien. 

Till skillnad från Goffman och Bourdieu betraktar Simmel mode specifikt i texten ”Fashion” 

från 1901.
18

 Det mode och samhälle Simmel observerar i sin samtid har därmed tydliga 

likheter med Downton Abbeys gestaltning av 1910-talet. Simmels teori öppnar upp för 

tolkning av materialets framställning av samhällshierarkier genom kläder och mode. Enligt 

Simmel har modet ambivalenta egenskaper där kläder dels indikerar grupptillhörighet genom 

att vi klär oss för att passa in samtidigt som vi strävar efter att särskilja oss från mängden. Han 

menar att modet är ett socialt fenomen uppbyggd runt dikotomier som dessa.
19

 Utifrån 

Simmels teori blir det relevant att analysera vilken roll modet har i Downton Abbey i form av 

karaktärernas personliga inställning till mode. Simmel belyser även de skamkänslor som 

uppstår vid tillfällen då man är fel klädd, ett fenomen som i högsta grad kan kopplas till 

klädernas roll i Downton Abbey.
20

    

  

För ett mer nutida perspektiv, framförallt i relation till begreppet modernitet och dess 

samband med mode finner jag hjälp av Elizabeth Wilson i boken Adorned in Dreams: 

                                                
15 Bourdieu, Kultursociologiska texter, s. 297. 
16 Bourdieu, Kultursociologiska texter, s. 306. 
17 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste (Harvard College och Routledge & 

Kegan Paul Ltd, 1984), s. 57. 
18 Georg Simmel, “Fashion” (1901), American Journal of Sociology, (Vol. 62, No. 6, Maj 1957), s. 541-558.  
19 Simmel, s. 546.  
20 Simmel, s. 553. 
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Fashion and Modernity. Eftersom jag i analysen ämnar kontrastera den högre klassens 

konservativa ideal mot det tidiga 1900-talets modernitet är det viktigt att bilda en tydlig 

uppfattning om modernitetens samband med kläder och mode. Wilson presenterar inga klara 

svar på samma sätt som de andra teoretikerna vars teorier jag använder. Istället lyfter hon 

fram modets ambivalenta egenskaper och tolkar mode som ett kulturellt fenomen vars 

innehåll uttrycker samtida samhälles tankar.
21

 Wilson belyser sambandet mellan modernitet 

och mode utifrån dess egenskaper och gestaltning av strävan efter nyheter i spåren av 

kapitalismens framväxt.
22

 Med hjälp av Wilson kommer jag att belysa karaktärernas 

komplexa förhållande till kläder och mode. Kläderna de bär är resultat av påverkan av olika 

faktorer där både förflutna och nutida ideal måste betraktas då seriens kläder är en 

efterkonstruktion av dess gestaltade samhälle och tid.   

Tidigare forskning 

Sarah Street inleder boken Costume and Cinema: Dress Codes in Popular Film med att 

framhålla den akademiska forskningens marginella fokus på filmkostymer.
23

 Trots ett 

negligerande av området öppnar forskningen om filmkostymer upp för en mängd 

infallsvinklar. Tidigare forskning inom filmkostym belyser därmed skilda diskussioner 

gällande bland annat kostymer i relation till gestaltande av genus, filmens narrativ, skapandet 

av filmstjärnor och kostymdesigners. Downton Abbey i form av empiriskt material är kanske 

främst outforskat på grund av seriens relativt nya release från 2010. För att ytterligare 

förtydliga relevansen av materialet handlar det om kostymer för en tv-produktion vilket är 

mindre utforskat i jämförelse med filmkostym.
24

 Seriens framgång i relation till dess 

outforskade material inom tidigare forskning ligger till grund för mitt val att analysera 

kostymer i Downton Abbey. En väsentlig del i undersökningen av tv-seriens dräkter är 

förhållandet till genren kostymdrama eftersom klädernas konstruktion är en nutida tolkning av 

ett förflutet ideal. Därigenom öppnar ämnet upp för ytterligare aspekter i förhållande till bland 

annat vad dräkterna inom kostymdrama säger om vår tid. 

 

                                                
21 Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity (London och New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 

2010), s. 9. 
22 Wilson, s. 63.  
23 Sarah Street, Costume and Cinema: Dress Codes in Popular Film (London: Wallflower Press, 2001), s. 1. 
24 Street, s. 103. 
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Andrew Higson presenterar tidigare forskning om kostymdrama och den genre han benämner 

”Heritage films” i boken English Heritage, English Cinema: Costume Drama since 1980.
25

 

Higson fokuserar primärt på kostymdrama som representation för en karakteristisk brittisk 

filmtraditon. Begreppet heritage films syftar i texten på de filmer där en engelsk nationalitet 

utgör kärnan. Higson menar att filmens narrativ i regel kretsar kring en samhällsförändrande 

nation samtidigt som den visuellt skapar en storslagen bild av epoken med hjälp av scenografi 

och kostymer.
26

 Han argumenterar för att genren fick sitt genombrott inom engelsk film under 

1980-talet och har sedan dess vuxit fram till ett nationellt arv.
27

 Trots att Higson avgränsar sin 

studie till att enbart omfatta filmer kan man dra paralleller till min analys av Downton Abbey 

som tydligt representerar de egenskaper Higson tillskriver kvalitets-kostymdrama och heritage 

films.
28

 Materialet i undersökningen består av brittiska kostymdramer producerade mellan 

1980 och 2000 vilka Higson menar spelar en vital roll i den brittiska filmindustrins 

internationella framgång.  

 

Sarah Streets inledningsvis nämnda Costume and Cinema: Dress Codes in Popular Film 

behandlar filmkostym ur ett annat perspektiv än Higsons nationella kontext. Street presenterar 

ett antal mindre fallstudier av filmer där hon anser att kläderna speglar olika syften relaterat 

till karaktärer, filmens narrativ, publikens mottagande etcetera.
29

 Varje fallstudie tar upp ett 

specifikt perspektiv på filmkostymens innebörd. Inledningsvis analyserar hon frågor gällande 

realism och autencitet samt på vilket sätt filmkostym kan användas för att särskilja klasser och 

kön. Hon exemplifierar diskussionen med två filmatiseringar av Titanic, likt Downton 

Abbey, båda relaterade till genren kostymdrama.
30

  

 

En granskning av tidigare forskning inom dräkthistoria och samhällskontexter under den 

edwardianska tiden, i vilken Downton Abbey utspelas, är likväl relevant för analysen. Jag 

väljer att lyfta fram Dress and Morality av Aileen Ribeiro som ett exempel på forskning där 

historiskt mode inte enbart betraktas ur en rent beskrivande vinkel.
31

 Ribeiro analyserar mode 

utifrån dess samtida kritik och problematiserar därigenom modets roll. Samtidigt som hon 

tydligt illustrerar 1910-talets modeideal bidrar hon även med information om de 

                                                
25 Andrew Higson, English Heritage, English Cinema: costume drama since 1980 (Oxford och New York: 

Oxford University Press, 2003). 
26 Higson, s. 257. 
27 Higson, s. 4. 
28 Higson, s. 1. 
29 Street, s. 7. 
30 Street, s. 13-34. 
31 Aileen Ribeiro, Dress and Morality (Oxford och New York: Berg, 2003), s. 146. 
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modediskurser som pågick i samhället, vilket är givande forskning i förhållande till mitt 

material. Liknande forskning presenteras även i utställningskatalogen till Hallwylska Museets 

utställning Dräkter från Downton – herrskap och tjänstefolk i fakta och fiktion.
32

 Texten 

jämför Downton Abbey och dess karaktärer till det tidiga 1900-talets samhälle.  

Utställningskatalogen skapar en klar bild av seriens autencitet i fråga om bland annat kläder 

och sociala koder vilket jag finner användning av i min analys.   

 

Slutligen bör även Stella Bruzzis Undressing Cinema: clothing and identity in the movies 

nämnas inom tidigare forskning av filmkostym.
33

 Likt Street undersöker hon dräkterna i 

förhållande till film men fokuserar främst på hur filmkostym används för att gestalta genus 

och sexualitet. På så vis strävar hon efter att bryta ner normativa uppfattningar om hur 

maskulinitet och femininitet byggs upp och uttrycks genom kläder. Bruzzis undersökning 

skiljer sig från den analys jag kommer genomföra utifrån dess skilda diskurser då Bruzzis 

fokus på genus är något jag väljer att marginalisera. Trots det spelar Bruzzi en betydelsefull 

roll i den tidigare forskningen om förhållandet mellan film och kostym. Hon menar bland 

annat att kläderna kan ha en mening utanför dess relation till karaktär och filmens narrativ, en 

tes hon för fram i förhållande till haute couture och modedesigners skapande av filmkostym.
34

 

Undersökningen tar även upp exempel på hur kläderna används inom genren kostymdrama. 

Här studeras kläderna dock i förhållande till fetischeringen av historiska dräkter och hur dessa 

aspekter synliggörs i film.
35

 Bruzzi argumenterar för att kläderna i kostymdramer innehar en 

sexuellt laddad roll.
36

  

Bakgrund: Downton Abbey 

Den brittiska tv-serien Downton Abbey har sedan premiären hösten 2010 vunnit stor 

framgång i hemlandet men har likväl kommit att bli en internationellt hyllad serie. Den tredje 

säsongen sänds i svensk tv under hösten 2012. Bakom serien står Julian Fellowes vars tidigare 

arbete inkluderar långfilmen Gosford Park (Robert Altman, 2001) med många likheter till 

Downton Abbey och gestaltningen av herrskap och tjänstefolk. Kostymdesignern bakom de 

prisbelönta dräkterna är Susannah Buxton. Handlingen i serien kretsar kring godset Downton 

                                                
32 Samuel Norrby, Annika Williams, Dräkter från Downton – herrskap och tjänstefolk i fakta och fiktion 

(Stockholm: Vitt Grafiska, 2012). 
33 Stella Bruzzi, Undressing Cinema: clothing and identity in the movies (London och New York: Routledge, 

1997). 
34 Bruzzi, s. 3. 
35 Bruzzi, s. 35.  
36 Bruzzi, s. 39. 
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Abbey och gestaltar livet hos dess ägare och tjänstefolk under 1910- och början av 1920-talet. 

Första säsongen introducerar den avlägsne släktingen Matthew Crawley som Downtons nye 

arvinge. Enligt tidens konventioner kunde endast manliga medlemmar av familjen ärva huset 

vilket blir problematiskt då samtliga barn är kvinnor, därav blir Matthew arvinge. Detta 

skapar konflikt i huset eftersom äldsta dottern Mary Crawley anser det vara hennes rätt att 

ärva, trots att hon på grund av sitt kön inte anses ha rätt till det. Förhållandet mellan Matthew 

och Mary utgör småningom seriens framträdande kärlekshistoria. Första säsongen skildrar 

livet på Downton Abbey från 1912 fram tills första världskriget bryter ut 1914. Seriens andra 

säsong tar vid mitt i kriget 1916 och skildrar dels Matthews och delar av tjänstefolkets kamp 

på slagfältet samt resterande karaktärers anpassning till kriget. Skiftet till säsong tre betonar 

även övergången till 1920-talet och för därmed med sig nya moden och strömningar. Till följd 

av uppluckringen av samhällsklasserna gifter sig således yngsta dottern Crawley med 

familjens chaufför. Äktenskapet symboliserar i stort säsongens övergripande konflikt gällande 

samhällets förändringar där gods likt Downton får allt svårare att stå emot den nya tiden.    

Disposition 

Analysen är uppdelad utifrån de olika karaktärerna där varje segment fokuserar på en specifik 

karaktär i förhållande till kläder. Avsnitten inleds med en kortfattad introduktion av 

karaktären och följs därefter av en djupare analys i relation till en nyckelscen från tv-serien 

samt mindre nedslag i relevanta scener. Utifrån valda scener tolkar jag hur karaktären 

gestaltar åsikter, dels visuellt genom kläderna men även i relation till de samtal om kläder 

som förekommer i ett antal av scenerna. Dispositionen presenterar växelvis en av de 

konservativa karaktärerna följt av någon av motsatt synvinkel, detta för att tydligare illustrera 

skillnader mellan dem. 

ANALYS 

Robert Grantham - Ett liv enligt traditionella mönster 

Bland tv-serien Downton Abbeys ansenliga antal huvudkaraktärer framträder en i högre grad 

än övriga. Karaktären jag syftar på är familjgodset Downtons överhuvud, engelsmannen 

Robert Grantham, i regel benämnd Lord Grantham (Hugh Bonneville). Robert är en av de 

mest intressanta karaktärer att studera i fråga om kläder. Framförallt framgår betydelsen av att 

vara korrekt klädd tydligt i förhållande till karaktären. Han representerar även ett av de 

främsta exemplen i serien på en konservativ syn på samhällets utveckling under tidigt 1900-
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tal. Flertalet gånger gestaltar han motvilja till de förändringar som pågår i hans omgivning, 

framförallt då det angår godset Downton. Kärleken till huset och de seder som hör till ett 

aristokratiskt liv är märkbara, inte minst i kärleksförklaringen till Downton som: ”It is my 

third parent and my fourth child”.
37

 Genom uttalandet får man en tydlig inblick i Roberts 

värld, där allt kretsar kring godset. Det innefattar med andra ord det liv och de seder han 

känner till och byggt sitt liv kring vilket kan kopplas till Bourdieus teori om smaken som 

präglat av det vi har runt omkring oss.
38

 Utifrån Bourdieu kan man därför argumentera för att 

Roberts konservativa smak är resultat av hans uppväxt och kvarvaro på Downton. Han har på 

så vis vant sig vid det sättet att leva och ser ingen mening med att bryta sina vanor på grund 

av samhällets förändringar.     

 

Personliga egenskaper gestaltade av Robert är stolthet, envishet samt en stark tilltro till den 

engelska nationen och dess traditionella seder. I förhållande till kläderna synliggörs dessa 

egenskaper främst i en noggrannhet där vikten av att klä sig korrekt för rätt tillfälle såväl som 

att visa upp ett vårdat yttre är av största betydelse. Från betraktarens vinkel blir det påtagligt 

vilken stor roll kläderna spelar för Robert. Genom att ikläda sig rollen som proper aristokrat 

tycks han på så vis övertyga både sig själv och omgivningen om sin ställning som huvudman. 

Tolkningen av kläderna som en del i manifesterandet av hans personlighet relaterar till 

Goffmans tankar där kläderna kan tolkas som ett sätt att visa vem man är och hur man vill 

uppfattas av andra.
39

  

 

För att illustrera argumenten använder jag två anslutna scener ur seriens andra säsong. Den 

första scenen utspelas i en klädkammare vars syfte förstärks genom kamerans fokus på en 

helfigursspegel i rummet. Två män är närvarande i scenen, varav den ena hjälper den andra 

mannen att noggrant arrangera klädseln korrekt. Männen står vända mot varandra vilket leder 

till att mannen vars klädsel är i fokus introduceras med ryggen vänd mot kameran och 

spegeln. Båda är klädda i vit skjorta och svart överdel men tittar man närmare på kläderna 

framgår distinkta skillnader. Mannen som assisterar i påklädningen har en mindre formell 

klädsel, i form av kavaj, till skillnad från den andra herren som tar på sig frack. Utan att 

avslöja något om karaktärerna kan man på så vis enbart med hjälp av det visuella språket 

tolka skillnaden i hierarkin mellan männen utifrån deras klädsel och roll i 

                                                
37 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 1, 0:34:17. 
38 Bourdieu, Kultursociologiska texter, s. 306. 
39 Goffman, s. 15.  
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påklädningsprocessen. Scenen tar plats i Roberts klädkammare och gestaltar hans förberedelse 

av klädseln inför middagen. Till hjälp har han betjänten Mr Bates som i scenen bekänner ett 

nära misstag i samband med sin herres klädsel. ”I nearly put out the new dinner jacket, my 

Lord. But then Mr. Carson said the dowager was dining in.”
40

 Mr Bates inser därmed sitt 

misstag i tid då han får höra att änkegrevinnan, tillika Roberts mor, ingår i kvällens 

middagssällskap. I enlighet med konventionen klär han då Robert i frack.  

 

Påföljande scen tar plats bland ett större sällskap, samlat i ett rum med exklusiv interiör. 

Karaktärerna är positionerade i en cirkulär form, en del står upp och övriga förblir sittande 

under samtalet. Männen är nästan identiskt klädda i frack medan kvinnorna uppvisar en större 

variation i klädseln i form av klänningarnas olika skärning och färg. Karaktärerna, i huvudsak 

bestående av familjen Crawley, befinner sig i en av Downtons salonger i väntan på middagen. 

Incidenten med det nära missödet i Roberts klädsel fortsätter här då han under samtalet 

lättsamt berättar för de andra att han nästan anlände till middagen iförd smoking. Anekdoten 

får dock ett hånfullt bemötande från änkegrevinnan som sarkastiskt svarar; ”Oh, really? But 

why not a dressing gown or better still pyjamas?”
41

 Ur ett nutida perspektiv förefaller det en 

aning överdrivet att lägga sådan vikt vid klädseln till en familjemiddag men reaktionerna som 

uppstår till följd av det nära misstaget bevisar en annan inställning. Ämnet för dem in på en 

diskussion angående inställningen till det nya modet och första världskrigets efterdyningar 

vilket leder till sentimentalitet från Robert då han uttrycker sin åsikt; ”Before the war I 

believed my life had value, I suppose I should like to feel that again.”
42

 Scenen är ett exempel 

där Roberts osäkerhet lyser igenom. Hans osäkerhet på sig själv och sin plats i samhället tar 

sig även uttryck i förhållandet till kläderna. Framförallt sker detta i situationer då han riskerar 

att inte klä sig korrekt enligt seden. Men ambivalensen märks likväl i scenarion kopplade till 

modernitet, likt i hans citat om sin syn på livet efter kriget. Robert, uppenbarligen en man av 

vanor och traditioner, illustrerar därmed en rädsla och osäkerhet för det nya då han inte vet 

hur han ska ställa sig till samhällets förändringar.    

 

Andra säsongen av Downton Abbey utspelar sig till stor del under första världkriget och 

skildrar karaktärernas anpassning till kriget. Redan i inledningen av säsongen blir det tydligt 

vilken betydelse kläderna har för Robert i samband med kriget. En av de första scenerna tar 

                                                
40 Downton Abbey, säsong 2, avsnitt 7, 0:06:30. 
41 Downton Abbey, säsong 2, avsnitt 7, 0:09:20. 
42 Downton Abbey, säsong 2, avsnitt 7, 0:09:48. 
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plats i Roberts rum där en helfigursspegel placerad i rummets mitt tydligt indikerar platsens 

syfte för påklädning.
43

 Två män förekommer i scenen, Robert själv och hans tillfälliga betjänt 

William. Scenen visar hur Robert blir klädd i uniform och instruerar sin betjänt i hur den ska 

sitta korrekt. Roberts noggrannhet i fråga om uniformen förstärks i uttalandet ”I may not be a 

real soldier but I think I ought to look like one.”
44

 Uttalandet syftar på betjäntens ovana att 

arrangera uniformen korrekt och hur han trots att han inte är del av kriget på slagfältet ändå 

vill känna gemenskap med de män som slåss för landet. Tydliga paralleller kan därmed dras 

till Simmel då han menar att en viktig aspekt av kläderna är begäret av att känna tillhörighet.
45

 

För Robert symboliserar uniformen lojalitet till nationen trots att han inte tillåts medverka 

aktivt i kriget, något han finner upprörande. Klädseln utgör på så vis den främsta markören 

genom vilken han indikerar sin åsikt om och medverkan i kriget. Utifrån Goffmans teori kan 

man tolka det som att han försöker iscensätta sig rollen som soldat och därmed strävar efter 

att övertyga både sig själv och andra om hans position och delaktighet.
46

 Exemplet med 

uniformens betydelse och noggranheten av klädseln belyser hur Robert medvetet använder 

kläderna för att förstärka sin person och framförallt leva upp till den roll han anser sig spela i 

form av familjens överhuvud.  

  

Under seriens gång förekommer kontinuerligt scener av Roberts påklädningsprocess. Till sin 

hjälp har han, som illustrerat i tidigare exempel, assistans av en betjänt för proceduren. 

Eftersom scenerna förekommer regelbundet, dessutom i högre grad än i jämförelse med 

majoriteten av övriga karaktärer, bidrar de till att måla upp bilden av Roberts aristokratiska 

karaktär. Seriens andra framträdande manliga karaktär är Downtons nya arvinge Matthew 

Crawley vars inställning till det aristokratiska livet och dess seder utgör motsatt position till 

Robert. Detta blir märkbart redan från hans introduktion. De faktiska plagg männen bär skiljer 

sig inte markant från varandra då en formell klädsel innebär smoking eller frack för dem båda. 

På samma sätt har de liknande informell klädsel i fråga om både skärning och färger, i regel 

naturnära bruna nyanser. Den moderelaterade skillnaden mellan dem är därmed inte påtaglig i 

det visuella språket utan förtydligas istället genom seriens narrativ. Inledningsvis handlar det 

om karaktärernas skilda syn på den aristokratiska sedvanan att assisteras av betjänt under 

påklädning. Konflikten berör därmed kläderna samtidigt som den i grunden kretsar kring 

                                                
43 Downton Abbey, säsong 2, avsnitt 1, 0:02:28. 
44 Downton Abbey, säsong 2, avsnitt 1, 0:03:17. 
45 Simmel, s. 546. 
46 Goffman, s. 27. 
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krocken mellan Roberts traditonella värderingar i kontrast till Matthews mer moderna, 

urbaniserade livsstil.  

Matthew Crawley - Konflikten mellan gammalt och nytt 

Till följd av att konflikten redan från början skildrar skillnaden mellan det gamla och nya 

samhället, symboliserad av kontrasten mellan Robert Grantham och Matthew Crawley (Dan 

Stevens), blir tittaren medveten om att kläderna spelar en roll i gestaltningen av detta. Trots 

att en autentisk gestaltning av herrmodet under perioden ger en marginell möjlighet för 

experimenterande i färg och form illustrerar kläderna här filmkostymens syfte. Dräkterna 

utgör en del av Downton Abbeys narrativa utveckling och syftar inte enbart till att uppnå 

korrekt återgivning av epokens kläder eller estetiskt tilltala nutida publik.
47

      

 

Tolkningen av Robert som konservativ förstärks därmed i kontrast till Downtons nya 

arvtagare vars introduktion i serien direkt gör tittaren medveten om hans motsättning till det 

aristokratiska livet som hör till Downton. Matthew Crawleys entré i Downton Abbey visar 

tydligt hans motvilja gentemot rollen som arvtagare till godset. Det blir märkbart att han 

kommer från helt andra förhållanden än den övriga familjen. Redan vid ankomsten till byn 

deklamerar han tydligt sin inställning för sin mor i uttalandet; ”I won’t let them change me.”
48

 

Han syftar då på sin härkomst från medelklassen och jobbet som advokat, något han inte tror 

Robert är nöjd med och därför ämnar ändra på. Som tidigare nämnt är det framförallt i 

Matthews åsikter om betjäntens assistans vid påklädning som hans negativa inställning till de 

aristokratiska sederna tar sig uttryck. En scen där motsättningen till detta gestaltas tar plats då 

Matthew kliver innanför dörren till sitt nya hem.
49

 I den relativt anspråkslöst inredda hallen 

befinner sig två andra personer då Matthew anländer. Samtidigt som han samtalar med den 

ena personen, hans mor, tar han av sig ytterrocken och hänger upp den på en klädhängare 

innanför dörren. Från ett nutida perspektiv finns det inget uppseendeväckande med scenen ur 

en rent beskrivande vinkel. Scenens utstickande element framgår först då man identifierar 

rummets tredje person i form av familjens betjänt som Matthew blankt ignorerar scenen 

igenom. Det uppstår en obekväm stämning då betjänten, vars roll det egentligen är att bemöta 

och hjälpa Matthew av med sin rock, inte tillåts utföra sitt arbete. Istället står han tafatt 

bredvid Matthew, osäker på hur han ska förhålla sig till situationen.     

                                                
47 Louise Wallenberg, ”Moden, Makar och Masker. Modets funktion i två filmer av Mauritz Stiller”, i MODE – 

en Introduktion, red. Dirk Gindt och Louise Wallenberg (Stockholm: Raster Förlag, 2009), s. 253.  
48 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 2, 0:01:38. 
49 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 2, 0:14:33. 
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Matthews alienation från den aristokratiska familjen framkommer även i tjänstefolkets åsikter 

om honom. Kammartjänaren O’Brien uttrycker nedlåtande att ”Gentlemen don’t work silly, 

not real gentlemen”, då kökspigan Daisy ifrågasätter varför det inte anses passande att Mr 

Crawley arbetar som advokat.
50

 

 

Matthews påklädning ter sig annorlunda gentemot tidigare exempel med Robert. Scenen 

inleds ur en vinkel där två män befinner sig i rummet varav den ena, i färd att på egen hand 

klä sig, blir synlig via hans reflektion i spegeln.
51

 På så vis upplever den utomstående 

betraktaren scenen ur samma vinkel som mannen i spegeln. Bredvid spegeln och på ett relativt 

långt avstånd från den andra mannen står en välklädd herre med händerna bakom ryggen. 

Förhållandet mellan karaktärerna i scenen, Matthew och betjänten Mr Moseley, gestaltas helt 

annorlunda från Robert och hans betjänt. Till skillnad från Robert klär sig Matthew på egen 

hand med betjänten sysslolöst stående en bit ifrån. Varje försök från Mr Moseley att bidra 

med förslag eller hjälp nedslås abrupt av Matthew. Det blir uppenbart hur Matthew anser 

betjäntens yrke onödigt, näst intill ett skämt i och med hans arroganta bemötande av denne. 

Först då han förolämpar betjänten genom uttalandet; ”It seems a very silly occupation for a 

grown man”, visar han antydan till dåligt samvete.
52

 

 

Matthew tvingas dock inse att hans nya liv kräver en förändrad attityd till de seder och 

traditioner som hör Downton till. Ett första försök till anpassning sker via förhållandet till 

betjänten. Det inledande steget i riktningen är en betydligt mildare attityd till Mr Moseley då 

han låter betjänten agera fullt ut i sin roll och tillåts agera smakråd samt bistå med assistans 

under påklädningen.
53

 Debatten om betjäntens syfte utgör på så vis början av den resa som 

följer Matthew där en anpassning till livet enligt Downtons seder står i fokus. Samtidigt finns 

ständigt påminnelser om Matthews enklare bakgrund och hur han på sitt eget sätt försöker 

behålla ursprungliga värderingar och del av moderniteten. Matthews smak visar därigenom en 

koppling till hans bakgrund i medelklassen vilket i sin tur kan kopplas till Bourdieus tankar 

om smak och distinktion.
54

 Vänskapen mellan Matthew och Branson, som båda gifter in sig i 

familjen, kan likväl betraktas utifrån deras liknande smak och i vilken utsträckning denna 

                                                
50 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 2, 0:08:36. 
51 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 2, 0:19:10. 
52 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 2, 0:19:40. 
53 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 2, 0:45:04. 
54 Bourdieu, Distinction : A Social Critique of the Judgement of Taste, s. 57. 



 

 

16 

 

bottnar sig i männens koppling till den lägre samhällsklassen. Matthew är den som först 

välkomnar Branson in i familjen vilket jag tolkar som att han identifierar sig med Branson och 

den situation han befinner sig i.  

 

Utifrån kläderna synliggörs Matthews åsikter och hans lättsamma inställning till 

konventioner. Att hålla rätt etikett har inte samma betydelse för Matthew som för Robert. 

Skillnaden från hans inledande föraktfulla attityd är dock en ökad respekt för de traditioner 

den övriga familjen värderar. En händelse där Matthews avslappnade attityd gentemot 

etiketten gestaltas förekommer i förhållande till den formella klädseln. Incidenten inleds med 

att en av husets betjänter av misstag bränner hål i Matthews frack. Till skillnad från Robert, 

vars klädsel råkar ut för ett liknande missöde, bekymrar sig inte Matthew om olyckan utan 

konstaterar sakligt att han får byta till smoking istället.
55

 Hans opassande klädsel går dock inte 

obemärkt förbi under middagen utan ifrågasätts nedlåtande av änkegrevinnan. På så vis 

uppstår konflikt genom kläderna och betraktaren blir medveten om betydelsen av att vara 

korrekt klädd. Den förstörda fracken återkommer senare i episoden och skapar mer problem 

för Matthew då han tvingas klä ner sig i smoking. Även denna gång tar Matthew problemet 

med ro och förklarar för den betydligt mer upprörda betjänten att; ”These things don’t matter 

as much as they did.”
56

 I uttalandet framgår tydligt Matthews inställning angående samhällets 

utveckling där den aristokratiska etiketten förlorar betydelse. Tvärtemot Robert ser Matthew 

realistiskt på saken och berörs inte av det. Vid Matthews entré i salongen, iförd smoking, är 

han dock uppenbart medveten om sin alltför enkla klädsel.  

 

Scenen tar plats i ett större sällskap inför middagen och samtliga gäster är uppklädda. 

Salongens extravaganta interiör avspeglas på så vis i gästernas klädsel. En sammanbiten 

Matthew träder in i rummet och närmar sig försiktigt änkegrevinnan och Mary Crawley. 

Reaktionen från de båda damerna skiljer sig markant från Matthews tidigare respons och han 

får skamset ursäkta sin klädsel inför deras chockerade miner.
57

 Marys bestörtning då hon ser 

Matthews informella klädsel bidrar i sin tur till att placera henne bland de konservativa 

karaktärerna.    

                                                
55 Downton Abbey, säsong 3, avsnitt 2, 0:16:43. 
56 Downton Abbey, säsong 3, avsnitt 2, 0:30:33. 
57 Downton Abbey, säsong 3, avsnitt 2, 0:33:24. 
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Mary Crawley - Modets roll och ambivalensen under ytan 

I kontrast till Matthew, vars smak och etikett till viss del anpassar sig efter Downtons 

aristokratiska seder under seriens gång, framhåller jag äldsta dottern Mary (Michelle 

Dockery). Enligt min åsikt utgör Mary Crawley kanske Downton Abbeys mest komplexa 

karaktär baserat på hur hennes personlighet gestaltas och utvecklas under tidens gång. Till 

skillnad från Matthew, som jag menar tvingas anpassa sig från ett mer anspråkslöst liv och 

ideal, består Marys utveckling av en växande acceptans gentemot samhällsutvecklingen. 

Därmed är det mer problematiskt att klassa Mary som konservativ då hon i viss mån tar in den 

nya andan. En viktig aspekt är anammandet av nya modetrender där Mary kan ses som 

Downton Abbeys främsta modekaraktär. Förutom Robert är Mary den karaktär som i 

betydligt större utstäckning än övriga gestaltas i scener som utspelar sig under hennes 

påklädning. Dessutom är hon först ut av karaktärerna med att anamma 1920-talets rakare 

silhuett vilket indikerar att hon är väl insatt i nya modetrender. Därmed uppstår större fokus 

på Marys kläder än exempelvis de kläder som bärs av hennes båda systrar eller mor. Scenerna 

i klädkammaren skiljer sig även från hur Robert filmas i samma situation. I Marys fall 

förstärks klädernas estetik och fokus genom användningen av helfigursspegeln för att 

framhäva dräkten från samtliga vinklar. Tittaren kan på så vis beundra de extravaganta 

dräkterna från fram och bak samtidigt. För att ytterligare stärka Marys roll som modekaraktär 

blir en återblick på Hallwylska museets utställning relevant där en klar majorietet av 

dräkterna, i förhållande till varje karaktär, tillhörde Mary. Ambivalensen i Marys förhållande 

till modernitet kontra konservatism gestaltas i min mening till stor del genom kläderna. 

Eftersom modet är en del av moderniteten placerar det rent visuella språket Mary bland de 

nytänkande karaktärerna.
58

 Men om man samtidigt förhåller sig till karaktärens verbala åsikter 

i diskussioner uppstår en mer komplex bild som jag menar snarare rör sig åt ett konservativt 

synsätt.  

 

Marys konservativa sida kan förstås i förhållande till att hon är en av dem som har mest att 

förlora på samhällsförändringarna där klasshierarkier bryts ner. En betydande del av seriens 

handling kretsar kring Downtons överlevnad i det nya samhället där gods likt Downton anses 

föråldrade. Likt sin far värderar Mary tradition och det liv hon är van vid. Ett exempel är 

yttrandet hon framför under en middag; ”People like us should lead the fight to keep tradition 
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going.”
59

 Än en gång kan karaktärens smak relateras till Bourdieus tankar om smak formad av 

traditionella levnadsmönster.
60

 Precis som Robert är Mary noga med etiketten och bevarandet 

av traditioner. Till skillnad från de karaktärer jag tolkar som förespråkare för 

samhällsutvecklingen ifrågasätter Mary inte de aristokratiska sederna vilket enligt min åsikt 

bidrar till uppfattningen av henne som konservativ.  

 

Mary ger uttryck för många starka åsikter i serien men när det gäller förhållandet till kläder 

verkar de inte representera hennes personliga åsikter i samma grad som övriga karaktärer 

vilket jag återkommer till i analysen. Begäret att klä sig i senaste mode menar jag därmed 

kopplas till karaktärens omtanke om sitt yttre där det, precis som för hennes far, är fråga om 

att visa upp sig från sin bästa sida. Modet verkar alltså som en del av Marys gestaltning av sig 

själv som tilltalande genom anammandet av gällande ideal. Sättet som hon flera gånger talar 

om kläder på bidrar även till att förstärka argumentet att hon klär sig för andra. Ett exempel är 

då hon i en argumentation med sin syster Edith i kylig ton deklarerar; ”I’ll admit that if I ever 

wanted to attract a man, I’d stay clear of those clothes and that hat.”
61

 Vid flertalet tillfällen 

lyser missnöje med sin samhällsposition igenom, framförallt då hon under en promenad i byn 

anförtror sig åt Matthew och uppgivet suckar att;   

 

Women like me don’t have a life. We choose clothes and pay calls and work for 

charity and do the season. But really we’re stuck in a waiting room until we 

marry.
62

   

 

Än en gång speglas karaktärens ambivalenta förhållning till samhället. Samtidigt som hon är 

mån om att bevara de gamla traditioner hon är uppväxt med på Downton känner hon i rollen 

som kvinna en längtan efter frihet.  

  

Tittar man närmare på karaktären framgår det att Marys referensram är relativt liten och att 

världen därigenom ter sig svartvit för henne. Hon tycks ha en föreställning om att det liv hon 

alltid levt på Downton kan stå emot samhällsutvecklingen och visar starkt motstånd mot 

minsta degradering av livsstil. I förhållande till kläderna kan följande scen ses som exempel. 

Scenen öppnar upp med fyra kvinnor, samtliga med ryggen vänd mot kameran. Framför dem, 

                                                
59 Downton Abbey, säsong 3, avsnitt 2, 0:17:52. 
60 Bourdieu, Kultursociologiska texter, s. 306. 
61 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 5, 0:44:40. 
62 Downton Abbey, säsong 1, avsnitt 4, 0:12:13. 
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till synes det samtliga fäster blicken på, står en helfigusspegel i vilken en av kvinnorna 

reflekteras. Kvinnan i spegeln sticker ut från övriga tre på grund av hennes utomhusbetonade 

outfit, kompletterad med kappa, hatt och handskar i monokrom färgskala. Handlingen berör 

Mary i färd med att prova sin nyinköpta klädsel för kommande smekmånad. På vardera sidan 

står hennes systrar samt husjungfrun Anna som samtliga får agera smakråd. Mary tar inte 

blicken från sin spegelbild under tiden systarna debatterar om denna nya look klär henne eller 

ej. Hennes belåtna min visar att hon själv är nöjd med resultatet och responsen. Kvinnorna 

avbryts av Roberts entré i rummet och Mary passar på att fråga om hans åsikt om hennes 

klädsel. Till svar får hon ett kortfattat och något resignerat ”Expensive.”
63

 Mary instämmer att 

så är fallet; ”Twice the national debt I’m afraid, but I know you don’t mind.” Vad Mary är 

omedveten om i situationen är de ekonomiska problem som drabbat familjen. De finansiella 

problemen till trots uppvisar Mary i scenen en tro på ett överflöd av tillgångar, något hon 

ogärna ifrågasätter. Mary illustrerar tydligt exempel på iögonfallande konsumtion då hon som 

kvinna symboliserar familjens rikedom och status genom kläderna.
64

 Thorstein Veblens 

teorier om iögonfallande konsumtion och fritidsklassen, som manifesterar sin status genom att 

visa att de inte behöver arbeta, kan likväl relateras till större delen av familjen Crawley. Mary 

faller dock naturligt in i rollen där hennes moderiktiga kläder kan ses som uttryck för 

familjens status i kontrast till hennes yngsta syster Sybil Crawley som motsätter sig 

fritidsklassens tankemönster och istället strävar efter att arbeta.     

 

Marys stundtals vinklade verklighetsuppfattning lyser även igenom i kontrast till svågern 

Branson då familjen, till följd av pengaproblem, överväger att flytta till ett mindre gods. 

Under en promenad utanför det nya huset yttrar hon frågan; ”Won’t it be a bit cramped?”
65

 

Från Branson får hon då svaret; ”You do realize that for most people it looks like a fairy 

palace.” Huset, om än i betydligt mindre skala än Downton, är långt ifrån litet vilket får 

Marys uttalande att uppfattas ovetande.   

 

Marys påklädningscener kan till stor del liknas vid de gestaltande Robert då båda illustrerar 

hur processen, enligt konventionerna, skulle utföras med hjälp av en samkönad 

kammartjänare.
66

 Även om Marys kläder hamnar i större fokus än den klädsel Robert bär är 

                                                
63 Downton Abbey, säsong 3, avsnitt 1, 0:39:48. 
64 Thorstein Veblen, ”Conspicuous Consumption” […] from The Theory of the Leisure Class (1899), i The Rise 

of Fashion: A Reader, red. Daniel Leonhard Purdy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004), s. 270. 
65 Downton Abbey, säsong 3, avsnitt 3, 0:17:08. 
66 Norrby, Williams, s. 18. 
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processen densamma, samt deras beroende av assistans. Anledningen till att Marys kläder får 

större utrymme än Roberts tolkar jag främst i förhållande till synen på mode kopplat till 

kvinnan, ett argument som förstärks av Simmel.
67

 Simmels syn på kvinnans roll i förhållande 

till mode är högst relevant på grund av sin samtid till seriens gestaltande epok. I relation till 

nutida perspektiv kan fenomenet även tolkas utfrån dess egenskaper till genren kostymdrama. 

Målgrupp hos kostymdraman består i regel i högre utsträckning av kvinnor samtidigt som 

dräkten inte enbart ska relatera till karaktären utan även till publiken.
68

 Påklädningsprocessen 

öppnar därmed upp för en medveten uppvisning av kläderna där tittaren tillåts beundra och 

fokusera på dräkterna utan att frångå handlingen. En societetsdam i klass med Mary 

förväntades byta kläder upp till sex gånger per dag vilket i sin tur leder till att scenerna inte 

frångår autenciteten.
69

 Wilson lyfter fram just televisionen som en av de främsta faktorerna 

till populäriseringen av historiska dräkter i dagens samhälle.
70

 Marys kostymer anspelar även i 

högre grad på de historiska dräkternas fetischistiska konnotationer, ett ämne bland andra 

Bruzzi tidigare diskuterat.
71

 I scenerna där Marys påklädning gestaltas zoomar kameran flera 

gånger in på detaljer i form av handskar och halsband där delar av hennes blottade hy därmed 

blir mer påtaglig och erotiserad. Liknande fetischering av den manliga klädseln är däremot 

svår att hitta.  

 

Kontrasten till de scener där Matthew klär sig på egen hand blir därmed större i förhållande 

till Robert och Mary. Detsamma gäller Sybil Crawley som i motsats till sin syster Mary klär 

sig på egen hand i majoriteten av de få scener där hennes påklädnad skildras. Utifrån detta 

uppstår en bild av Mary som komplex i förhållandet mellan konservatism och modernitet då 

bland annat kläder och verbala åsikter konnoterar olika uppfattningar. Att klassa Mary som 

konservativ i lika hög grad som Robert eller änkegrevinnan innebär därmed en vinklad bild. 

Mary bör kanske främst ses som en karaktär som inte vet hur hon ska ställa sig till de 

förändringar som pågår runt omkring och vars konservativa åsikter framförallt berör synen på 

Downton. En viktig aspekt att ha i åtanke i detta sammanhang är generationsskillnaden mellan 

Mary och hennes farmor och vilken betydelse denna har, en diskussion jag återkommer till 

längre fram. Marys ambivalens och fokus på sitt yttre bör även tolkas i förhållande till 

karaktärens svåra position. I rollen som familjens äldsta dotter vilar ett större ansvar på Mary 

                                                
67 Simmel, s. 550.  
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som i sin mening är den rättmätiga arvtagaren till godset och familjens pengar. På grund av 

sitt kön hamnar hon dock i en orättvis position där hon måste ingå ett fördelaktigt äktenskap 

för att få tillgång till det som enligt henne själv är hennes födslorätt. Karaktärens fokus på sitt 

yttre kan tolkas som tecken på osäkerhet på sin position. Eftersom Mary är äldst i 

syskonskaran vilar ett större ansvar på henne i jämförelse med Sybil som är yngst i familjen. 

Att Sybil har större frihet blir märkbart i och med hennes rebelliska attityd och inte minst 

genom hennes kläder.   

Sybil Crawley – Den nya moderna kvinnan 

I motsats till sin äldsta syster gestaltar den yngsta dottern, Sybil Crawley (Jessica Brown 

Findlay), rollen som familjens revolutionär. Höjdpunkten av hennes motsättning till familjens 

ideal sker i och med hennes äktenskap med chauffören Tom Branson. Men redan tidigt gör 

hon sina åsikter tydliga med hjälp av kläderna och kritik av det edwardianska modet. Sybils 

kritik av korsetter framgår tydligt i diskussionen med hennes systrar under förberedelsen inför 

middagen, Sybil; ”I do not know why we bother with corsets, men don’t wear them and they 

look perfectly normal in their clothes.” Mary; “Not all of them.”
72

 

 

Till skillnad från Mary ser Sybil det edwardianska modet som ett förtryck av kvinnor och 

rörelsefriheten. Sybils kläder antar därför en mer bohemisk look och lösare passform än de 

kläder övriga kvinnor bär. Hennes kläder är tydligt influerade av reformmode och aeshetic 

dress som associerar avståndstagande till konventioner och borgarklassens privilegier.
73

 Av 

medlemmarna i familjen Crawley är Sybil den som visar starkast stöd för 

samhällsutvecklingen och demokratiseringen, något hon har personlig vinning av i och med 

äktenskapet till en man av lägre klass. I seriens narrativ är det även främst genom Sybil 

ämnen berörande kvinnlig frigörelse och rösträtt belyses. Om Marys kläder och åsikter 

stundtals kan anses motsägelsefulla finns ett tydligt samband mellan Sybils åsikter och dess 

avspegling på kläderna. Kläderna bidrar i hög grad till att förtydliga karaktärens inställning 

till samhället och motsättning till Downtons äldre ideal och traditioner. På så vis har 

karaktären stark koppling till det tidiga 1900-talets suffragettrörelse bestående av kvinnors 

kamp för rösträtt.
74

 Om Matthew inledningsvis kritiserades för att inte vara en riktig 

gentleman på grund av sitt arbete stöter likväl Sybil på problem när det gäller samhällets syn 
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på jobb. För henne innebär dock önskan att arbeta ytterligare problem på grund av 

könsrollerna. I samband med kriget blir hennes längtan efter arbete extra tydlig när hon 

frustrerat utbrister ”I want to do a real job. Real work.”
75

 I och med kriget och bristen på 

manlig arbetskraft får kvinnorna chans att ta plats i arbetslivet. Föga överraskande är det Sybil 

som är först ut med att bidra till arbetskraften när hon tar anställning på det lokala sjukhuset 

som sköterska. Sybils beslut att arbeta som sköterska bemöts inte av någon större motsättning 

på grund av krigets omständigheter. Till och med Violet visar acceptans för sitt barnbarns nya 

roll, ”We can’t pretend it’s not respectable when everyday we’re treated to pictures of queens 

and princesses in Red Cross uniform”.
76

  

 

Den scen som kanske främst speglar Sybils annorlunda förhållande till kläderna gentemot 

övriga familjen inleds med en kort inblick i salongen där ett flertal människor befinner sig. I 

fokus sitter två kvinnor och samtalar. Av samtalet, försiggående mellan mamma Cora och 

Mary, framgår det att de väntar på Sybil vars försening beror på hennes nya dräkt.
77

 

Kamerabilden klipper till Sybil i färd med att klä sig med hjälp av husjungfrun Anna. Ytterst 

lite av dräktens överdel blir här synbar för betraktaren men av Sybils beundrande blick i 

spegeln att döma anar man att dräkten innefattar en större överraskning. Scenen fortsätter att 

skifta mellan det väntande sällskapet i salongen, vars tålamod börjar ta slut, och en uppspeld 

Sybil i klädkammaren. Då hon slutligen lämnar klädkammaren zoomar kameran in 

husjungfruns reaktion vilken även den gör oss beredda på en överraskning då hon brister ut i 

fnitter. Till slut gör Sybil entré bland övriga familjen vars reaktioner inte går obemärkt förbi. 

Först nu blir dräktens fulla ensemble synlig även för betraktaren och klädernas mysterium 

avslöjas i form av att plagget inte består av en klänning utan en byxdress. Dräkten ger tydliga 

associationer till den revolutionerande haremdräkt Paul Poiret lanserade 1910.
78

 Att Downton 

Abbeys kostymdesigner Susannah Buxton låtit Poiret inspirera Sybils kläder är inte 

förvånande. Sybils kritik mot korsetten återspeglas i Poiret som ansåg sig själv vara den som 

gjorde korsetten omodern redan 1908.
79

 I och med referensen till tidens främste ikon för 

1900-talets tidiga moderevolution visar produktionen en stark modemedvetenhet. Buxton har i 

uttalanden betonat vikten av noggranna efterforskningar och nämner tidsenliga designers som 

dels Poiret men även Coco Chanel och Jean Paquin som inspirationskällor för de kvinnliga 
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karaktärernas dräkter.
80

 Minst lika intressant som Sybils dräkt i sig är reaktionerna plagget 

framkallar bland dess publik.  

 

Responsen från de övriga förstärker kategorierna jag indelat karaktärerna i. De jag menar är 

positiva till moderniteten och det nya samhället, det vill säga Sybil och Matthew är de vars 

reaktion uttrycker uppskattning för de nya kläderna. Detsamma gäller Branson som leende 

betraktar scenen utanför fönstret. På grund av sin tillhörighet inom den lägre klassen och 

husets tjänstefolk tillåts han självklart inte beträda salongen. I motsats till dessa karaktärer 

speglar de konservativa karaktärerna Robert, Mary och änkegrevinnan ingen beundran eller 

glädje i sina ansiktsuttryck. Samtliga ser istället högst chockade och förbryllade ut av Sybils 

oväntade entré. Scenen illustrerar hur de enbart genom det visuella språket och framförallt 

med hjälp av dräkten berättar handlingen eftersom scenen inte kompletteras av något tal i 

samband med entrén. Trots det gestaltas tydligt de individuella åsikterna i samtliga 

karaktärernas ansiktsuttryck.      

 

I seriens narrativ får karaktärens modekritik störst utrymme i de första säsongerna då idealet 

fortfarande förespråkar en korsetterad kvinnokropp. I takt med att handlingen närmar sig 

1920-talet och ett rakare och mer hälsosamt ideal försvinner Sybils modekritik. Hon har då 

även gift sig med Branson och klär sig ännu mer anspråkslöst, som för att matcha sin make 

och deras enklare livsstil. Reformmodet minskade redan 1914 och under 1920-talet ansågs i 

själva verket kvinnokläder mer praktiska och hälsosamma än herrkläder.
81

 I enlighet med 

Goffmans teori vill Sybil kontrollera hur hon uppfattas av andra och uttrycka sin identitet 

genom kläderna.
82

 Hon använder kläderna för att medvetet skapa debatt och väcka 

uppmärksamhet och därigenom förespråka kvinnlig frigörelse och demokrati. På samma sätt 

visar hon resan till den lägre klassen med hjälp av kläderna. Efter giftermålet speglar kläderna 

främst hennes nya roll som hustru och lägre samhällsposition snarare än form av modekritik. 

För att koppla till Goffmans begrepp fasad, förblir Sybils fasad densamma trots karaktärens 

utveckling. Sybils handlingar och utstrålning genom vilka hon iscensätter sin personlighet 

förändras inte i förhållande till den självbild karaktären tydligt gestaltar redan från början.    
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Violet Grantham - Det brittiska arvet 

På samma sätt som Sybil genom reformmodet uttrycker sin ståndpunkt för moderniteten och 

aspiration för jämställdhet gestaltar änkegrevinnan en konservativ anda med hjälp av de 

faktiska kläderna. Violet Grantham (Maggie Smith) tillhör Downtons äldre generation och är 

den karaktär som främst gestaltar ett äldre ideal. I kläderna synliggörs detta i förhållande till 

vidhållandet av det edwardianska sekelskiftesmodet med dess heltäckande och s-formade 

ideal. Trots att serien följer utvecklingen under 1910- och början av 1920-talet förändras inte 

Violets silhuett i och med modets växlingar. Detta i motsats till övriga kvinnor vars dräkter i 

stil med modet antar ett rakare snitt då serien närmar sig 1920-talet. Eftersom modet är en del 

av moderniteten och samtiden tolkar jag Violets avståndstagande från modet som del av 

hennes kritik mot samhällsutvecklingen. Likt hennes son håller hon hårt på de traditioner och 

seder som hör till Downton och hennes smak kan tolkas utifrån det liv hon är van vid. Under 

seriens andra säsong där handlingen kretsar kring första världskrigets påverkan på 

människorna på Downton är Violet den enda av karaktärerna vars stil förblir oförändrad. 

Kriget innebar förvisso ingen klädransonering men den nya andan förde med sig ett förenklat 

kvinnomode som de övriga kvinnorna i serien anpassar sig efter.
83

 Kontrasten mellan Violets 

extravaganta pälsar och hattar blir därmed mer märkbar i relation till resterande kvinnor i 

familjen Crawley. 

 

I kläderna tolkas hennes konservatism främst genom dräkternas omoderna snitt. Violets 

kläder kontrasterar övriga karaktärers på så vis att hennes dräker är de enda som tillhör 

sekelskiftesmodell. Kvinnor av äldre generation föredrog i regel de gamla edwardianska 

modellerna då de ansåg att korsetten skapade bättre hållning och bidrog till självdisciplin.
84

 

Violet behåller det ståtliga ideal som var tongivande framförallt mellan 1900 och en bit in på 

1910-talet med dess klockade kjolar och accentuerade midja.
85

 Att medvetet välja ett äldre 

ideal kan även tolkas som kritik mot gällande mode, teorin befäster därmed Violets 

konservativa syn.
86

 Änkegrevinnan har en betydelsefull maktposition inom familjen som 

ytterligare förstärks genom de ståtliga dräkterna. En scen där den visuella kontrasten är tydlig 

tar plats i utomhusmiljö där ett antal personer äter lunch vid uppdukade bord under bar 
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himmel.
87

 I bakgruden finns ett relativt stort hus, dock i betydligt mindre omfång än 

Downton. Sittande vid ett av borden ser vi änkegrevinnan i en ljus dräkt. I stil med samtliga 

dräkter änkegrevinnan bär i serien är den heltäckande upp till halsen. Det som i högsta grad 

skiljer henne från övriga sällskap i scenen är dock det parasoll hon håller uppfällt över 

huvudet. Eftersom himlen är klarblå konstateras genast att det inte ämnar skydda från regn i 

egenskap av paraply utan verkar istället som ett solskydd. Därmed förespråkar Violet ett blekt 

skönhetsideal i högre grad än övriga damer varav ingen bär parasoll. 

 

Förespråkandet av blek hy förstärks i relation till svärdottern Coras mamma, Martha 

Levinson, då hon besöker Downton. Under samtalet vid en middag kommer de in på ämnet 

och Martha uttrycker sin åsikt; ”I love the sun.”
88

 Violet tar tillfället i akt att pika Martha och 

kontrar med; ”So we can see.” Det bleka idealet ersattes allt mer vid denna tid, i början av 

1920-talet, av ett solbränt ideal som signalerade att en person hade råd att resa.
89

 Idealet 

spreds från Amerika, därför faller det sig passande att Martha med sin amerikanska härkomst 

uttrycker sig i frågan. Den solbrända hyn representerade på så vis modernismens hudfärg.
90

 

Violet i sin tur visar här hur hon håller fast vid det äldre idealet där den bleka hyn 

symboliserade rikedom eftersom den lägre klassen blev solbrända av utomhusarbete.
91

 

 

Skillnaden mellan de båda äldre damerna kunde knappast vara mer påfallande i fråga om både 

inställning till moderniteten eller de faktiska plaggen. Intressant är hur de båda damerna 

samtidigt gestaltar kontrasten mellan England och USA i och med Marthas amerikanska 

nationalitet. Violets val av förgånget mode kan därmed inte enbart förklaras utifrån 

generationsfrågan då Martha tillhör samma generation. Martha gestaltar istället den moderna 

amerikanska kvinnan som till skillnad från den engelska aristokratin inte har en lång rad av 

traditioner och seder att förhålla sig till. En scen där den visuella kontrasten är slående mellan 

damerna utspelas i kyrkan. De båda damerna sitter bredvid varandra i kyrkbänken men ser ut 

att vara hämtade från helt skilda epoker.
92

 Violet bär en proper ljus sekelskiftesdräkt med hög 

hals och lång ärm. Hon kompletterar sin look med en relativt enkel hatt i samma färgskala 

samt ett par ljusa handskar varpå hon därmed täcker all hud förutom ansiktet. Iklädd 1920-tals 

mode sitter Martha vars outfit består av en nästintill heltäckande vit pälskrage och extravagant 
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fjäderprydd huvudbonad. På så vis belyser kostymerna i Downton Abbey även en tydlig 

nationell identitet som kopplas till Higsons tolkning av genren som brittisk tradition.
93

 

Kontrasten mellan England och USA är inte specifik för serien utan är vanligt förekommande 

i kostymdrama. Den vinklade uppfattningen av Europa som vidhållande förflutna ideal och 

Amerika som modernitetens ursprungskälla utgör ofta själva stommen i genren.
94

 Dessa 

tendenser förekommer även i Downton Abbey, till stor del på grund av den visuella 

kontrasten mellan Violet och Martha.      

 

Violet uttrycker sin saknad till det gamla samhället i spåren av kriget, precis som sin son 

Robert. I en diskussion om det nya modet frågar en förbryllad Sybil; ”Granny you don’t really 

want things to go back to the way they were, surely?”
 95

 Violet replikerar genast i upprörd ton; 

”Off course I do, and as quickly as possible.” Änkegrevinnans envishet när det kommer till 

vidhållandet av gamla traditioner blir än en gång märkbara. 

 

Änkegrevinnans sarkastiska påpekanden då någon agerar eller klär sig fel utgör till stor del 

grunden av den komiska faktorn i Downton Abbey. Så fort någon inte för sig enligt 

konventionerna kan man därmed vara övertygad om att detta kommer observeras och 

kommenteras av Violet, något de flesta karaktärer råkar ut för. Ett exempel på denna komik 

uppstår när Robert efter en olyckshändelse tvingas anlända till en finare tillställning i smoking 

istället för frack. Violet misstar i chockerat tillstånd sin son för en servitör då hon ber honom 

om en drink. När hon ser vem hon pratar med och Roberts förvirrade ansiktsuttryck ursäktar 

hon sig; ”Oh, I’m so sorry. I thought you were a waiter.”
96

 Violet anspelar därmed på de 

skamkänslor som enligt Simmel uppstår då någon klär sig fel.
97

 Resultatet av de pikar hon ger 

består av att personen i fråga blir medveten om hur fel han eller hon ter sig vilket leder till en 

känsla av skam. 

Tom Branson - Klädernas förtryck 

En karaktär som i hög grad tvingas utstå Violets pikar angående kläder är familjen Crawleys 

senaste tillskott, tillika Sybils man Tom Branson (Allen Leech). Bransons förhållande till 

kläderna är i de första säsongerna starkt kopplat till hans yrke som familjens chaufför där 
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uniformen är obligatorisk klädsel. Därmed avslöjar de faktiska plaggen inledningsvis ytterst 

lite om Bransons personliga åsikter. Bransons utveckling skiljer sig märkbart från övriga 

karaktärer då han är seriens enda karaktär vi får följa från en lägre klass till den högre i och 

med hans giftermål med yngsta dottern Crawley. Vägen från husets tjästefolk till att tillhöra 

familjen är långt ifrån enkel och här blir kläderna en tydlig indikator på Bransons lägre klass. 

Av intresse är hur Branson medvetet håller fast vid en enklare klädsel som för honom verkar 

spegla både hans stolthet över sin lägre klasstillhörighet samt hans irländska nationalitet. 

Bourdieus teori om distinktion är applicerbar i förhållande till Bransons smak. I enlighet med 

teorin vidhåller Branson en estetik och ett ideal som speglar den lägre klassens smak.
98

 Den 

högre klassen, i detta fall den resterande familjen, tolkar i sin tur Bransons klädval och smak 

som dålig.   

   

Familjens acceptans av Branson som del av familjen är starkt förknippad med hans klädsel. 

Detta gestaltas i de fall då han till följd av en korrekt formell klädsel får ett betydligt mildare 

bemötande än då han motsätter sig sederna. Det gäller framförallt i relationen till Robert när 

han vid ett tillfälle komplimenterar Branson, ”You look very smart.”
99

 Branson, för första 

gången klädd i frack svarar uppriktigt; ”I hope so, because I am extremely uncomfortable.” 

För att åter koppla till Goffmans teori och till Robert gestaltar detta hur han anser att han 

genom att klä sig i rollen faktiskt tillträder rollen.
100

 Branson tycks i sin tur spegla liknande 

tankar men för honom handlar det tvärtemot om rädslan att genom kläderna förvandlas till 

någon annan.  

 

Under Bransons första middag tillsammans med hela familjen Crawley framför han tydligt 

sina åsikter om de aristokratiska seder han anser föråldrade när diskussionen leder dem in på 

hans enkla klädsel. Övriga sällskap är uppklädda varav männen bär frack i kontrast till 

Branson klädd i en enkel brun kostym med väst, slips samt en grönvit randig skjorta. Hans 

klädsel ifrågasätts och förlöjligas genast av änkegrevinnan, ”Is this an Irish tradition?”.
101

  

Hon syftar då på seden att inte byta kläder till middagen. Branson svarar nekande och 

förklarar att han inte äger någon formell klädsel då han inte anser sig ha användning av det. 

Ämnet skapar en uppenbart tryckt stämning vid bordet där Branson tydligt inte hör hemma. 

Mary ämnar hitta en kompromiss och hjälpa honom då hon framför sin idé, ”You should buy 
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a Downton wardrobe and leave it here”.
102

 Förslaget avfärdas dock av Branson med en 

försvarsinställning ”I’m sorry but I’m afraid I can’t turn into somebody else just to please 

you.”  

 

Följande scen illustrerar dels Bransons bestämda åsikter gällande klädseln och dels 

bemötandet han får då han argumenterar emot. Två kvinnor samtalar i ett rum vars relativt 

enkla interiör avslöjar att de inte befinner sig på Downton. En tredje karaktär anländer i 

scenen och samtalet avbryts. Scenen tar plats i Crawleys hus i byn där Matthews mor bor. I 

scenens början samtalar hon med änkegrevinnan i salongen när Branson dyker upp. Branson 

själv är uppenbart osäker över varför han har blivit kallad av de båda damerna. Mrs Crawley 

berättar att de bett betjänten lägga fram Matthews gamla jackett åt Branson vilket kommer 

som en ovälkommen överraskning för Branson. Han ursäktar sig med, ”You see I don’t 

approve of these costumes. I see them as the uniform of oppression. I should be 

uncomfortable wearing them.”
103

 Försvarstalet ignoreras helt av änkegrevinnan vars enda 

respons är “Are you quite finished?” Då Branson menar att han fört fram det han vill säga 

nickar hon och tillägger sakligt; ”Good, please take of your coat.” Branson tvingas motvilligt 

erkänna sig besegrad då hans åsikter uppenbarligen inte har någon verkan. Samtidigt som 

betjänten hjälper Branson på med jacketten anländer Matthew, förvånad av den scen som 

utspelas framför honom. Branson förklarar uppgivet att ”They’re forcing me into a morning 

coat.” I ett försök att hjälpa Branson vänder sig Matthew mot damerna och undrar om 

Branson inte har rätt till någon åsikt i frågan. Änkegrevinnans bestämda svar, ”No, he doesn’t 

and nor do you.” indikerar att det är slutdiskuterat.  

 

Kläderna speglar, i högre grad än för de övriga karaktärerna, en signifikant roll för Branson 

för att särskilja sig från övriga familjen och behålla sin bakgrund. Paralleller kan dras till 

Simmels teori om kläderna som ett sätt att uttrycka individualitet då Branson motsätter sig 

varje försök att ikläda sig rollen som aristokrat i frackklädsel trots återkommande 

påtryckningar. Han är tydlig med sina åsikter där han bland annat ser den formella klädseln 

som ett förtryck. Samtidigt inser han att hans åsikter inte värderas högt av Robert eller 

änkegrevinnan vars syn på etiketten i regel avgör frågan. Trots att Branson till viss del 

anpassar sin klädsel till övriga familjen lyser hans värderingar igenom i mer eller mindre 

subtila skillnader. En scen som stöder argumentet tar plats vid middagsbordet där Robert, 
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Matthew, familjevännen Sir Anthony Strallan och Branson befinner sig.
104

 Av det halvtomma 

bordet att döma är middagen över och damerna har lämnat rummet. Männen är klädda i svart 

överdel och vit skjorta och verkar vid första anblick därför vara nästintill identiskt klädda. När 

kameran visar Matthew och Branson sittandes bredvid varandra blir tittaren dock medveten 

om att Matthew, likt de andra, är klädd i frack medan Branson är klädd i smoking. Kontrasten 

mellan Matthews vita fluga och Bransons svarta fluga är påtaglig mot de vita skjortornas 

bakgrund. Därmed når Branson en kompromiss där han signalerar sitt utanförskap genom 

klädseln samtidigt som han tillåter sig att kläs i formell klädsel vilket egentligen går mot hans 

personliga åsikter.  

SLUTDISKUSSION 

Att kategorisera individer utifrån begrepp som konservativ och modern är problematiskt vilket 

framförallt illustrerats i förhållande till Mary Crawley där de moderna kläderna och 

konservativa citaten tenderar att vara motsägelsefulla. Trots detta menar jag att man kan 

urskilja två grundinställningar bland Downton Abbeys karaktärer angående synen på 

samhället i förhållande till modernitet. Vad jag ämnat lyfta fram i analysen är hur dessa 

åsikter om samhällets utveckling tar sig uttryck i karaktärernas kläder. Dräkterna är av stor 

betydelse i Downton Abbey. De är dels delaktiga i skapandet av ett rikt bildspråk vars syfte 

är att presentera en realistisk version av perioden men också tilltala nutida publik. Kläderna 

spelar även en signifikant roll i seriens narrativ och karaktärernas konstruktion. Målet med 

analysen har inte varit att tolka hur kläder och mode representeras i serien. Det handlar istället 

om att tolka vad kläderna och inställningen till mode säger om karaktären. Mode som är starkt 

kopplat till moderniteten förekommer inom båda grupperna när det gäller kläder, om än på 

olika sätt. Robert och Mary är ytterst noga med att klä sig enligt konventionerna och för dem 

speglar modet på så vis sin tids ultimata ideal. För dem är modet därför inte nödvändigtvis ett 

tecken på en positiv attityd till moderniteten. Jämför man med Sybil och reformmodet speglar 

modet i större bemärkelse hennes åsikter. Referenser till Poiret och suffragettrörelsen bidrar 

starkt till att tydliggöra Sybils åsikter eftersom dessa är kopplade till en specifik klädstil som i 

sin tur anammas av karaktären.  
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En stor del av dräkterna i Downton Abbey är producerade enbart för serien och dess 

karaktärer, resterande dräkter är original från epoken.
105

 Trots att noggranna efterforskningar 

om modet genomförts bör man vara medveten om att de nya dräkterna gestaltar en äldre epok 

ur nutida perspektiv. Att kläderna är en efterkonstruktion av sin tid framgår främst i 

förhållande till äldsta dottern Mary och utgör enligt min åsikt en del av den ambivalens jag 

pekar på i förhållande till kläderna. Jag tolkar Mary som seriens medvetet konstruerade 

modekaraktär vars kläder i större utsträckning tilltalar nutida publik än symboliserar hennes 

samhällsyn. Kopplat till Goffman menar jag att Marys kläder inte bidrar till att konstruera 

bilden av vem hon är i samma utsträckning som exempelvis Violets kläder gör. Jag stödjer 

argumentet med karaktärens återkommande påklädningsscener där spegeln används för att 

visa upp plaggen från olika vinklar. Fokus ligger på det estetiskt tilltalande i dräkten vilket 

leder till att karaktären är mer svårtolkad än övriga fem utifrån klädseln.   

 

De karaktärer vars kläder tydligast representerar personliga åsikter är enligt min mening 

Sybil, Violet och Branson. I vilken utsträckning samhällssynen kan tolkas i kläderna beror 

därmed inte på om karaktären i fråga är konservativ eller mer nytänkande. Likt Mary 

uttrycker Violet till stor del konservativa tankar men till skillnad från sitt barnbarn bekräftar 

hon åsikterna genom klädseln. Genom att medvetet ta avstånd från samtida mode för att 

istället förespråka ett äldre ideal bidrar kläderna till att ytterligare förstärka karaktärens 

konservativa utstrålning. För Branson symboliserar kläderna djupare frågor om rättvisa vilket 

kan kopplas till hans lägre ställning och annorlunda synsätt i förhållande till de andra. Ett 

tydligt exempel är hur han ser den formella klädseln som förtryck. Att Branson lägger stort 

värde vid klädernas symbolisering relaterar även till hans socialistiska samhällssyn. Branson 

manifesterar på så vis kritik mot samhällshierarkin i sin motvilja att anamma en formell 

klädsel. Med hjälp av kläderna särskiljer han sig från övriga och indikerar sin tillhörighet till 

arbetarklassen. Att kläderna har stor betydelse i övriga familjens uppfattning av honom 

framgår tydligt av deras mer tillmötesgående beteende då han faktiskt klär sig enligt 

konventionerna.    

 

Kärnan i seriens och karaktärernas konservatism är viljan att bevara godset Downton. 

Samhällets förändringar och moderniteten blir på så vis den största fienden eftersom det hotar 

de aristokratiska seder och traditioner som hör till godset. Det är inte förvånande att de 
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karaktärer som har starkast band till Downton därmed är de som är mest negativa till 

förändringarna. Gemensamt för Robert, Mary och Violet är just betoningen av rätt etikett och 

därtill en korrekt aristokratisk klädsel enligt konventionerna. Inställningen och stoltheten 

binder dem samman i större utsträckning än de faktiska plaggen eller stilarna. Därför kan 

Violet och Mary, trots helt skilda stilar, ändå liknas vid varandra.  

 

De andra karaktärerna har inte samma starka band till Downton. Trots att Sybil är uppväxt på 

Downton väljer hon så småningom att lämna hemmet. Den mest markanta skillnaden från 

övriga handlar inte om plaggen i sig utan gäller synen på traditionerna och sederna. Matthew, 

Sybil och Branson gestaltar en betydligt mer lättsam och rebellisk attityd när det kommer till 

att klä sig eller föra sig enligt konventionerna. För Matthew och Branson som båda kommer 

från en enklare bakgrund betyder sederna och etiketten till en början ingenting. De ser snarare 

ner på livet övriga lever och anser det föråldrat. Samtidigt uttrycker de bokstavligen en nästan 

identisk rädsla och motvilja för att bli omgjorda. Både Matthew och Branson är till en början 

envisa när det gäller synen på kläder vilket jag tolkar som ett kontrollbehov där de i likhet 

med Goffmans teori vill bevara den fasad de byggt upp kring sig själva. I och med flytten till 

Downton och den högre samhällsklassen förändras den miljö som är kopplad till deras 

fasad.
106

 Männen som båda föredrar en enklare livsstil befinner sig nu i en miljö som inte 

längre stämmer överens med deras samhällssyn. För dem handlar det om att hitta en balans 

där de kan anpassa sig till Downton utan att frångå sin personliga syn på samhället. 

Konflikten mellan Robert och Matthew angående påklädningen är ett tydligt exempel på 

detta. Viktigt att belysa är dock hur både Matthew och Branson med subtila medel vidhåller 

sin integritet och värderingar genom att exempelvis som Branson klä sig i smoking istället för 

frack. Hos Matthew visar sig skillnaden inte i kläderna då han i regel klär sig nästan identiskt 

med Robert. Matthew tar därmed främst ställning för moderniteten i sitt lättsamma 

förhållningssätt till konventionerna. Även bland de nytänkande karaktärerna är det genom 

inställningen till traditionerna, i detta fall synen på dem som daterade, som likheterna dem 

emellan framträder.  

 

Jag har valt att utesluta större diskussioner kring genus i analysen trots att detta spelar en 

avgörande roll i karaktärernas klädval. En viktig del av det jag vill lyfta fram i och med 

analysen är andra faktorer som påverkar klädval utöver genus men som jag anser ofta 
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negligeras. Jag menar att karaktärens syn på samhället präglar kläderna och utgör en av dessa 

faktorer. På så vis har jag fokuserat mer på bland annat varför de tre kvinnorna klär sig så 

olika, trots samma kön. En aspekt som varit av stor betydelse i analysen handlar om den 

nationella identiteten och kopplingen till genren kostymdrama. I tolkningen av karaktärerna 

utifrån kläderna är det viktigt att relatera till en medveten konstruktion av nationell identitet. 

Detta är framförallt märkbart i förhållande till Violet och Martha som blir symboler för en 

fundamental syn på England kontra Amerika i kostymdraman. Konstruktionen av en 

konservativ brittisk identitet är påtaglig i serien i och med kontrasten mot USA som speglar 

den moderna livsstilen. Likaså har karaktärernas syn på klass och samhällets demokratisering 

utgjort en viktig del. I takt med att hierarkin mellan klasserna försvinner allt mer under det 

tidiga 1900-talet uppstår en rädsla hos de karaktärer jag grupperar som konservativa. 

Konservatismen behöver inte betyda att karaktären är emot moderniteten i sig men oron för 

att Downton och det liv de är vana vid ska försvinna verkar ge dem en nostalgisk känsla att 

det kanske var bättre förr. Utöver de faktiska plaggen eller åsikterna om mode och kläder 

utgör slutligen reaktionerna en viktig del i sammanhanget. I exemplet med Sybils 

revolutionerande dräkt förekommer inte en enda replik vid hennes entré. Trots det menar jag 

att scenen tydligt stöder mina grupperingar av konservativa och nytänkande karaktärer, enbart 

baserat på reaktionerna.   

 

Jag nämnde i samband med syftet att jag valt att fokusera på kläder och inte specifikt på 

filmkostym. Konflikten mellan gammalt och nytt är inget som avgränsas till fiktiva karaktärer 

utan kan likväl appliceras i relation till övriga samhället. Jag har med hjälp av Downton 

Abbey försökt belysa hur vi tenderar att medvetet eller omedvetet gestalta värderingar och 

samhällssyn genom de kläder som vi bär och hur vi pratar om dem. Med analysen vill jag 

öppna upp för fortsatt forskning kring klädernas samband med gestaltning av politiska, sociala 

och kulturella åsikter. Genom att betrakta kläder i relation till moraliska åsikter och politisk 

ställning ifrågasätts samtidigt modets och klädernas ytliga konnotation. Eftersom frågorna 

berör den manliga klädseln i lika stor utsträckning som den kvinnliga kopplas inte mode och 

kläder enbart till kvinnan, vilket annars ofta är fallet. Jag vill även lyfta fram flera 

infallsvinklar till forskning om filmkostym som ofta fokuserar på undersökningar baserat på 

genusperspektiv och konstruktionen av maskulinitet respektive feminitet. Att dagens samhälle 

visar stort intresse för dräkterna i Downton Abbey pekar i sin tur på en nostalgisk syn på 

epoken. Frågan är vad det faktum att nutida modedesigners influeras av seriens mode säger 
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om vår samtid. Kanske betyder fascinationen för det gamla och dess ideal att konservativa 

strömningar ökar i nutida samhället.  

SAMMANFATTNING 

Genom att betrakta kläder och tankesätt kring kläderna i tv-serien Downton Abbey har jag 

analyserat hur de bidrar till identitetsskapandet genom att manifestera synen på 

samhällsutvecklingen. Med hjälp av grupperingen av sex karaktärer för och emot 

moderniteten har jag visat på problematiken i förhållandet till kläder. Trots att karaktärer har 

en liknande inställning till samhällsutvecklingen uttrycker de åsikterna på skilda vis genom 

klädseln. Skillnaden ligger i detta fall i synen på traditioner och etikett under 1900-talets 

början. Genom att lägga stor vikt vid rätt etikett och en korrekt aristokratisk klädsel uttrycker 

de mer konservativa karaktärerna en nostalgisk syn på det förgångna som hotas av 

moderniteten och samhällets utveckling. De nytänkande karaktärerna gestaltar i sin tur en 

lättsamhet gentemot traditioner som i deras ögon snarare symboliserar ett föråldrat samhälle 

och väljer därför hellre en mer informell klädsel.   
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