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Forord 7

PIERRE BOURDIEU a: fodd 5r 1930. Han Vaxte upp pa landsbygden iBéarn i Frankrikes sydvastra horn. Darifrin var vagen ling till de parisiskaelitskolm: dar han mot alla sociala odds vann tilltradc. Han var aren 1951—54elev Vid Ecole normale mpérieure Vid Rue d’Ulm som fostrat minga ledande
franska intellektuella. Aren kring 1960 foretog han i Algeriet, och aven iBéarn, antropologiska undersokningar av det traditionella bondesamhaliet
och dess upplosning. Han arbetade i borjan av sextiotalet som universitetsléi—rare 51 Paris och Lille, och ark sedan 1964 och fortfarande idag Directem
d’émdes vid sjatte sektionen av Ecole pmtique des bautes études (nuvarande
Ecole des bautes études en sciences sociales) och ledare for Centre de sociologieeuropéenne. Fran 'dcnna institutionella has genomforde Bourdieu och hansmedarbetare under scxtiotalet sociologiska studier av kulturen och utbild—ningssystemet i Frankrike. Under sjuttion och attiotalen har dc fortsatt attundersoka det kulturella kapitalet och det franska elitskolesystemet ochstandigt vidgat intresseomradena, till smaken, spriket, konsten och litteratu—
ren, de kulturella, ekonomiska, religiosa, politiska och akademiska maktfal-
ten och myckct, annat. Sedan 1982 éir Bourdieu innehavare av stolen i sociolo—
gi vid College de France.

Urvalet 1 den har volymen omsp'anner Bourdieus arbete under tjugo
if. Det inleds med en tidig studie fré’m slutet av femtiotalet om kanslan
for heder bland kabyliska bonder. Texten om amatorfotograferna ar
hamtad fran sextiotalets kultursociologiska undersokningar. Darnast
foljer Eva exempel pa Bourdieus sjuttiotalsstudier av sociala falt, dels
de parisiska modeskaparnas varld, dels konstens, litteraturens och
teaterns fab: i samma stad. Urva1et avs1utas med nagra metodiskt
centrala partier ur La distinction fran 1979, som an en bred syntetisk
framstallning av Bourdieus och hans medarbetares undersokningar av
samband mellan socialstruktur, kultur och smak.

Nagra texter av Bourdieu och hans medarbetare finns redan till—
gangliga pa nordiska sprak, framst i antologier. I Sven Sandstroms
Konstsociologi (Lund: CWK Gleerup 1970) finns utdrag ur Lfiamom‘
dc [’art (1966) och Un amt moyen (1965). I Svante Lundbergs, Staffan
Selanders och Ulf Ohlundsjéimlik/aetsmyt och lelass/Oermwilde (Lund:
Cavefors 1976) finns en uppsats av Bourdieu om kulturell och social
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reproduktion. 1 tva utbildningssociologiska antologier utgivna av
Boel Berner, Staf Callewaert och Henning Silberbrandt, Skola, ideolo-
gi och sambéille och Utbildm'ng och drhetso’elning (Sth: W8CW 1977
resp 1979; danska utgavor pa Munksgaard) at Bourd1eu och J.—C.
Passeron representerade med ett par utdrag or La reproduction (1970)
och nagra av larjungama med texter om forskolan och yrkesutbild—
n1ngen. De forsta hundra s1dorna, dvs det nyskrivna part1et om mak—
ten och talspraket, ur Bourdieus Ce qae parler vent dire (1982) firms 1
oversattning 1 Skeptrorz 1 (utg Broady/Lundgren, 8th: Sympos1on
1984-). Bourdieus och L. Boltanskis programartikel ”Le t1tre et le
poste” {ran 1975 samt delar av F. Muelreyfus’ avhandling Le metier
d’éducatem flan 1983 firms 1 Broady (red): Kaltur och utbildning. Om
Pierre Bourdieas sociologi. UHA/FOU Skriftserie 1985:49 En artikel
om de1ntellektuella oversattes 1Nordish Forum, XVHI, 2 1983 och en
dodsruna over Foucault 1 Res Publica, 1, 3 1985.. Den enda bok av
Bourd1eu som overforts till nagot skandinav1sht sprak 511“ J P. Roos’
finska utgava 115111 1985 av Questions de sociologie (1980, en samling
1ntervjue1 och horta foredrag).

Jamsides med arbetet med den har urvalsvolymen har v1 skrivit en
introduktionshok till Bourdieus sociologi (Salamander), d'ar ocksa
textema 1 detta urval kommenteras. 1 Skeptrorz 1 1111113 en ordlista med
forklaringar till en del nyckelbegrepp. Syftet med de foljande note-
r1ngama ar bara att ge en antydan om de oversatta texternas plats 1
Bourdieus forfattarskap, till ledning for lasare som vill soka 31g v1dare
pa egen hand.

Hederskanslan
Spelet om hedern bland de kabyliska bonderna a1 amnet for Bourd1eus
allra forsta egna stone studie. Den shrevs huvudsakhgen 1959 och har
publicerats 1 Hera versioner. 1 det hen urvalet har v1 overs att den forsta
fransksprakiga, tryckt 1972 under titeln ”Le sens de l’honneur” 1
Esquisse d’mze t/aéorie de lapmtique (Geneve, Paris: Droz 1972) [Skiss
till en teori. om praktiken].

Forord 9-

Kabylerna ar ett herberfolk, dvs attlingarltill den nordafrikanska
befolkningen fore arabernas erovring. Undantrangda 1:111 vissa regio—
ner 1 Algeriet och Marocko har de langt 1n 1 1900~talet bevarat forkapi-
talistiska satt att leva och tanka. Det skulle droja fram till jordbruks-
krisen och de av den franska kolonialmaktens iscensatta folkomflytt~
ningarna 1 Algerietkrigets spar innan penninghushallning, lonarbete
och skrivkonst fick avgorande betydelse 1 detta slaktsamhalle,

Bourd1eu, som kom till Algeriet som varnplikdg 1957 och under
krigets slutskede fick mojlighet att arheta dar som antropolog och
sociolog, hade latt att kanna 1gen drag him det bondesamhalle dar han
sjalv vuX1t upp. Det traditionella algeriska samhallet, den berbiska
m1nor1teten likaval som de arahiska majoritetsfolhen, hefann 81g dock
1 upplosning. Travail et travailleurs en Algérie Paris, La Hayes
Mouton (1963) [Arbete och arhetare 1 Algeriet], som Bourd1eu skrev
tillsammans med en grupp statist1ker, och Le déracirzement. La crise
de l’agriculture traditionelle en Algérie Paris: Ed de M1nu1t(1964) [A11
berovas rotterna. Det trad1tionella jordbrukets kris 1 Algeriet], som
han skrev 1 samarbete med Abdelmalek Sayad, handlar om vad som
hander med bonder som tvingas 1n till de nya kakstadema och om
sonderfallet av den etos som hade reglerat livet och arbetet 1 slaktsam—
hallet.

Det gar inte att ta miste pa Bourdieus fasc1nation1nfor de kabyliska
bergsbondernas satt att leva och tanka. Han har standigt aterhommit
1:111 och utvechlat teman som finns anslagna redan 1 dc forsta kabyliska
studierna, inte mmst fragan vad det egentligen innebar att vetenskap—
ligt forsta denna frammande varld. Esquisse d’zme theorie de [a pmti—
que fran 1972 inneholl de forsta systematiska forsoken att hearbeta
bland annat de kunskapsteoretiska problem som de antropologiska
studierna lett 1n 1.. Det ar kannetecknande for Bourd1eus satt att arbeta
att han atta ar senate, 1 Le sempmtique (Paris; Ed de Minut 1980) [Det
prakt1ska fornuftet, eller: Kanslan for praktiken], atervande till sam-
ma grundlaggande fragestallningar, stodd pa ett an mer omfattande
empiriskt material.

Bakom kabylernas utpr'aglade kansla for vad hedern eller aran
kraver finner Bourdieu en hel symbolisk ekonomi. Att uppfora 31g
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som anstar en man av heder och att beharska de komplicerade reglerna
for utbyten av gavor och gengavor, utmaningar och motstotar, gilf‘izer—w
malsallianser, blodshamnder och sa vidare —— allt sadant uppfattar
kabylerna sjalva som motsatsen till ”ekonomi”.. Den ratt avpassade
”gavan” (som kunde vara ett foremal men ockséi en dotter som gifts
bort, en fest, en blodshamnd) till ratt person vid ratt tidpunkt och
under de ratta formerna var for dem ett medel an trada i en hedersam
relation till en annan man.

For att praktiskt beharska detta ”hederns spel” maste man ha vUXit
upp med det. Den utomstaende observatoren —— antr0pologen,
Bourdieu — som forsokte spela spelet skulle omedelbart gora grova
misstag. Men han har i gengald mojhghet att gora nagot som var
omojligt for kabylerna: att bakom det komphcerade systemet for
gavor och gengavor upptacka en dold ”ekonomi”, namligen ett for
detta patriarkala slaktsamhalle nodvandigt satt att reglera utbytena
mellan familjerna (av jord och kvinnor, arbetsinsatser och livsforno-
denheter)‘. Denna ”ekonomi” ar, menar Bourdien, misskand av de
inblandade, oigenkannlig som ”ekonomi” - och kan fungera bara
under forutsattning att den 51' misskand. Att jsnfor kabylerna havda an
den som ger en gava kan rakna med en minst lika stor gengava vore att
stalla till skandal.

Den utomstaende observatoren kan damned upptacka principerna
for den habitus (i kroppen och sinner, inristade vanor och dispositio—
ner) som got att kabylerna kan spela spelet samtidigt som de med
nodvandighet misskanner spelets objektiva innebord. Intresset for
den symboliska ekonomi som finns inbyggd i manniskors praktiker
kan saledes i likhet med en rad av den bonrdieuska sociologins grund—
laggande begrepp sparas tillbaka till ”Hederskanslan” och hans ovriga
tidiga antropologiska studier. Habitusbegreppet ar ett exempel (till att ‘

borja med anv'ande Bourdieu oftare ordet etos), andra ar begreppen
symboliskt kapital, praktiskt bemastrande, misskannande.

Hit he]: ochsa den redan namnda kunskapsteoretiska fraga som.
finns narvarande overallt i hans foljande arbete, namhgen fragan om
den ooverbrygghga klyftan mellan den utomstaende observatoren -

antropologen, sociologen -— och dem vilkas varld han studerar. For—

Fdrord I]

skaren kan inte trada in i deras varld och har inte heller tillgang till
nagon neutral utkikspunkt fréin vilken 'andra manniskors praktiker
later Sig studeras: han tillhor sin egen sociala varld w inte minst det
samhallsvetenskapliga konkurrensf'altet — och ar inte mindre delaktig i
dess symboliska ekonomi an kabylerna ar delaktiga i sin. Det finns
enligt Bourdieu bara en vag till hederlig samhallsvetenskap, namligen
att gora ocksa det som producerar forskaren och den position {ran
vilken han gor sina observationer till foremal for sociologisk reflexion.

I ”Hederskanslan” finner vi inte explicita kunskapsteoretiska re~
sonemang av det slaget. Men redan denna tidiga studie "ax ett exempel
pa hur observationer tatt inpa manniskors praktiker kan forenas med
overblick och distans. I forsoken att finna ett system bakom det
mangskiftande fenomen som hedems handlingar utgjorde kan man
spam ett tidigt strukturalistiskt intresse; Bourdieu skrev sin studie
straX innan den stora Lévi—Strauss—febern gripit fransk samh'allsveten—
skap. Dessutom, och kanske framfor allt, stallde Bourdieu i ”Healers-'-
kanslan” dnrkheimianernas gamla fraga om hur ett ”kollektivt medve—
tande” kan halla ih0p ett samhalle.

Amatorfotografen
Fran Bourdieus och hans medarbetares forsta stora undersokningar av
kulturen i Frankrike har Vi valt ett utdrag ur arbetet om de sociala
anvandningarna av fotografiet.

Bourdieu var, nar han i borj an av sextiotalet atervant till Frankrike
och inledde sina kulturh och utbildningssociologiska undersokningar,
val forberedd for att uppmarksamma den misskanda symboliska eko—
nomin pa omraden som brukat anses fjarran fran allt vad ”ekonomi”
och egenintressen heter. Konsten, litteratnren, utbildningsinsth
tutionernas formedling av kulturarvet a1- omraden dar manniskOr helst
vill uppfattas och uppfatta Sig som drivna av karlek till konsten, den
goda smaken, sanningen eller rattvisan —- ungefar som de kabyliska
bonderna som ansag Sig horsamma hederns bud och inget annat. I
Frankrike, som i det traditionella bondesamhallet, forblir- monstret
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for de symboliSka, investeringarna, Strategierna och vinsterna doh.
”Arvtagarna” kallade Bourdieu och hans davarande medarhetare

jean—Claude Passeron de Studerande vid universitetens filosofiska
fakulteter som forberedde Sig for att ta den erkanda kulturen i hesitt-
ning (Les loéritiers. Les émdmnts et [a culture, Paris: Ed de Minuit
1964, 2.. utv uppl 1966) [Arvtagarna Studenterna och kuhuren]. Nar
de sade Sig alska Kafka och Proust, dekorerade Sina Studentrum med
konstreproduktioner, hesokte filmkluhbar och upptackte avantgardet
inom htteratur, film och teater, var de i full fard med att gora perSOnli—
ga investeringar i kulturen och att investera kultur i sina personlighe—
ter. De var ocksa uppragna med att lara sig ett Specifikt forhallande till
kulturen, namligen den frihet, ledighet och distans som urmarker de
verkliga arvtagarna. Samst lyckades de studenter som inte hade sa
mycket kultur med Sig i bagaget hemifran och som framfor allt hade fel
habitus, dvs som inte agde de ratta dispositionerna i forhallande till
Spraket, kulturen och framtiden.

Nair Bourdieu och Passeron i La reproduction. Elements pour une
t/aéorz'e du systeme d’enseignemem (Paris: Ed de Minuit 1970) [Repro—
duktionen. Element till en teori om utbildningssystemet] sammanfat—
tade sextiotalets utbildningssociologiska undersokningar lade de vikt
vid just denna relation mellan studenternas kuhurelia bakgrund och
dispositioner a ena Sidan och de utbildningsinstitutioner de motte a
den andra. Utbildningssystemets valdsamma expansion under seXtio-
talet innebar att Studenter som inte langre var lika hart sorterade, dvs
Studenter fran 1agre sociala Skikt an tidigare, Strommade till universi-
teten. Motet mellan dessa studenter och institutioner som inte var
forberedda for dem 1edde till kris och tiH nya kursinnehall och arbets—
och organisationsformer. En av Bourdieus och Passerons viktigaste
iakttagelser var att denna kris drabbade universitetens fria fakuheter.
Der var dar man fick ta emot de nva studenternai Andra institutioner
och i synnerhet de sk Grandes écoles kunde 31a vakt om tidigare
sorteringsmekanismer och fungerade som elitinstitutioner befolkade
av den dominerande klassens barn.

I Bourdieus och hans medarbetares fortsatta studier av andra ut-
bildningsinstitutioner fanns ett grundlaggande intresse for hur behav—

Fdrord I3

skandet av kulturen “ i synnerhet det som i Frankrike kallas culture
gérzémle, dvs en allman formaga att tala, att fora Sig och att vara
va1orienterad i kulturen och samhallet - fungerade som en tillgang
ocksa utanfor litteraturens, konstens och andra i snav mening kultu-
rella omraden, i samma mening som hedern varit en tillgang hos
kahylerna. Denna tillgang, som Bourdieu efterhand borjade kalla
kultureflt kapital, stod i centrum ocksa for de tva stora serier av
kultursociologiska undersokningar som Bourdieu och hans medarbe—
tare genomforde under 60—talet parallellt med de utbildningssociolo—
giska studierna.

Den ena serien av undersokningar gallde konstmuséernas publik,
framst i Frankrike men ocksa i nagra andra europeiska lander (P.
Bourdieu och A. Darbel: L’amour de Z’art. Les musées d’art europe’em
et leurpulalic, Paris: Ed de Minuir 1966, 2.. utv uppl 1969 [Karleken till
konsten. De europeiska konstmuséerna och deraS publik]). Har kun—
de Bourdieu och hans medarhetare, genom inrervjuer och genom att
folja muséibesokare och norera hur de rorde Sig genom utstallningssa—
larna etc, konstatera att manniskor ur skilda sociala klasser och skikr
forholl Sig mycket olika till en legitim och sedan ling tid tillhaka
inmutad form av kultur, forvaltad av Specialiserade institutioner och
auktoriserade uttolkare.

Den andra undersokningsserien finansierades av Kodak och gallde
en mycket annorlunda kulturell praktik, namligen de sociala anv'andfi
ningarna av fotografiet. Huvudresultaten presenterades i P. Bourdieu,
L. Boltanski, R. Castel och ].~C Chamboredon: Urz art moyerz. Essai
sur les usages socim/Lx de [a photographic? (Paris: Ed de Minuit 1965, 2.
uppl 1970), varur vi oversatt ett avsnitt som skrivits av Bourdieu sjalv
och som framst beror hur bonder pa landsbygden och smastadernas
smaborgare forhaller Sig till och anvander fotografiet. Andra del—
undersokningar rorde andra sociala klassers och skikts hiflning till
och bruk av fotografier, samt fotoklubbar, fotografier i tidningar och
veckotidningar.

Bokens titel, ungeféir ”En vanlig konstart” eller ”En redskaps»
konst” vacker association'er till uttryck som ”medelklass”, ”medel-
mattig”. Fotograferandet intresserade Bourdieu eftersom det utgjorde
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en motsats till .de erkanda konstarterna dar den dominerande klassen
tillhandaholl Varderingskriterier. Bortsett frin de smfi. specialiserade
kretsarna kring fotoklubbar eller tidskrifter farms lange varken insti-
tutioner eller uttolkare som fastslog vilka anvandningar av fotografiet
som var riktiga och vardefulla... Darfor kunde den folkliga smaken fa
friare spelrum. Den text vi oversatt ger prov pa hur Bourdieu med
téimligen traditionell durkheimiansk metod ger sociologisk mening at
sadant som bondernas uppfattning att stadsbor skammer ut srg genomatt springa omkring med en kamera pa magen.

Ur den klassiska borgerliga estetrkens synvinkel (Kant ar Bourdieus
standiga referenspunkt) air den folkliga smaken ”barbarisk”. Den
skilj er inte formen fran innehaflet eHer {ran funktionen och den blan—
dar ihop det estetiska med det moraliska. En vacker tavla eller ett
vackert foto skafl avhilda ett motiv som at vackert och morahskt
acceptabelt. Infor ett ”konstnarligt” foto, forestaflande en gammalkvinnas arbetsmarkta reumatiska hinder, kommenterar de intervyu»
ade ur de folkliga klasserna aHt slit som dessa'hander varit med om och
det egendomliga pahittet att fotografera tva hander pa ett forklade och
inte manniskans ansikte; medan intervjuohjekt ur hégre sociala skikt
med hjalp av samma fotografi satter ett helt system av konstnarliga
referenser och klassificeringar i rorelse och Sager Sig bh paminda om
andra konstarter, om Dreyers och Bergmans filmer.

Det var under de har aren i mitten av 60~talet som Bourdieu borjade
samla medarbetare kring Sig, ofta studenter som genomforde sma
forsta storre empiriska studier under hans ledning: Si borj’ade den
empiriska grunden for arbetet vid Centre de sociologre europeenne att
ta form.

Modeskaparen och hans marke,
Produktionen av tro
Ett begrepp som blivit allt viktigare for Bourdieu lair champ, falt. -Kortsagt definieras ett falt (kampfalt, konkurrensfalt) av att manmskor
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samlas kring nagot gemensamt som de tror pa och Strider om. Inommodeskaparnas falt ar det den goda kladsmaken som star p51 spel, inomdet litterara faltet air det friganom vad som ar god litteratur. Haromstrider man och meningarna kan vara delade, men nagot som inte kanifréigasattas inom faltet a» tron pa att det man Strider om ar vardefullt,det vill saga att striden ar vard besvaret. Faltet halls samman av dennacroyance (tro), som forenar alla de stridande, de (oftast unga) nyapretendenterna Iika val som dem som redan intagit maktpositioner
inom faltet och str'avar efter att bevara status quo.

Tro finns inte hara bland primitiva folk. Det Ear en ntgfingspunkt forde tva studier av sociala falt som oversatts i det har urvalet. Badagenomfordes i huvudsak i mitten av sjuttiotalet och publicerades iforsta och tredje argangarna av den tidskrift Acres de la recherche ensciences saddles som Bourdieu startade 1975 och som i flera avseendeninneburit en fornyelse p51 samhallsvetenskapens omrade. Genom sinkarakt'alr av samlat’kollektivt projekt lrknar den durkheimianernas
Armée sociologique. Texternas utformning —— preliminara utkast ochkorta noteringar om planerad och pagfiende forskning vid sidan avomfattande redovisningar av slutforda undersokningar -~ brdrar till attlyfta fram forskningsprocessen och ”sociologens hantverk”, I sammariktning verkar aHa kommenterade tidningsklipp, bilder, reklamtexeter, intervjuutdrag etc, spanor fran forskarverkstaden som fungerar
som standiga paminnelser om den rikedom hos det empiriska materi-alet som sociologins modellbyggen och klassificeringar aldrig kan
uttomma.

I samarbete med Yvette Delsaut behandlar Bourdieu parisrsk [mutecouture under rubrrken ”Le couturrer et sa griffe: contribution a unethéorie de la magic” (Acres 1, 1, 1975); i oversattning: ”Modeskaparen
och hans marke (signatur, namnstampel, firmamarke). Bidrag till enteori om magin”. Rubriken anspelar p5. det markvardiga sakrorhaflan—
det att en erkand kladskapares signatur plotsligt gor att foremalets
varde inte langre 3t i nagon proportion tiH det nedlagda arhetet. Vada» detta annat an magi? fragar Bourdieu och anknyter darmed till dendiskussion som i Frankrike durkheimianerna och framst Marcel
Mauss fort om magins natur (ett problem som marxister diskuterari
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termer av fetischism). _
Ur Bourdieus perspektiv ar modet intressant som exempel pa en

kulturproduktion som, eftersorn den inte a]: fullt ut erkand, synliggor
sadana insatser, strategier och karriargangar som i mer diskret och
forskonad gestalt aterfinns bland konstnarer och forfattare och inom
forlagsw, galleri— och teatervarlden. Dessa de allra mest legitima
kulturyttringarna ar loremal for Bourdieus granskning i den andra av
de faltanalyser vi oversatt, ”Le production de la croyance: contrihu»
tion a one économie des biens symbolique” (Actes Hi, 13, 1977,
[Produktionen av tro. Bidrag till en teori om de symboliska tillgangar-
nas ekonomi]. Uppsatsen ar en i en rad konst- och litteratursociologis—
ka undersokningar; nar detta skrivs ar Bourdieu i lard med att sam—
manstalla en 'omfattande volym om 1800mtalets konst och litteratur.

BOurdieu och hans medarbetare har publicerat manga fler studier av
sociala falt. Ett exempel ar Bonrdieus och Monique de Saint Martins
”Le patronat” (Acres, 1V, 20—21, 1978, pp 3—82), som ar en studie av
direktorerna for drygt tvahundra stora foretag och banker i Frankrike
«— deras sociala hanor, smak, giftermalsstrategier etc. Pa motsvarande
satt har de, med hjalp av en totalundersokning av de franslia biskopar-
na, kartlagt religionens maktfalt i dagens Frankrike, ”La sainte famille.
L’episcopat francais dans le champ du pouvoir” (Acres, V111, 44.1.4.5)
1982, pp 2—63). Bourdieu har ocksa genom aren ofta aterkommit till
det lalt dar han sjalv ar verksam; 35. nu senast i Homo academicus
(Paris: Ed de Minuit 1984), dar han studerar de shilda fakulteterna och
universitetsinstitutionerna samt ett urval hemarkta universitetslarares
och forskares banor och positioner.

Distinktionen
Den har oversattningsvolymen avslutas med tvéi utdrag u‘r Bourdieus
La distinction. Critique sociale de jagement (Paris: Ed de Minuit 1979,
andra utv uppl. 1982) [Distinktionen En social kritik av omdomet].

Bourdieu har for vana att standigt Vanda tillbaka till, komplettera,
revidera och nytolka material fran tidigare undersokningar. La di-
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tinction ar hans mest syntetiska verk hittills, ett bokslut over sextio-—
och siuttiotalens forskning vid Centre de sociologie européenne i
kombination med en hel del offentlig statistik. Genom att samman—
stalla material fran ett stort antal undersokningar av det samtida
Frankrike konstruerar Bourdieu dels ”det sociala rummet” (ett fore—
tag som marxister kallar klassanalys), dels ”livsstilarnas rum” (en karta
over smakens lordelning upprattad pa grundval av statistik over kul—
turkonsumtion, matvanor, fritidsintressen och liknande). Resultatet
askadliggors i maximalt komprimerad iorm med hjalp av ett schema
som utgor karnan i boken om distinktionen, nedan atergivet pa sidor-
na 282—283.

Vi har valt att oversatta hela det metodiskt viktiga parti av boken
som leder fram till konstruktionen av det stora schemat. Lasaren som
vill 1oa denna lektion i det sociologiska hantverket bor halla i minnet
att det ar fréiga om [confirm/anon; Bourdieu, som ansluter sig till en
icke—substantialistisk fransk kunskapsteoretisk tradition, menar att
sociologens arhete aldrig kan resultera i avtryck av den verkliga verk—
ligheten. Det sociologen kan gora ar att, med de redskap som star
honom till buds, bringa ordning i ett komplext material,

Schemat shall lasas som tva diagram lagda over varandra. Det ena
representerar det sociala rummet och det andra (markerat med kursiv
stil) livstilarnas rum. Nar de publicerades forsta gangen -~ i ”Anatomic
du gofit” [smakens anatomi], Actes, H, 5 1976, pp 2—81, embryot til
boken om distinktionen 5— var de tva diagrammen bokstavligen lagda
pa varandra; det sistnamnda var tryckt p51 ett eget transparent blad.
Mellan dessa tva diagram bor Vi dessutom tanka oss ett tredje som
representerar fordelningen av habitus. Manniskors och gruppers ha—
bitus, definierade som system av dispositioner, ar enligt Bourdieus
teori den formedling som gor att bestamda positioner i det sociala
rummet ar knutna till bestamda smaker.

Hahitusteorin representerar
‘
Bourdieus overskridande av den

strukturalism som efter Levi—Strauss betydde 3a mycket for fransk
samhallsvetenskap, och aven for Bourdieu sjalv. 1 schemat framtrader
visserligen det sociala rummet och livsstilarnas rum just som ”struktu—
rer”, som sYstem av relationer och skillnader. En social position, eller




