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’konstverk’. Jag ville ha
Jag kallade den inte-ett ”konstverkï
kets sken. Det var en fantasi. lag

Varfor skulle verken vara statiska? Saken gora konstverk. Varför
pa lusten att göra
slut på

— kom före
nagot av den, inte alls
gora något
fore idén. Utan alla avsikter att göra
cykelhjulet mig.’
fore mig.,
5511 före
har har jag gjort, och ingen har gjort en sån
’Den här
saga: ”Den
för att säga:
for

salda.
6vrigt aldrig blivit sålda.
for övrigt
Originalen har för
- Och geometriboken
saga att
harjningar? Kan man såga
vadrets hårjningar?
for vådrets
utsatts för
geometrihoken som utsätts

’geometri i
pa ordet 'geometri
ar att integrera tiden i rummet? Med en ordlek på
idén år
Vader, regn eller
bade tid och väder,
pa franska betyder både
’temps’, som på
rummet' och jtempsﬂ
rummet’
sol, som skulle omvandla boken?

--— Nej. Inte mer ån
rérelsen i skulpturen. Det var bara
an idén att integrera rörelsen
seriosa med en
For att svarta ner det seriösa
slatt, humor. För
ratt och slått,
humor. Humor rått

principer.”
bok om principen”

kommemaren och kommentaren till
Hår ser vi alldeles naket hur kommentaren
Har
varde i konstverket -— och till
och värde
innehord
innebörd
in
kommentaren sprutar
avslojandet
forslagna avslöjandet
insprutnin’gen bidrar det samtidigt naiva och förslagna
den insprutnin'gen
konstverket
outtomhga
outtömliga
det
om
Ideologin
falskhet.
av kommentarens
sadant
ett. sådant
aterskapahde maskerar (genom ett
”lasningen” som ett återskapapde
eller om ”läsningen”

En social kritik ett]
cw omdömet.
omdo'met.

forekommer i trossammanhang) att verket
skenavslojande som ofta förekommer
skenavslöjande

ganger, av alla dem
ginger, tusen gånger,
ginger, utan hundra gånger,
tva gånger,
skapas -- inte två
materiel} eller symbolisk
far materiell
for det, av alla som får
Sig för
som intresserar sig
-

lasa det, klassa det, dechiffrera det, kommentera det,
vinst av att låsa

aga det.
kanna det, äga
lara kånna
bek'ampa det, lära
reproducera det, kritisera det, bekämpa
nar
når
i
spelet,
intrada
nar verket lyckas inträda
aldrandet när
Berikandetledsagar åldrandet
inforhvar en del av den energi som
salunda införlivar
det blir en insats och sålunda
for. Kampen, som
foremal för.
ar föremål
produceras av kampen som verket år
overlev—
for överlevocksa en form för
forgingna, ger det också
forvisar verket till det förgångna,
förvisar
av
bokstav,
av
dad
död
tillstandet
an; rycka loss verket ur tillståndet
nad: genom att
tryg—
vanhga lagar, trygaldrandets gamla vanliga
varlden underkastat åldrandets
enkeh ting i världen
enkelt
akade—
akadeden
at konstverket:
ﬁrtminstone en sorts evigt liv åt
gar kampen åtminstone
evighet.“
miska debattens trista evighetf's
dar
gransfall där
63. Man borde
undersoka hur konstverkets ekonomi som ett grånsfall
horde undersöka
förnekelsemekanismerna och deras effekter tydligt kan studeras (inte som ett
fornekelsemekanismerna
forstéelsen av vanliga ekono{ran ekonomins lagar) kan bidra till förståelsen
undantag från
nodvandigheten att maskera den nakna sanningen om
dar nödvändigheten
miska praktiker, där

(darom vittnar bruket att
ﬁr mer eller mindre tvingande (därom
ocksa är
transaktionen också

he]. apparatur av symboliska agenter).
anvanda en hel
använda

5:Utdrag (pp
:Utdrag
189—199) ur La dz'stz'nctz'on.
distinction. Critique sociale du
10.94%, 189-199)
109-1fl6,
Ifans: Editions de Minuit 1979.
Ifaris:
fame-m.
eme'nt.
Pa ett
‘ersattmng: Barbro Berg, Donald Broady, Mikael Palme. På
_ersattnlng:
beredande stadium
stadlum medverkade Lena Lindgren.
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”D5 det gällde
”Då
gallde sådant
sadant som hennes mor hade lärt
léirt

henne reglerna och principerna för,
for, var hon säker
saker
pa sitt eget omdöme
på
omdome och kunde också
ocksa med visshet
Visshet
bedoma i vad mån
bedöma
man andra efterlevde dessa regler:
hur man tillreder vissa matr'atter,
maträtter, hur Beethovens

sonater bor
bör spelas eller hur man tar emot gaster
gäster
pa
på ett alskv'art
älskvärt satt.
sätt. P51
På dessa tre omraden
områden gallde
gällde
£51—
för 6vrigt
Övrigt samma ideal, det vill saga
säga ett slags
enkelhet i sattet,
sättet, mattfullhet
måttfullhet och charm. Hon

tyckte det var forfarligt
förfärligt 0m
om man anvande
använde kryddor ii. matratter
maträtter som inte nodvandigtvis
nödvändigtvis kravde
krävde
det, om man spelade pa
på ett affekterat satt
sätt och
anv'alnde
använde pedalerna till overdrift
överdrift eller 0m
om man vid

en mottagning inte var naturligt forekommande,
förekommande,

utan talade alltfor
alltför mycket 0m
om sig sjalv.
själv. Redan

efter första
forsta tuggan, de första
forsta tonerna eller några
nigra

korta rader i ett brev, menade hon sig kunna
avgöra
avgora om det var fråga
fraga om en skicklig kokerska,
en äkta
akta pianist, en dam med god uppfostran.
’Hon har kanske mycket större
”Hon
storre teknisk skicklig-

het än
an jag, men hon har då
d5 ingen smak som spelar
detta enkla andante med sådan
sﬁdan emfas.’
emfas., ’Det
”Det 5r
är
kanske en mycket intelligent kvinna, med mangmängder av goda egenskaper, men det éir
är taktlost
taktlöst att

tala 0m
om Sig
sig sjalv
själv i detta sammanhang.’
sammanhang.j ’Hon
”Hon har

kanske mycket grundlig utbildnlng
utbildning i matlagning,
men biffstek med pommes frites kan hon inte
gora.’
göra.3 Biffstek med pommes frites! Den ratten
rätten 'ar
är

ju som skapad for
för att bedémas;
bedömas; svéir
svår genom sjalva
själva
sin enkelhet, en sorts kokkonstens Pathétiquesonat, som inom umgangeskonsten
umgängeskonsten har sin motsva—
motsvarighet i nagot
något sa
så enkelt som att en dam avl'agger
avlägger
visit for
för att fa
få upplysningar om nagon
någon av tjanste—
tjänste-

folket och darvid
därvid visar prov pi
på avsevard
avsevärd takt och
uppfostran —- eller brist pa
på dessa egenskaper.”
egenskapen”
Marcel Proust,__Pastic/ﬁes
Proust,__Pastíc/aes et mélanges.
(Overs. Lena Lindgren)
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sen mellan producenterna antar -- än
an av efterfrågans
efterfragans och de olika
smakriktningarnas logik, med andra ord logiken hos konkurrensen
mellan konsumenterna. Man behöver
behover faktiskt bara rasera den magiska
mur som gör
gér ett avskilt universum av den legitima kulturen för
for att
upptäcka
upptacka begripliga samband mellan till synes ojämförbara
ojamiorhara ”val”,
såsom
sasom preferenser i fråga
fraga om musik eller matlagning, sport eller
politik, litteratur eller frisyrer. Detta barbariska återinfogande
aterinfogande av den
-

estetiska konsumtionen i den vardagliga konsumtionens värld
Varld (mot

rattfardiga
far vanligen rättfärdiga
—-—] Dubbelbetydelsen hos ordet ”smak” får
[- -— --]
[—
illu31on
uppstar spontant och naturligt, en illusion
nagot som uppstår
illusionen om något
produ—
som den kultiverade disposition som kallas smak tenderar att produskull
gangs
gångs
en
For
medfodd disposition. För
Sig till medfödd
fax-Ida sig
cera genom att förklä
paminnelse om att smaken
tjana som påminnelse
har tjäna
skall denna dubbla betydelse här
omdomen om estetiska
omedelhara och intuitiva omdömen
”formaga till omedelbara
som ”förmåga
matratternas
formagan att urskilja maträtter-nas
fran förmågan
skilj as från
later sig skiljas
kvaliteter” inte låter
avskil—
avskilabstrakta
andra.‘ Det
framfor andra.1
foredra vissa framför
olika smaker och att föredra
foremal
jandet av de dispositioner som har med den legitima kulturens föremål
nivan
nivån
p5.
på
abstraktion,
sjalva verket ytterligare en
att göra
gora innesluter i själva
narvarande och
forklarande faktorer. Detta alltid närvarande
for systemet av förklarande
för
genom de av
an
än
annat
later sig inte observeras
verksamma system låter
systemets element (i analysen nedan: kulturellt kapital och levnadsba-

faltet.
for dess verkan inom det aktuella fältet.
nor) vilka ligger till grund för
at ett
tillgangarna är
Konsumtionen av de mest legitima kulturella tillgångarna
prakti—
praktisallsynta
sällsynta
och
tillgangar
tillgångar
specialfall av konkurrensen om knappa
sakerligen mer beroende av logiken hos
air säkerligen
karaktar är
sarskilda karaktär
ker. Dess särskilda
——
som konkurrenkonkurren—
35 vill: av den specifika form sorn
utbudet eller, om man så
pa hela den materiella och kulturella
undersokningen på
1. Genom att inrikta undersökningen
géras till
val som den illegitima —— som kan göras
konsumtion -— den legitima lika väl
-

InuSIk,
kl'ader och musik,
malarkonst, kläder
for smakomdömen,
smakomdomen, kokkonst och målarkonst,
foremal för
föremål

for att. studera relationen
film och heminredning, ville vi skaffa oss redskap för
mellan de dispositioner som vanligen behandlas som estetiska och det system
av dispositioner som konstituerar habitus.

vilken den aldrig upphör
upphor att avgränsa
avgransa sig) har bland annat förtjänsten
fortjansten
att påminna
paminna om att konsumtionen av tillgångar
tillgz‘ingar utan tvivel alltid, i
varierande grad allt efter vilka tillgångar
tillgangar och konsumenter det gäller,
galler,
förutsätter
forutsatter ett tillagnelsearbete.
tilldgnelsearbete. Mer exakt: konsumenten bidrar till
attproducera
attproducem den produkt
produ/et som han
ham konsumerar,
leonsumemr, vilket sker genom ett
identifieringsidentifierings— och dechiffreringsarbete. När
Nar det gäller
galler ett konstverk
kan detta arbete, som kostar tid och förutsätter
forutsatter dispositioner som tagit
tid att förvärva,
forvarva, ensamt utgöra
utgora hela konsumtionen och all tillfredsstältillfredsstal—
lelse som konsumtionen skänker.
skanker.
Vid sidan av sina övriga
6vriga otaliga abstraktioner tillåter
tillater sig ekonomerekonomer—
na att bortse från
fran produkternas öde
ode i relation till konsumenterna, dvs i
relation till de dispositioner som avgör
avgor vilka
rail/ea egenskaper
egens/eaper som
50m blir
Mir
användbara
anvdndlmm och
0d) vilka anvandningar
anw’z’ndningar som verkligen kommer
hammer till stånd.
staind.
En ekonom som antar att alla konsumenter uppfattar samma avgoran—
avgörande egenskaper hos produktionen forutsatter
förutsätter att produkterna har
—
objektiva eller som man Sager
säger ”tekniska” —- karakt'aristiska,
karaktäristiska, som ar
är
formogna
förmögna att géra
göra sig gallande
gällande som sadana
sådana infor
inför alla fornimmande
förnimmande
subjekt. Han bar
bär sig at
åt som om perceptionen enbart toge fasta pa
på
egenskaper vilka forekommer
förekommer i fabrikanternas produktbeskrivningar
(och i s k konsumentupplysning) och som om de sociala anvéindninganvändningarm;
arna hunde
kunde harledas
härledas ur bruksan'visningama.
bra/esanvisningarna. Men inte ens industriprodukter at
är i ordets vanliga mening objektiva, dvs oberoende av
intressen och smak hos dem som varseblir dem; objekten kan inte

,> tvinga pa
på oss nigon
någon sjéilvklar,
självklar, universell och allmant
allmänt erkand
erkänd betydelse.
Sociologens uppgift skulle vara mycket lattare,
lättare, om han inte infer
inför varje
statistiskt samband mellan en ”oberoende” och en ”heroende”
”beroende” variabel vore tvungen att avgora
avgöra hut
hur varseblivningen och varderingen
värderingen av
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det som betecknas av den ”beroende variabeln” varierar med de

måste
klasser som den ”oberoende variabeln” pekar ut. Sociologen maste
reievanta egenskaper som
blottlagga det system av relevanta
med andra ord blottlägga
enskiid klass av agenter
for hur varje enskild
verkligen legat till grund för
bestamt slags
ar ett bestämt
bar åstadkomma
astadkomma är
bestamts.2 Det som vetenskapen bör
bestämts.2
uppstar i
uppstår
som
den
objektivitet
namligen
nämligen
objektivitet hos objektet,
ohjekt och dispositionerna hos en agent eller
meﬂan ett objekt
forhailandet mellan
förhållandet
ohjektet, definierat av vad man kan
a
å
ena
sidan objektet,
agenter:
en klass av
variden
forst i världen
nagot som uppenbaras först
gora med det, något
gora eller inte kan göra
göra
aterfinns,
anvandningar återfinns,
av sociala användningar
anvéindningar (bland dessa sociala användningar
produ—
anviindning som produnar det handlar om ett tekniskt objekt, den användning
när

varderas lika av
sidan produkter med egenskaper som uppfattas och värderas
aila, bör
alla,
bor sociologen studera en annan relation: den mellan åa ena sidan
olika smaker, vilka med nödvändighet
nodvandighet varierar med de ekonomiska

for sin produktion, och åa andra sidan propro—
och sociala betingelserna för
forlanar skilda sociala identiteter.
dukterna, till vilka dessa smaker förlänar
identiteter...

3a
hehover faktiskt bara ställa
stalla den fråga
fraga som ekonomerna på
Man behöver
pa ett så
-—pro—
sällsamt
sallsamt sätt
satt ignorerar frågan
frigan om de ekonomiska
far proe/eorzomiska villkoren för
vart fall5
m; de dispositioner som
e/eorzomin, i vårt
duktionen av
50m postnleras
postnlems av
6W ekonomin,
frågan
fragan om ekonomiska och sociala bestämningar
bestéimningar bakom skilda smaker
-«~— för
mﬁste
for att upptäcka
upptacka att en fullständig
fullstandig definition av produkten måste

v'alrdering och handlande som i en praktisk
for varseblivning, värdering
scheman för

innefatta konsumenternas differentiella
erfaren/aeter av den. Dessa
dserentiella erfarenheter
pa dispositioner som beror av den
erfarenheter av produkten grundas på
position konsumenterna
konsumentema intar i det ekonomiska rummet. Man kan

alltsa
nytmf’ Det handlar alltså
anodndning konstituerar objektets objektiva nytta?
användning

sjalv. Förståelsen
mycket väl
val förstå
forsta erfarenheter utan att ha gjort dem själv.
Forstaelsen

kaHas ”det
heist form av det som kallas
nagon som helst
aterinfora någon
inte om att återinföra
bristfalligt
an en bristfälligt
ar annat än
uppievda” <le vécn>,
upplevda”
véca>, och som oftast inte är

gora, och ännu
annu
nagot med upplevd erfarenhet att göra,
behöver
behover inte ha något
arett objektivt förhållande
forhallande
hahitus, som ärett
mindre med sympati: ty habitus,
uppratta en begriplig och
mojligt att upprätta
mellan
melian två
tvfa objektiviteter, gör
got det möjligt
meﬂan åa ena sidan praktiker och å5. andra sidan en
nödvändig
nodvandig relation mellan
utifran varseblivnings- och
ar habitus som, utifrån
aktuell
aktueil situation. Det är
5r produkter av objektivt
obj ektivt observerobserver—
värderingskategorier
varderingskategorier vilka i sin tur är
get mening åt
at situationen.
bara betingelser, ger

tankatna); åa andra sidan agenternas dispositioner, dvs de
centen haft i tankarna);

hand—
”upplevt”.“ Det handsj'alv ”upplevt”.4
forkladd projektion av det som forskaren själv
förklädd

meﬂan å5.
for den abstrakta relationen mellan
stallet för
lar om något
nagot helt annat. I stället
sinsemeilan utbytbar smak och å5. andra
ena sidan konsumenter med sinsemellan
forutsatt~
ar medvetna om denna förutsätt2. Behöver
Behover det sägas
sagas att de sociologer som är
ar alltför
alltfor talrika, i synnerhet inte bland dem som tagit metodologin
ning inte är

pa entreprenad?
på
fotogra—
for fotogra3. För
For talrika tekniska objekt skulle man utan tvivel (som vi gjort för
Visa
urva1]) kunna visa
a1: Un
U71 art moyen, 1965 [utdrag i detta urval])
fiet, se
86 P. Bourdieu et al:
«- bortsett från
bestamningar—
negative. bestämningargora med de negativa
fran sådant
sadant som har att göra
att man «--

egenska—
utifran objektens tekniska egenskaanvandbarheten -— utifrån
na, begränsningarna
begransningarna i användbarheten
anvandningarna.
nagra slutsatser alls om de sociala användningarna.
per knappast kan dra några

— som idag tävlar
tavlar med de sociologer som bekymrar sig minst
4. Ekonomerna — har uppnått
masteruppnﬁtt mästerom teoretiska frågor
fragor och om verklighetens komplexitet skap i konsten att formalisera det ”upplevda” eller det klassomedvetna. Det
nojet att påminna
pﬁminna om en aktuell studie
har avstå
avsta från
frin det perversa nöjet
är
éir svårt
svz’irt att här
anvanda sin modellav GaryS. Becker. I andra sammanhang har han lyckats använda

efterfragan
forklara paradoxen att efterfrågan
forsoker förklara
skapande fantasi bättre
battre än
an när
nar han försöker
tillgang—
vaxande erfarenhet av samma tillgångokar konstant med växande
p5 vissa tillgångar
på
tillgangar ökar

ar. (GJ. Stigler och GS. Becker: ”De Gustibus non est diputandum”,
For att förklara
forklara
76—90). För
American Economic Review, LXVlI,
LXVH, 2 1977, pp 76-90).

dispositioner som ”melomani” [musikvurm], en typisk ”nyttig mani”, och
forsta fallet till
héinvisar han i det första
”toxikomani”, en typisk ”skadlig mani”, hänvisar

Klassens betingelser och social
betingning
För
For att förklara
forklara praktikerna är
ar man tvungen att belysa den ena efter
den andra av deras underliggande effekter. Det innebär
innebar till att börja
borja
sjunkande produktionskostnader (beroende på
p5 ackumulationen av specifikt
humankapital) för
for den ”musikaliska njutningen”, och i det andra fallet till
ökande
okande kostnader för
for ”eufori”-produktionen
”eufori”—produktionen (beroende på
p5. den avtagande
förmågan
formigan att uppnå
uppnz‘i eufori). Qnod
Quad erat
emt demonstrandnm.
demonstrarzdum.

forbiseende, se P. Bourdieu:
pa detta paradoxala förbiseende,
5. För
For ett annat exempel på
Algérie 60, 1977.
Algérie, 1963, och Algerie
travailleurs en Algerie,
Travail et travaillenrs
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eﬂer en
kannetecknar en agent eller
hvsstil som kännetecknar
an strukturen hos den livsstil
med att
ord
andra
Med
blickfält.
blickfalt.
analysens
ur
forsvinner
klass av agenter försvinner
mangfalden av skiftande
försvinner
forsvinner den enhetlighet som ligger dold i mångfalden
särskilda
sarskilda logik och kan
egen
sin
har
fält
fall:
Varje
fält.
falt.
olika
praktiker inom
—
géra sina
praktik— göra
+< fält
falt = praktikdärmed
darmed enligt formeln (habitus)(kapital) +«
hos
strukturen
stmk‘mren
försvinner
forsvinner
Vidare
gällande.
gallande.
för
for
realisering
egna former
tiHsammans
strukmrerade praktiker tillsammans
det symboliska rum som dessa strukturerade
definierade
är
at
som
livsstilar
livsstiiar
och
särskiljande
sarskiljande
särskilda
sarskilda
ritar upp, alla de
omsesidiga
aven subjektivt) i och genom sina ömsesidiga
(alltid
(ailtid objektivt och ofta även

sonder—
ater sammanfoga det som sönderalltsa om att åter
relationer. Det handlar alltså
for att
ocksﬁ. för
for kontrollens skull, men också.
bérja med för
delats,
deiats, till att börja

tillvaga—
karnan av sanning i den vardagliga kunskapens tillvägaåterfinna
aterﬁnna kärnan
systemkarakta~
saga den intuitiva uppfattningen av systemkaraktä~
gångssätt,
gangssatt, det vill säga

ga
darfor gå
maste därför
utgor. Man måste
ren hos livsstilarna och den helhet som de utgör.
tillbaka till den enande och genererande principen bakom praktikerna,
forkroppsligade formen av
in den förkroppsligade
saga till klasshabitus, som är
det vill säga
klassens betingelser och av de betingningar som dessa betingelser
maste man konstruera den objektiva
0rd måste
tvingar fram. Med andra ord
ar en enhet av agenter underkastade
ohjektiva klassen är
klassen. Den objektiva
patvingar agenterna homogena
homogena existensbetingelser, vilka påtvingar
betingningar och producerar system av homogena dispositioner i
uppsatt—
stånd
stand att alstra likartade praktiker. Dessa agenter besitter en uppsätttivem—
gemens amma egenskaper, vilka kan vara antingen objek ttperaning av gemensamma
tillgangar eller
sasom innehav av tillgångar
de -— ibland juridiskt garanterade, såsom
——
sasom skilda klasshabitus (i synnerhet
fdrkroppsligade, såsom
makt eller förkroppsligade,
kiassifikationsscheman)."
systemen av klassifikationsscheman).6

Variabler och variabelsystem
for att beteckna dessa klasser
p5. yrken för
anvander namn på
När
Nar man använder
har sammanhanget,
ax samma sak i det här
(klasser av agenter, eller, vilket är
mobilisemde klassen. Den
forvaxlas med den mobiliserade
fir inte förväxlas
6. Den objektiva klassen får

pa grundval av de homogena objektivean den helhet av agenter som, på
senare är
forkroppsligade egenskaper vilka definierar den objektiva klassen,
rade eller förkroppsligade
forandra de objektivesammanförts
sammanforts i den kamp som syftar till att bevara eller förändra
fordelningsstruktur.
rade egenskapernas fördelningsstruktur.
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sakforhailana
for sakförhållan-.
klasser av existensbetingelser), ger man bara uttryck för
prakw
bestammer prak~
produktionsférhillandena bestämmer
an positionerna inom produktionsförhållandena
det att
tilitratillträreglerar
som
formedhng av just de mekanismer
tikerna genom förmedling
sallar fram en viss
det till positionerna och som producerar eller sållar
pa
till en på
aterga tillV
att återgå
satt
sätt
ett
inte
at
är
kiass av habitus. Men detta
hestamd klass
bestämd
variahel som ”la catégorie socio-professionelle”
férhand konstruerad variabel
förhand
catégories socioprofessionnelles,
[PCS, Nomenclature des professions et categories
yrkes— och socialgruppsindelningen,
är
"air den standardiserade franska yrkessammanforts till en klass som konstruerats med
Nar individer sammanförts
ö6 a]. När
hog grad
sarskilt hög
forhallande (ett i särskilt
sarskilt förhållande
fran ett särskilt
utgangspunkt från
utgångspunkt
egenskaper
relevanta
de
forutom
förutom
de
bar
bär
forhaliande),
bestammande förhållande),
bestämmande
-- i sjaIVa
alltid med
själva verket alitid
för deras klassificering wi
som ligger till grund for
i
forklaringsmo—
förklaringsmoin
smugglas
satt
sätt
sa
så
pa
på
sekundaregenskaper, vilka
sig sekundéiregenskaper,
eller en klassfraktion inte bara defideﬂen]
dellen.7 Det betyder att en klass eiler
fastställd genom kriterier som yrke, inkomst,
nieras av sin position —--_-.— faststalld
produktionsförhållandena. Den definieras
utbildningsniva
utbildningsnivå —- inom produktionsforhillandena.
fördelning i det
bestämd fordelning
en bestamd
konsfordelning,
könsfördelning,
bestämd
ocksa
också av en bestamd
neutralt) och av en hel
är socialt neutrah)
geografiska rummet (som aldrig at
underförstådda krav
Såsom underforstadda
karaktäristika. Sasom
kompletterande kamietéiristika.
mangd
mängd leomplettemnde
konstiﬂhorigtillhorighet eller könstillhörigsistnämnda (exempelvis etnisk tillhörighet
kan de sistnamnda
an:
het) fungera som reella urvals- och uteslutningsprinciper utan att
i
tjänar
tj'anar
kriteriei‘
ofﬁcieﬂa kriterier
Atskilhga officiella
sadana. Åtskilliga
någonsin
nagonsin uttalas som sådana.
3:1,
4/31 y1,
her: ”Antag att vi har individerna aß1
55. här:
Jean Benzécri formulerar detta så
7. jean

karaktaristika. Om
hjalp av tre karaktäristika.
ßn yn, var och en beskriven med hjälp
[32 yz, ..., aaﬂn
a4 ßz
saga att
tva sista elementen i varje beskrivning, kan vi säga
man abstraherar bort de två

tillhor en och samma av egenskapen a definierad art, som
alla dessa individer tillhör

tillåter oss
även om egenskapen a tilliter
a. Men aven
for enkelhets skull kan kalla arten 4.
vi för

hör dit, kan vi inte
spåra upp de individer som hér
att definiera denna art och att spara

ß och y. Om vi
hänsyn till individernas egenskaper ﬂ
undersoka
undersöka arten utan hansyn
some
somV den andra
j}
ß
modaliteter
av
mangd
mängd
den
for
för
B
anvander
använder beteckningen
mängd modaliteter y som
för den mangd
egenskapen kan anta, och beteckningen C for

att vi
arten a an:
undersökningen av amen
innebär undersokningen
så inneb'alr
kan. anta, Si
den tredje egenskapen kan
det
allt
ocksi
också
egenskapen
fastlagda
forsta
första
den
förutom
undersoker
undersöker aBC, dvs forutom
(B resp C) som den andra och den tredje egenskapen kan vara, och dessutom

förbindelse med y3!
ßs forbindelse
sistnämnda (ett givet ﬂs
förbindelser mellan de sistnamnda
mojliga
möjliga forbindelser
et definition
logique
”Definition
Benzécri:
.
P.
(J
3” eller y”).”
an med y”
snarare än
Cahiers
statistique: Notes de lecture sur un chapitre de Ernst Cassirer”, Les Cabiers
239—242)
1H, 2 1978, pp 239-242)
l’Analyse des Données, IH,
de PAnalyse

246 Kaltarsociologis/ea
Kultursociologis/ea texter

Distinktionen 247

själva verket som förklädnad
Sjalva
forkladnad för
for dessa dolda kriterier: att kräva
krava en
bestamd examen kan vara ett sätt
bestämd
Satt att kräva
krava ett bestämt
bestamt socialt urur—
sprung.8
Silunda har medlemmar i grupper grundade på
Sålunda
p51 kooptation (vilket gäller
galler för
for merparten av de kårer
kire‘r som skyddas av öppen
oppen eller underförstådd
underforstadd numerns
numerm dansas:
dawns: läkare,
lakare,
arkitekter, professorer, ingenjörer,
ingenjorer, etc) mer och annat gemensamt än
in de egenskaper
som explicit krävs
kravs för
for inträde.
intrade. Den vanliga uppfattningen om yrkena utan tvivel en
-

-

av grunderna till att yrket kan uppfattas som ”kall” —- är
5r mindre abstrakt och overkligI
overklig'
an den som statistikerna rör
än
ror sig
Sig med. Den räknar
raknar inte bara med arten av anställning
anstallning
och lönesumman,
lonesumman, utan också
ocksa med sådana
sadana sekundära
sekundara karaktäristika
karakt'aristika som ofta ligger till
grund för
for det sociala värde,
varde, den prestige eller ringaktning, som kommer yrkena till

del. Även
Aven om dessa sekundära
sekundara karaktäristika
karaktaristika saknas i den officiella yrkesbeskrivningyrkesbeskrivning—

en fungerar de som outtalade krav på
pa exempelvis alder,
ålder, kon
kön eller socialt eller etniskt

1' grupp, hamnar verkningarna av alla inte uttryckligen åberopade
aberopade sekundära
sekundara egenskaegenska—
per lätt
léitt i skymundan,
Skymundan, hur konstitutiva de än
in må
ma. vara för
for den på
p51 så
85. sätt
Satt avgränsade
avgransade
gruppen. På
Pa samma sätt
satt är
at svåra
svara misstag oundvikliga om man försöker
forsoker värdera
vardera hur en
social position (som man identifierat med hjälp
hjalp av en yrkesbeteckning) utvecklats och

darvid bara beaktar en enda av
därvid
at) de relevanta egenskaperna
egenskapema -— även
aven om den skulle
Skulle vara

den viktigaste. Då
Di tappar man bort alla de sabstitutionseffekter
substitutionseffekter i vilka
Vilka denna utveckutveck—
ling också
ocksa manifesterar sig:
Sig: den kollektiva bana som en social grupp beskriver kan

komma till uttryck i gruppens ”feminisering” eller ”maskulinisering”, förgubbning
forgubbning
eller föryngring,
foryngring, att den blir fattigare eller rikare. Detta är
for'andringar som kan
5r förändringar
uppträda parallellt eller utesluta varandra (att en position är
upptrada
pa nedgång
nedgang kan lika väl
val ta
at på
— vilket kan åtföljas
Sig uttryck i att kvinnorna blir fler sig
atfoljas av att medlemmarna börjar
borjar
— som i att positionen ”demokratiseras” [rekryterar
rekryteras ur högre
hogre sociala skikt fler från
fran lägre
lagre sociala skikt] eller ”förgubbas”).
for varje grupp
galla för
gmpp
”forgubbas”). Detsamma torde gälla
50m definieras
som
deﬁniems med hänvisning
bdnviming till positionen den intar i ett fält,
falt, till exempel ett

ursprung, krav vilka mer eller mindre öppet
oppet styr avgörandena
avgorandena i samband
samb and med koopta~

universitetsamne i hierarkin av universitetsdiscipliner, en adlig titel eller en utbilduniversitetsämne
utbild—

tionen, alltifrån
alltifran inträdet
intradet i yrket och genom hela karriären,
karriaren, på
psi så
35 sätt
satt att de bland
yrkesgruppens medlemmar som inte besitter dessa karaktäristika
karaktaristika utesluts eller förpasforpas—
sas till marginalpositioner (kvinnliga läkare
lakare eller advokater får
far ägna
agna sig
Sig åt
at kvinnliga
klienter, och svarta läkare
lakare eller advokater hänvisas
hanvisas till svarta klienter eller till forskforsk—

ningstitel i hierarkin av titlar, etc.

ning). Kort sagt, när
nar man lyfter fram en egenskap -— oftast yrket -— för
for att beteckna en
8. Det vore värt
vart att undersöka
undersoka hur den av forskningen använda
anvanda listan på
pa
kriterier är
ar beroende av kampens förlopp
forlopp mellan de grupper vilka avgränsas
avgransas
med hjälp
hjalp av samma kriterier, eller mer exakt: hur kriterierna beror av i

vilken grad de grupper som definieras genom dessa kriterier lyckas göra
gdm sig
Sig

igenkc'inda och
igen/earzda
oc/a vinna
vimm erkännande
er/ednnande som grupper. Om exempelvis grupper

grundade på
pa kön
kon eller nationalitet redan från
fran början
borjan etablerat Sig
sig inom

arbetarklassen, så
Si hade man förmodligen
formodligen varit mindre benägen
benagen att glömma
glomma
att de icke yrkesutbildade arbetarna till stor del består
bestar av kvinnor och
invandrare. Omvänt
Omvant skulle felslutet att hänga
hanga upp sig på
pa den faktor som är
ar
iogonenfallande vara mindre frekvent, om det inte helt enkelt vore fråga
iögonenfallande
fraga om
en överföring
overforing till den vetenskapliga terrängen
terrangen av de legitimitetsstrider där
dar
grupperna framhäver
framhaver den ena eller den andra legitima egenskapen och förefore—
ger den ena eller andra grunden till varför
— och
varfor gruppen konstituerats -

darmed döljer
därmed
doljer det verkliga fundamentet för
for sin existens. Så
Si kan de mest

— en konsertpublik eller elever vid en Grande école -~
exklusiva grupperna ~— för
for

andra och för
for sig
Sig själva
Sjalva så
sa att säga
saga dubbelt upp kamouflera den verkliga

beroen—
got observationer av enskilda samband mellan en beroenNat man gör
När
politisk’ uppfattning) och sk oberoende variabler
de variabel (som politisk
utbildningsniva, inkomst, yrke), så
3a
alder, religion, eller utbildningsnivå,
(som kön,
kon, ålder,

dolja helheten i det system~ av samband
tenderar dessa samband att dölja
styrkan och
for den specifika Styrkan
som i själva
sjalva verket ligger till grund för
hjälp av sadana
sådana
effekter vilka kan inregistreras med hjalp
formen hos de eifekter
råder mellan till och med
partikulara
partikulära korrelationer. Det samband som rider
oberoende av de ”oberoende” variablerna och den ena eller
den mest oheroende
gömmer pa
på ett underjordiskt natverk
nätverk
andra attityden eller praktiken, gommer
lönar Sig
sig inte att begara
begära att den
Återigen: det lonar
av statistiska relationer. Aterigen:
på sin hojd
höjd kan
lösa ett problem som den pa
StatistiSka
statistiska teknologin skall losa
gäller det att analysera alla de indelningar och
stället galler
forﬂytta.
förflytta. l stallet
ålder, etc) infori
införi
(kön, alder,
sekundära variablerna (kon,
variationer som de olika sekundara
utDärigenom kan man ut—
avgränsade klassen. Darigenom
den a‘v
av huvudvariabeln avgransade
närvarande i den reella definitionen av
finns narvarande
forska allt det som ﬁnns
- sammanfattad av
klassen, men som den nominella definitionen —

grundvalarna för
for sin existens och sin reproduktion tvingas de samtidigt

använder for
för att peka ut klassen —- inte tar med i
benamningen
benämningen man anvander
medräknas i tolkningen
följaktligen inte heller medraknas
berakningen
beräkningen och som foljaktligen
av de relationer i vilka den inplaceras.

fréin clubs och alla ”eliter” som bygger på
från
pa kooptation, inte kontrollera
samman av
summan
at) egenskaper hos de ”utvalda”, dvs hela personen).

på att sa
är ett typiskt exempel pa
så kallade
Relationen mellan utbildningstitel och yrke ar

grunden för
for sin utvaldhet: genom att avstå
avsta från
{ran att skylta med de verkliga

förlita sig
forlita
Sig på
pa mekanismer vilka inte fungerar lika rätlinjigt
ratlinjigt som en erlagd
synlig inträdesavgift
intradesavgift utan medför
medfor risker för
for undantag (de kan, till skillnad
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ar beroende av titeln
ar oberoende av varandra. Yrket är
oheroende variabler inte alls är
oberoende
avgor
dar examina och utbildningstitlar avgör
(åtminstone i de delar av det sociala rummet där
(itminstone
ar). Och inte bara det: det kulturella kapital som titeln
intrade är).
hur stora chanserna till inträde

foijd av framgång
framgang i
krava att man -— till följd
ar beroende av yrket. Yrket kan kräva
anses garantera är
utokar det i familjen
underhaller eller utökar
framgang -— underhåller
uppna sådan
sadan framgång
for att uppnå
yrket, eller för
ocksﬁ innehara
innebära motsatsen, att
förvärvade kapitalet. Yrket kan också
och/eller i skolan forvarvade
ihop som ett resultat av dekvalificering. Bland effekterna av de
smälter ih0p
kapitalet sm'alter
hänför sig
mellan de effekter som hanfér
bör vi skilja melian
är underkastat bor
betingelser som ett yrke 5r
möjliga framtida yrkesbanor: i
hänför sig till mojliga
till arbetet i egentlig mening och de som hanfor
större eller mindre, mer eller mindre
på bestamda
bestämda - storre
sjalva
själva arbetets natur kan ligga krav pa
på mer eller
därmed ocksa
också krav pa
konstanta investeringar i kulturellt kapital, och darmed

yrkesban-an kan
underhåll av detta kapital, medan den framtida yrkesbanan
mindre kontinuerligt underhall
säkra eller
är agnade
ägnade att sakra
sådana kulturella investeringar som ar
pafordra
påfordra eller utesluta sidana
en effekt,
ytterligare
framgången i yrket. Dessutom har yrkesbetingelserna
legitimera framgangen
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6 a].9
ö
a].’ Bland effekterna som avslöjas
avslojas och samtidigt beslöjas
beslojas av det samband som råder
rider

mellan en viss klassfraktion och vissa praktiker, återfinns
aterfinns också
ocksa effekten av att befinna
sig i en viss position i förhållande
forhallande till hur de till klassen
kiassen knutna sekundära
sekundara egenskaper—
na är
air fördelade.
fordelade. De medlemmar
mediemmar av klassen som inte besitter alla modala egenskaper till exempel
exempei männen
mannen inom en starkt kvinnodominerad yrkesgrupp eller arbetarsonen
arhetarsonen
på École
p5
Ecole Nationale d”Administmtion
d’Administmtion [en av les
[35 Grandes
Grenades écoles, plantskola för
for topp*
topp—~
m är
skiktet av högre
hogre tjänstemän
tjansteman och diplomater, öo a] -ﬂ
ar därför
darfor i sin sociala identitet djupt

präglade
praglade av denna tillhörighet
tillhorighet och av den sociala bild som tillhörigheten
tillhérigheten påtvingar
patvingar
dem och till vilken de ofrånkomligen
ofrankomligen måste
maste förhålla
forhalla sig, vare sig de accepterar eller
avvisar den.
På
Pa samma sätt
satt döljer
doljer samband såsom
sasom de mellan utbildningskapital eller ålder
alder åa ena
sidan och inkomst åa den andra att det finns andra samband som knyter samman de två
tva
skenbart oberoende variablerna [utbildningskapital och ålder].
alder]. Åldern
Aldern är
ar bestämmanbestamman-

de för
for inkomsten, men styrkan i detta samband varierar med utbildningskapital och

religiösa eller
yrkesmiljön: hur dispositioner, i synnerhet kulturella (eller religiosa
effekten av yrkesmiljdn:
av de
flertalet
pa
på
med
avseende
homogen
som
ar
är
grupp
en
av
förstärkas
politiska), kan forstarkas

yrke. Och yrket är
a: i sin tur (utom av andra mer dolda faktorer som kön
kon eller nedärvt
nedarvt

dämpas
är en effekt som kan underbyggas eller dampas
relationer av vilka den definieras. Det ar

är
ar den ena s k ”oberoende” variabeln, t1: ex åldern,
ildern, till dels
deis bara en transformerad form

fall. Sidana
Sådana
från fall till fail.
undersökas fran
bör undersokas
något som bor
för yrkestillvaron, nagot
av beti'ngeiserna
betingelserna for
(belastning, etc),
självt (helastning,
utmärker arbetet sj'alvt
måste innefatta det som utmarker
undersokningar
undersökningar maste
tillåter samtal,
utförs (buller, eller tystnad som tillater
liksom betingelserna under vilka det utfors

etc), de tidsrytmer som arbetet tvingar fram och de fristunder det medger, och i
för de horisontella eller vertikala relationer som arbetet bidrar till
synnerhet formerna for
är
utanför arbetsplatsen, under arbetstiden eller rasterna, etc. Det ar
på eller utanfor
att skapa p5.
yrkesmiljön som ligger bakom en hel del av det som skiljer
effektenI av yrkesmiljon
utan tvivel effekten'
skrivbiträden)
bankanställda, kontorister, skrivbitraden)
kontorsanst'allda
kontorsanställda (administrativ personal, bankanstallda,

låter sig
är expediter), skillnader som inte helt later
flertalet ar
fran
från handelsanstallda
handelsanställda (varav fiertalet
de-kontorsanställ»
forklaras
förklaras vare sig av skillnaderna knutna till social bakgrund (bland de-kontorsanstall»
smaforetaw
fler småföretaÜ
något ﬂer
handelsanställda nagot
fler barn till lantbrukare, bland handelsanstallda
något ﬂer
da finns nagot
hogre
nagot högre
forstnamnda har i något
uthildningskapital (de förstnämnda
garbarn) eller av skillnader i utbildningskapital
d’études du premier cycle, ung. realexamen, ö6 a]
utstrackning avlagt BEPC [Brevet d”études
utsträckning
nng. yrkesskoleexamen,
professionnelle, ung.
d’aptitude professionrzelle,
[Certificat dJaptitude
och de senare CAP [Certifikat
fordelning
handelsanstallda uppvisar praktiskt taget samma fördelning
9. KontorsKontors— och handelsanställda

at på
pa dispositionernas
vasentligt åt
alder och inkomst, men skiljer sig väsentligt
på kön,
pi
kon, ålder
vanner som
kontorsanstallda vill ha vänner
niva. De mer asketiska kontorsanställda
och praktikernas nivå.

valskott och
foredrar ett prydligt, välskött
valuppfostrade, de föredrar
ar ordentliga och väluppfostrade,
är
,Ungersk rapsodi,
välstädat hem och tycker om Brel, Guétary, Mariano, Ungersk
valstadat
daremot
handelsanstallda däremot
Arlésiennesviten, Rafael, Watteau, da Vinci. De handelsanställda
upp~
rned humor och stil som vet att uppvanner med
sallskapliga vänner
onskar sig oftare sällskapliga
önskar

Sager sig
bekvamt och intimt hem och säger
foredrar ett bekvämt
skatta detta livets goda, de föredrar
Gotterdammerung, De
Francoise Hardy, Götterdämmerung,
oftare tycka om Brassens, Ferré, Françoise
Gogh.
van
eller
Utrillo
Blue,
in
Rhapsody
ﬁrstiderna,
fyra årstiderna,

kulturellt och socialt kapital) delvis bestämt
bestamt av utbildningskapitalet.
utbildningskapitalet, IIvissa
vissa andra fall
av den andra, t ex utbildningskapitalet: så
5% är
a: exempelvis utbildningsåldern
utbildningsaldern (ens ålder
alder
då
da man befinner sig på
pa en viss utbildningsnivå)
utbiidningsniva) en transformerad form av det kulturella kapital
kapitai man ärvt,
arvt, och en försening
forsening i studierna är
ar ett steg mot förvisning
forvisning eller

eliminering. Allmänt
Allmant sett är
ar det utbildningskapital man besitter vid en given tidpunkt
ett uttryck för
for bland annat den ekonomiska och sociala nivån
nivan hos familjen man
härstammar
harstammar från,
fran, men inte som resultat av någon
nigon mekanisk process, utan som slut-

resultatet av ett mer eller mindre utdraget förlopp.
forlopp. Det
Der kulturella kapital man har med
sig hemifrån
hemifrin låter
later sig nämligen
namligen bara delvis och ofullständigt
ofullst'andigt konverteras till utbildutbiid-

ningskapital, och kan ha effekter som inte låter
later sig reduceras till effekten av att man
skaffat sig en viss utbildningstitel (vilket kan iakttagas överallt
overallt där
dar individer med exakt

samma utbildningsnivå
utbildningsnivﬁ. ändå
anda skiljer sig åt
at på
pa grund av olika socialt ursprung). Vidare
kan vi i varje samband mellan utbildningskapital och den ena eller den andra praktiken
upptäcka
upptacka effekten av de dispositioner som är
ar bundna till kön,
ken, och som bidrar till att
bestämma
bestamma logiken i hur nedärvt
nedarvt kapital konverteras till utbildningskapital,
uitbildningskapital, närmare
narmare
bestämt
bestamt skillnaderna mellan hur flickor
ﬂicker och pojkar ur hemmiljöer
hemmiljoer med samma kapital
kapitai
”väljer”
”valj er” olika slag av utbildningskapital, i flickornas fall mer humanistiskt, i pojkarnas

fall mer naturvetenskapligt. Dessutom kan sambandet mellan vissa praktiker och
ålder
alder dölja
dolja att dessa' praktiker har samband med utbildningskapital. Åldern
Aldern kan
nämligen
namligen indikera skilda sätt
s'alrt att vinna tillträde
tilltrade till positionen, med hjälp
hjalp av examina
eller via karriär
karri'alr i yrket. Den kan också
ocksa indikera att det är
ar fråga
fraga om skilda
skiida utbildningsutbildnings—
generationer och ojämnt
ojamnt fördelade
fordelade tillträdeschanser
tilltradeschanser i utbildningssystemet
utbildningssvstemet (de äldsta
"aldsta

årgångarna
argﬁngarna är
ar klenare rustade med skolkapital än
in de yngsta). Och sambandet
samhandet mellan
praktiker och ålder
alder kan dölja
dolja praktikernas samband med den sociala klassen, på
pa grund
av att det förekommer
forekommer skilda sociala
sociaia definitioner av ålder,
alder, olika definitioner av vem
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omrﬁide, at
är bridmogen
brådmogen eller senfairdig.1O
senfärdig.lo
sarskilt skolans område,
som på
pa olika områden,
omraden, särskilt
skäl inte ta for
för givet att de kulturella praktikerna
Slutligen kan man av liknande skal
geografiska avståndet
avstandet och av
varierar med bostadsortens storlek bara som effekt av det geograﬁska
in små.
511151. Först
Forst måste
maste vi kontrollera om dessa
att större
storre orter har ett annat kulturutbud än
ocksa efter 'det att vi räknat
raknat bort inverkan från
{ran
variationer i kulturell praktik kvarstår
kvarstar också

doljs
de olikheter i utbildningskapital vilka (till och med inom samma yrkesgrupp) döljs
spridningen.“
bakom den geografiska spridningen.11

kon eller ålder)
En variabel (till exempel kön
alder) kan på
poi sitt satt
séitt uttrycka en
klass’ hela situation eller vart den är
klass”
Ear pa
på vag.
väg. Nat
När man i analysen

fortskrider variabel for
för variabel, vilket ar
är ett vanligt tillvagagangss'att,
tillvägagångssätt,
utsatter
utsätter man sig daffor
därför for
för risken att tillskriva en av variablerna -ﬁw kön,
kon,
—-— effekter som i själva
ålder,
alder, etc -sjalva verket beror på
pa alla variabler sammansammom-

underlattas av den medvetna eller omedvetna
tagna (ett misstag som underlättas
at knutna
benägenhet
benagenhet att ersätta
ersatta de specifika alienationsfenomen som är
alienationsfe—
med for hela
held manniskoslaktet
mdnniskosldktet gemensamma
gememamma alienationsfetill klassen medför
nomen, knutna till kön,
beting—
kon, ålder
alder etc). De ekonomiska och sociala betingan i själva
sjalva verket bara en aspekt av en
tilltradeschanserna förändras
forandras är
10. Hur tillträdeschanserna
kompe—
ocksa själva
sjalva definitionen av komperor också
mer systematisk omvandling. Denna rör
konflik—
omojlig. De konflikgenerationsjamforelse omöjlig.
gora varje generationsjämförelse
tensen, och kan ytterst göra
aldrar
ar knutna till skilda åldrar
barare av kompetenser som är
ter som utspelas mellan bärare
—— exempelvis mellan dem som bara har folkskola och
eller utbildningsnivåer
utbildningsnivaer galler i synnerhet just hur kompetensen
gymnasiet— gäller
gatt genom nya gymnasietdem som gått
for att sakna det
aldre generationen anklagar den yngre för
skall definieras. Den äldre

for elementär
elementar och
holls för
slags kompetens som enligt den gamla definitionen hölls
langre”.
rakna kan de längre”.
lnte ens räkna
nufortiden , 1nte
fundamental: ”de kan inte stava nuförtiden
I)
)3

J)

'

horde underkastas en analys
11. Motsättningen
Motsattningen mellan Paris och provinsen borde
underga. lI sambanden
”utbildningsniva” undergå.
latit begreppet ”utbildningsnivå”
liknande den vi låtit
mellan variabeln ”bostadsort” och andra variabler uttrycks inte bara effekten
pa den
{ran kulturutbudet på
pa den ena orten skiljer sig från
av att kulturutbudet på
hanger samman med att det objektiverade kulturella kapitalet
andra (vilket hänger

mojligheterna till kulturell
tathet, dvs med de skiftande objektiva möjligheterna
har olika täthet,
forsvagning av ambitionen
forst'arkning eller försvagning
konsumtion och motsvarande förstärkning

avgor vilka
hialp av yrket, avgör
sadana dessa kan identifieras med hjälp
elserna, sådana
konskaraktaristika antar. Bakom
alders— och könskaraktäristika
specifika
'specifika former som åldersalder åa ena sidan och praktikerna åa den
kon eller ålder
sambanden mellan kön
Ear
ow faktorer som är
struktm afu
daffor verkan hos hela den struktur
andra ligger därför
rummet’: Det uppenbart naiva
knutna till en given position i det sociala rummet:

for
pa en för
alder på
hanger samman med ålder
i att skylla variationer som hänger
i
faller
aldrandet,
åldrandet,
biologiska
manniskoslaktet gemensam effekt av det
människosläktet
aldrandet, som hos de bemedlade
ohserverar att åldrandet,
sa snart man observerar
ogonen så
ögonen
tvartom
hogervridning, hos arbetarna tvärtom
ar förknippat
forknippat med högervridning,
klasserna är
matt
karriar i olika takt, mätt
gor karriär
tjansteman gör
vanstervridning. Att tjänstemän
atfoljs av vänstervridning.
åtföljs
pa
på
at
år
position,
viss
en
nar
når
de
alder vid vilken
exempelvis med den ålder
for allt det som, dolt bakom deras vid en given
satt ett uttryck för
liknande sätt
saga
at, det vill säga
tidpunkt skenbart identiska betingelser, skiljer dem åt,
deras tidigare och framtida levnadsbana, liksom volymen av och

bestammer denna bana.
strukturen hos det kapital som bestämmer

Den konstruerade klassen

Den sociala klassen definieras inte av en egenskap (inte ens av den mest
bestammande egenskapen av alla: kapitalets volym och struktur) eller
bestämmande
harkomst, etniskt
alder, social härkomst,
(kon, ålder,
egenslea er (kön,
av en summa av egenska
—,
—
invandrare -,
och
infödda
infodda
svarta,
och
vita
ursprung t ex andel
kedja
utbildningsnivﬁ.3 etc). Den definieras inte heller av en
inkomst, utbildningsnivå,
utiiran en fundamental egenskap
at ordnade utifrån
av egenskaper, vilka alla är
var—
forhaller sig till varproduktionsforhallandena) och förhåller
(positionen inom produktionsförhållandena)
andra som orsak till verkan, som det som betingar till det som betingmel—
as. Den sociala klassen definieras av strukturen hos relationerna mel-

at denna struktur som tilldelar var
lan alla relevanta egenskaper. Det är
pa praktikerna,
utovar på
och en av dessa egenskaper, och de effekter de utövar
3%. homogena
at så
varde..12 Att konstruera klasser som är
deras specifika värde..12

ingar kommer
variaheln ”bostadsort” ingår
dar variabeln
darn). lI de samband där
agna sig dåråt).
att ägna

tillgangar,
an: olika egenskaper och tillgångar,
ocksa de effekter till uttryck som beror av att
också
tillgangar (t ex de som besitter
liksom innehavarna av dessa egenskaper och tillgångar
ar ojämnt
ojamnt utspridda i det geografiska
ett betydande utbildningskapital), är
utovar
a}: de förstärkningseffekter
forstarkningseffekter som varje grupp utövar
sarskild vikt är
rummet. Av särskild

nar den redan kultiverade gruppen mer och mer energiskt
p51 sig själv,
på
sjalv, som när
staller sig
at att praktisera kultur medan den okultiverade gruppen ställer
ägnar sig åt
agnar
allt mer likgiltig och rentav fientlig.

genom—
hau- genom{ran vilka de här
For att konstruera de klasser och klassfraktioner från
12. För

hansyn till inte bara yrke
genomgaende tagit hänsyn
utgar, har vi genomgående
förda
forda analyserna utgår,
vrkes— och
lNSEEI’s yrkesfor lNSEE-”s
utbildningsniva (vilka ligger till grund för
och/eller utbildningsnivå

tilolgangliga
ocksa i varje enskilt fall till tillgängliga
socialgruppsklassificeringar), utan också

pa volymen hos olika slags kapital, liksom till kon, alder och
indikatorer på
bostadsort.
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pi de materiella existensbetingelsernas
mojligt med avseende på
som möjligt

med—
pa hur klassens medbestamningar och med avseende på
grundlaggande bestämningar
grundläggande
—
har
ar vad vi gjort i det här
lemmar betingas av dessa betingelser vilket är
—
ett
det
finns
att
over
över
klara
oss
gora
göra
vi
maste
måste
darfor att
innebar därför
arbetet -innebär
sekundara egenskaper med vilka vi, mer eller mindre
natverk av sekundära
nätverk
gora med klasser som
gang vi har att göra
omedvetet, handskas varje gång

on
aven i de fall då
pa grundval av ett enda kriterium, även
konstruerats på
i
ta
med
vi
maste
måste
Detta
yrkestillhorighet.
yrkestillhörighet.
som
3a
så
relevant
ar
kriteriet är
cw klasserna,
klasse'ma, liksom i tolkningen
konstm/etionen av
sjéil’va konstruktionen
berakningen i själva
beräkningen
klasser—
varierar med klasserpraktiker
och
av
egenskaper
fordelningen
fördelningen
av hur
satt att konstruera klasserna att vi tar
innebar ett dylikt sätt
na. Dessutom innebär

forkroppsligade eller
objektiw (dvs förkroppsligade
sadana objektiva
pa principen bakom sådana
fasta på
sirskiljande egenskaper) indelningar, som i
objektiverade i form av särskiljande

mojligheter att i verkstorst möjligheter
agenternas vardagliga praktiker ger dem störst
saint att
fran varandra och omgruppera sig, samt
sarskilja sig från
ligheten särskilja
for individuellt eller
lata sig mobiliseras i och för
Sig eller låta
mobilisera sig
—-—
ocksa
hollektivt politiskt handlande en mobilisering som givetvis också
kollektivt
pa de mobiliserande organisationernas egna, till en specifik
grundas på
historia knutna logik.13
for att
anvands för
ar uppenbart att de logiska indelningsprinciper som används
13. Det är
i
konstituerade
socialt
ar
är
utstrackning
utsträckning
olika
mycket
i
klasserna
astadkomma
åstadkomma
yrkesbenamningar
ar yrkesbenärnningar
redan existerande sociala klassificeringar (en ytterlighet är
an produkat annat än
eller statistiska ”socioekonomiska” kategorier vilka inte är
— som
instans
en
administrativ
som
verksamhet
klassificerande
ter av den

INSEE ... sysslar med, eller produkter av sociala transaktioner som utmynnar
-

ar grupper utrustade med verklig
i t ex kollektivavtal; en annan ytterlighet är
talesm'an med uppgift att
social identitet och med permanenta organ och talesmän
indelningsprinciper—
sekund’ara indelningsprinciperforsvara de egna intressena). De sekundära
uttrycka och försvara
utanfor
kon, har alla utsikter att hamna utanför
harkomst eller kön,
na, såsom
sasom nationell härkomst
50m
far någon
migon som
mtgjort grand för
ale inte
irate utgjort
5d lange
hinge a'e
synfalt så
gangse analysens synfält
den gängse
sekundara indelningsprinciper pekar
(1‘2) mobilisering. Men dessa sekundära
kelst form av
laelst

langs vilka en grupp som socialt uppfattas som
ut de potentiella delningslinj er längs
djupgaende och varaktigt. l
enhetlig kan komma att splittras mer eller mindre djupgående
ingir olika
bestamningar som konstituerar klassens betingelser ingår
det system av bestämningar
for verkliga uppdelningar mellan
faktorer, som kan fungera som principer för
tillfallet mobiliserade grupper. Dessa faktorer har
for tillfället
ﬁtskilda eller för
objektivt åtskilda

denier en mycket olikartad strukturerande
utovar därför
olika funktionell vikt och utövar
a'r
a}: hierarkiserade. Det är
sjalva är
gor att indelningsprinciperna själva
verkan, vilket gör
pa basis av ett
exempelvis mycket sannolikt att de grupper som mobiliseras på
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Fér att förstå
För
forsta den oändliga
oandliga mångfalden
mangfalden av praktiker och göra
gora rättvirattvisa åt
it både
bade det som förenar
forenar dem och det specifika, måste
miste man bryta med
det linea'ra
[interim tänkandet,
tdnkandet, som bara känner
kanner den direkta bestämningens
bestamningens
enkla ordningsstrukturer. Man måste
maste bemöda
bemoda sig om att rekonstruera
det i var och en av faktorerna närvarande
narvarande nätverket
néitverket av hoptrasslade
h0ptrasslade
sambandﬂ4 Den strukturella
samband..14
stmletmella kasnaliteten
kamaliteten hos
.1905 ett natverk
néitverle av
cw faktorer
fat/erorer
later sig aldrig reduceras till den ackumulerade verkan från
låter
{ran alla de
lineéra samband med skiftande förklaringsvärde
lineära
forklaringsvarde som analysen kräver
kraver
—
att man isolerar från
fran varandra samband som uppkommer mellan den
praktik man studerar och de olika faktorerna tagna en och en. I varje
faktor återfinns
aterfinns verkan från
fran alla de övriga,
ovriga, en mångfald
mangfald av bestämbestam—
mngar som inte leder till obestämbarhet
ningar
obestambarhet utan tvärtom
tvartom till överbesta'rndeerbestc'im—
72mg. Så
ning.
sa förekommer
forekommer exempelvis i utvecklingen av den socialt defidefi—
nierade könsidentiten
konsidentiten (en grundläggande
grundlaggande dimension av den sociala
personligheten) en överlagring
overlagring av biologiska eller psykologiska bebe—
stamningar och sociala bestämningar
stämningar
bestamningar vilken bara är
ar ett specialfall, men
sekundart kriterium (såsom
sekundärt
(sasom kön
kon eller alder)
ålder) kommer att forenas
förenas av mindre
varaktiga och mindre hallbara
hållbara solidaritetsband i jamforelse
jämförelse med grupper
mobiliserade pa
på basis av cle
de bestémningar
bestämningar som ar
är fundamentala for
för klassens
betingelser.
14. Ingenting [uppmuntrar
sådant satt
sätt att tanka
tänka görs
gors tillgängligt
tillgangligt och
'uppmuntrar att ett sadant
accepterat, allra minst den praktiska logik som styr insamlingen och analysen
av data eller den föreställning
forestallning om vetenskaplighet som är
at gångbar
gingbar inom

samhällsvetenskaperna.
samhallsvetenskaperna. Allt bidrar tvärtom
tvartom till att man begär
begar att teknologin
ska
slia lösa
losa ett problem som den i sjalva
själva verket bara forflyttar.
förflyttar. Detta ar
är exempeh
exempelvis vad som sker i en artikel av Goldberg (en artikel som besitter en verklig

rigorlsm
rigonsm av ett slag som ar
är foga
föga vanlig i den genre det har
här ar
är fréga
fråga om).

Goldberg tar dar
där hjalp
hjälp av tekniken for
för ”orsaksinferens” for
för att prova
pröva olika
forklaringsmodeller,
förklaringsmodeller, vilket sker med utgangspunkt
utgångspunkt fran
från partiella samvari—
samvariationer som uttrycker de pa
på ett givet omrade
område (rostning)
(röstning) mest bestammande
bestämmande
”orsaksrelationerna” (A5. Goldberg: ”Discerning Causal Pattern among

Data on Voting Behavior”, American Political Science Review, LX, 4-4 1966,

pp 913—922).
913-922). Och likval:
likväl: att vagra
vägra att lata
låta sig noja
nöja med de or'akneliga
oräkneliga partiella
modeller som producerats pa
på alla mojliga
möjliga hall,
håll, pa.
på omrade
område efter omrade,
område, den
ena efter den andra, for
för att forklara
förklara religiosa
religiösa praktiker, politiska preferenser
eller matkonsumtion etc, och att ställa
stalla sig frågan
fragan om atomiseringen i de

förklarande
forklarande teorierna beror på
p5 logiken i det de försöker
forsoker förklara
forklara eller på
pa
logiken i sättet
sattet att förklara
forklara --— det är
air kanske inte bara att göra
gora en eftergift åt
at
något
nagot slags metafysisk nostalgi?
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aldrandet
aven i åldrandet
verksam även
at Verksam
ett speciellt viktigt fall, av en logik som är
'
bestamningar.
eller andra biologiska bestämningar.

at alla de faktorer som konstituerar den konstruerade
Sjalvklart är
Självklart

struktu—
utstrackning beroende av varandra, och struktuklassen inte i samma utsträckning
med
faktorerna
av
bestamt
bestämt
at
är
ren hos det system som de konstituerar
Silunda ger kapitalstrukturen och
storsta funktionella vikten. Sålunda
den största
bestamningar
at de bestämningar
varde åt
kapitalvolymen specifik form och specifikt värdeV
pafor praktikerna.
kon, bostadsort, etc) påför
(alder, kön,
ovriga faktorer (ålder,
som övriga

{ran klassegenskaperna
omojliga att skilja från
ar lika omöjliga
Konsegenskaperna är
Könsegenskaperna

vasentligt
an i allt väsentligt
fran dess sura smak: en klass är
farg från
som citronens gula färg
bagge
tillerk'annei' de bägge
Vaide den tillerkänner
definierad genom den plats och det värde
satten
sätten
at
är
Darfor
Därför
konen och deras socialt konstituerade dispositioner.
könen
klassfrak—
manga som klasserna och klassfrakforverkliga kvinnligheten lika många
att förverkliga
{raga
i fråga
bade
både
konen
könen
darfor antar arbetsdelningen mellan
tionerna, och därför
forestallningar helt skilda former i de olika sociala
om praktiker och föreställningar
klasserna. Sanningen om en klass eller klassfraktion uttrycks med
annu mer
aldersfordelning, och kanske ännu
kons— och åldersfördelning,
andra ord i dess köns-

fordelning
but denna fördelning
pa spel) i hur
star på
ar dess framtid som står
(eftersom det är
bety—
at en betylagsta positionerna är
for de lägsta
utmarkande för
over tid: utmärkande
utvecklas över

vaxande andel invandrare och/eller kvinnor (icke yrkesdande —— och växande
-

-

utbildade
uthildade arbetare, diversearbetare) eller invandrarkvinnor
vard—
tjanste- och vårdtillfallighet att tjänsteJar heller ingen tillfällighet
(staderskor).15 Det är
(städerskor).15

omvﬁrdnad, liksom hela kroppsyrken som medicinsk och social omvårdnad,

frisorens och nyare
vårdsmarknaden
vardsmarknaden med traditionella yrken som frisörens

-——
skonhetsexpertens, och i synnerhet verksamhet i hemmen
som skönhetsexpertens,
defi—
bagge dimensionerna i det som brukar defisammanfor bägge
yrken som sammanför
_.
Ü
nieras som kvinnliga uppgifter: omsorg och hem praktiskt taget helt
tillf'allighet
at heller ingen tillfällighet
for kvinnor. Det är
air reserverade för
hallet är
och hållet
aldre medlemmar,
hat flest äldre
att de klasser och klassfraktioner som har

foretagare inom industri och handel,
exempelvis lantbrukare och företagare

aren 1968 och 1975 minskade andelen kvinnor bland de mest
15. Mellan åren

an tidigare. Under samma period steg
annu snabbare än
kvalificerade arbetarna ännu

1962—68) kvinnornas andel av de minst kvalificerade
Siren 1962-68)
(efter en minskning åren
fran 24% till 28%
diversearhetare) arbetarna snabbt från
diversearbetare)
och
(icke yrkesutbildade

L’extension du salariat”,
1975.. L3extension
(jfr L. Thévenot: “Les categories sociales en 1975.
(i
sarsk p 6).
3—31, särsk
juli—augusti 1977, pp 3-31,
statistique, 91, juli-augusti
Economic et statistíque,
Economíe

ocksa är
också
ar de som är
ar på
pa väg
vag utför;
utfor; för
for flertalet ungdomar med sådan
sadan

bakgrund är
a1" konverteringen av det kapital de .ärvt
.arvt -—— en konvertering
som leder in på
p51 eXpanderande
expanderande yrkesområden
yrkesomraden -~_., enda sättet
sattet att undslippa den kollektiva nedgången.
nedgangen. Likaså
Likasa är
ar en ökande
okande andel kvinnor ett

uttryck för
for ett yrkes hela framtid; att kvinnorna blir fler uttrycker i
synnerhet den absoluta eller relativa minskning av yrkets värde
varde som

kan bottna i en omvandling av själva
sjalva arbetets karaktär
karaktar eller organiseorganise—
ring (detta är
ar exempelvis fallet med kontorsarbetet när
nar de mekaniska
och repetitiva uppgifterna, som vanligen överlåts
overlats på
pa kvinnorna blir
hlir
fler) eller i en förändring
forandring av yrkets relativa position i det soiciala
so’ciala
rummet

(vilket är
a1: fallet med gymnasiegymnasie— och högskolelärarna
hogskolelarama vars

position
pOSIUOH påverkats
paverkats av att yrkeskårens
yrkeskai‘ens ställning
stallning överlag
overlag blivit en annan i
takt med att antalet positioner blivit fler). Sambandet mellan civilstånd
civilstand

och klass eller klassfraktion borde
horde analyseras på
pa samma sätt.
satt. Det har
till exempel tydligt kunnat visas att småböndernas
smabondernas ungkarlstillvaro
icke är
at ett sekundärt
sekundart karaktäristikum
karaktaristikum utan ett väsentligt
vasentligt uttryck för
for
den kris som drabbat denna fraktion av bondeklassen; den biologiska
och sociala reproduktionens mekanismer störs
stors av den symboliska
dominansens specifika logik, vilket är
an en av de förmedlingar
formedlingar varigevarige—
den koncentrationsprocess förverkligas
forverkligas
som
mynnar
ut i en
nom
djupgående
djupgaende omvandling av klassen. Dock måste
maste vi återigen
aterigen liksom
när
nar det gäller
galler utbildningsnivån,
utbildningsnivan, underkasta vardagsbegreppien
vardagsbegreppjen noggrann analys: att vara gift är
ar inte bara
hara motsatsen till att vara ungkarl (så
($5;
som att ha en äkta
akta hälft
halft är
at motsatsen till att inte ha.
ha någon).
nagon). Man
behöver
hehover bara tänka
tanka på
pa några
nagra (socialt mycket ojämnt
ojamnt fördelade)
fordelade) ytterytter—
—~
lighetsfall
hghetsfall kvinnan utan yrke, konstnären
konstnaren som lever på
pa sin fru
-

företagaren
foretagaren eller industritjänstemannen
industritjanstemannen som har svärfar
svarfar att tacka föf
for,
-sin
Sin ställning
stallning för
for att inse hur svårt
svart det är
ar att karaktärisera
karaktarisera en individ
att blanda
hlanda in alltdet som tillkommer den ena maken (och inte bara
utan

kvinnan) genom den andres förmedling:
formedling: ett namn (ibland ett adelspreadelspre—
dikat), tillgångar,
tillgangar, inkomster, förbindelser,
forbindelser, social ställning
stallning (i olika
på
pa kön,
lion, social position och avståndet
avstandet mellan de bägges
bagges
grad,_beroende
grad-heroende
positioner,
posnioner, definieras den ena maken av den andres position). Den

som underlåter
underlater att i systemet av de egenskaper, som kan bestämma
bestamma
praktikerna och egenskaperna, inkludera egenskaper och egendom
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glömgiftermålsallianser, glom—
äger tack vare giftermalsallianser,
forvarvar och/eller ager
som man förvärvar
är praktikernas
fråga sig vem som at
gör) att fraga
mer (vilket man vanligen got)

statistisk relation av mycket varierande styrka. Aven
Även om de alltz'd
alltid
släpar med i de dispositioner som konstituerar habitus, sa
slapar
så framtrader
framträder

frågan
ställa fragan
räcker med att stalla
utfrågas om. Det racket
subjekt i de praktiker de utiragas
konkreta
får sin honkreta
strategier som far
många strategiet
finns manga
upptäcka att det ﬁnns
för att upptacka
for

enbart i de fall nar
när dessa egenskaper forvarvats
förvärvats under betingelser
krönt
kront
som inte stammer
stämmer overens
överens med dem under vilka egenskaperna senate
senare
användsló, det vill saga
anvands“,
säga nar
när de praktiket
praktiker som habitus ger upphov till at
är
avpassade eftet
efter ett aldre
äldre tillstand
tillstånd hos de objektiva betingelserna och

är
verkligen ar
undersökningsobjekten vetkligen
enklare uttryckt om undersokningsobjekten
subjekt, eller enklate

(kärnfamilförhållandet mellan familjemedlemmarna (karnfamil—
bara i forhallandet
definition bata

förhållande som i sin tur
jen, eller ibland den utvidgade familjen), ett forhallande
är knutna
som at
två system av egenskaper isom
beror av relationen mellan de tva
för sonen eller
giftermålspartner for
makarna. I likhet med valet av giftermalspartner
till makatna.
tillgångarna —är de gemensamma tillgangarna
samhällen, in
dottern i andra slags samhallen,
lägenheeller social betydelse, som lagenhe—
viss ekonomisk ellet
Vhar Viss
särskilt om de 'har
satskilt

ägodelar som
möblemanget, eller till och med personliga agodelar
ten eller moblemanget,

defi- ett resultat av de (fornekade)
styrkeförhållanden som defi—
(förnekade) styrkeforhallanden
kläder —
klader

från den logik hos arbetsdelningen
utgår fran
nierar familjeenheten. Om vi utgat
smakfrågor (liksom
företräde i smakfragor
ger kvinnorna foretrade
könen som get
mellan honen
det till exempel
finns
så
3a
gäller politik),
när det galler
företräde nar
har foretrade
männen hat
mannen
efter egen smak (och att hans
kläder eiter
väljer klader
skäl att anta att mannen valjer
allt skal
på
beror pa
utsträckning som inte bara betor
kläder uttrycker denna smak) i en utstrackning
klader
nedärvda kulturella kapital och det utbildningskapital som han
det nedarvda
områden tenderar den traditionella
på andra omraden
(här som pa
över (hat
förfogar over
forfogar
ökar) utan
när utbildningskapitalet okar)
försvagas nar
rollfördelningen att forsvagas
rollfordelningen
på det
och pa
kapital,
kulturella
och
hustruns utbildningskapital
på hustiuns
också pa
ocksa
fråga om
gäller i fraga
åt. (Detsamma galler
härvidlag skiljer makarna at.
avstånd som harvidlag
avstand
frågor. Verkan av det slags
kvinnans egna preferenser i politiska fragor.
när
männens sak avtar nar
kompetensfördelning som gjort politiken till mannens
kompetcnsfordelning
när skillnaden mellan hennes
ökar och n'ar
hustruns utbildningskapital okar
husttuns
fördel.)
är till hustruns fordel.)
och mannens kapital minskar eller at

betingelserna for
betmgelserna
för forvarvandet
förvärvandet av de egenskaper som uppfattas syn—
syn-

därför inte framstar
darfor
framstår som adekvata (det at
är detta man skulle kunna kalla
don Quijote—effekten).
Quijote-effekten). Genom att jamfora
jämföra praktiker hos agenter som

vidoen given tidpunkt besittei‘
Vidoen
besitter samma egenskaper och intar samma
sociala position men hat
soc1ala
har olika ursprung, genomfor
genomför den statistiska
analysen

en operation som at
är analog med vardagsuppfattningens satt
sätt

att identifiera uppkomlingarna och de dehlasserade
deklasserade i en grupp med
ledning av de subtila tecken i manér och hallning
hållning vilka forrader
förråder
effekten av existensbetingelser skilda iran
från de aktuella, eller med andta
andra
ord en social bana skild {tan
från den modala banan inom gruppen i fraga.
fråga.
lndividernas forflyttningar
förflyttningar inom det sociala rummet sket
sker inte av en

slump, eftersom dels krafterna som strukturerar detta rum ovar
övar inﬂyinflytande ocksa
också pa
på individerna (via exempelvis de objektiva eliminerings-

och orienteringsmekanismerna), dels individerna sjalva
själva har sin egen
tröghet —---—- det vill saga
troghet
säga Sim;
sim: egenskaper —-- att satta
sätta emot faltets
fältets kraftet,
krafter,
egenskaper som finns i forkroppsligat
förkroppsligat tillstand
tillstånd som dispositioner eller
i objektiverat tillstand
tillstånd i tillgangar,
tillgångar, examina och titlar, etc. Mot en
bestämd nedarvd
bestamd
nedärvd kapitalvolym svarar ett knippe ungefat
ungefär lika sanno—
sannolika banor som leder till ungefat
ungefär likv'ardiga
likvärdiga positioner. Detta at
är detféilt
detfält
av mojliglaeter
cw
möjligheter som objektivt erbjuds en bestamd
bestämd agent. Overgangen
Övergången
från en hana
ftan
bana till en annan beror ofta pa
på sadana
sådana kollektiva (krig, kriser,
etc) eller individuella (moten,
(möten, forbindelser,
förbindelser, v'algorare,
välgörare, etc) handelser,
händelser,

levnadsbanor
Den sociala klassen och klassen av levnadshanor»

är agenterna inte fullt ut definierade av
Ä. ena sidan at
är inte allt. A
Men det 'ar
besitter vid en given tidpunkt, egenskaper
de egenskaper som de besittet
(hysteresissom lever kvar i habitus (hysteresis—
betingelser
förvärvade under
fotvarvade
är relationen mellan startkapital
Ä andra sidan 5.1effekten av habitus). A
efiekten

så vill, mellan den
senare skaffat sig, eller, om man an
och det kapital man senate
ursprungliga och den aktuella positionen i det sociala rummet, en

man -—-- utom i de
deI fall d5;
då individer eller grupper tydligt och klart
som
tagit initiativ till olika arrangemang, spontana eller institutionaliserade
i form av klubbar, slakttraifar,
släktträffar, foreningar
föreningar for
för gamla skolkamtater
skolkamrater —16. Att sattet
sättet att.
att tillagna
tillägna sig egenskaper at
är sarskilt
särskilt synligt p51
på best'amda
bestämda
omraden och 1i bestamda
bestämda situationer at
är ett tydligt uttryck for
för denna effekt (till
exempel ooverensstammelsen
oöverensstämmelsen mellan tillagnelsesattet
tillägnelsesättet i utbildningssystemet
och mondana
mondäna Situationer).
situationer).
WKultursociologi
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Sjiiva verket
eiier otur. I själva
tiiifiiiigheter, som tur eller
brukar beskriva som tillfälligheter,
och
positioner
med
hindeiser statistiskt sett samman
hingei‘ dessa händelser
hänger
ir
for dem (ett exempel är
at för
rikar ut
viika råkar
dispositioner hos de individer vilka
med
viiforsedda
välförsedda
ii
är
som
dem
tilliter
reiationer” som tillåter
for relationer”
”kinsia för
den ”känsla
foijer att den
Hirav följer
detta). Härav
forrinta
förränta
och
bevara
att
kapitai
kapital
socialt
oberoende
statistiskt
ii
är
inte
ievnadsbanan
individueiia positionen och levnadsbanan
individuella
Startpunkaiia startpunkfrin alla
sannoiika från
iika sannolika
ii inte lika
indstationer är
aiia ändstationer
av varandra; alla
Sidan de
sidan
ena
i
å
melian
mellan
samband
Starka
siledes mycket starka
rider således
ter. Det råder
eiier,
Sidan innehavarnas dispositioner, eller,
sociala positionerna, åi andra sidan

positioner—
tiii innehavet av positioneriett fram till
pi ett ut, de banor som lett
gir på
vilket går
dei av det
bancm en integrerad del
utgor den modala banan
Foijaktligen utgör
na. Följaktligen
kiassen (ju mer utspridda
for klassen
ii konstitutiva för
system av faktorer som är
for—
it det att försvirare är
deSto svårare
smibourgeoisien, desto
ii, som inom småbourgeoisien,
banorna är,
viSS position vid en given
tiii en viss
hinvisning till
kiara praktikerna med hänvisning
klara
tidpunkt).
Si homogena
if så
tiii en viss position är
Att de dispositioner som knyts till
heror av de
tiii positionens krav, beror
mirakuiost anpassade till
tiii synes mirakulöst
Si till
och så
viika de redan
tiii vilka
orienterai individer mot positioner till
mekanismer som orienterar
stiiining
for en ställning
Skapade för
Sig skapade
kinner de sig
it anpassade. Antingen känner
forvig är
i förväg
siga att indiviviii säga
”kaiieisen”, det vill
ir ”kallelsen”,
for dem; det är
verkat skapad för
som verkar
hanan
modaia banan
tiii den modala
hinvisar till
som praktiskt hänvisar
aiit sorn
den, under trycket av allt
Sitt objektiSig sitt
tiiisluter sig
forhand tillsluter
pi förhand
frin, på
kiass han kommer från,
inom den klass
Stiiiställinnehar
Si av dem som redan
ocksi uppfattas de så
Eiier också
ode. Eller
va öde.
samkiang
pi direkt samklang
ir den kooptation som grundas på
ningarna -—— detta är
tiii en
de till
Att
nykomiingarnas dispositioner.
etabierades och nykomlingarnas
meiian de etablerades
mellan
pi
vidate på
beior vidare
Si homogena beror
it så
vi-SS position knutna dispositionerna är
viss
och
dispositioner
meiian
existerai‘ mellan
iivet igenom existerar
diaiektik som livet
den dialektik
uppnii. Det
det man uppnår.
och
eiterstiivar
eftersträvar
man
meiian det
positioner, mellan
eiiei,
eller,
sorgearbete,
in det utdragna
nigot annat än
ii“ inte något
dldmndet är
sociala åldrandet
fit
itertig som får
pihejade återtåg
understodda och påhejade
sociait understödda
viii, det socialt
Si vill,
om man så
och
chanserna,
tiii de objektiva
agenterna att anpassa sina ambitioner till
d7”
wad de a'r
[ali vad
aft bli
betingeiser, att
betingelser,
sina
omiamna
omfamna
att
tiii
iedet dem till
Sitt leder
Si sätt
pi så
på
de
att
in
än
met
mer
innebira
behovei innebära
(viiket inte behöver
bar (vilket
void de har
Sig med vad
nﬁja sig
och nöja
Sjiiva vad de
Sig själva
for sig
för
doija
dölja
att
Sig
sig
anstringer
anstränger
koliektivets samtycke
med kollektivets
och
foriomde
förlorade
som
pi
310g in på
aidrig slog
vigar de aldrig
hai), att betrakta de vägar
it och har),
är
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begrava förhoppningar
forhoppningar som - eftersom de aldrig
aidrig blivit
biivit realiserad
reaiisei‘ad e _“
framstår som orealistiska.
framstir
oreaiistiska.
Att relationen mellan
meiian det kapital
kapitai man för
for med sig
Sig hemifrån
hemifrin och det
senate uppnår
senare
uppnir är
ii
statistisk,
got
gör
att
praktikerna
inte fullt
fuiit ut kan
man
forklaras med hänvisning
förklaras
hinvisning enbart till
tiii de egenskaper som vid en °'

tidpunkt definierar en viss position i det sociaia
sociala rummet. Om vi iii]:
äävï

om mediemmarna
medlemmarna av en kiass
klass som forfogar
förfogar over
över ett viSSt
visst ekonomifkt
ekonomiäkt
kuitureiit
kulturellt Startkapital
startkapital att de med viss sannoiikhet
sannolikhet
it
är forutbeförutbeoch
en
utbiidningsbana
utbildningsbana
och
sociai
social
bana
iedande
ledande fram tiii
till en
Stamda
stamda ﬂit.
för.
given
Si
så siger
säger
vi
i
Sjiiva
själva
verket
ocksi
också
att
nigra
några
inom
kiassen
klassen
position,
(en fraktion som it
är omojlig
omöjlig att bestimma
bestämma a priori inom ramarn f"
detaktuelia
detaktuella systemet av forkiatande
förklarande faktorer) it
är forutbestimdai
förutbestämd: Otrt
frin
från den bana som it
är
vaniigast
vanligast
inom
kiassen
klassen
i ovrigt
övrigt och atta
avvika
Sig
sig in pi
på den hogre
högre eiier
eller iigre
lägre bana som ir
är den mest saiinolika
sannolika fig:
föer
mediemmarna
medlemmarna av en annan kiass.
klass. Dirmed
Därmed kommer de att b ta kia
kla
eiier
eller nedit."
nedåt.17 Hii
Här it
är det effekterna av iivsbanan
livsbanan som firaihtridesrS
fraiiiträdesrS
nppit
uppåt
1i aiia
alla
icaii
fall nit
när individer, som vid en viss tidpunkt intai:
intaf
iiksom
liksom
andra
som liknar vai'andra,
varandra,
skiijs
skiljs
it
åt
genom
Skiiinader
skillnader
som
har
att
posnioner
positioner
med hut
hur voiymen
volymen
och
strukturen
av
deras
kapitai
kapital
utveckiats
utvecklats
eö
gora
tid, det viii
vill Siga
säga skiijs
skiljs it
åt av Sina
sina skiida
skilda individaella
individuella bcmor
banor Detvii
Detväf
mvcket
mycket troiigt
troligt att dessa effekter av iivsbanan
livsbanan inte biir
blir ritt
rätt foirstidda
fö'rstådda
meiian
mellan
en
praktik
och
sociait
socialt
ursprung (dir
(där faderns osi-l
osiSambandet
fungerar som mitt
mått
pi
på
sociait
socialt
ursprung,
en
position
vars
iii-:eiia
iii-:ella
tlfﬂl
tion

kan ha undergitt
undergått en degradering som doijs
döljs av att det nomineii
nominell
varde
vardet bestir)
består) it
är resultanten av tvi
två efiekter
effekter (som kan forstirka
förstärka eiiei1
elle:
varandra): iå ena Sidan
—
- effekten av den
sidan
prdglingseffekten
praglíngseffekten
motverha
motverka
inprigiingen
inpräglingen istadkommen
åstadkommen av famiijen
familjen eiiet
eller de uis
urs run iili a
dii‘ekta
direkta
i
å
andra
Sidan
sidan
den
egentiiga
egentliga effektei
effekteï 0172n
angdša
eXistenSbetingeiserna,
existensbetingelserna,
soczala
sociala bcmom”,
bananm, det viii
vill Siga
säga den effekt som erfarenheten av social}:
social:
)3
3)
1 7.

'

33

'

'

“banors
nbanors orientering ar inte aiideies
alldeles overiimnad
överlämnad it
åt
"

'I

._ ar et t gaiier
SlufflslaNavgkande
slušïšaNaviäkande
sjunker sociait
socialt verkar alit
allt tyda pi
på att
“911‘
n
ea
ert galler dem som Siunker
barn
bam pi”
pin utovare
utövare av fria pIOfCSSIOIleI‘
professioner snarast rot
rör
Sig
sig
i
riktning
mot
medelkias~
medelklas'
'
'
sern as
fraktioner, medan

barnen tiii
till gymnaSie—
gymnasie- och hogskolelirare
högskolelärare oftare
..n
nva
nya
narmar Sig
sig den etabierade
etablerade smibourgeoisien.
småbourgeoisien.
.
.. . .
1 8 . Effekten av den soc1aia
sociala banan ar
1i Sin
sin tur en visentiig
väsentlig dimension av
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uppfatt—
pa dispositionerna och uppfattnedatgﬁende har på
uppåtstigande eller nedåtgående
uppatstigande
ntgor ursprungspositionen
sistnamnda sammanhanget utgör
ningarna. I det sistnämnda
referensnivå som
horisonteﬂa referensniva
hvsbanan, den horisontella
for livsbanan,
bara startpunkten för
präglingseffekt och banlutning. Att praglingseffekt
karriärens luming.
definierar den sociala karriarens
alla de
blir uppenbart i aHa
är samma sak, bhr
trajectoire> inte ar
effekt <effet de tmjecwire>
därmed
eller samma familj, som darmed
ur samma fraktion eﬂer
då individer m:
fall d5.

politisreligiösa och politis—
för samma moraliska, religiosa
föremål for
Varit foremal
formodligen
förmodligen varit
religiösa och politiska
ställning i religiosa
prägling, tenderar att ta olika manning
ka pragling,
förhållanståndpunkter beror av olikheter i forhaﬂanskillnader i standpunkter
fragor.
frågor. Dessa skiHnader
uppstått genom att de
världen, vilka i sin tur uppstatt
det till den sociala varlden,
såtillvida att somliga
livsbanorna divergerat, till exempel satiHvida
individnella
individuella livshanorna
misslyckats med de konverteringsstrategier som
lyckats och andra misslvckats
medvernedgång. Utan tvivel medver—
undgå klassens kollektiva nedgﬁng.
att undgé
för an
hrévts
krävts for
mellan social klass och
att sambandet meﬂan
har
kar denna baneffekt starkt till act
är otydligt; genom att styra
religiosa
religiösa och politiska uppfattningar ar
världen
sociala varlden
forestallningarna
föreställningarna om den position agenterna intar i den
dess
och
vaﬂd
värld
denna
gör sig av
bild man got
också den hild
hestammer
bestämmer den ocksa
eller grupper —uppåtstigande individer eﬂer
socialt uppatstigande
till sociah
framtidg
framtida Il motsats tiﬂ
såga
vill saga
ofrälse som har sin framtid, det viH
kulturens offalse
eller kultnrens
bördens eher
dessa bordens
på
är pa
uppfinner de individer och grupper som arsig -—-- uppﬁnner
framför Sig
sin:
sitt vara, hamfér
är varje aristokratis diskurs:
nedgang
nedgång om och om igen den diskurs som ar
på en evig naturlig ordning, hyllandet av det
den essentialistiska tron pa
kulten av historien och dess
forﬂutna
förflutna och traditionen, den dogmatiska kuhen
åternämligen den iter—
är namhgen
kan hoppas av framtiden 5.1Det enda de han
ritualer,
ritualer. Dec
återupprätta deras
skall ateruppratta
väntar skaﬂ
gang
gång till en gammal ordning som de vantar
mellan social klass
sambandet meHan
fråga om samhandet
vara,19 Otydligheten i fraga
sociala valraq.19
när det
särskilt synlig nar
är sarskﬂt
och uppfattningar om religion och politik Tar
fraktionerna.I Dessa nya
medelklasserna, i synnerhet de nya fraktionerna.
galler
gäller medelhlasserna,
inpraglingseffekten,
inpräglingseffekten, eftersom lutningen hos faderns bana

bidrar till att forma

världen.
socialal varlden.
första erfarenheten av dynamisk inplacering ii. den socialaden forsta
är
uppåtstigande grupper ar
för att tro att uppatstigande
får akta sig for
19. Man far

symmetalldeles symmet—

för dessa grupper fungerar som
Även om utbildningstitlar och examina for
riska. Aven
högre grad ju
försvarsinstrument (i desto hogre
skydd mot exploatering och som forsvarsinstrument

är
när de at
också nar
så tenderar titlar och examina alltid, ocksi
är), 35
mer dominerade de air),

för distinktion och legitimering.
skydd, att fungera som instrument for

obestéimt
obestämt lokahserade
lokaliserade medelklassfraktioner ar
är skevt placerade i d
soc1ala
sociala strukturen och lever i hogsta
högsta grad upp till kannemarket
kännemärket En
fån
hlassen
klassen 1i dess helhet: samexistensen av individer med vitt shiftand)r
skiftand)r
livsbanornas spridning kan iakttagas till och med 3f
llvsbanon-Denna
liysbanor.IDenna
karnfamll]
karnfamil]

ens nivﬁ,
nivå, dar
där makama
makarna oftare ani
än i andra klasser ar
är (am?
('ämf" pla
Pla

111a
illa anpassade till varandra, inte bara i frﬁga
fråga om urspjrun
urspiun 02:1;
Oöïli
sev1.s)
sevis)
soc1al
social bana utan ocksa
också vad galler
gäller yrkesstatus och utbildnin gsni °
(vdket-bland
(vilket _bland annat medfér
medför hogkonjunktur
högkonjunktur for
för det som med dga eva
eval

g"ns
auktonserade
auktoriserade sprak
språk heter ”samlevnadsproblem” det vill framst
främst saga
Saga

problemen med honens
könens och konslivets
könslivets arbetsdelhing)
arbetsdeliiing)
Som nevi/336156
avvikelse fran
från den hollektiva
kollektiva hanan
banan (som kanske inte lutar alls)

har den 1ndividueﬂa
individuella banan effekter som ar
är omedelbart synli a Effek—
Effekterna

av den kollektiva banan som
sorn sadana
sådana uppfattas daregrnot
däregniot inte

alltld:
alltid: nar
när baneffekten piverkar
påverkar klassen eller klassfraktionen som
helhet —- det viH
vill saga
säga en samling individer med det gemensamt att de
mtar
intar en och samma position och a1är indragna i samma kollektiva bana
for
för en uppatstigande
uppåtstigande eller nedatgaende
nedåtgående klass —- kan man:
karaktarlstisk
karaktäristisk
rmsstaget
misstaget act
att hanfora
hänföra effekter (till exempel politiska eller reli iosa
iösa
gora

3.81kt61‘)
a'sikter) som i sjéilva
själva verket a1—
är resultat av kollektiva transformatiner
transformatigoner

UH
till de egenskaper som vid en given tidpunkt kannetecknar
kännetecknar klassen
Analysen kompliceras av att vissa medlemmar av en klassfraktion kan
ha
en individuell bana stick i stav
stäv med riktningen hos banan for
för
antratt
anträtt
fraktlonen
fraktionen i dess helhet; darmed
därmed inte sagt att deras praktiker skulle
vara opåverkade
opéiverkade av det kollektiva ödet
odet (man kan till exempel frå
fra a si
Si
om de hantverkare eller
eHer lantbrukare, vilkas individuella fram än
in aï
a?

tycks vara motsatsen till kollektivets
hollektivets nedgång,
hedging, ändå
ands inte
mte påvergkasgav
pavergkasgav
den).2° Men här
har måste
maste vi återigen
aterigen vara på
pa vår
var vakt mot substantialissubstantialis—
men..
menu Sålunda
Silunda kan vissa av de till en social klass knutna egenska erna
sakna både
bade verkan
verhan och värde
varde inom ett bestämt
bestamt fältfilt— inom ett av skolan
sﬁolan
som institution
mstltutlon totalt kontrollerat
kontroﬂerat område
omrﬁde kan detta gälla
galla för
for egenskaegenska—
per som otvungenhet ochförtrogenhet
och‘fortrogenhet med kulturen
kuhuren - men fa
få sin fulla
20. Man borde fréga
fråga sig om den individuella nedgangen
nedgången har samma sociala
effekter som den kollektiva. Man kan anta att den senare i högre
hogre grad än
an den
'
'
°'
°
förra
forra rättfärd'
rattfard'igar
lgar eller gynnar kollektiva
kollekuva reaktioner
reaktloner (sasom
poujadiströrelpoujadistrérel—
Sen).
sen).
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variden, eller i ett
mondana världen,
falt, till exempel i den mondäna
tyngd inom ett annat fält,

eiter
vilha efter
fardigheter vilka
{aliet med de färdigheter
fa'ltet, som i fallet
tillstånd hos féiltet,
annat tillstcind
47mm:
tiilat de franska aristokraterna att, som Marx
franska revolutionen tillät

dansmastare”.
skrev, bli ”Europas dansmästare”.

matknad
Kapital och marknad
handiade om
hara handlade
alltfor enkelt om det bara
heia vore fortfarande alltför
Men det hela
~«-faktor som
3%.
så
vagande
vägande
en
med
och
till
faktor
viss
en
ut
att byta
utstrack—
socialgrupps- och yrkeskategorin, vars effekter i betydande utsträckeiler ett
bestammer -_ eller
seknndara variabler som den bestämmer
ning beror av de sekundära
framst genom
stalle placera ett främst
upprattat index, och i dess ställe
visst redan upprättat
at i
at verksamt är
iaktoret.21 Det som är
sin struktur definierat system av faktorer.21
utmarkande konfiguration av det
omrade utmärkande
for varje område
sjalva verket en för
själva

kias—
for den konstruerade klasax konstitutiva för
system av egenskaper som är
uppsattning faktorer
heia den uppsättning
deﬁnieras av hela
sen, som rent teoretiskt definieras
struk—
omraden: kapitalets volym och strukpa praktikens alla områden:
som opererar på
alder,
kon, ålder,
over tid (dvs banorna), kön,
tur
tut vid en given tidpunkt liksom över

for
faitets specifika logik --— logiken för
at fältets
civilstånd,
civiistand, bostadsort, etc. Det är
för
for
fordras
fordi‘as
där
dar
for det slag av kapital som
pa spel och för
day står
star på
det som där
forhaiiandet
viika förhållandet
deltagande i spelet -—- som styr de egenskaper genom vilka
at
aHtid är
att
forsta det alltid
For att förstå
apprattas.22 För
mellan
meilan klassen och praktiken upprättas.22
tillater
anvanda indikatorer som tillåter
{raga om att sluta använda
at självfallet
sjalvfallet inte fråga
21. Det är
tippsattning faktorer
vasentliga i den information som en uppsättning
att man samlar
samiar det väsentliga
at den som Ludovic
for sociokulturell status är
sidan indikator för
innehåller.
innehaller. En sådan
informa—
for att ”sammanfatta” den informaLebart och Nicole Tabard konstruerat för
generatio—
hamta ur uppgifter om tidigare generatiotion om varje familj som man kan hämta
as.
alder då
modems sida, individens yrke, den ålder
pa faderns och moderns
ners yrken på
utbiidningsniva. Dock kan i7
bagge makarnas utbildningsnivå.
utbildningen
uthildningen avslutas och de bägge

papekar, inte tillskriva denna syntetiska
forfattarna mycket rikigt påpekar,
man, som författarna
”forklaringskraft” med mindre man ger en strikt statistisk
variabel någon
nagon ”förklaringskraft”
”forklaring” (se L. Lebart, A Morineau och N. Tabard:
at ordet ”förklaring”
innebörd
innebord åt

Langt
Technique de la description statistiqaes. Paris: Dunod 1977, p 221). Långt
sadana index till att
anvandning av sådana
från
fran att gynna forskningen, leder en naiv användning

sarskild konfiguration av variabler som
fragan om vilken särskild
man utesluter frågan
opererar i varje enskilt fall.

p51 så
33 vis sätter
f6rklarande faktor i samband med såväl
saval
22. Om man inte på
sattet varje förklarande
faltet, riskerar man alla slags misstag som har
den konstruerade klassen som fältet,

sin grund i att man blundar för
for att det som ”verkar” i den faktor man

Dístz'nktíonen
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system av egenskaper (bestämmande
(bestammande för
for och bestämt
bestamt av posiposi—
samma
tionen i fältet
faltet för
for kampen mellan klasserna) som alltid
ailtid har störst
storst
forklaringskraft oavsett vilket område
förklaringskraft
omrade det är
air fråga
fraga om -— matvanor
praktiker vad gäller
galler kredit eller barnantal,
barnantai, politisk uppfattning ellef
ellei
religiosa praktiker, etc -—— och för
religiösa
for att samtidigt förstå
forsta att den relativa
av
tynigden de faktorer som konstituerar detta system av egenskaper
tyngden
varierar från
fran ett fält
fa]: till annat (ibland betyder den ena, ibland den andra
faktorn mest, ibland utbildningskapitalet och ibland
ihland det ekonomiska

kapitalet, ibland kapitalet av sociala relationer, etc) -för att förstå
for
forstéi

detta behöver
behover man bara inse att eftersom kapitalet är
'ar ett socialt förhålinhallande,
iande, det vill
viii säga
saga en social energi som inte existerar och producerar
sina effekter
effektei: någon
nagon annanstans än
an inom det fält
falt där
dar det producerar och

reproducerar sig
Sig självt,
sjalvt, så
sa emottar var och en av de till klassen
kiassen knutna

egenskaperna sitt värde
varde och sin verkan från
fran de
dc för
for varje falt
fo'ilt specifika
speczfi/ea
lagarna:
lagama: i praktiken -— det vill säga
saga på
pa ett visst bestämt
bestamt fält
fait ---— är
at inte alla
aila
de till agenterna
agentema knutna egenskaperna, förkroppsligade
forkroppsligade i form av
dispositioner eller objektiverade som ekonomiska eller
eHer kulturella tilltill—
gångar,
gangar, alltid
alitid verksamma samtidigt. Varje fälts
{alts specifika logik bestämbestam—
mer
met vilka egenskaper som ar
.éir gdngbara
gd’ngbam på
pa just den marknaden, vilka

som är
at relevanta och verksamma i det aktuella
aktueﬂa spelet, och som i

förhållande
for/ad’llande till detta falt
fo'ilt fungerar som specifikt kapital och darige—
därigenom som forklarande
förklarande faktor till praktikerna. Detta betyder konkret
att den sociaia
sociala rang och specifika makt agenterna firmer
finner sig tilidelade
tilldelade
pa
på ett visst bestamt
bestämt {alt
fält framforailt
framförallt beror pa
på vilket specifikt kapitai
kapital de
- oavsett om de i ovrigt
kan mohihsera
mobilisera —
övrigt besitter den ena eHer
eller andta
andra

arten av kapital (lat
(låt vara att en viss spridningseffekt kan forekomma).
förekomma).
Detta forklarar
förklarar varfor
varför analysen avtacker
avtäcker ett samband melian
mellan klass och
betraktar beror av det system i vilket det är
'ar infogat
infogar och av de villkor under
Vilka
vilka det ”verkar”; eller helt enkelt i att man underlater
underlåter att stalla
ställa sjalva
själva iii
frål an

0m
om vad som ar
är den reella grunden for
för den ”oberoende variahelns”
variabelns” verkgan
Genom att undvika den fragan,
frågan, forutsatter
förutsätter man att det racket
räcker med att ett
samhand
samband

faststallts
fastställts mellan aå ena sidan en faktor, formad av
vad som oftast

inte ar annat an
än en indikator (till exempel utbildningsniva),
utbildningsnivå), och aå andra

den ena eller andra praktiken (till exempel svarsfrekvens pa
på fragor
frågor

sidan

om politik

eller, .pa
.på en helt annan niva,
nivå, formagan
förmågan att tillagna
tillägna Sig
sig estetiska dispositioner ,i
museibesok
museibesök eller kannedom
kännedom om musiker, etc) —
- utan att detta samband "'1
"'l Vt
313
Sia
behover
behöver forklams.
förklaras.

264

Kultursociologis/ea texter

formedling
uppstatt via förmedling
forefaﬂer ha uppstått
enskih fall förefaller
praktiker som i varje enskilt
alh efter
allt
skiftar
som
iaktorer
faktorer
av en viss faktor eller kombination av
sjalva grunden till
a1- själva
sa, är
fraga om. Att det ser ut så,
ar fråga
£5.11; det är
vilket fält
forkiarande faktoförklarande
av
system
manga
misstaget att man uppfinner lika många

falt se en
an i vart och ett av dessa fält
for att
stallet för
falt, i stället
ﬁnns fält,
rer som det finns

uppho—
varre, att man upphöannu värre,
eHer, ännu
ovriga, eller,
transformerad form av alla de övriga,
praktikfalt
pa ettvisst praktikfält
hombination av faktorer verksamma på
Viss kombination
jer en viss
konstru»
konstruvi
maste
måste
fail
fall
enskilt
varje
I
l
forklaringsprincip.
till universell förklaringsprincip.
forsta hur en viss
083 förstå
later oss
forklarande faktorer som låter
era det system av förklarande
saga hur debet
viil säga
fordeiade, det vill
a fördelade,
tillgangar och praktiker är
kiass av tillgångar
klass
kiassema
meﬂan klasserna
ogonblick av den kamp mellan
Sig i ett givet ögonblick
tei“ sig
och kredit telß
som
fungerar
praktiker
och
tiligangar
tillgångar
kiass av
dar just denna speciella klass
där
kontrakt,
avantgarde-ma eri, nobelpris, statliga
elier avantgarde-må
insatser (kaviar eller
forklarande
monster av förklarande
etch. Detta mönster
asikter, innesporter, etcö.
avancerade åsikter,

forkropp—
ar den form som det objektiverade (egendom) och förkroppfaktorer är

sjalva
a: i själva
fält. Det är
speciellafc'ilt.
detm speciella
sligade (habitus) kapitalet antar inom detta
ligger
iigger
som
verket detta kapital som definierar den sociala klassen och
saga klassade och
sarskiljande, det vill säga
for uppkomsten av särskiljande,
till grund för
tilistand
bestamda tillstånd
klassande,
kiassande, praktiker. Kapitalet representerar det bestämda
kiass blir en
got att klass
tillgangar som gör
hos systemet av egenskaper och tillgångar
vilken
avgör
avgor
förklarings- och klassificeringsprincip som
universell
universeﬂ forklarings—
fält.
tänkbart falt.
får inom varje tankbart
rang man far

Ett tredimensionellt rum
fråga om betingeln
är mest homogena i fraga
I syfte att samla de enheter som ar
säga mest homogena med
vill saga
för produktionen av habitus, det viii
ser for
elementära livsbetingelser och de betingningar som dessa
hänsyn till elementara
hansyn
fundamenbetingelser tvingar fram, kan vi konstruera ett rum vars tre fundamen—
struktur
kapitalets
volym,
tala dimensioner definieras av kapitalets
(sadan denna utveckling
over tid (sådan
utveckhng över
tva egenskapers utveckling
samt dessa två
rum—
i det sociala rumbanor
mojliga framtida
framtrader i tidigare eller möjliga
framträder
met).23
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Till .grund
cgrund för
for de primära
primara skillnaderna,
skiHnaderna, den grundläggande
grundlaggande klassklass—
u.
indelningen
indeimngen av livsbetingelser, ligger kapitalets
leapitalets totalvolym uttryckt
som
av de resurser och den makt som faktiskt går
gar att:
at; utnytt'au
utnytta
summan
sunaman
och kulturellt
kulturelh
men
även
aven
socialt
sociah
kapital. Fördelnin
Fordeinin en Jav
ekonomiskt
de olika
ohka klasserna
klassema och klassfraktionerna
kiassfraktionerna löper
loper sålunda
salunda från
fran dem sgorn är
at
mest
med både
bade
ekonomiskt
och
kulturellt
kultureih
kapital till de i
välförsedda
vaiforsedda
dessa
dessa bagge avseenden mest utblottade (jfr
(13ft diagrammet över
over det

-—

sociala
sociaia rummet pp 282-283).
282—283).. lInastan
nästan varje avseende skiljer sig medmed— lemmar
iemmar av de fria professionerna [advokaten läkare,
lakare, etc] som har hö
ha a
och hög
hog utbildning, som ofta (52,9%)
(523%)
själva
sjalva har sitt ulfuiiinkomster
inkomsper
i1 den dominerande klassen (fria professioner eller
eiler
högre
hogre
tjänstjans—
sprung
sprnng
teman), som får
far och konsumerar stora mängder
mangder materiella såväl
saval som
— fran de kontorsanställda
kulturella
kuhurella tillgångar
tillgangar -från
kontorsanstallda som har låg
lag utbildnin
ofta med bakgrund i de folkliga klasserna
kiasserna eller medelklasserna
medelkiasserna som fågi'
fag;
litet
hpet och spenderar litet och som ägnar
agnar en stor del av sin tid åtiatt
atiatt hålla
haHa
och hemmet i skick. Ännu
Annu mer skiljer sig de fria professionerna
bilen
b13611
yrkesutbildade
yikesutbildade och icke yrkesutbildade arbetare, och allra
aiha mest
frgn
fran diversearbetare
fran
och lantarbetare,
lantarhetare, som har de lägsta
lagsta inkomsterna
inkonisterna
helt
heh: saknar utbildningstitlar och nästan
nastan alla
aHa kommer från
fran de folkli
foikii g äa
klasserna (905% av lantarbetarna,
iantarbetarna, 84,50/0 av diversearbetarna.)24
diversearhetarna.)"4
" '
. .
23. En m fullständig
fullstandlg
av principerna
prmc1perna för
for denna konstruktion av
_
— presentation teorin Om
det Soda:
soda}:
0m Olika

Saga
arter
saga
after av kapital i3 deras
'
specifika egöiiilimet
eggiisiimet
oc
V1lllagar som styr ko
0c(lieil
(he; eVlu
k0 nverterin
nverterm g en mellan d essa d en
~
-. aper
.
_
,
'
°
' ’'
sociala
soc1ala energins
energms olika
°
ohka till stand en teori som lnte
Inte k an Sklllas fraﬂ
tCOI'lI'l 0
från 12601111
Om

Och kl
klasser 0011
[dagger

..

,. .
assfraktioner definierad
assfrakuoner
eC

"° '
‘'
enom 31113
sina 1inne h 3V
apital med
a-V k apltal
FW 3-V

~-och bestamd
_ gsparar vi till ett annat arbete,
bestarnd struktur —
för an:
for
att
"'"
inte ha:
här gora
'"göra analysen aV d et som ut or
g det centr ala amnet for detta arbete
.. ._
bestämd v0
hestamd
vo lym

(modigt kkomplicerad.
OHOdlgt
Omplicerad.
är
5r
åtminstone
atminstone mer synliga när
nar det gäller
galler utbild _
°"
:11 gliéliirlftépi’ng
ar et ga
"
er in
1n omst , eftersom up pgi
djäparešller
dilli‘ipairelfller
:Énšíšífišrnâ
pg].'fterna om inko
mko t
o
_'

pa
är
5r betydligt mer osäkra
oséikra än
an upjiiglisftciis'gänofri
upéEifteSSZh:
" "
glitašﬁâlâde
Eigﬁjzde
°
0csjlalvdeklarationerna)
silalvdeklarationerna)
examina. Det gäller
galler i särskilt
sarskilt hö
he
_.
d(:1 ff" foretagare
ing oc
1110111
forﬁagal'e mom
industri
indusm och handel (vilka, tillsammans med läkägrrääai
lakagrgiai eiiri
eiir:indersöknin
inderséknin å5

,,etudes des
upp d rag av Centre d(1 v
supports de publicité 1966 uppvisadš
uppvisadf ge
Se
° °
'
lä
15 sta s3

pa fragor om inkomst; jfr La distinctíon,
distinction, p 609f)
Sagnt
35m lcöliplilrsfrekvliïserna
antver are, smaforetagare inom handel och
féfzﬁ'sfrekvlinserna

lantbrukare
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nastan
doljer nästan
pa kapitalets totalvolym döljer
shiﬂnader som grundas på
De skillnader

”vetenskapliga”
for den ”Vetenskapliga”
val som för
iika väl
(for vardagskunskapen lika
alltid
aﬂtid (för

skiilnaderna mellan fraktionerna
sekundara skillnaderna
kunskapen) de sekundära

inom varje

kapital-w
kiassen definieras av den totala volymen av sitt kapitalklass: medan klassen
de
kapital
det
att
av
sa definieras fraktionerna inom klassen
innehav, så
saga genom att deras samlade kapital
stmkmr, det vill säga
oiika struktur,
besitter har olika
hansyn
kapita1.25 Att vi tar hänsyn
satt mellan skilda arter av kapital.25
oiika sätt
pa olika
fördelats
fordeiats på
—~
inte
till strukturen hos det kapital som olika grupper besitter och
raknar med den
underforstatt gjort, räknar
bara, som man alltid underförstått

dominerande
dominemnde

”f6rm6genhet” eller
”bord”, ”förmögenhet”
bestamd struktur: ”börd”,
arten av kapital i en bestämd
— innebar att vi kan göra
gora mer
1800—talet -innebär
p5; 1800-talet
”begåvning”,
”begavning”, som man sade på
av
exakta indelningar och samtidigt uppfatta de specifika effekterna
p5. olika arter
fordeiat på
ar fördelat
sjalva strukturen i hur det samlade kapitalet är
själva
galler
gäller
av kapital. Denna struktur kan till exempel vara symmetrisk (det
hoga inkomster med ett
forenar mycket höga
for de fria professionerna som förenar
för

fraga
i fråga
mycket betydande kulturellt kapital) eller asymmetrisk (som

at den
kultureﬂa kapitalet är
dar det kulturella
hogskolelararna, där
gymnasie— och högskolelärarna,
om gymnasiekapitadar det ekonomiska
foretagsledarna, där
dominerande arten, eller företagsledarna,
positio—
uppsattningar av homologa positiotva uppsättningar
far vi två
satt får
351 sätt
Pa så
let dominerar). På
beroende
ar
ner. Vi har åa ena sidan de fraktioner vilkas reproduktion är
oversta
den översta
pa
på
nedarvt:
nedärvt:
at
är
av det ekonomiska kapitalet, som oftast
hantw
mellannivan hant»
pa mellannivån
handelz", på
storforetagare inom industri och handeln,
nivan storföretagare
nivån
avsag vi att finna ett enhetligt
hjalp av denna modell avsåg
25.. Med hjälp

och systematiskt

ocksa
svﬁrigheter, varav den mest uppenbara, som också
s'att att handskas med vissa svårigheter,
sätt
se La
1974,
Paris
Frangais,
Français,
des
culturelles
Pmtiques
Pratiques
(jfr
andra ofta noterat

later sig observeras verkar skifta
at att de hierarkier som låter
distinction, p 610), är
distínction,

galler
tillgangar man betraktar. Detta gäller
p51 vilka praktiker och vilka tillgångar
beroende på
foretaga~
företaga~
mot
stir
står
tjansteman
tjänstemän
hogre
högre
dar
där
klassen,
bade inom den dominerande
både

pa
tj'ansteman på
dar tjänstemän
där
re inom industri och handel, och inom medelklasserna,

mellanniva kontrasterar mot hantverkare eller handlare. Att hierarkierna
mellannivå

inte

relativis—
for den relativisstod för
framsta som ett argument till stöd
verkar stabila har kunnat framstå
— men bara så
lange man inte
sa länge
klasser
i
sociala
indelningen
mot
kritiken
tiska
karaktaren av gruppers
rider mellan karaktären
uppmarksammar det samband som råder
uppmärksammar
aga en
{ran att äga
skillnad från
till
teatern
p51
på
g5
gå
att
ex
(t
_(t
tillgingar
praktiker eller tillgångar

for det kapital som samma grupper besitter.
kannetecken för
farg-tv) och kännetecken
färg-tv)
f5
ar få
undersékningar med representativt urval är
Industriforetagarna, som i undersökningar
26. lndustriföretagarna,

foretagare inom handel, deklarerar
sammanforas med företagare
till antalet och brukar sammanföras

mindre köpmän.
kopm'an. Mot dem står
star de fraktioner --— åa den
verkare och
nivan gymnasiegymnasie— och högskolelärare,
hogskolelarare,
pa mellannivån
på
mellannivan folkskolfOIIiiSkOi"
oversta
översta
relativt sett) är
'ar fattigast pa
på
ekonomiskt
'
'
"
1i 3.a 11——ocsplm
5pmsom
(nacturligtvis
6r
ör si
huvudsakhgen ar
huvudsakligen
1::e
íparšrle
beroende av
det klílmmna
kﬁltumﬂa kapítale'nvreproduktion
kapitalepz 7reprodukt10n
skaian från
skalan
fran konstnärer
konstnarer till företagare
féretagare inom industri och ha
Langs
Längs
del okar det ekonomiska kapitalet gradvis i omfattning medan dnminskar; vi kan sålunda
salunda se att den dominerande klasse fit
kulturella
at.
ar'
enligt en kiastisk struktur. För
For att klargöra
klargora detta skall
skaii V1
orgamserad
organiserad
nu,
hjalp av ett antal
hjälp
antai indikatorer hämtade
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ar
hotellsemester) som varken är
bat, hotellsernester)
med uppgifter om konsumtion (innehav av bil och båt,
arten
med
ocksa
också
sammanhanger
sammanhänger
bil
av
enstammiga: innehav
rattvisande eller helt enstämmiga:
helt rättvisande
tillgang till
batagande och hotellsemester har samband med tillgång
av yrkespraktik, och båtägande

.

.

.

av musik
musrk och ,,.intellektuella,
mtellektuella’, spel som bridge
budge eller schack än
an av litterära
litterara
intišsse
1nt1:sse
ver
samheter sasom läsning
lasnmg av Le Figøiro
Figaro littémíre
littémire eller teaterbesök.
teaterbesok.

nära nog
star i nara
omraden, står
p5. andra områden,
fritid, vars variation i sin tur, som vi kan iaktta på
en egen
av
Agandet
Ägandet
variation.
kapitalets
det ekonomiska

Tabell.I
Tabeiln Några
Négra indikatorer
indfkatorer på
pé hur
111.11“ den kulturella
kuftureffa prakti«
prakti»
"'
'

fraga
hégskolel'arare). I fråga
gymnasieﬁ och högskolelärare).
ingenjorer och gymnasieÛ
tjanstem'an, ingenjörer
hégre tjänstemän,
for högre
stadigt för

(Källa:
(Kaila: ibid)

omvänd proportion till
omvand
p5 samma ort (mindre
ocksa samband med hur stadigvarande man bott på
bostad har också
pa hur dessa i
ar det stora skillnader på
om inkomsterna är

tas av statistiken

lagre grad underskathögre
hogre eller lägre

"
ken varierar inom
11mm olika
oirka fraktioner
fraimoner av den d omm
0mm mande
erande
klassen
kiassen
tim
tjm
off
ar
Inogsk
Ifrogsk
sekt

0m inkomst kan betraktas
enkatfré’rgorna om
p5. enkätfrågorna
(andelen uteblivna svar på

p5
at stora skillnader på
pa tendensen till underdeklarering), och det är
som en indikator på
underunder—
andra
från
{ran
affarsresor (om vilka vi
affarsmaltider och affärsresor
sekundärinkomster
sekundarinkomster som affärsmåltider
tjansteman inom den privata
lärare
larare till tjänstemän
från
fran
sig
rör
ror
man
när
nar
ökar
okar
de
sökningar
sokningar vet att
foretagare.
sektorn och till företagare.

kapi—
der ekonomiska kapipa hur det
Négra indikatorer på
Tabell.
Tabeif. Några

oifka fraktioner av den dominerande
1mm olika
talet
taint varierar inom

klassen
kfassen

publici—
d’études des supports de publicipa uppdrag av Centre d'études
undersékning på
(Källa:
(Kalla: en undersökning
f)
609
p
te
té 1966, se La distinction,
forefa—
företaf6reta~ företatjm
ingeningen— tim
fria
tjm
gy o
gare,
gare,
priv
jörer
jbrer
prof
högsk
hijgsk off
lår
lér

Sekt
39kt

sekt

38

40

51

Ägande
Agande av
bil (lyx)

bar
Ågande
Agande av bår

Hoieiisemesier
Hotellsemester

44

28

21

22

8

8

14

10

12

17

21

17

ingen- tjm
iörer
jorer
priv
sekt
sekf

företafdre‘ta- företa
foretan
gare, gare,
ind
handel

Zl
2‘1

18

18

16

16

10

10
1O

38

29

29

28

34

16

20

Går
Gar på
pa teater minst
minsf
var annan eller
eiler var

tredje månad
ménad
Lyssnar på
pa
klassisk musik

83

89
69

86

88
89

88
89

75

73

Går
Gar på
pa muséer
muse’er

75

66

68

58

69

47

52

23

"70
'70

'

70

58

54

57

45

47

37

34

48

48

Har FlVl-radio
FM-radio

58
59

54

57

56

Har
Her ej tv

46

30

28

33

28

14

24

410

235

230

145

151

82

49

168

132

131

68

100

64

24

34

33

14

13

(per tusen)

26

32

Läser
Laser Le Figaro

53

Läser
Laser Le Monde

Littera/'re
Litréraire

33

32

41

36

37

36

33

(per tusen)

6

8

27

9

13

28

24

vi
v1
dessa indikatorer, kan klyftorna mellan de olika fr a ktI
kt'
Nar
.använder
.anvander
förefalla
forefalla mindre. Det
Der mesta av den kulturella konsumtione dlonemd
dlonemdl
rar
otvivelaktigt
otv1velakt1gt
ekonomisk kostnad; mer eller mindre täta
tata teaterbesök
teaterbesok sammanhän
sammanhan g :11
1: exempe
mel _
sig
srg en
vis
vrs inte
mte bara med utbildning utan också
ocksa med
rned inkomst. Vidare kan a ar
Som
80m

pa
Uteblivna svar på
frågor
frégor om inkomst

54

20

15

fria
prof

Går
Gar på
pa konstkonst—

12

Medianinkomst
(tusen francs)

handel

Läsning
Lésning av böcker
booker
utan ankn t yrkesutöv
utov 15 tim el mer
mar
per vecka

utställningar
utstallningar

Ägande
Agande av
hosted
egen bostad

ind

gvo

nar vi ordnar de olika fraktionerna efter deras innehav av
omvanda när
ar den omvända
Hierarkin är
{ran
inﬂytande från
ordningsfoljden uttrycker inflytande
fa omkastningar i ordningsföljden
(Nigra få
kulturellt
kulturellr kapital. (Några
och

atfoljande skillnader i kulturutbud,
sekundära
sekundara variabler som bostadsort, med åtföljande
ﬁr
oppnar.) Den differentieringen som är
mojhgheter som inkomsten öppnar.)
inkomst, med de möjligheter

ekono—
-—- litterart, naturvetenskapligt, ekonoknuten till innehavet av olika arter av kapital litterärt,
ha mer
sig
uppger
ingenjörerna
ingenjérerna
att
act
miskt-politiskt
miskt—politiskt -—- visar sig i synnerhet i det faktum

eller hifi-anläggningar
hiﬁ~anlaggningar användas
anvandas på
pi mycket olika sätt
satt t expflörmimlr
effigrramlr
FIM-mottagare
FM—mottagare
dansmusik
dansmusd: eller klassisk musik, vilkas värde
varde
inom
hierarkin
av,
mö°li
moh
:tt
aEltt y"Ssrda
y"ssrda_—
till
trll
kan variera lika mycket som värdet
vardet av de skilda formerria
formerda
föraiäïr'l
$61,312”?
ningsområden
nmgsomraden
eller for teater. Om vi ordnar de olika fraktionerna hierarkiskt efter det intressrånd:
intressreltudg
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Nar nu funnit att det ekonomiska kapitalets fördelningsstruktur
När
fordelningsstruktur
..u
v1
vi
ar omvänt
omvant symmetrisk till det kulturella kapitalets fördelningsstrukfordelningsstruktur, kan
han vi ställa
stalla frågan
fragan om det hierarkiska förhållandet
forhallandet mellan dessa

lasning av allt mer
035 i riktning mot läsning
ror oss
lasning och rör
agna skilda slag av läsning
Sig ägna
uppger sig

utbild—
ar knutet till utbildundersokningar vet är
fran andra undersökningar
nagot som vi från
sällsynt litteratur -— något
sallsynt
—~

35.
hogst upp i den kulturella legitimitetens hierarki så
he: hemma högst
ningsnivå, och som hör
ningsnivﬁ,
pa
på
grundad
hierarki
en
i
Sig sin plats
narma sig
sjalva verket att närma
tenderar fraktionerna i själva
-

två
tva

läsvanor nedan).
over lasvanor
deras innehav av kulturellt kapital (se tabellen över

Enquétes realisées
5072 public. Enquêtes
thécitre et son
Le tkéâtre
marke till (SEMA: .Le
lagga märke
Vidare kan vi lägga

overrepresentatiow
Ministére des affaires culturelles. Paris 1966, tabell 215a) att överrepresentatio[6 Ministêre
pour le

pa olika teatrar
hogskolelarare (och studerande) bland publiken på
nen av gymnasie- och högskolelärare
uppfattas som
som
pjaser
pjäser
eller
avantgardepjaser,
fran avantgardepjäser,
ror oss från
nar vi rör
stadigt minskar när
\okar
»ökar
overrepresentation
överrepresentation
fraktioners
andra
som
sidana, till klassisk teater, samtidigt
sådana,
~— tyvärr
-blandas
tyvarr
professioner
fria
av
medlemmar
tjansteman,
hogre tjänstemän,
(foretagsledare, högre
(företagsledare,
ror oss
fran klassisk teater rör
Vi från
n'ar vi
an mer uttalat när
dessa samman i statistiken). Detta blir än
publik
sin
av
fjérdedel
fjärdedel
en
och
tredjedel
en
mellan
till boulevardteatern, som rekryterar
klassen.
dominerande
den
inom
fraktionerna
{ran de minst ”intellektuella”
från

oiika
klaseens olika
mom den dominerande klassens
Lésvanor inom
Tabell. Läsvanor

Waktioner
fraktioner
_

(Kalla: ibid)
gy o
hogsk
högsk
lér
lär

tjm
off
sekt

fria .,
prof

tim
ingen— tjm
ingenpriv
jörer
jorer
sekt

foreteföreta- företaﬁbreta—
gare,
gare,
handel
ind

iL
deckare

25 (6)

29 (1)

27 (4)

28 (3)

29 (1)

27 (4)

25 (6)

éventyrsromaner
äventyrsrornaner

17 (7)

20 (3)

18 (6)

24 (1)

22 (2)

19 (4)

19 (4)

44 (4)

47 (2)

49 (1)

47 (2)

44 (4)

36 (6)

27 (7)

kons’tbocker
konstböcker

28 (2)

20 (3)

31 (1)

19 (5)

20 (3)

17 (6)

14 (7)
42 (7)

59 (5)

62 (3)

62 (3)

45 (6)

13 (3)

12 (5)

13 (3)

15 (2)

10 (7)

12 (5)

15 (1)

12 (2)

9 (4)

7 (5)

10 (3)

5 (6)

4 (7)

ekonomi

10 (1)

8 (3)

5 (6)

7 (5)

9 (2)

8 (3)

5 (6)

naturvetenskap

15 (3)

14 (4)

18 (2)

21 (1)

9 (7)

10 (6)

11 (5)

filosofi
politik

64 (2)
20 (1)

l1

stock (se tabellen
tahellen över
over variationen i socialt utsprung nedan): nar
när vi ror
rör

oss fran
från foretagare
företagare inom lndustrin
industrin tlll
till gymnasle—
gymnasie- och högskolelårare
hogskolelarare
Tabell. Variationer i socialt ursprung
umpmng för
“161‘ medlemmar av
den dominerande
dommerande klassen,
Hansen, fördelade
fordelade på
pé klassfraktio~
kiaesfrakﬁow
ner.
ner,
'

' '‘
"
INSEE'S undersökning
(Källa:
(Kélla: lNSEE's
undersokning "Formation -— quallfication
quallflcan pr of essionnelle
essmnnelle 1970,
_,
. I.
-

historiska
beréttelser
berättelser

romaner

1i
i1
i3!

hieriarkiserande
hlerarkiserande principer (utan att
at: för
for den skull glömma
glomma att denna

hierarki
h1erarln ständigt
standigt är
"air föremål
foreméil för
for kamp och att det kulturella kapitalet
under vissa konjunkturer, som ii. Frankrike idag, kan vara en av de
hetmgelser som måste
betingelser
maste vara uppfyllda för
for att man skall vinna
Vinna tillträde
tilltrade
tlll kontroll över
till
over ekonomiskt kapital). Som indikator på
p5. styrkelä
styrkela et
mellan de två
tva dominansprinciperna kan vi välja
valja hur vanligt det är
'ar gatt
fran en generation till en annan förflyttar
från
forflyttar sig mellan fraktionerna
fraktionema
man
For att fastställa
faststalla hur sällsynt
sallsynt en viss position är
111 (eller, vilket är
ar samma
honsvartillganglig den är),
hursvårtillgänglig
51"), kan vi undersöka
undersoka familjeursprunget
sak,
for
innehavare: hur många
manga som kommer ur den härskande
harskande
posmonens
positionens
klassen i1 dess helhet och hur många
manga som
sorn kommer ur fraktionen i frå
fra a
lI båda
bada fallen överensstämmer
overensstammer den hierarki vi
vi. på
pa så
31. sätt
satt erhåller
erhaller tämglitamgli:
gen val med den hierarki som har det ekonomiska kapitalet
kapltalet som måttmatt-

68 (1)

dish/7017.0“! p 608)
m
111 La d/Sïmcﬁonl

företaforeta— företaforeta-

Fader:

gare,
1nd
md

gare,
handel

33,5
sas

2,8

tjm

gygy— o

jorer
jörer

off
sekt

hOQSk
högsk
Iér
lär

2,3

6,1

4,4

1i 5s

1 8

5 O
0

foretagare,
företagare, industri

1,9

31,0

foretagare,
företagare, handel

1,9

31,0

—
-

1 8

5 0

08

fria professioner

0,6
l0,6

0,9

20,0
20,8

09

24

7’7
7,7

6,4

6,7

23

4 6

9,9

13 2

14- 2

7I6

2,9

27

03

61

41,5

31,4

28,7

28
28-2
-2

ingenjorer
ingenjörer

—
-

«—

yénstemén,
tjänstemän, off sek‘tor
sektor

1,9

3,3

yrkesutoVw
sekundara variabler, dvs med arten av yrkesutövdessa genrer har samband med sekundära

skolelérare
skolelërare

tj ansteman
hogre tjänstemän
for högre
forklarar siffrorna inom parentes för
ning eller utbildning (vilket förklarar
ingenjörer).
ingenjorer).
for
foretagare respektive för
inom privat sektor och företagare

ingeningen—

prof

_,

tendensen. Siffrorna
For varje litteraturart har vi ii. halvfet stil angivit den starkaste
För
hansyn
inte tagit hänsyn
har
Vi
fraktionerna.
mellan
rangordnlngen
rangordningen
anger
inom parentes

for
dar intresset för
lasning av ekonomisk och naturvetenskaplig litteratur i de fall där
till läsning

fria

-

08

'

gymnasie—
gymnasie- 0
o Mg
höghela klassen

-

0,6
38,5

—
38,0
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familjebak—
savai andelen medlemmar av varje fraktion med familjebakminskar såväl

familje—
kiassen som andelen individer med familjegrund i den dominerande klassen

gar
tillhor. En markerad skiljelinje går
si'alva tillhör.
bakgrund i den fraktion de själva

professio—
handei, fria professio(foretagare inom industri och handel,
ovre (företagare
tie övre
mellan de tre
meilan
offent—
tjansteman inom offent(ingenjorer, tjänstemän
lagre fraktionerna (ingenjörer,
ner) och de tre lägre
hogskolelarare).
sekton gymnasie- och högskolelärare).
lig sektor,
oiika
invanda att de olika
anv'andandet av dessa indikatorer kan man invända
Mot användandet
over sin
kontroli över
utstrackning har kontroll
fraktionerna i ytterst varierande utsträckning
”infodda”
”infödda”
andelen
stora
den
sa att
sociala reproduktion; det kan vara så
atminsto—
(eiler åtminstodessa fraktioner (eller
att
an
än
annat
uttrycker
inte
foretagare
företagare
eiler
eller
formedhng
förmedling
utan
att
formagan
ne en del av deras medlemmar) har förmågan
nasta generation. lI
overfora sin makt och sina privilegier till nästa
hontroil överföra
kontroll

privile—
exhlusiva privileformaga ett av de mest exklusiva
at“ just denna förmåga
sialva verket är
själva

{exhal—
met frihet i förhålskanker mer
gierna, ett privilegium som, eftersom det skänker
nodvannödvänmindre
hiir
blir
somliga
for
för
gor att det
tiH skolans domslut, gör
iande till
lande
kulturella investeringar som andra,
sadana
sådana
med
tvingande
och
digt
repro—
for sin reproav
"at beroende utbildningssystemet för
hallet är
vilka helt och hållet
a]:
fraktionei“ som är
air att de fraktioner
kiara sig utan. Faktum är
han klara
duktion, inte kan
met i
jamforelsevis mer
benagna att investera jämförelsevis
a1” benägna
hultureﬂt kapital är
pa kulturellt
rikast på
gor
kuiturelia praktiker som gör
sadana kulturella
for sina barn och sådana
sadan utbildning för
sådan
exkiusivitet, medan de fraktioforstarker sin eXklusivitet,
ei‘ler förstärker
sjaiva bevarar eller
att de själva

investe—
kulturelia investeasidosatter kulturella
pa ekonomiskt kapital åsidosätter
ar rikast på
ner som är
inves~
ekonomiska
for
för
forman
förmån
till
ringar och investeringar i utbildning
for
hogre grad för
galler i mycket högre
forhaﬂningssattet gäller
senate förhållningssättet
teringar. Det senare
for den nya bourgeoisie av
in för
handei än
inom. industri och handel
foretagare inom
företagare
hka
tjansteman inom den privata sektorn som bekymrar sig lika
hogre tjänstemän
högre
utbildningsomradet
pa utbildningsområdet
gora ”rationella placeringar” på
mycket om att göra
omradet. De fria professionerna (i synnerhet
ehonomiska området.
pa det ekonomiska
som på
formeina
bada formerna
vaiforsedda med båda
ar- relativt välförsedda
,och advokater), som är
lakare och
läkare

for att
alltfor litet integrerade i det ekonomiska livet för
av kapital men alltför
dar, investerar i sina barns utbildning men
rorelse där,
satta sitt kapital i rörelse
sätta
sadan konsumtion som kan symbolisera att
ocksa och i synnerhet i sådan
också
kultureﬂa medel att anpassa sig till den
materieila och kulturella
hesitter materiella
man besitter
tillförsäkdärigenom kan tillforsak~
levnadskonstens regler, och som darigenom
borgerliga ievnadskonstens
umoch um—
relationer
kontakter,
av
kapital
ett
kapital :
ra en ett socialt leapiml:

gangeskretsar
gängeskretsar varifran
varifrån man vid behov kan hamta
hämta erforderligt ”stod”,
”stöd”,
ett anseendets och respektabilitetens kapital som ofta ar
är oundgangligt
oundgängligt
for att vmna
vinna och behaﬂa
behålla det respektabla samhaﬂets
samhällets fortroende
förtroende —---—- och
darigenom
därigenom en krets av kiienter
klienter ~— och som kan ge utdelning i exempel-

v13
vis en politisk kairiari
karriära

Efter-som
Eftersom utbiidningsframgangen
utbildningsframgången huvudsakligen beror pa
på det arvda
ärvda kulturella kapita»
kapitalet och pa
på benagenheten
benägenheten att investera i utbildningssystemet (och eftersom denna
benagenhet
benägenhet ar
är storre
större hos individer och grupper ju mer fullstandigt
fullständigt dessa 'ar
är beroende
av
Iav utbildningssystemet for
för att uppratthalla
upprätthålla och forbattra
förbättra sin sociala position), kan
kan. vi

forstéi
förstå varfor
varför andelen studerande fran
från fraktionerna med mest kulturellt kapital okar
Ökar
nar
när vi forﬂyttar
förflyttar oss uppat
uppåt i den specifikt utbildningsmassiga
utbildningsmässiga (med hansyn
hänsyn till t ex
tidigare goda skolresultat) hierarkin av utbildningsinstitutioner, och nar
når sitt max-

imum inom den institution, Ecole Normale Supérieure,
Sapérieare, som har till uppgift att repro—
reprogymnasielärarkåren. Il sjalva
ducera gymnasieiararkaren.
själva verket Jar
är den hogre
högre utbildningens institutioner, i

likhet med den dominerande klass vars reproduktion de bidrar till, organiserade enligt
tw‘i
två motmtm
motsatta biemrkiseringsprmciper:
bierarkiseringsprz'nczper: det firms
finns en hierarki som dominerar inom
utbildningsinstitutionen och en som dominerar darutanfor.
därutanför. Den forstnamnda
förstnämnda hierar—
hierar- enligt vilken institutionerna rangordnas efter utbildningsinterna kriterier samt
kin —
(vilket air
är korrelerat till de utbildningsinterna kriterierna) efter hur stor andel av deras
elever som tillhor
tillhör de med kulturellt kapital mest Valforsedda
välförsedda fraktionerna -- star
står i
-

diametral mots'attning
motsättning till den hierarki som dominerar utanfor
utanför utbildningsinstitutio—
utbildningsinstitutionen; dar
där rangordnas de olika institutionerna allt ef’ter
efter andelen av deras clever
elever med
ur3prung
ursprung i de p5.
på ekonomiskt kapitai
kapital eller makt rikaste fraktionerna, samt efter vart de
olika utbildningarna leder, med positionen inom det ekonomiska kapitalets hierarki

och yrkesgruppens makt som mattstock.
måttstock. Om de dominerade fraktionernas barn tidvis
an
än mind’re
mind/re representerade inom de for
för tillf'allet
tillfället hogst
högst placerade institutionerna (sasom
(såsom
ENA [Ecole Nationale
Nattonale d’Administmtion]
clJAclmínz'stratíon] eller HEC [Ecole
[École des
Hautes Etudes
a'es Holmes
Etades ComCornmercialesD
merciales]) an
än man haft anledning att vanta
vänta mot bakgrund av deras tidigare skolfram—
skolfram-

gangar
gångar och mot bakgrund av dessa institutioners placering i den utbildningsinterna
hierarkin, 5a
så beror det forvisso
förvisso pa
på att sadana
sådana institutioner uppratthaller
upprätthåller en Viss
viss distans

till de rent utbildningsinterna kriterierna. Men det beror ocksﬁ
också p5
på att den utbildnings- 35,
interna hierarkin got
gör sig alltmer gallande
gällande och utesluter andra kriterier —
så act
att man t ex
valj
väljer
er U177?
läsa naturvetenskap vid Ecole
Ulin Sciences [att lasa
École Normale Sepérieure,
Sapérieare, rue d’Ulm]
d3Ulm]
heHre
hellre an
än Ecole Polytechnique
Polyteclániqae eller universitets filosofiska fakultet hellre in
än Science P0
Po

[Institut d’
cl” Etudes
Etaa'es Politiqaes] —- ju mer totalt man 'ar
är beroende av utbildningssvstemeta
utbildningssystemet.
lärarbarn.
är ailra
allra mest fullkomlig hos lararharn.
för andra hierarkiseringsprinciper ar
(Blindheten for

framgång med
böjda att identifiera all framgang
Hela deras familjeuppfostran har gjort dem bojda
skolframgang.)
skolframgång.)
- Kultursociologi
10 —

"
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nivi.
pi medelklassernas nivå.
kiastisha struktur kan iakttagas på
Samma kiastiska
kapitalets
okar det ekonomiska
hulturella och ökar
dir minskar det kulturella
Ocksi där
Också
for medelstora
folkskollirare till ledare för
frin folkskollärare
rot oss från
nit vi rör
volym när
mellannivi,
pi mellannivå,
tjinstemin på
foretag inom industri och handel, medan tjänstemän
företag

ir
formedlande position som är
kontorsanstillda, intar en förmedlande
tekniker och kontorsanställda,
pi nivån
nivin
tjinsteminnens på
hogre tjänstemännens
ingenjoternas och de högre
homolog med ingenjörernas

ovanför. Hantverkare och konsthandlare lever visserligen av vinsterna
ovanfor.
smiforeta—
nira andra småföretasitillvida nära
stir såtillvida
frin tillverkning och handel och står
från
jimforelsevis betydande
frin dessa genom sitt jämförelsevis
gate, men skiljer sig från
gare,
smi—
nitmar‘e den nya smånärmare
dem
for
innehav av kulturellt kapital, vilket för
rela—
utovare i relasocialvitdande yrken, vilkas utövare
Hilso- och socialvårdande
boutgeoisien. Hälsobourgeoisien.
intar
klassenzg,
klassenzß,
dominetande
dominerande
den
utstrickning rekryteras ur
hog utsträckning
tivt hög
litt kantring mot det kulturella
frinsett en lätt
en mellanposition som, frånsett
ir praktiskt taget homolog med de fria professionernas
kapitalets pol, är

socialvirdande yrkena de enda
hilso— och socialvårdande
it de hälsonivi är
Pi sin nivå
position. På
lon
bata lön
lria professionerna i vissa fall mottar inte bara
som i likhet med de fria
naturalorminei.
iven naturaförmåner.
utan även

omedelhart att homologin mellan den dominerande klassens
set omedelbart
Vi ser
it
bigge strukturerna är
forklaras av att bägge
tum förklaras
medelhlassernas rum
rum och medelklassernas

igare och
bida fallen kan vi se hur ägare
principet. l båda
produkter av samma principer.
vatandra: åi ena sidan de som besitter fast egendom
stir mot varandra:
icke«igare står
icke-»ägare
pi landet eller i staden eller
hat egendom på
iger sin bostad, har
(som äger

i1: barn
iritid och ofta är
foga fritid
ildre, disponerar föga
ir äldre,
värdepapper), som ofta är
virdepapper),
i
å
andra
lantbrukaie,
lantbrukare,
och
jordigare
jordägare
sjilvigande
ellet självägande
foretagare eller
till företagare
uthild—
flamfor allt med utbildii välförsedda
villotsedda framför
egendomslosa, som är
sidan de egendomslösa,
lone—fralctionema av löneningskapital och fritid, och med ursprung i fraktionerna
athetarklassen. Det
ellet i arbetarklassen.
over- eller medelklasserna eller
anstillda inom överanställda

exem—
it -—— exemframlor allt skiljer innehavare av homologa positioner åt
som framför
smi—
hogskolelirare, eller smågymnasie— och högskolelärare,
frin gymnasiefolkslcollitare från
pelvis folkskollärare
~—
de
volym
stor
ir
är
l1111‘
hur
handel
inom
storforetagare
frin storföretagare
handlare från
kapital~
dominetande i deras kapital»
it den dominerande
hesittet av den art av kapital som är
besitter
-

karaktiriseras av att de rekryterar
socialvirdande yrkena karaktäriseras
hilso- och socialvårdande
28. De hälsoﬂesta fall kommer ur de folkliga klasserna och kvinnor som till
män som i de flesta
min
tvi histogrammen
hogre klasserna (jfr de två
stor del' (25%) har sitt ursprung i de högre

282—283)..
socialvirdande yrken mitt i schemat pp 282-283).
hilso- och socialvårdande
for hälsoför

sttuktur. Det är
struktur.
it med andra ord
0rd fråga
friga om gradskillnader mellan indivi-

der som är
it ojämnt
ojimnt utrustade
uttustade med samma knappa resurser.
tesurser. En del av
egenskaperna hos de lägre
ligre positionerna (och därtill
dirtill hörande
horande disposidisposi~
tioner hos deras innehavare) beror på
pi att lägre
ligre positioner objektivt
refererar

till motsvarande positioner på
pi en högre
hogre nivå
nivi och tenderar att

orientera sig mot och pretendera på
pi dessa. Det kan iakttas särskilt
sirskilt
tydligt hos den lönearbetande
lonearbetande småbourgeoisien,
smibourgeoisien, som med sina

asketiska dygder och sin goda kulturella vilja —--- manifesterad på
pi alla

sitt: kvällskurser,
sätt:
kvillskurser, införskaffande
inforskaffande av bibliotekskort, samnpptinkliga
upptänkliga
lingar av ett eller annat slag *— ger mycket klart uttryck för
hngar
for sin strävan
strivan
att höja
hoja sig till en högre
hogre position; en strävan
strivan som är
it det objektiva ödet
odet
lot dem som intar den lägre
för
ligre positionen och som visar upp det här
hir
slaget av dispositioner.29
For att mer fullständigt
För
fullstindigt förklara
forklara skillnaderna i livsstil -—-ii sy’nnerhet
synnerhet
—med avseende pi
på kultur mellan olika fraktioner, måste
miste vi ta hänsyn
hinsyn
-

till hur de ärfördeltide
irfo'rdelade i det
def social:
socialt loiemvoeisemde
hierarkisemde geogmfiska
geografiska rammetw
rummet.

En
Fn gtupps
grupps chanser att tilligna
tillägna sig en speciell klass av vilket som helst
29. For
För att si
så fullstindigt
fullständigt som mojligt
möjligt rekonstruera de sociala betingelserna
for
för produktionen av habitus miste
måste vi ocksi
också ta hinsyn
hänsyn till den sociala banan
hos den klass eller klassfraktion agenterna tillhor.
tillhör. Den framtida kollektiva
banans sannolika lutning styr progressiva eller regressiva dispositioner med
avseende pi
på framtiden. Vi miste
måste ocksi
också rikna
räkna med hur det kapital som irvts
ärvts
frin
från dels faderns, dels modems
moderns slikt
släkt utvecklats under flera generationer; en
utveckling som lever vidare i habitus och dirigenom
därigenom medfor
medför skiktningar till
och med inom si
så pass homogena grupper som klassfraktioner. For
För att ge en

forestillning
föreställning om mingfalden
mångfalden av mojliga
möjliga fall ricker
räcker det med att påtala
pitala att den

soc1ala banan representerar en kombination av flera utvecklingar. Under
sociala
individens levnad utvecklas dels hans eller hennes samlade kapitalvolym (den
kan, mycket grovt uttryckt, vixa,
växa, minska eller forbli
förbli oforindrad)
oförändrad) och dels
volymen hos var och en av de skilda kapitalarterna (som ocksi
också de kan
beskrivas som vixande,
växande, minskande eller oforindrade).
oförändrade). Kapitalartefnas
Kapitalarternas ut—
utveckling ir
är detsamma
detsammaÅ som kapitalstrukturens utveckling (forindringar
(förändringar i
denna struktur kan (1o
dölj as av att den totala kapitalvolymen forblir
förblir konstant).
Vidare har vi samma slag av utveckling av volymen och strukturen hos det
kapital individen irvt
ärvt frin
från fadern och modern, Samt
samt skillnader i relativ vikt
mellan de olika arterna av kapital (fadern kan bidra med mer ekonomiskt och
modern med mer kulturellt, eller omvint,
omvänt, eller det kan rida
råda jimvikt),
jämvikt), skillna»

der
gir
går tillbaka pi
på far- och morforildrarnas
morföräldrarnas kapitalvolym och kapital—
kapitalstru 1:0111
tur.
1sšom
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tillgangar (chanser som kan mätas
matas i den statistiska sannoslags knappa tillgångar
sanno—
likheten för
1ikheten
for att gruppens medlemmar skall
shall Vinna
vinna tillgång
tillging till
tiii dessa
tillge‘ingar) beror på
tillgångar)
pa gruppens förmåga
formaga till
ti11 just denna specifika tillägtillag—
neise, en förmåga
nelse,
formﬁga definierad av det ekonomiska, kulturella
kuitureiia och sociala
kapital gruppen kan mobilisera
mohilisera för
for att
art materiellt
materieﬂt och/elier
och/eller symboliskt
tillagna
tillägna Sig
sig tillgingarna
tillgångarna i fraga,
fråga, det viil
vill saga
säga definierad av gruppens
position i det sociala rummet. Men gruppens chanser beror dessutom
pa
på relationen mellan aå ena sidan gruppens, aå andra sidan de knappa
tillgangarnas
tillgångarnas fordelning
fördelning i det geografiska rummet. Det ar
är en relation
som han
kan matas
mätas i termer av genomsnittligt avstand
avstånd till tillgangarna
tillgångarna eller
resurserna, elier
eller genomsnittlig forflyttningstid
förflyttningstid —- viiket
vilket beror
berör tillging~
tillgången tili
till enskiida
enskilda eiler
eller koliektiva
kollektiva trCansportmedel.30
tigansportmedel.30 Med andra 0rd:
ord: en
grnpps
grupps verkliga sociaia
sociala avstand
avstånd till vissa tillgangar
tillgångar maste
måste innefatta det
geografiska avstandet.
avståndet. Det geografiska avstandet
avståndet är
'ar i sin tur beroende
av hur gruppen at
är fordeiad
fördelad i rummet, narmare
närmare bestamt
bestämt av dessfordel—
dess-fördelning i forhaﬂande
förhållande till handelsernas
händelsernas centrum nar
när det galler
gäller ekonomisha
ekonomiska
kulturella varden,
och hultnrelia
vården, det viil
vill saga
säga Paris elier
eller storre
större regionala metro—
metropoler (det ar
är exempelvis vaikant
välkänt att vissa yrkeskarriarer
yrkeskarriärer medfor
medför begransningar
gränsningar i fraga
fråga om bostadsort, eftersom intradet
inträdet i yrket —- tex
inom postbanken —~—-- elier
eller avancemanget forutsatter
förutsätter en kortare e11er
eller
langre
längre forvisning).“
förvisning).” Salunda
Sålunda skuile
skulle lantbrukarnas avstand
avstånd till den
30. Man skulle behova
behöva sammanstalla
sammanställa alla de kulturella egenskaper och tilh
tillgangar
gångar som kommer individerna till del pa
på grund av deras position i det
geografiska rummet, bland annat genom det slags sociala kontakter ”um—
”umgange”)
gänge”) som gynnas av den rumsliga narheten.
närheten. Till ide
Lde egenskaper som ar
är mest
karakt'aristiska
karaktäristiska for
för sin innehavare hor
hör utan tvivel uttalet, som osvikligt pekarut hans eller hennes stigmatiserade eller ansedda harkomst.
härkomst.
31. En klass’
klass” eller klassfraktions fordelning
fördelning i det socialt hierarkiserade rum—
rummet, och i synnerhet avstindet
avståndet till ekonomiska och kulturella ”centra”, ar
är
inte bara ett uttryck for
för dess position i det sociala rummet, utan dessutom 35.
så
gott som alltid ett uttryck for
för klassens eiler
eller klassfraktionens inre hierarkier.

Nar
När exempelvis en sekundéiranalys
sekundäranalys av INSEE’S
INSERS fritidsundersokning
fritidsundersökning fran
från
1967 for
för samtliga socialgrupps—
socialgrupps- och yrkeskategorier visar pa
på ett samband

mellan storre
större bostad‘sort
bostadsort (en god indikator pa
på det kultiirella
kulturella utbudet) och mer
omfattande kulturella praktiker, 35
så sammanhanger
sammanhänger sadana
sådana samband sakerli—
säkerligen delvis med att den skenbara homogeniteten hos de kategorier som
anv'ants
använts doljer
döljer skillnader (till och med inom kategorierna sjalva)
själva) vilka varierar
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legitima kulturens tillgångar
tillgangar inte vara så
séi ofantligt om inte det avstånd
avstand
som svarar mot deras magra kulturella kapital förlängdes
forléingdes av det geogeo—
grafiska avstånd
avstand som är
at ett resultat av den för
for denna klass
kiass karaktäriskaraktaris~

tiska spridningen i rummet. På
Pa samma sätt
satt sammanhänger
sammanhanger utan tvivel

manga observerbara skillnader
många
skiilnader mellan
meilan praktikerna
praktikerna(kulture11a
(kulturella och andand—

ra) hos skilda fraktioner av den dominerande klassen
kiassen med hur fraktiofraktio~

nerna 'är
'ar fördelade
fordelade på
pa bostadsorter av olika storlek: motsättningen
motsattningen
mellan
meﬂan ingenjörer
ingenjorer och tjänstemän
tjansteman inom privata sektorn åa ena sidan och
företagare
foretagare inom industri och handel åa den andra beror delvis
deivis på
pa att fler
Her
bland de förstnämnda
forstnamnda är
ar parisare och tillhor
tillhör tamligen
tämligen stora företag
foretag
(bara
(hara 7% av tjänstemännen
tjanstemannen inom privat sektor arbetar i företag
foretag med
1--5
1~——5 anställda,
anstailda, 34% arbetar
Tarbetar i medelstora företag
foretag och 40% i företag
foretag med

mer än
an 50 anställda),
anstallda), under det att flertalet
ﬂertaiet bland de senare
senate leder
mindre företag
foretag (enligt SOPRES)
SOFRES’ [Société française
frangaise dßenquête
d’enquéte par son»
dages, se La distrnction
distinction p 609 f] undersökning
undersékning 1966 av ”Affaz'res
”Affaires et
er

cadres super/tears”
supériews” har 6% av industriföretagarna
industriforetagarna mellan
melian 1 och 5

anställda,
anstaﬂda, 70% mellan 6 och 49 anställda
anstallda och 24% mer
met än
an 50 anställda;
anstailda;

motsvarande siffror för
for företagare
foretagare inom handel
handei är
at 30% , 42
42%
% respektirespekti—
ve 12%) och är
ar bosatta utanför
utanfor Paris, ja till och med på
pa landsbygden
(enligt 1968 års
ﬁrs folkräkning
folkrakning bor 22,3 % av industriföretagarna
industriforetagarna och
15,5% av företagarna
foretagarna inom handel i landsortskommuner och 14,10/0

respektive 11,8% i kommuner med färre
farre än
an 10 000 invånare).
invanare).
Den representation vi på
pa så
3a sätt
satt erhåller
erhaller skulle inte vara så
5a svår
svar att få
fa
accepterad om den inte förutsatte
forutsatte en brytning med den spontana

representationen av den sociala
sociaia världen,
varlden, sammanfattad av metaforen
”den sociala stegen” och frambesvuren i vardagsspråkets
vardagsspréikets användning
anvandning

av ”rörlighet”,
”rorlighet”, ”uppåtstigande”
”uppatstigande” och ”medflyttning”
”nedflyttning” ; samt en inte

mindre djupgående
diupgaende brytning med hela
heia den sociologitradition som, när
nar
den inte (som exempelvis forskningen om ”social mobilitet”) nöjer
noj er sig
Sig

med att outtalat göra
gora den endimensionella representationen av det
sociala
sociaia rummet till sin, i stället
stallet på
pa föregivet
foregivet vetenskapligt manér

snickrar vidare på
pa samma representation genom att reducera den
med bostadsortens storlek, i synnerhet skillnader i fråga
fraga om agenternas
innehav
mnehav av kulturellt kapital.

——____—__—______t_n
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kontinuum av abstrakta strata (upper middle class,
siiren till ett kontinuurn
sociala sfären
lower middle class, etc), skapade genom den aggregering av skilda arter
sikraste
nir man konstruerar index (det säkraste
tilliten när
av kapital som blir tillåten
strukturer)”. Konstrukundersoka strukturer)32.
sitter att spoliera alla chanser att undersöka
sättet
lineira, homogena och endimensionella
tionen av den kontinuerliga, lineära,
fortithierarhin förutidentifierar den sociala hierarkin
vanligen
serie med vilken man
projice—
projicesidan
sådan
En
pi en axel.
virlden projiceras på
sitter att den sociala världen
sätter
sirdeles
operation (och särdeles
svirgenomiorbar
svårgenomförbar
ytterligt
forutsitter en
ring förutsätter
de
redncera
reducera
i
att
bestir
genomfors omedvetet), som består
riskfylld om den genomförs
itt—
miter exempelvis mots ättskilda kapitalarterna till en enda skala. Man mäter
hogskolelirare
högskolelärare
eller
gymnasie—
industriforetagare och gymnasieningen mellan industriföretagare

mitt som
folkskollirare) med samma mått
(eller mellan hantverkare och folkskollärare)

tjinstemin och
hogre tjänstemän
foretagare och arbetare (eller mellan högre
den mellan företagare

for denna abstrakta
firms en objektiv grundval för
kontorsanstillda). Det finns
kontorsanställda).

honmojligheten att konstiende möjligheten
nimligen den alltidi till buds stående
operation, nämligen
gillande
tillfillet gällande
for tillfället
vertera en art av kapital till en annan, enligt för
i
styrkeforhillanden
styrkeförhållanden
siga i enlighet med aktuella
vixelkurser, det vill säga
växelkurser,
Nir vi
dern som besitter de skilda arterna av kapital. När
kampen mellan dem

iormule—
nodvindigt att formuletvidimensionellt rum blir det nödvändigt
konstruerar ett tvådimensionellt
ir en
konverterbdr/qet som är
leapitalartemds konverterbar/oet
skildd kapitalarternas
ra det postulat om de s/ez'lda

verhet
sjilva verket
for rummets reducering till en dimension; i själva
förutsättning för
forutsittning
uppticka
tvidimensionella rummet oss upptäcka
liter rekonstruktionen av det tvådimensionella
låter
funda—
fundade
tillhor
tillhör
for de olika kapitalarternas konvertering
att kursen för
Skilda klassfraktioner, vilkas
mentala insatserna i striderna mellan skilda

kapital—
ir knutna till den ena eller andra av dessa kapitalmakt och privilegier är

avgorande insats i
ir kapitalkonverteringen en avgörande
arter. l synnerhet är

domineran~
for dominans som skall vara den domineran0m vilken princip för
striden om

ir att ha
fortjinst det är
3i att Gerhard Lenski, vars förtjänst
ir utan tvekan så
Der är
32. Det
overensstimmelsen mellan
uppmärksammat problemet med den bristande överensstämmelsen
uppmirksammat

olika arter av kapital och att ha pekat ut vissa av de mest dolda bland de

utova (i synnerhet den dragning till ”liberaeffekter som kapitalarterna kan utöva
statuS), genom att
är kopplad till en kraftig decrysmllization av status),
lismen” som ir

avhinder sig
it den positivistiska ritualen att konstruera index avhänder
Sig ät
hinge sig
hänge
frarn mot (jfr G.
mojligheten att dra alla de slutsatser som hans intuition leder fram
möjligheten

Lenski: ”Status Crystallization. A Non-vertical Dimension of Social Status” ,
405-413)..
Sociological Review, XIX, 4 1954, pp 405-413).
American Sociologícal
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de (det ekonomiska, det kulturella eller det sociala kapitalet; det

sistnimnda är,
sistnämnda
it, via ett välrenommerat
vilrenommerat namn och ett brett och gediget
nitverk av kontakter, nära
nätverk
inorn klasnira förbundet
forbundet med ancienniteten inom

kiassens
sen). Denna strid ställer
stiller i varje ögonblick
6gonblick den dominerande klassens
olika fraktioner mot varandra.

Konverteringsstrategier
Reproduktionsstrategier är
ir alla de praktiker, som kan te sig
Sig mycket
olika, genom vilka individerna eller familjerna omedvetet strävar
strivar efter
att bevara eller utöka
utoka sitt kapitalinnehav och därmed
dirmed behålla
hehilla eller
forbittra
förbättra sin position i den struktur som klassforhillandena
klassförhållandena utgori
utgör.
Dessa strategier konstituerar ett system, som fungerar och forindras
förändras
som ett sidant
sådant eitersom
eftersom det producerats av en och samma enande och
genererande princip. Genom formedling
förmedling av dispositionerna med avseende pi
på iramtiden
framtiden (dispositioner som sjilva
själva ir
är bestimda
bestämda av gruppens
ohjektiva
objektiva reproduktionsmojligheter)
reproduktionsmöjligheter) ir
är reproduktionsstrategierna

beroende av, for
för det forsta,
första, volyrnen
volymen och strukturen hos det kapital
—
som skall reproduceras det vill siga
säga den ahtuella
aktuella och mojliga
möjliga framti—
framtida volymen hos gruppens ekonomiska, kultnrella
kulturella och sociala kapital
samt de olika kapitalarternas relativa vikt i gruppens kapitalstruktur «~—-och, for
för det andra, tillstindet
tillståndet (i sin tur en funhtion
funktion av styrkeiorhillan—
styrkeförhållan-

dena mellan klasserna) hos systemet av institUtionaliserade
institutionaliserade eller icke—
ickemstitutionaliserade
institutionaliserade reproduktionsredskap (sedvanor och lagstiftning
vad giller
gäller arvsritt,
arvsrätt, arhetsmarknad,
arbetsmarknad, utbildningssystem, etc). Mer exakt
uttryckt ir
är reproduktionsstrategierna heroende
beroende av det forhillande
förhållande
som vid en given tidpunkt rider
råder mellan olika gruppers kapitalinnehav
och de skilda reprodulctionsredskapen,
reproduktionsredskapen, ett forhillande
förhållande som —- genom
att lisa
låsa iast
fast betingelserna for
för hur kapitalinnehavet kan overforas
överföras till
kapital, det vill siga
säga genom att fixera den olika stora avkastning
annat
pi
på sma
sina investeringar som varje klass eller klassfraktion kan erhilla
erhålla
med hjilp
hjälp av de olika reproduktionsredskapen -—-- avgor
avgör i vilken grad
kapitalinnehavet ir
är overiorhart.
överförbart.
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eitetsom
utgot ett system och eftersom
Eitersom reproduktionsstrategierna utgör
Eftersom

tiiiw
savai systemet av reproduktionsredskap som tillm
ar- beroende av såväl
de är
reproduceras,
skaii
skall
sorn
som
kapitai
kapital
det
hos
struktnr)
struktur)
(voiyrn och
standet (volym
ståndet
eiier
tiii produktionsredskapens eller
forhaiiandet till
forandting av förhållandet
iedet varje förändring
leder
av.
av
systemet
av
en
omstm/emrering
omstrukturering
tiii
till
tiiistand
tillstånd
aktueiia
kapitaiets aktuella
kapitalets
kapitai av en viss
Kanoerteringen av ett givet kapital
reproduktionsstrategier. Konverteringen
tiiistandet
tillståndet
aktueiia
aktuella
det
tiii
till
forhaiiande
förhållande
i
(som
art
kapitai av annan
tiii kapital
art till
ran—
met räntiiigangiigt, mer
iattate tillgängligt,
at lättare
hos systemet av reproduktionsredskap är
kapitaiinne—
kapitalinnehot
hur
bestamma
bestämma
att
tenderat
tenderar
iegitirnt)
legitimt)
met"
mer
och/eiier
taheit och/eller
tabelt
omvandias.
sttuktur omvandlas.
havets struktur
sociait
forfiyttningat i ett socialt
Kapitaikonverteringarna motsvaras av förflyttningar
Kapitalkonverteringarna
pa en och samma
nagonting gemensamt med det på
hat någonting
rum som inte har

3a
studiet av så
ateriinner i studier
teaiistiska rum man återfinner
overkiiga och naivt realistiska
gång overkliga
gang
tiii
till
ieder
leder
som.
mobiiitet”. Samma positivistiska naivitet som
”sociai mobilitet”.
kaiiad ”social
kallad
kiassftaktionetnas
klassfraktionernas
och
kiassernas
klassernas
av
eiiekterna
effekterna
besktiver
beskriver
man
att
medior att man
”sociai uppstigning” medför
omvandiingar som ”social
morfoiogiska omvandlingar
morfologiska
sttukturen under
sociaia strukturen
hort att reproduktionen av den sociala
giommet bort
glömmer
aiia de
gaiier i alla
”gar i arv”; det gäller
htava att yrket inte ”gär
betingeiser kan kräva
vissa betingelser
sociaia strukturen och
behaiia sin position i den sociala
faii då
fall
da agenterna kan behålla

rangpiats
tiii positionens rangplats
knntna till
at knutna
tiiigangar som är
de egenskaper och tillgångar
iotbunden
damned förbunden
kapitai och en därmed
transieteting av kapital
tiii priset av transferering
endast till
nan befrån
overgangen
övergången
utgor
exempei utgör
betingeiserna. (Ett exempel
iotandting av betingelserna.
förändring
for att vara
betingeiserna för
tiii betingelserna
smajordbrukare till
for: att vara smäjordbrukare
tingeiserna för
tingelserna
at
är
overgangen
övergången
staiining, ett annat
tjansteinan i underordnad ställning,
statiig tjänstemän
statlig
bntiksanstaii—
icontors— och butiksanställtiii den kontorsbetingeiser till
smahantvetkarens betingelser
iran småhantverkarens
från
desu)
des.)

Deis
bada dimensioner. Dels
hietatinserat i sina båda
at hierarkiserat
tummet är
sociaia rummet
Det sociala
totaikapi—
totalkapiminsta
den
tiii
storsta till
itan den största
ioper från
hieratki som löper
hair vi en hierarki
har
tiii den dominedominetande till
itan den dominerande
iopet från
deis en som löper
taivoiymen, dels
talvolymen,
som
foriiyttningar
förflyttningar
tva former av
mojiiggor två
kapitaiarten. Detta möjliggör
rade kapitalarten.
sammlan trots att de inte
bianda samman
bruhar blanda
mobiiitetsstndiet brukar
traditioneiia mobilitetsstudier
traditionella
vertileala
forsta 'vertikala
for det första
hat för
sannoiikai Vi har
iika sannolika'O
eiiet lika
iikvardiga eller
at likvärdiga
aiis är
alls
vertikala sektor av det
nedåt inom samma vettikaia
eller nedat
uppåt eiier
forﬂytmingar uppat
förflyttningar
folkskollä(exempelvis ioikskoiiafält (exempeivis
säga inom samma fait
vill saga
sociala rummet, det viii
storföreblir storfore—
småföretagaren som biit
eller smaforetagaren
gymnasielärare eiier
blir gymnasieiarare
raten
raren som biir

tagarc),
tagare), och for
för det andra transversalaforflytmingar.
transfuersalaförflyttningar. De senate
senare i6rut~
förutsitter
sätter overgangar
övergångar iran
från ett iiiit
fält tiii
till ett annat och kan ske både
bade på
pa samma

horisonteiia nivå
horisontella
ma (som när
nae en folkskollärare
ioikskoiiatare eller
eiier hans son blir
biir mindre
handeisféretagare) och mellan
handelsföretagare)
meiian olika
horisonteiia nivåer
oiika horisontella
nivaer (när
(nay: folkskolfoikskoi—

iataren, eller
läraren,
eiier hans son, blir
hiii: industriföretagare).
industriféretagare). De vertikala
vertikaia förflyttforﬂytt—
vanligaste. De iotutsatter
förutsätter inte annat an
än en voiymfo—
volymfönmgarna‘ar
ningarnaär de vaniigaste.

randring
rändring hos den art av kapitai
kapital (utbiidningskapitaiet
(utbildningskapitalet i faiiet
fallet foikskoiia—
folkskollätaren
raren som biir
blir gymnasieiarare)
gymnasielärare) som tedan
redan tidigare varit den domine—
dominetande
rande

i det nedai‘vda
nedärvda kapitaiinnehavet,
kapitalinnehavet, det viii
vill saga
säga en forfiyttning
förflyttning

mom
inom

for
för totaikapitaiets
totalkapitalets fordeiningsstruktur
fördelningsstruktur i form av en for—
förtamen
ramen
inom graserna
gräserna
for
för
ett
speciiikt
specifikt
fait
fält
(foretagarféiitet,
(företagarfältet,
utbiid—
utbildfiyttmng
flyttning

nlngsfaitet,
ningsfältet, det administrativa faitet,
fältet, vardfaitet,
vårdfältet, etc). En transversai
transversal

forfiyttning
förflyttning daremot
däremot forutsattet
förutsätter overgangen
övergången {ran
från ett fait
fält tiii
till ett annat,

det viii
vill saga
säga att en kapitaiart
kapitalart konverteras tiii
till en annan, eiier
eller att en
underart av ekonomiskt eiier
eller kuitureiit
kulturellt kapitai
kapital konverteras tiii
till en
annan underart (exempeivis
(exempelvis konverteringen av jordegendom tiii
till indu—
indu-

strikapitai
strikapital eiier
eller konverteringen av humanistisk biidning
bildning tiii
till ett odlanodian—

de av ekonomiska intressen). Den transversala
transvetsaia förflyttningen
forfiyttningen innebär
innebat

saiedes att den ursprungliga
således
ursprungiiga kapitalstrukturen
kapitaistrukturen förändras,
forandtas, vilket
viiket är
at ett
viiikor för
villkor
for att den totala
totaia kapitalvolymen
kapitaivoiymen och positionen i det sociala
sociaia
rummets vertikalled
vertikaiied skall
skaii kunna bibehållas.
bibehaiias.
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Kafrarsoetofogiska texter
Kultursociologis/ea

svarigheterna med den
En av svårigheterna
ar att
sociologiska diskursen är
forloper
förlöper
den som alla diskurser
for att
fastän vi, för
lineärt, fastan
strikt lineart,

felforenklade och fel—
undvika det förenklade
aktiga i partiella tolkningar och
varje enpa varie
ensidiga intryck, pä
hanvi—
skild punkt borde kunna hänvipa
på ett
av
nätverket
sa till hela natverket
ingående samsätt ingé’lende
eller annat satt
det visat sig
har
Darfor
band. Därför
nodvandigt
nödvändigt att i form av ett
för att tala med
schema - som, for

möjlighet att
Saussure, ger mojlighet
komplisimultana
”framställa
”framstalla
kationer i ﬂera dimensioner” —later
erbjuda ett redskap som låter
överenstämmelsen
forsta overenstammelsen
oss förstå
å2°! ena sistrukturer:
tva
två
mellan
dan det sociala rummets struktur, ä2°! andra sidan strukturen av

livsstilarnas rum. Det sociala
två fundamentala dirummets tva
ar kapitalvolym och
mensioner är
för de grupper
kapitalstruktur for
fordelar sig i detta sociala
som fördelar
rum [med kapitalets ”volym”,
på schemats vertiavlases p5
som avläses
kala axel, avses summan av eko-

nomiskt och kulturellt kapital;
med kapitalets ”struktur” eller
avléises
”sammansättning”, som avläses
”sammansattning”,
axel,
horisontella
schemats
p5
på
fördelningen mellan ekoavses fordelningen
nomiskt och kulturellt kapital.

5r ett
O a]. Det andra rummet är
Öa].

rum av symboliska egenskaper
tillgångar knutna till grupoch tillgangar
sist—
fordelar sig i detta sistper som fördelar
namnda
nämnda rum. Detta schema avser dock inte att vara alkemisdar man i en
ternas kristallkula där
enda blick kunde uppfatta allt
pa jorden. I likhet med
som sker på
matematikerna som alltid beimageríe,
handlar det de kallar imagerie,
nödbildfabrikation, som ett nodta
att
är vi frestade
vandigt ont ﬁr
vändigt
6gontillbaka schemat i samma ögonblick som vi presenterar det.
Det finns all anledning att befara att schemat skulle gynna en
lasart som reducerar homololäsart
gierna mellan systemen av differentiella skillnader till direkta
och mekaniska samband mellan
grupper och egenskaper, och att
det skulle uppmuntra den form
av voyeurism som ligger i den
objektivistiska intentionen och
ger sociologen rollen som den
på
diavulen som lyfter pa
halte djävulen
avslojar privatlihustaken och avslöjar
for sin
vets intima hemligheter för
läsare.
förundrade lasare.
forundrade
sf: exakt
göra sig en så
For
För att gora
möjligt av den teoretisbild som mojligt
måste
foreslar, maste
héir föreslår,
ka modell vi här
lag—
forestalla sig att man lägman föreställa

pa varandra
ger tre scheman pä

som om de vore transparenta

blad. Det forsta
första (héir
(här figuren
”Rummet av sociala positioner”) visar rummet av sociala
betingelser, sådana
ss‘idana dessa orga—
organiseras av den synkrona och
diakrona distributionen av kapitalvolym och av kapitalstruk(fordelning mellan olika slag
tur (fördelning
av kapital); i detta rum är
éir varje
grupps (klassfraktions) position
bestéimd
bestämd av hela den samling
karaktéiristiska egenskaper som
karaktäristiska
är relevanta i förhållande
5r
forhallande till
kapitalvolym och kapitalstruk—
kapitalstruktur. Det andra schemat visar
rummet av livsstilar, det vill sasä-

ga fördelningen
fordelningen av de praktiker
och egenskaper som är
ﬁr konstitutiva för
for de livsstilar där
déir de olika betingelserna kommer till
uttryck. Till sist: mellan dessa
tva
två scheman borde ett tredje inforas,
föras, som visar habitus’
habitus” teore-

tiska rum, det vill säga
saga rummet
för
for de generativa formler (exfor universitets- och
empelvis för
gymnasielärare
gymnasieliirare en aristokratisk
asketism) vilka ligger till grund
asketísm)
for var och en av klasserna av
för
praktiker och av egenskaper,
det vill säga
saga rummet för
for hur de
nödvändigheter och de privilenodvandigheter
privile—
gier som utmarker
utmärker de olika betingelserna och de olika positio-

nerna transformems
transfonneras till en sarsärskild och särskiljande
séirskiljande livsstilﬁiI
livsstil."‘
Bland begransningarna
begränsningarna for
för
en sadan
sådan konstruktion har den
viktigaste att gora
göra med luckor i
statistiken. Statistiken mäter
mater
konsumtionen eller till och med
inkomsterna (med undantag
för de sekundéira
sekundära och dolda profor
fiterna) och det ärvda
arvda kapitalet
-— dvs summan av individens eller familjens egenskaper
egenskapcr eller
tillgångar
än
tillgangar mycket bättre
battre an
mäter det egentliga kapitaden mater
let (i synnerhet det i ekonomin
investerade kapitalet). En arlannan begransning
begränsning är
ﬁr de ofullkomliga
analyskategorierna
som till och med för
for de relevanta kriterierna skiftar mycket i
fraga
fråga om enhetlighet, och som
néir
när det gäller
géiller foretagare
företagare inom
industri och handel inte tillläter
later en avgränsning
avgréinsning av dem
som kontrollerar sadant
sådant kapital
som kan utöva
utova makt pa
på kapitalet —- det vill säga
saga storforetagstorföretag”'”‘ De här
har presenterade schemana hirhärror
rör inte fran
från statistiska sambandsanalyser, trots vissa likheter och trots att

använt oss av olika sambandsanalyvi anvant

ser för
for att konstruera dem, och trots

att ett antal sambandsanalyser har gigi—
vit till resultat scheman över
over rum
organiserade enligt samma struktur
(inte minst analyserna av data frin
från var
vår
nedan presenterade undersökning).
undersokning).
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på noggranna
samheten. (I brist pa
indikatorer för
for de olika kategokatego—
riernas spridning har vi genom
att vertikalt, inom de yttre
gränser av vilka de definieras,
granser
på de
skriva ut benamningarna
benämningarna pa
kategorierna -—
mest
mest heterogena kategorierna
foretagare inom
lantbrukare, företagare
industri och handel, hantverka-

småföretagare inom hanre och sme‘iforetagare
—
del markerat deras ekonomisdelka och kulturella spridning.)
halla i minnet att
Man maste
måste hålla
vart schema
den position som i vårt
yrkesbeteckmarkeras av en yrkesbeteck—
ning aldrig representerar nagot
något
annat an
än mittpunkten i ett mer
eller mindre utsträckt
utstrackt rum, som

i vissa fall kan vara organiserat
som ett konkurrensfält.
konkurrensfalt.
Eftersom vi inte förfogar
forfogar
nagon undersökning
undersokning (och
over någon
över
sadan vore kanske praktiskt
en sådan
for ett och
ogenomforbar)
ogenomförbar) som för
samma representativa urval
skulle kunna förse
forse oss med alla
de indikatorer på
p5 ekonomiskt,
kapitalinkulturellt och socialt kapitalínvilnehav och dettas utveckling vil—
ka skulle behovas
behövas for
för konstrukrepretionen av en adekvat repre—
sentation av det sociala rummet, har vi konstruerat en förforenklad modell av detta rum,

med utgangspunkt
utgångspunkt i den kun-

skap vi vunnit frz‘in
från tidigare
pa grundval av
forskning och på
uppgifter hamtade
hämtade ur olika
undersokningar vilka samtliga
undersökningar
foljaktli—
utforts av INSEE och följaktliutförts
ﬁr homogena atminstone
åtminstone i
gen är
avseende p5
på hur kategorierna
konstruerats (jfr tabellerna i La
distinctíon, pp 615—624
615-624 [underdistinction,
sökningarna
nämns i det
sokningarna som namns
fortecknade
pp
förtecknade
finns
följande
foljande
607-613]).
Från INSEE’s
INSEEiS un607—613]). Fran

dersokning 1967 om fritidssysdersökning
selséittningar (tabellmaterialet
selsättningar
använt inavseende man)
män) har vi anvant

dikatorer som arbetstidens
langd
längd for
för att méita
mäta fritidens omundersökningen av
fattning; ur undersokningen
år
2°1r 1970 om utbildning och
yrkeskvalifikation (tabellmatemän) har vi hamtat
hämtat upp—
upprial för
for man)
gifter om faderns social- och
yrkeskategori (den sociala ba(ärvt kulnan), faderns examen (arvt
undersökturel‘lt
turellt kapital) och undersokningsobjektets examen (utbildningskapital);
ningskapital), fran
från inkomstunhämdersokningen
dersökningen 1970 har vi ham—
tat information om inkomsternas omfattning, innehav av faspå landet och i staden,
tigheter p5
aktieinnehav, vinster fre‘in
från foreföretag inom industri och handel
lön (ekonomiskt kapital);
samt [on
undersökningslutligen har vi i undersokning-

en om hushallens
hushållens konsumtion
-en

5r
år 1972 utnyttjat uppgifter om
konsumtionens omfattning, innehav av tvéittmaskin
tvättmaskin och telefon, boendeform och fritidsbostad, samt i 1968 års
ars folkrakning
folkräkning

uppgifter om bostadens storlek.
for var och en av grupgrup—
Vi har för
för det
atergivit for
perna i schemat återgivit
första hur innehavarna av de
forsta
olika positionerna ar
är fordelade
fördelade
allt efter vilka sociala banor som
fort dem till dessa positioner;
fört
histogrammen visar andelen individer inom varje fraktion som
från olika klasser.”
harstammar fran
härstammar
klasser?
För
For det andra har vi givit en
antydan om hela fraktionens
hialp av
historia. Det sker med hjälp
:i3‘ För
For att inte försvåra
forsvﬁra lasningen
läsningen av

schemat har vi nojt
nöjt oss med att aterge
återge
dessa histogram för
for några
nagra f5
få kategorier, som fungerar som orienteringspunkter. Det racker
räcker med dessa for
för att
synliggora
synliggöra att andelen individer med
ursprung i de hogre
högre klasserna (svarta
staplar) okar
ökar i takt med att vi ror
rör oss
uppit
uppåt i den sociala hierarkin, under det
att andelen individer ur de folkliga
klasserna (vita staplar) minskar. (Histogrammet for
för icke yrkesutbildade arbetare, vilket inte atergivits
återgivits har,
här, visar
att denna grupp i detta avseende intar
en stallning
ställning mellan diversearbetare och
yrkesutbildade arbetare.) Det hade va-

rit önskvärt
onskvéirt att vi kunnat återge
aterge hur
atminstone de högre
åtminstone
hogre klassernas och
medelklassernas medlemmar fordelar
fördelar
sig pa
på ursprungsfra/etz'on.
ursprungsfrakrion.

uppatgaende, nedatgﬁende
de uppåtgående,
nedåtgående
eller horisontella pilar som anger att den aktuella fraktionen
1962-68 vuxit i
under perioden 1962—68
antal (med minst 25%), minskat
forblivit stabil. Pilarna
eller förblivit
synliggor darmed
motsattningdärmed motsättningsynliggör
en mellan de nya fraktioner som
befinner sig i stark expansion
och de etablerade fraktionerna,

nedgång.
som éir
är stabila eller pa
på nedgang.
3:31 sätt
satt bem'o'dat
Vi har pa
på så
bemödat oss att
gang uttrycka
på
pa en och samma gång
tillstand hos styrkeförstyrkefordels det tillstånd
hällandet
hallandet mellan klasserna som
är konstivid en given tidpunkt 5r
for det sociala rummets
tutivt för
struktur,

dels

de

konverte-

ringsstrategier genom vilka infördividerna (eller grupperna) forförbättra sin
behålla eller forbattra
soker behalla
söker
position i det sociala rummet,
ar en effekt
både år
strategier som bade
av och en faktor i omvandlingen av det sociala rummets
struktur.
sammanfort informaVi har sammanfört
omraden som i systefran områden
tion från
gångse klassificeringar
men av gangse

sär att
så noga i sar
hållas sa
brukar hallas
otankbart eller skandaär otänkbart
det Jar
närma dem till varandlost
löst att narma
Darigenom har vi velat tydra. Därigenom
liggora de relationer som man
liggöra
intuitivt uppfattar mellan alla
karaktaristiska
för en grupp karaktäristiska
de for
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egenskaperna och praktikerna
vägleder vardagslivets
och som vagleder
satt
55 sätt
På så
klassificeringar. Pa
tvingar detta synoptiska schetvå riktningar
soka i tva
ma oss att söka
för varje sysefter grundvalen for
för det
tem av ”val” [livsstilar]: for

forsta i de sociala betingelser
första
karaktaoch betingningar som karaktäbestamd position i det
riserar en bestämd
objektiva rummet och som i
misskänd
misskand form kommer till uttryck i ett givet system av ”val”,
för
for det andra i detta systems
relation till de andra system av
forhallande till vilka dess
”val” i förhållande
innebörd och dess eget
egen innebord
värde definieras.
symboliska varde
ar
Att livsstilarna till sin natur är
innebär att en
séirskiljande, innebar
särskiljande,
far
kännetecken endast får
méingd kannetecken
mängd
mening betraktade i relation
till, inte bara de sociala positiofor, utan
ar uttryck för,
ner som de är
hör
kannetecken som hor
ocksa
också de kännetecken
hemma vid en annan pol i rumär exempelvis fallet
met: Detta 5r
grundlaggande motmed de grundläggande
sättningarna mellan de positiosattningarna
fran varlangst från
ner som ligger längst
andra i den ena eller den andra
två funav det sociala rummets tva
damentala dimensioner (dvs
pa kapitalvolym
med avseende på
och kapitalstruktur): Goya och

Renoir, avantgardeteater och
boulevardteater, Jacques Brel
France-Musi—
och Tino Rossi, France-Musi-

que och France-Inter eller Radio Luxembourg, filmklubbar
Förutom de
och varietéer, etc. Forutom
vår egen
i var
insamlats
data som
anvant en
undersokning,
undersökning, har vi använt
kulturell
om
uppgifter
mangd
mängd
INSEE”s frifran INSEE’s
konsumtion från
tidsundersokning
tidsundersökning 1967, exempelvis uppgifter om innehav av
piano, grammofonskivor, tvpa muséer, utbesök på
tittande, besok
stallningar,
ställningar, varietéer, bio, innehav av bibliotekskort, kursdel- ‘

tagande, samlarhobby, idrottspå data
utovning. Vi har byggt pa
utövning.
om konsumtion och livsstilar
domine—
hos medlemmar av den domine(hifi-anlaggning—
rande klassen (hifi-anläggningbatar, kryssningsresor,
ar, bätar,
bridge, tavelsamlingar, chamsportutövning,
pagne, Whisky, sportutovning,
undersökfran undersokhamtade från
etc) hämtade
utförda for
för CESP [Centningar utforda
re d’études
d'études des supports de publicité] av SOFRES [Société fran-

d’enquéte par sondages].
gaise d”enquéte
çaise
använt en underVidare har vi anvant
fran SEMA [Société
sokning
sökning från
d’économie
d'économie et de mathématiquför data om teaes appliquées] for
från
undersökningar fran
terbesök,
terbesok, undersokningar
l'opifrancais de l’opiIFOP [Institut français

för uppgifter om
nion publique] for
undersökfavoritskadespelare,
favoritskådespelare, undersokde so[Centre
CSE
fran
från
ningar
‘
ciologie européenne] och CESP
lasning av
for uppgifter om läsning
för
dagstidningar, veckotidningar
undersökoch tidskrifter, en undersok-

d’Etat äa la
Secretariat d'Etat
fran Secrétariat
ning från
for uppgifter om olika
Culture för
kulturella aktiviteter och prak(bl a keramik och lergods,
tiker (bla
tivoli), mm.
sålunda konstruerade
I det salunda
forekommer varje releschemat förekommer
gang och
vant uppgift bara en gång
område (som i
för ett helt omrade
galler for
gäller
stördet enskilda fallet kan vara storre eller mindre) i det sociala
ar mer
aven om den är
rummet, även
för en viss socialkaraktaristisk for
karaktäristisk

grupps- eller yrkeskategori ju
är placerad denna
narmare
närmare den ar
kategori i schemat. (Beteckhalvvags
l'o'ninkomster halvvägs
ningen lönínkomster
vanstra sida
på schemats vänstra
upp pa
star
står till exempel i motsats till
galler
bandel och gäller
vinsterfr ind o handel
vanstra halvan av
for
för hela den vänstra
säga
det sociala rummet, det vill saga
hogskolelafor gymnasie- och högskoleläför
ingenjorer
tjänstemän och ingenjörer
rare, tjansteman
folkskollarare,
for folkskollärare,
val som för
lika väl

mellannive‘i, konpå mellannivä,
tiansteman
tjänstemän pa
handelsanstallda och
tors- och handelsanställda
géiller
sätt gäller
på samma satt
arbetare; pa

beteckningen véirdepapper
värdepapper i
f6—
for föschemats övre
högra del för
6vre hogra
retagare, fria professioner,
tjänstemän
tjansteman inom privat sektor
avläser
ingenjörer. Man avléiser
och ingenjorer.
omedelbart att innehav av piavéinsKonsertfb'r vänsno och valet av Konsertför
ar de fria
framfor allt är
ter band framför
professionernas sak; eller att
berg i synnerfoteandn'ag och öerg
fotvandrz'ng
gymnasieläkaraktäriserar gymnasielahet karaktariserar
tjansteman inom
rare och tjänstemän
offentlig sektor; eller att simnz'ng,
ning, inplacerad mitt emellan
den nya smabourgeoisien
småbourgeoisien aå ena
tjänstemän inom prisidan och tjansteman
ingenjorer 2°!ä den
vat sektor och ingenjörer
en
utgor
andra, utgör del av livsstilen
for bägge
bagge dessa yrkesgruppeför
for
ringar. Kring beteckningen för
såaterfinns savarje klassfraktion återfinns
karaktaristika i dess
lunda de karaktäristika
är mest relevanta,
livsstil som ar

séirskiljande,
är mest särskífjcnde,
eftersom de ar
karaktaristika som de dock kan
karaktäristika
ha gemensamt med andra grup5r till exempel fallet
per. Det är
med innehav av bibliotekskort,

forekommande
vilket ar
är vanligt förekommande
pa mellannitjänstemän på
bland tjansteméin
va,
vä, men minst lika vanligt bland
hogskolelarare.
gymnasie- och högskolelärare.
De senare utmarker
utmärker sig emellertid mindre genom denna praktillhor deras yrkesroll.
tik, som tillhör

290

Kultursociologis/ea texter

Distin/etionen 291
Distín/etíonen
29]

Sjaliva faktum att det kan presenteras i51 form av ett diagram visar att det
Själva

här beskrivna sociala rummet är
har
ar en abstrakt
abstmkt representation, en pro*
proe
dukt av ett specifikt
speciﬁkt konstruktionsarbete som likt en karta ger over—
överbhck,
blick, en punkt fran
från vﬂken
vilken vi kan betrakta alla de utkikspunkter
varifran
varifrån vardagslivets agenter (inklusive sociologen och hang
hans lasare
läsare i

deras vardagliga agerande) riktar blicken mot den sociala världen.
vaﬂden.
Detta konstruerade
konstmerade sociala rum sammanför
sammanfor i ett slag alla de positioner,

som agentema
agenterna varken formal:
förmår uppfatta som helhet eHer
eller i mﬁngfalden
mångfalden
av deras relationer, till en totalitet som är
ar möjlig
mojlig att uppfatta i ett enda

ögonkast. Häri
ogonkast.
Hari ligger dess heuristiska värde.
varde. Det konstruerade sociala
rummet förhåller
forhaﬂer sig
Sig till vardagsexistensens praktiska rum -— där
dar mänman—
niskor markerar och håller
haller på
pa avstånden,
avstanden, och där
dar det kan vara langre
längre
vag
väg till narstaende
närstående him
än till framlingar
främlingar - som det geometriska rummet
forhaﬂer
förhåller sig
Sig till det rum, med dess tomrum och diskontinuiteter, där
dar

vardagsierfarenheten
vardagserfarenheten färdas.
fardas. Viktigast är
ar dock utan tvekan sakförhålsakférhal—

landet, att det är
ar inom
imam det sociala rummet som frågorna
fragoma om samma

rum formuleras, att agenterna
agentema allt efter sina skilda positioner i detta
rum (vars objektiva karaktär
karaktér ingen kan förneka)
forneka) betraktar det från
fran
olika
ohka utsiktspunkter och i sina olika ståndpunkter
stindpunkter ofta uttrycker en
vilja att förändra
forandra eller
eHer bevara det. Sålunda
Salunda är
at åtskilliga
atskilliga ord
0rd. som vetenveten—
skapen använder
anvander för
for att
em beteckna de klasser den konstruerar lånade
lanade
från
fran vardagsspråket,
vardagssprﬁket, där
dar de tjanar
tjänar som uttryck for
för den oftast polemiskt fargade
färgade bild som gruppema
grupperna gor
gör Sig
sig av varandra. 30m
Som om de
ryckts med av sin egen hanforelse
hänförelse i sokandet
sökandet efter mesta mojliga
möjliga
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Kultursociologiska texter
Kaltursociologiska

klassificetar
aHtid att de klassificerar
nastan alltid
glommer sociologerna nästan
ohjektivitet, glömmer
objektivitet,
klassiﬁcerbara praktiker,
”objekt” [agenter] som producerar objektivt klassificerbara

sjalva producerar inte mindre objektiva och i sin tur
d'alrtiH själva
och som därtill
omdomen om egna och
klassificeringsforfaranden, omdömen
klassificerbara klassificeringsförfaranden,
andras praktiker. Bakom dessa klassificerbara praktiker och dessa
at hit vetenﬁnns en gemensam rot, och det är
omdomen finns
klassificerande omdömen

gang
pa en och samma gång
habitus, som på
skapens klassindelning leder: till babitns,
sys5y5~
och
praktiker
klassiﬁcerbara
for objektivt klassificerbara
generemnde princip för
är
at genererana'e
(principium divisionis) samma praktiker. Dessa
lelassificem (princz'pt'am
aw klassiﬁcera
ternför
temfé’r att
—
formagan att producera klassificerbara praktiker
formagor dels förmågan
båda
bada förmågor
vardera
sarskilja och värdera
formagan att särskilja
och produkter, dels smaken, dvs förmågan
—
i
relatioär
ar
det
och
habitus,
dessa praktiker och produkter definierar
wirlden, dvs rummet
representemde sociala världen,
nen dem emellan som den representerade
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förvärvat
forvarvat direkt. Det är
at detta som åstadkommer
astadkommer systematiken hos en

samtliga praktiker (eller alla de agenters vilka är
at produkter av
agents
liknande
llhnande sociala betingelser): praktikerna är
at i sig systematiska till

foljd av att de producerats av identiska (eller
(ellet ömsesidigt
omsesidigt utbytbara)
utbythara)

scheman, och de skiljer sig på
pa ett systematiskt sätt
satt från
fran praktiker som
är
at konstitutiva för
for andra livsstilar.
Skilda existensbetingelser producerar skilda habitus, det vill
viH säga
saga
skilda system av generativa scheman som genom att helt enkelt överover—
flyttas kan tillämpas
till'ampas på
p5. de mest olika områden
omraden av praktiken. De
praktiker
oraktiker som alstras av skilda habitus framstår
framstér därför
darfor som systemasystema—
tiska
txska konfigurationer av egenskaper, vilka
Vﬂka i form av system av åtskillatskill—
nader uttrycker objektiva
ohjektiva skillnader i existensbetingelser. När
Nar dessa

liosstilar, konstitueras.
av;
my lt'fusstz'lar,

karaktéiristika
meHan åa ena sidan relevanta karaktäristika
Den verkliga relationen mellan
och
kapitalvolym
(dvs
för
for de ekonomiska och sociala betingelserna
saval synkron som diakron aspekt) och åa andra
kapitalstruktur ur såväl
forknippade med motsvarande
at förknippade
ande drag som är
sarskdjande
sidan de särskilj
nar vi
forst när
bhr en begriplig relation först
position i rummet av livsstilar, blir
att
oss
tillåter
tillater
habitus
ty
formel;
konstruerar habitus som en generativ
klassiﬁcerbara praktikerna och produkterna, dels de
förstå
forsta dels de klassificerbara
omdomen som av dessa praktiker och produkter
klassiﬁcerade) omdömen
(själva
(sjalva klassificerade)
gymnasie—
Nat vi talar om gymnasieséirs/eﬂjande tecken. När
skapar ett system av sars/eiljande
pretentiösa
pretentiosa
den
om
eller
asketism
hogskolelararnas aristokratiska
och högskolelärarnas
(aven om det
anvander vi inte bara en bland andra (även
småbourgeoisien
smabourgeoisien använder
att beskriva
för
for
egenskaper
gruppernas
skulle
skuHe vara den viktigaste) av
pa den genererande principen
satta namn på
darigenom sätta
forsoker därigenom
dem: vi försöker
om egna och andras
omdömen
omdomen
och
aha egenskaper
bakom gruppens alla
nodvandighet, omformad till
forkroppsligad nödvändighet,
5.1- förkroppsligad
egenskaper. Habitus är
både
bade till meningsfulla prakupphov
ger
get
generativa dispositioner vilka
at samma praktiker.
tiH uppfattningar som kan ge mening åt'
tiker och till
nodvan—
den nödvänhabitus
låter
later
disposition
overflyttbar
aﬂman och överflyttbar
Såsom
Sasom allmän
tillagnat
dighet som funnits inbyggd i betingelserna under vilka man tillägnat
tillämpningtillampning~
universell
och
systematisk
till
sig
Sig samma habitus komma
for det man
granserna för
overskrider gränserna
omraden som överskrider
pa nya områden
tillampning på
en tillämpning

Varseblivnings— och värderingsakt
--I>
“D Varseblivningsvérderingsakt
betingning
System av
generativa
generative

scheman
för
for klassificerbara

objektivt klassificerbara
kla'ssificerbara
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(narmare
fungei‘at de som livsstilar (närmare
uppfatms fungerar
atskillnader uppfattas
system av åtskillnader
vatseblivnings—
agentei‘ utrustade med de varseblivningsnar de uppfattas av agenter
bestamt när
bestämt

varde—
for att lokalisera, tolka och värdebehovs för
varderingsscheman som behövs
'och värderingsscheman
och
ta systemens mest relevanta drag).1
ra

sttuktutetande struktur som organiserar
bata en strukturerande
at inte bara
Habitus är
sttuktur:
ocksa strukturerad struktur:
praktikerna och hur de uppfattas, utan också
sattet att
organiserat sättet
klasset som organiserar
for indelning i logiska klasser
den princip för

sjalv en produkt, ett resultat av att
at själv
varlden är
uppfatta den sociala Världen
forkr0ppsligad
existetar i förkroppsligad
samhallets uppdelning i sociala klasser existerar
samhällets

delinietad av
at alltid samtidigt och oskiljaktigt definierad
form. En betingelse är
relatiow
dels relatiom
sjalv,
själv,
betingelsen
med
ihop
hot
hör
som
karaktatistika
dels de karaktäristika
forklatas av
kannetechnen förklaras
senate, relationella kännetecknen
haraktatistika. De senare,
nella karaktäristika.

at ett
ocksa är
ingat i ett helt system av betingelser som också
att en betingelse ingår
andta
positioneri Med andra
ande positioner.
satskiljande
aw skillnader,
skillnadet, ett system av särskilj
system do
systern

{ran det den inte
sarskiljet den från
deﬁnieras en betingelse av allt som särskiljer
ord definieras
motsattning till: i skillnaden defistir iit motsättning
{ran det den står
sarskilt från
at, och särskilt
är,
innebar, att vi i de
identiteten. Det innebär,
bekraltas den sociala identiteten..
nietas och bekräftas
nieras

atetfinnet hela
nodvandighet återfinner
hot till habitus med nödvändighet
dispositioner som hör
sttuktur
(sadan denna struktur
strulituten hos systemet av klassbetingelser (sådan
strukturen
erfatenheten av de betingelser som intar en viss
kommer till uttryck i erfarenheten
grundlaggande
bestamd position inom strukturen): strukturens mest grundläggande
bestämd
gallande
Sig gällande
gota sig
tenderat att göra
(hogt/lagt, rik/fattig, etc) tenderar
motsatspat (högt/lågt,
motsatspar
sttuktureting av praktikerna och av
for strukturering
grundlaggande principer för
som grundläggande
hnt dessa uppfattas. Habitus --— det system av scheman som genererar
hur
nodvandigheter och
for dels nödvändigheter
praktiker och det systematiska uttrycket för
friheter knutna till klassens egna existensbetingelser, dels den skillnad
- be—
befor positionen —at konstitutiv för
gentemot andras betingelser som är

hlassers betingelser uppfattas:
hut skillnader mellan olika klassers
stämmer hur
stammet
prak:
skillnadet uppfattas i form av skillnader mellan praktiker, prakdessa skillnader
och
klassificetade
klassificerade
bade
datlor både
at producerade av habitus och därför
tiker som är
at
sjalva är
differentietingprinciper som själva
sket enligt differentieringprinciper
klassilicetande. Detta sker
klassificerande.
—u
—i
skillnaderna
datmed objektivt i samklang med
produkter av och därmed
framsta som
skillnadet framstå
later dessa skillnader
datlot låter
existensbetingelser, och som därför
-

foljer att sambandet mellan existensbetingelser och praktiker (eller
1.. Härav
Harav följer
far uppfattas som mekaniskt eller medvetet.
praktikernas mening) varken får

naturliga.2 För
For att förebygga
forebygga varje form av mekaniskt tänkande,
tankande, bebe—
höver det upprepas
hover
upptepas att vardagserfarenheten av den sociala världen
varlden är
at
en kunskapsakt; det är
51‘ dock
clock -— som korrektiv till den illusion om
medvetandets spontana skaparkraft, vartill
vattill så
sa många
manga teorier om ”med—
vetandegorandet” kan återföras
vetandegörandet”
aterforas inte mindre
mindte viktigt att inse att pri—
primar
mär kunskap at
är misskannande,
misskännande, etkannande
erkännande av en ordning som at
är
upprattad
upprättad ocksa
också i hjaman...
hjärnan. Livsstilarna som at
är systematiska produkter
av habitus blir till socialt hallstamplade
hallstämplade teckensystem (”distingerad”,
”vulgar”,
”vulgär”, etc) i och med att de uppfattas i sina förhållanden
férhéillanden till
varandra
vatandra och i enlighet med habitus,
habitus’ scheman. Dialektiken mellan
eXistensbetingelser
existensbetingelser och habitus ligger till grund för
for den alkemi som
transformerar fördelningen
fotdelningen av kapital (de sociala styrkeförhållandestyrkeforhallandenas saldo) till system av uppfattade skillnader,
skillnadet, system av distinktiva

egenskaper, det vill säga
saga transformerar
translormerar kapitalfördelningen
kapitalfordelningen till en
fordelning av symboliskt, legitimt kapital, kapital vars
fördelning
vats objektiva san-

ning ärmisskänd.
atmisskand.
En agents praktiker och verk är
at strukturerade produkter (opns
(0pm
opemmm), producerade
operdtmn),
ptoducetade av en och samma strukturerande
struktutetande struktur
sttuktur

(modus opernndí)
operandi) genom de doetséitmmgat
översättningar som varje satshilt
särskilt fdlts
egen logik tvingar fram.
ham... En agents samtliga praktiker och verk
vetk är
at
day-far, utanfot
därför,
utanför varje intentionell strävan
sttavan efter koherens,
kohetens, objektivt

samstamda med varandra
samstämda
varandta och utanför
utanfor all medveten avstämning
avstamning objek-

tivt orkestrerade
Otkestretade med praktikerna och verken hos alla andra medlemmedlem—
mat av den klass som agenten tillhör.
mar
tillhor, Habitus alstrar oupphörligen
oupphorligen
praktiska metaforer, det vill med ett annat språkbruk
sprakbruk säga
saga överföringoverf'o'ring—
2.. Den observatör
2.
observator som indelar en population i klasser genomför
genomfor en operation

Ar han inte medveten
som har sin motsvarighet i den sociala praktiken. År
darom, så
därom,
55 löper
loper han risken att den klassificering han utger för
for att vara
vetenskaplig i själva
sjalva verket är
at en mer
met eller mindre modifierad version av en
infödd
infodd klassificering hämtad
hamtad från
frail det område
omrade han studerar (åtskilliga
(atskilliga ”typologier” är
at inte annat). Dessutom förlorar
forlorar han möjligheten
mojligheten att föra
fora upp den
sanna innebörden
innehérden av sina egna klassificeringsoperationer till det medvetnas
— operationer som liknar den infödda
nivå
nivi infoclda kunskapen däri
dari att de förutsätter
forutsatter
samband och jämförelser,
jamforelset, och som kort sagt tillhör
tillhor den symboliska ordord—
ningen, eftersom de, till och med när
nar de förefaller
forefaller tillhöra
tillhora den sociala fysikens
domän,
doman, i själva
sjalva verket producerar och tolkar skillnader som ingår
ingir som
betecknande i teckensystem.
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at bara ett specialfall)
motoriska vanor är
(overforing av kroppens motoriska.
ar (överföring

transponermgar, framtvingade av
systematislea transponeringar,
battre uttryckt, systematiska
eller, bättre
dar habitus
rader i de olika sammanhang där
de specifika betingelser som råder
omsatts i praktiken. l1 en specifik kontext kan exempelvis ett asketiskt
omsätts
shuHe ta sig uttryck i sparande, iA
vanta skulle
etos, som man annars kunde vänta
krediter, Att en agents
hruk av krediter.
gora bruk
satt att göra
yttra sig som ett speciellt sätt

or en och
alia agenter ur
ailmant praktikerna hos alla
praktiker --«- eller mer allmänt
gor var och en av
stii som gör
{raga om stil
kiass -— uppvisar en affinitet i fråga
samma klass
pa att de
beror på
ovriga,
övriga,
de
bland
viiken som helst
for vilken
tiil en metafor för
dem till
{ran ett
overiores från
ar produkter av att samma handlingsscheman överföres
alia är
alla
satt
sätt
habitus’
habitus”
pa
på
exempel
Valhant paradigmatiskt
{an till ett annat. Ett välkänt
fält
disposi—
”handstiien”, En viss disposikaﬂade ”handstilen”.
3a kallade
at den så
att verka i analogier, är
tiﬂ
till
upphov
alltid
ger
bokstaverna,
satt att forma bokstäverna,
sarskiit sätt
tion, ett särskilt
..,.
-~
saga grafiska linjer som trots att de beroende
handstii, det vill säga
samma handstil,
(blackpentavia) eller redskapet (bläckpenelier svart tavla)
pa underlaget (pappersark eller
på
farg, med andra
fråga om storlek, stoff eller färg,
åt i fraga
skilj er sig at
eHer krita) skiljer
na eller
m»
men omedelbart
uppvisar
rorelse
rörelse
i
satter skilda muskelgrupper
ord sätter
got att
satt som stildrag och manér gör
pa samma sätt
fornimbar familjelikhet, på
förnimbar
pi
kanns igen lika ofelbart som en man på
forfattare känns
eﬂer författare
konstnar eller
en konstnär
gangenf’
gången?

darfor att den finns i modus
opemmm därför
0pm operatum
Systematiken finns i opus
egen—
elier grupps samlade egenskaper (och egenopemndi.4 lI en individs eller
operzmdi.4
biiar, sprit, cigarretter, parfym,
hocker, bilar,
mobier, tavlor, böcker,
dom): hus, möbler,
p51, reproducerar den sanna pastischen, till skillnad
3. Som Proust ger prov på,

utmarkande dragen hos en stil,
frin parodin eller karikatyren, inte de mest utmärkande
från

Riviere kallar den ”andliga verksamhetens
Jacques Rivière
utan den habitus, vad jacques

ar lustigt att iaktta hur
uppstﬁr: ”Det är
d'ar den ursprungliga diskursen uppstår:
härd”, där
hard”,
om,
0m, med hela sitt jag
med
varit
aldrig
han
något
nagot
inför
infor
ställd
stalld
författare,
forfattare,
varje

p51 vad
Vilka han reagerat på
Jåtervänderj
’itervander’ till och upprepar exakt de gester med vilka
återfunnen,
aterfunnen,
är
at
verksamhet
andliga
for hans
Harden för
han faktiskt upplevt. Härden
J.
Riviere, i M. Proust och j.
(J. Rivière,
pa nytt.” (_j.
hjarna blossar upp på
ljuset i hans hjärna
1914-4922.. Paris: Gallimard 1976, appendix B, p
Rivière:
Riviére: Correspondence, 1914m1922.

326)

sonder praktiatomism som bryter sönder
4. lI motsats till den socialpsykologiska atomisrn
forklara
att förklara
på
pa
anspråk
ansprak
med
”lagar”
”Iagar”
partiella
upp
ställer
staller
kens enhet och
allmanna lagar
uppst‘alla allmänna
hat efter att uppställa
stravar vi här
opemmm), strävar
produkterna (opus operatum),
produktionslagama (modus operandi).
aterger produktionslagarna
som återger
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kläder,
kiader, och i de praktiker, sport, spel, kulturella
kulturelia nöjen,
nojen, där
dar individen
eller
eHer gruppen särskiljer
sarskiijer sigﬂi
sigui allt
ailt detta finns
ﬁnns en systematik, av det enda
skalet att systematiken existerar i den ursprungliga syntetiska enheten
skälet
hos habitus,
hahitus, den enande och genererande principen bakom
hakom alla
praktiw
aila prakti~
her. Smaken -- böjelsen
ker.
bojeisen för
for och förmågan
formﬁgan att (materiellt och/eller
tillagna sig en bestämd
bestamd klass av klassificerade och klassifisymboliskt) tillägna
hiassifi—

cerande objekt
ohjekt eller
elier praktiker -—- är
ar den generativa formel som ligger
tiH
iigger till
grund för
for livsstilarna. Smaken är
ar en enhetlig uppsättning
uppsattning av särskilj
ansarskiijan—
de preferenser vilka i enlighet med den specifika logik som råder
rider inom
(moblering, klädsel,
vart och ett av de symboliska del-rummen
dei—rummen (möblering,
sprak,
kladsel, språk,

kroppslig hexis) uttrycker en och samma expressiva intention. Varje
Varie
dimension av en livsstil ”symboliserar med” de övriga,
ovriga, som Leibniz
säger,
Sager, och är
at symbol för
for dem: en gammal
gammai finsnickares världsbild,
varidsbiid, hans

sätt
satt att förvalta
forvaita sin ekonomi, sin tid eller
eHer sin kropp, hans språkbruk
sprakbruk
— allt
och klädval
kiadvai ailt är
ar närvarande
narvarande i hans etiska ideal om det samvetsgransamvetsgran—

na och oklanderliga arbetet, sorgfällighet,
sorgfallighet, ordning och perfektion, och
i det estetiska ideal
ideai om arbetets egenvärde
egenvarde som får
{fir honom att mäta
mata sina
produkters skönhet
shonhet efter
eiter den omsorg och den uthållighet
uthéllighet de krävt.
kravt.
Ett system av 'välsorterade
50m går
véilsortemde egenskaper, egenskaper som
gait” bra
km ihop
2790])
- och det inkluderar
inhhiderar personer, man kan säga
saga att ett gift par är
ar ”bien
”Ioten

assorti” och vänner
vanner tycker om att säga
saga att de har samma smak -—grundas på
pa smaken, ett system av klassificeringsscheman som bara
at tillgängliga
tiiigangliga för
for medvetandet, låt
styckevis är
lit vara att livsstilen
livsstiien när
nar man
aﬂt mer utrymme
uppat i de sociala hierarkierna bereder allt
förflyttar
toriiyttar sig uppåt

utgor grunden
iivet”. Smaken utgör
åt
at vad Max Weber kallade
kaﬂade ”stilisering av livet”.
horde
karaktaristika som hörde
för
for påbudet
pibudet i den gamla estetiken att alla karaktäristika
omsesidigt förstärforstar—
skuiie jjamkas
ämkas samman, för
for att ömsesidigt
ihop med en person skulle
eHer
ka
ha varandra: de otaliga upplysningar som en person medvetet eller
behraftar varandra i det oändliga
oandliga
fordnbblar och bekräftar
omedvetet lämnar
lamnar .ut fördubblar
konst—
och skänker
shanher den erfarna iakttagaren samma slags njutning som konstnppstar ur en
älskaren
aisharen får
{it av de symmetrier och korrespondenser som uppstår
harmonisk
harmonish fördelning
fordelning av redundanser.
rednndanser. Den av redundanserna skapade
markbar med desto större
storre styrka
got sig märkbar
överbestämningseffekten
overbestamningseffekten gör
matningar
eftersom
eitersom de drag, som i forskningens observationer eller mätningar
sorn
framstir som
for vardagserfarenheten framstår
frdn varandra, för
måste
maste isoleras från
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sammanﬂatade: varje stycke information som kan utvinnas ur en
sammanflätade:
nar det
at besmittat (och, när
mileri, är
omdome om måleri,
praktik, exempelvis ett omdöme

korrigerat) av verkan av
karaktaristika, korrigerar)
{ran sannolika karaktäristika,
avvikeise från
gäller avvikelse
galler
darfor
air därför
Det är
karaktaristika.
karaktäristika.
aiia tidigare eller samtidigt uppfattade
alla
var—
*fran varkaraktaristika från
den forskning, som tenderar att isolera olika karaktäristika
loss
rycka
att
och
sags)
sägs)
det
hur
fran
från
sags
andra (exempelvis det som sägs
varie
pa varje
ocksa på
karaktaristika, också
sammanhangande karaktäristika,
fran systemet av sammanhängande
dem från
synnerhet
i
hiasserna,
klasserna,
meilan
mellan
avstandet
avståndet
punkt tenderar att minimera
smabourgeoisien och bourgeoisien: i det borgerliga
avstandet mellan småbourgeoisien
avståndet
eiier
lanai“ banaliteterna om konst, litteratur eller
iivets vardagssituationer lånar
livets
toniaget, den
taiaren det understrykande och modererade tonläget,
iran talaren
ﬁlm från
film
älvsäkra
sjalvsakra
sj
eiier
eller
distanserade
det
diktionen,
iangsamma och obesvarade
långsamma
bor—
kladerna och den borvai skurna kläderna
valavvagda gesten, de väl
ieendet, den välavvägda
leendet,

saiongen.5
gerliga salongen.5
saiedes i praktiken tingens omvandling till
ombesorj er således
Smaken ombesörj

fordelningar och
kontinueriiga fördelningar
sarskiijande tecken, till kontinuerliga
särskilda och särskiljande
sarshiida
ar inoverfor de skillnader som är
diskontinueriiga motsatspar. Den överför
diskontinuerliga
av
ordningen
symboliska
den
tili
till
ordning
fysiska
skrivna i kropparnas
signifikanta, betecknande distinktioner. Genom att den uppfattar
p5. grundval
tiii varandra och på
omsesidiga relationer till
Apraktikerna i deras ömsesidiga
praktikerna
kias—
forvandlar smaken objektivt klasfor social klassificering, förvandlar
av scheman för
beteck—
beteckformedlingar
förmedlingar
via
betingelser
klassens
(dar
(där
praktiker
sificerade
tiH symboliska
saga till
viii säga
hlassificerande praktiker, det vill
sjalva)
älva) till klassificerande
nar sig sj

för det
ligger smaken till grund for
sﬁ. satt
sätt iigger
Pa så
for klasspositionen. På
uttryck för
förutbestämt att uppfattas som ett
är forutbestamt
särskilj ande drag som ar
system av sarskiijande
villra—
föraktfullt avvisande och villråvändas till foraktfuilt
Därmed kan kunskapsluckor vandas
5. Darmed
utmarks
tankspriddhetn Som forskningsobjekt utmärks
forvandlas till tankspriddhet,
dighet kan förvandlas
maste ta
formiga (som varje analys av resultaten måste
sarskilda förmåga
borgarna av sin särskilda

beharskning av
intervjmimationen. Denna behärskning
bemo’istm internjasitaationen.
berakningen) att bemästra
med i beräkningen)
ojamnt
forutsatter (den mycket ojämnt
dar kulturen opererar förutsätter
sociala situationer där
sprakanvandr
forhéillande till språkanvänd~
bestamt förhållande
tillagna sig ett bestämt
formagan att tillägna
fördelade) förmågan
fordelade)
(1: ex
mond'ant konverserande (t
pafordras i allt mondänt
namligen det som påfordras
ningen, nämligen
pa konsten att
smaprat om den senaste filmen eller om resor), och som bygger på
småprat
oavlatligt inflikande
over, under oavlåtligt
slata över,
samtalsamne och släta
pa ytan, byta samtalsämne
skrapa på
syntaktis—
och syntaktisutfyilnadsord
utfyllnadsord
sidana
sådana
av
bruk
rikligt
och
réitta uttrycken
av de rätta

bourgeo—
for bourgeokanneteckande för
ka garderingar som lingvisterna identifierar som känneteckande

isiens språkbruk.
sprakbruk.

systematiskt uttryckt för
for en viss klass av existensbetingelser, det vill

saga som en särskiljande
säga
sarskiljande livsstil.
iivsstii. Detta system av särskiljande
sarskiijande drag kan
uppfattas av envar som besitter praktisk kunskap om hur de särskilsarskil—
jande tecknen
technen förhåller
forhalier sig
Sig till positioner inom fördelningarna,
fordelningarna, och
hur rummet av objektiva
ohjektiva egenskaper —— blottlagt i den vetenskapliga
-

rekonstruktionen — förhåller
forhalier sig till det inte mindre objektiva rummet
-

av livsstilar
livsstiiar som existerar för
for och genom vardagserfarenheten. SysteSyste—

met av klassificeringar ar
är producerat genom inkorporering av det
sociaia rummets struktur,
sociala
strnktur, sadan
sådan denna struktur formediats
förmedlats via erfa~
erfafrenheten av en hestamd
bestämd position inom samma rum.
rum., Det ax»
är detta

system som -—-- inom de granser
gränser som satts
sätts av de ekonomiska mojlighemöjligheterna och begransningarna
begränsningarna (vilka i sin tur tenderar att reproduceras i
klassificeringssystemets
klassificeringssysternets egen logik) ——- ligger bakom praktiker avpassa~
de efter de regelbundenheter som finns inbyggda i givna klassbetingel-

ser. Klassificeringssystemet omvandlar oupphorligt
oupphörligt nodvandigheten
nödvändigheten

tiH
till strategier och tvanget
tvånget tiii
till preferenser, och frambringar (titan
att det
(utan an:
at"
är fraga
fråga om mekanisk determinism) heia
hela uppsattningen
uppsättningen av de ”val”

som at
är konstitutiva for
för kiassiiicerade
klassificerade och klassificerande
kiassificerande livsstilar:
iivsstiiar:
varje val
vai får
far sin mening, det vill
viii säga
saga sitt värde,
varde, av dess position i ett

system av oppositioner och korrelationerf'
korreiationer.6 Klassificeringssystemet,
som är
at nödvändighet
nodvandighet gjord till dygd, är
ar ständigt
standigt benäget
benaget att göra
gora dygd
av nödvändigheten
nodvandigheten genom att favorisera
iavorisera ”val”
”vai” anpassade till
tiii de hetingbeting~
elser
eiser av vilka vdet
,det självt
sjaivt är
a]: en produkta Överallt,
Overallt, där
dar en förändring
forandring av
social position medför
medfor att de aktuella betingelser under vilka
viiha habitns
habitus
fungerar inte langre
längre sammanfaiier
sammanfaller med betingelserna som en gang
gång
producerat habitus (vilket
(viiket tillåter
tiiiater ett studium av den isolerade
isoierade verkan
från
fran habitus), kan vi iaktta att det inte är
ar den lägre
lagre eller
elier högre
hogre inkomsinkoms—
ten utan
titan smaken, smaken för
fc'ir det nödvändiga
nddvdndiga eller sina/een
sma/een för
for lyxen,
som styr de praktiker som objektivt
ohjektivt kombineras
kombineras‘ med vissa inkomster.
Paradoxalt’ nog försummar
forsummar den ekonomiska teorin, som behandlar agen6.. Paradoxalt>
terna som utbytbara aktörer,
aktorer, att ta med i beräkningen
berakningen de ekonomiska hetingbeating-—
elser som gör
got de ekonomiska dispositionerna möjliga.
mojliga. Därigenom
Darigenom förhindrar
forhindrar

den samtidigt verkliga förklaringar
forklaringar till de preferenssystem som avgör
avgor vad
ar subjektiv nytta -ww en storhet som framstar
som är
framstår som ojamforbar
ojämförbar och
oberoende ——- for
för varje agent.
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‘om
gor att man har det man tycker om eftersom man tycker om
Smaken gör
tillgangar man de facto
namligen de egenskaper och de tillgångar
det man har --—- nämligen
klassiﬁceringar—
i klassificeringaranvisad
jme
jure
de
och
fordelningama
bhvit tilldelad i fördelningarna
blivit
1121.
1121..

7

sarskilt det faktum att
foregiende i minnet, och särskilt
haller allt det föregående
Om vi håller

enkeh
tillampas genom att helt enkelt
Sig tillämpas
later sig
habitus” generativa scheman låter
habitus’
bhr det genast
sa blir
omraden av praktiken, så
Inest skilda områden
overforas till de mest
överföras
tillgﬁngar, som inom praktikens
varfor de praktiker och de tillgångar,
begripligt varför
a1» organiserade i strukturer
ar knutna till skilda klasser, är
omraden är
olika områden
varand—
Jar fullständigt
fullstandigt homologa med varandav oppositioner, strukturer som är

oppositio—
a: homologa med rummet av objektiva oppositioaHa är
ra eftersom de alla
göra
gora
sidor,
få
{a
nagra
pa några
har, på
Vi. kan inte här,
ner mellan klassbetingelser. Vi
shall -—
Vi. skall
helagga. Vi
an; belägga.
ax avsett att
foljer är
an; visa vad allt det som följer
pa att
anspråk
ansprak på
over den helhet av relationer som
overhhck Över
tillfalle till överblick
anda ge tillfälle
act ändå
för
for att
hogst schenoja oss med att högst
analyserna m nöja
detaljanalyserna
riskerar att drunkna i detalj
rummets
sociala
det
de’c
för
for
ma huvudprinciperna
matiskt antyda hur de två
saval rummet
forandringen av såväl
organisering styr strukturen hos och förändringen
allmant, hela det rum av livsstilar
kuhureﬂ konsumtion som, mer allmänt,
för
for kulturell

kulmreﬂ konsumtion
galler kulturell
Nar det gäller
at en aspekt. När
där
dar konsumtionen är
är,
n, om vi ser till den totala kapitalvolymen [dvs summan av det

besider3
grnpp besitter,
ekonomiska och kulturella kapital som en agent eller grupp
konsumtionsvanoma hos
meﬂan konsumtionsvanorna
ö6 a], den viktigaste oppositionen den mellan

bade ekonomiskt
at rikast rustade med både
åa ena sidan de fraktioner som är
fraktionerfraktioner—
fattigaste
harvidlag
kuhurelh kapital, åa andra sidan de härvidlag
och kulturellt
forras konsumtion som
sjalva sin knapphet betecknas de förras
na. Genom själva
sistnamndas anses
sarskiljande, medan de sistnämndas
utmarkt, särskiljande,
”distinguée”, utmärkt,

”vulgär”,
”vulgar”, eftersom den på
pa en och samma gång
gang är
ar lättköpt
[Jittkdpt och vanlig.
vomlig.
Däremellan
DaremeHan finns förmedlande
formedlande positioner, med praktiker som
som. avslöjar
avslojar
att ambitionerna inte rimmar med möjligheterna
mojligheterna och som därför
darfor är
Tar
dömda
domda att framstå
framsta som.
som pretentt'ösa.
pretentidsa. Mot de dominerades existens~
betlngelser -— ur
or de dominerandes perspektiv karaktäriserade
karaktariserade av kom~
komw
binationen
hinationen av överdriven
overdriven askes och omotiverad slapphet ---—- ställer
smaller den
dominerande estetiken (vars mest fullkomliga realisering är
ar konstverkonstver—
ket
he: och den estetiska dispositionen) lättheten
lattheten kombinerad med askeaske—
sen, närmare
narmare bestämt
bestamt sparsmakad asketism, fritt vald återhållsamhet,
aterhaﬂsamhet,

ekonomisering med medlen, måtta
matta och moderation, vilket allt
aﬂt finner
sin bekräftelse
bekraftelse i det fulländade
fullandade uttrycket för
for mästerskap:
masterskap: avspändhet
avspéindhet i
anspänningen.
anspannmgen.
Denna grundläggande
grundlaggande opposition får
far sin specifika karaktär
karaktar genom
kapitalets struktur [dvs främst
framst fördelningen
fordelningen mellan kulturellt
kultureﬂt och
ekonomiskt kapital; i motsats till kapitalets totalvolym, jfr föregående
foregaende
stycke, öo a]. Genom att de förfogar
forfogar över
over skilda
skﬂda tillägnelsemedel
tillagnelsemedel -~m på
pa
ena kanten uteslutande eller
eHer huvudsakligen kulturella
knlturella medel för
for tillägtillag~
nelse, på
pa den andra främst
framst ekonomiska -— och genom följande
foljande skilda
förhållningssätt
forhallningssatt till konstnärliga
konstnarliga verk, är
ar de olika
ohka fraktionerna inom
den dominerande klassen orienterade mot skilda
skdda kulturella
kultureHa praktiker.
Eftersom dessa praktiker är
if så
n pass olikartade till stil
stﬂ och inriktning,
och ibland öppet
oppet antagonistiska till varandra (exempelvis ”artistens”
praktiker versus J”borgarens”8),
”borgarens”8), är
a]: det lätt
15a att man till slut glömmer
glommer vad
de har gemensamt: att praktikerna dels är
ar varianter av ett och samma
fundamentala förhållande
forhaﬂande till
til]; nödvändigheten,
nodvandigheten, dels uttrycker samma
strävan
stravan efter den exklusiva
exhlusiva tillagnelsen
tillägnelsen av legitima kultnreﬂa
kulturella tillgangar
tillgångar
och efter de distinktionsprofiter som denna tillagnelse
tillägnelse skanker.
skänker. De
dominerande fraktionerna begar
begär av konsten ett kraftfuﬂt
kraftfullt fornekande
förnekande
av den sociala vaﬂden,
världen, och de hyser forkarlek
förkärlek for
för otvungenhetens och
latthetens
lätthetens hedonistiska estetik, symboliserad av boulevardteatern och
det impressionistiska maleriet.
måleriet. De dominerade fraktionerna inom den

«- dvs de val som
gora principerna hos en etos -forsoker att göra
7. Etiken, som försöker
'ar
gallande som universell norm, är
framtvingats av vissa livsbetingelser - gällande
noja sig
Sig med
an: nöja
Sig amorfatz', att
satt att underkasta sig
an mer subtilt sätt
ytterligare ett än

forkortnmg
forkortning for
för ”den.
”denI dominerande klassens dominerande fraktioner”. P5.
På

motsattningen
kannbara motsättningen
for den kännbara
5r fundamentet för
a» och har. Detta är
vad man är
revolutionara intentionen.
mellan etiken och den revolutionära

klassens domlnerade
dominerade fraktioner”.

'

'

8..
8. Bourgeozs” [”borgare”, ”borgerhg”]
”borgerlig”] anvands
används har som en stenografxsk
stenografrsk
3)
1)

u
I.

..

.

samma satt fungerar ”mtellectzael”
”mtellecmel” som en forkortning
förkortning for
för ”den dominerande
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visentligen
it estetikens väsentligen
forskrivna åt
ir förskrivna
hiassen åi sin sida är
dominerande klassen
konstnir—
siuta upp bakom varje konstnärbenigna att sluta
dirfor benägna
asketiska sida, och därför

ett kapital med omvind
omvänd struktur. Att man iter
äter mindre och att andelen
tnng,
tung, fet, fettbiidande
fettbildande och samtidigt billig mat —- makaroner otatis

still-—
for ornament. Deras ställprilet och den borgerliga smaken för
forkastar prålet
förkastar
forhil—
leasiner ger dem dispositioner i förhålning som bourgeosiens fattiga lensiner
bojda att omfatta
gor dem böjda
virlden som dessutom gör
socia1a Världen
lande till den sociala
virld.
sociaia Värld.
hild av samma sociala
en pessimistisk bild
framfor andra
omridet framför
ir området
är
honsten
konsten
att
uppenbart
ailtfor
it bara alltför
Det är

-- liksom vinkonsumtionen
dzstmctzon,
distinetton, p 612] ——Vinkonsumtionen minskar i takt lined
med att

verkstills i renhetens och reningens namn och
lig revolution som Verkställs

enkia drifterna och
forfina och sublimera de enkla
för intentionen att rena, förfina
for
pi
forverkhgas på
liter sig dock förverkligas
primira behoven. Samma intention låter
primära

proupptrider samma effekter, proW
overailt uppträder
omriden: överallt
samthga områden:
praktikens samtliga
for—fordet
saga genom
viii säga
ducerade genom ”stiliseringen av livet”, det Vill

ow
fdmekandet no
fun/etionen som leder fram till förneknna'et
over funktionen
mens primat över

iolkhga fristir den folkliga
anvindning står
sprikets användning
giller språkets
Nir det gäller
funktionen. När
strisprikbruk, stråstringt censurerade språkbruk,
sprikigheten mot bourgeoisiens strängt
språkigheten
mittfuilhe—
måttfullhestir mot
effehtfulia står
firgstarka och effektfulla
van till det expressiva, färgstarka
Van
kroppsspriket
l1 kroppsspråket
Zitotes).
litotes).
ord:
grekiskt
1itsat enkla (med ett
ten och det låtsat
stir gestiiterigen står
iterﬁnns samma slags uttrycksmedlens ekonomi, återigen
återfinns
motsittning till
hirmandet i motsättning
huierandet och ivern, grimaserna och härmandet
kulerandet
ling”lingsamma gester, långenhgt Nietzsche, ”långsamma
lingsarnhetw aristokratins, enligt
långsamhet-ß

overlig—
”9 —- den måttfullhet
ir överlägoberordhet som är
mittfuﬂhet och den oberördhet
blickar”9
samma blickar
smaprimira
primära
omride, till och med den
kinnemirke. Varje område,
senhetens kännemärke.
-

motsittning, med
grundläggande motsättning,
ir organiserat enligt samma grundliggande
kens, är
hvahtet, magen och gommen, maten och
antiteserna kvantitet och kvalitet,

_

gäller konsumtionen av
när det giller
skiﬂnaden nir
frimsta skillnaden
faktum att den främsta
Det faktnm
fodoimnen
födoämnen i stora drag svarar mot skillnader i inkomst, har dolt den
både medelklasserna och den dominesekundira
sekundära opposition, som i bide
mellan iå ena sidan fraktioner med mycket
sig melian
klassen visar Sig
rande hlassen
ärvt
som irvt
knltureﬂt
kulturellt och mindre ekonomiskt kapital, iå andra sidan de
Kröner Verlag 1964,
Mtic/at.. Stuttgart: Alfred Kroner
P.. Nietzsche: Der Wille zur Marc/at.
9. F.
p 360.

ilisk
fläsk [enligt INSEE’S
INSEE”s iterkommande
återkommande matvaneenkitif
matvaneenkäteii) se La:
Lai

man forflyttar
förflyttar sig uppit
uppåt i den sociala hierarkin, medan den andei
andel av
fodan
födan okar
ökar som bestir
består av mager, litt
lätt (littsmilt)
(lättsmält) och icke fettbildande

mat: oxkott,
oxkött, kalv, fir,
får, lamm och i synnerhet firsk
färsk frnkt
frukt och ronsa—
rönsa-—
-her10
ker10 i a11t
allt detta ser ohservatéren
observatören bara effekter av inkomstskiiglnader
inkomstskilglnader
Siiiva
Siälva grunden for
för preferenserna ir
är smaken ——- nodvindighet
nödvändighet gjord
giord tili
till
-—
-dygd och eftersom inkomsten i hog
hög grad medverkar tiil
till att hestimma
bestämma
avstindet
avståndet tiH
till nédvindigheten,
nödvändigheten, har den teori som got“
gör matvanor till en
enhel
enkel funktion av inkomst ailt
allt som talar for
för sig. Andi
Ändå kan den inte
forklara
förklara de fali
fall di
då man konstaterar samband melian
mellan en och samma

inhomst
inkomst och vitt skiida
skilda slag av matvanor: si
så forblir
förblir exempeivis
exempelvis formin
förmän
trogna sin ”folkliga” smak, trots att de har hogre
högre inkomst in
än de
hontors—
kontors- och handelsanstihda
handelsanställda viikas
vilkas smak markerar ett kraftigt brott
med arhetarnas
arbetarnas och i stiﬂet
stället nirmar
närmar sig gymnasie- och hogskolelirar—
högskolelärarnas smah.
smak.

att gora
göra verklig
Verklig reda for
för de variationer
Variationer som Engels lag bara kan
For
För
miste
måste man ta med i berikningen
beräkningen he1a
hela den uppsittnin
uppsättnin
reglstrera,
registrera,
sardrag
särdrag hos de sociala betingelserna som frin
från tidig ilder
ålder har (statisti:
(statistisš-š
ha)
ka) samband med famiijernas
familjernas hogre
högre elier
eller ligre
lägre inkomst och som
format“
formar smaker i samklang med dessa betingelser.“
betingelser.11 Den verkii
verkli a

grunden for
för de shillnader
skillnader som kan observeras ikonsumtionen
i konsumtionen och gi
gå

annat hi1].
håll ir
är motsatsstillningen
motsatsställningen mellan lyxens (eiler
(eller fri/yetens)
frihetens) smile
småk

manéren, substansen och formen.

Form och substans

honor,
bönor,

arbetare och lantarbetare konsumerar
° "
" '
p ,
Éealililfsiiílšsfriålštzigarfav
rancs er erson 0o
Eéngfnzegsjg
:férßâišïtnzešt3aä'
, gestifslaiiSSfriilgtzxgarfav
hlasser,
klass-er, och 1i synnerhet mer in
än de hogre
högre tjihstijminnen
tjähstiiinännen ((312312
((31h9a1rå 1:21:15
firänaclií :ihlg?
:fillklgíj'I
3-a a

sm
sin Slda
sida hgger-irimst
ligger främst i friga
fråga om konsumtionen av ipplen
äpplen ,(31
(31 60 francs1
fraiics1

francs for arbetare), medan dyra och smakrika fruktei som drumgt
drumot
21,00
VOL
Vol,
Pernkor,
persikor,
konsumeras mest bland de fria professionerna och foret
föret agare
notter

mom
inom industri och handel (29,04(29,04 francs, 19,09 francs resp 17 9i 33 fr an“,
ancs,

6,74 francs, 11,78
l1,78 francs resp 4,90 francs for
för arbetare).
arbetare),

H101:
mot

styche
stycke bygger vi
Vi pi
på en sekundiranalys
sekundäranalys av tabellmaterialet i
.s5 un
11281131115103
:IííSIElIiš-ílpa
degta
deåta
ersokmng
ersokning av hushillens
hushållens konsumtion 1972, enligt en 39—
39- g r a d'1g
'u
lg
socralsocial- och yrkesgruppsindelning.
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indi—
kannetecknar de indiforstnamnda kännetecknar
smak, Den förstnämnda
nodvdndigketem smak..
och nödw'indigbetens
deﬁnierade
Ear produkter av materiella existensbetingelser definierade
vider som är
eHer som
nddvdndigloeten, genom de friheter eller
awtd’nd till nödvändigheten,
sin avstånd
genom sitt
visst kapitalinnehav,
en: Visst
lattnader, som garanteras av ett
Sager, lättnader,
man ibland säger,
uttryrcker
sjalva sin anpassning uttrycker
nodvandighetens smak genom själva
medan nödvändighetens
harleda
satt kan man härleda
Pa sä
sa sätt
de nödvändigheter
nodvandigheter som producerat den. Pä
narande och ekonomisk mat
Sig med närande
nara sig
for att nära
den folkliga smaken för
funktio~
pa reduktionen till den basala funktiopleonasmen visar pä
(den dubbla pleonasrnen
arbetslemften till minsta
reproducem arbetskraften
art reprodncera
nédvéindigbet att
nen) ur den nödvändighet
deﬁni—
sjalva dess definipatvingas proletariatet som själva
leosmad som pätvingas
möjliga
mojliga kostnad
ehersOm den antar att
ar typiskt borgerlig eftersom
Idén om smaken, som är
tion. ldén
nara förknippad
forknippad med idén om frihet
3a nära
5.1“ sä
ﬁnns en absolut valfrihet, är
det finns
Jar förknippade
forknippade med
an uppfatta paradoxerna som är
a]: svärt
win att
att
an det är
de‘t
an: det
förneka
forneka att
enkelt
enkeh
helt
Annngen kan man
nödvändighetens
nodvandighetens smak, Antingen
ar ett direkt resultat av
Sig att praktiken är
tanker sig
är
at fräga
fraga om smak: man tänker
at: de inte
for att
bönor
honor för
äter
ater
nodvandigheten (arbetarna
den ekonomiska nödvändigheten
nodvandigheten mestadels bara
nan att nödvändigheten
hortser frän
rad med annat) och bortser
har räd
an: förverkliga
forverkliga den,
ar böjda
bdjda att
an agenterna är
damn» att
forverkligas, därför
kan förverkligas,
domdam Eller
av dömdam
aHa händelser
handelser är
vartiﬂ de i alla
for det vartill
Ema/e för
defétt sina/e
an defått
därför
darfor att
är
a1“
ett resultat,
den
varav
bedngningar
for de betingningar
glomsk för
ocksä
ocksa kan man, glömsk
darmed
nodvandighetens smak till en frihetens smak och därmed
göra
gora om nödvändighetens
en
nödtorft,
nodtorft,
livets
för
for
förkärlek
forkarlek
morbid
sjuhhg och
tiﬂ en sjuklig
reducera den till
—for—for den klassrasism som förforevandning för
hrist en förevändning
medfodd brist
slags medfödd
grovkornig,
skor,
grova
hyn
och
i
(grov
knippar folket med det grova
a: arnorfati,
amorfati, valet av
Smahen är
flabh) och det feta. Smaken
grov ii. mun och grova flabb)
existensbetingel*
existensbetingelﬁ
av
val,
framkallat
nägot
nagot
har
ime
dar man inte
ödet,
odet, ett val där
varld och bara
drommens värld
mojligheter till drömmens
aHa andra möjligheter
forvisar alla
ser som förvisar
kvar.
kvar,
det
nödvändiga
nodvandiga
for
lämnar
lémnav valet av smaken för

