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But it is in the dialectical relationship between the body and a space structured
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enabled to appropriate the World.1N=

m™=
à~Ö= Ñ∏ê=
hösten NVVQ=
träffade jag
för Ñ∏êëí~=
Broady.
På Éíí=
ett ëÉãáå~êáìã=
seminarium Ü∏ëíÉå=
1994 íê®ÑÑ~ÇÉ=
första Ö™åÖÉå=
gången açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóK=
ûãåÉí=î~ê=Òp~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=ÑçêëâåáåÖëíê~ÇáíáçåÉêÒ=çÅÜ=îá=ëíìÇÉåíÉê=ÑóääÇÉ=
Ämnet
var ”Samhällsvetenskapliga forskningstraditioner” och vi studenter fyllde
Duvslaget på dåvarande HLS till sista plats. Detta seminarium kom att bli avgöaìîëä~ÖÉí=é™=Ç™î~ê~åÇÉ=eip=íáää=ëáëí~=éä~íëK=aÉíí~=ëÉãáå~êáìã=âçã=~íí=Ääá=~îÖ∏J
rande Ñ∏ê=
mig, ÇÉí=
mitt Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=
förhållande íáää=
ê~åÇÉ=
î®åÇéìåâí= á=i ãáíí=
för ãáÖI=
det âçã=
kom ~íí=
att ÄáäÇ~=
bilda Éå=
en vändpunkt
till ë™î®ä=
såväl
ÑçêëâåáåÖ=ëçã=îÉíÉåëâ~é=á=ëáÖK=
forskning som vetenskap i sig.
Jag
g~Ö=ãáååë=Üìê=çãíìãä~åÇÉ=ÇÉíí~=Ñ∏êëí~=ã∏íÉ=ãÉÇ=açå~äÇ=î~ê=Ñ∏ê=ãáÖ=Ñ∏ê=~íí=
minns hur omtumlande detta första möte med Donald var för mig för att
à~Ö= Ñ∏ê=
jag
för Ñ∏êëí~=
första Ö™åÖÉå=
gången ã∏íÉê=
möter å™Öçå=
någon ëçã=
som éêÉëÉåíÉê~ê=
presenterar Éå=
en ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ=
samhällsvetenskaplig
Çáëâìêë=ìê=Éíí=éÉêëéÉâíáî=ëçã=Ñ∏ê=ãáÖ=î~ê=åóííI=ëé®åå~åÇÉ=çÅÜ=íêçî®êÇáÖíK=råÇÉê=
diskurs ur ett perspektiv som för mig var nytt, spännande och trovärdigt. Under
î™êí=ë~ãí~äI=Ç™=à~Ö=éêÉëÉåíÉê~ê=ãáå~=áÇ¨Éê=é™=~íí=Ö∏ê~=Éå=ëíìÇáÉ=á=Üìê=ã®ååáëâ~å=
vårt
samtal, då jag presenterar mina idéer på att göra en studie i hur människan
formas ãÉÇ=
Ñçêã~ë=
med ìíÖ™åÖëéìåâí=
utgångspunkt á=i Ää~åÇ=
bland ~åå~í=
annat Éå=
en ÄçñåáåÖëâäìÄÄ=
boxningsklubb á=i oçëÉåÖ™êÇI=
Rosengård,
j~äã∏I=éÉâ~ê=açå~äÇ=ìí=ë™î®ä=ëî™êáÖÜÉíÉê=ëçã=Ñ∏êëä~Ö=é™=ã∏àäáÖ~=î®Ö~ê=íáää=ä∏ëJ
Malmö, pekar Donald ut såväl svårigheter som förslag på möjliga vägar till lösfår íáéë=
tips çã=
à~Ö= Ñ™ê=
Det ®ê=
är åì=
nu jag
om ~íí=
att ä®ë~=
läsa ÇÉ=
de ëíçê~=
stora ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
samhällsvetenskapliga âä~ëëáJ
klassiåáåÖK
ning.2O= aÉí=
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kerna vilket blir en framgångsrik kur mot mina filosofiska och eXistentialistiska
ÉÖÉåÜÉíÉêK=aÉí=®ê=åì=à~Ö=ã∏íÉê=máÉêêÉ=_çìêÇáÉì=é™=~ääî~ê=çÅÜ=Ñ∏êëí™ê=î~êÑ∏ê=ÇÉíí~=
egenheter. Det är nu jag möter Pierre Bourdieu på allvar och förstår varför detta
omtumlande. eáíí~=
första ëÉãáå~êáìã=
seminarium ®ê=
är ë™=
så çãíìãä~åÇÉK=
Hitta ÜÉã=
hem ä™íÉê=
låter äáíÉ=
lite ä~êîáÖí=
larvigt á=i ë~ãã~åJ
sammanÑ∏êëí~=
Ü~åÖÉíI=ãÉå=á=Äêáëí=é™=~åÇê~=ãÉí~ÑçêÉê=Ñ™ê=ÇÉí=ÇìÖ~K=
hanget, men i brist på andra metaforer får det duga.
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Pierre Bourdieu, Outline ofa Theory ofPractice, University Press, Cambridge 1977, p. 89.
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dyker hals över huvud ned i en litteratur som beskriver människan ur ett
Jag
Ñ∏ê=ãáÖ=ÄÉÑêá~åÇÉ=éÉêëéÉâíáîI=çÅÜ=ãáíí=~êÄÉíÉ=í~ê=Éå=åó=êáâíåáåÖK=
för mig befriande perspektiv, och mitt arbete tar en ny riktning.
Tiden
Emile aìêâÜÉáãI=
Durkheim, j~ñ=
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första ã∏íÉ=
möte ®Öå~ê=
ägnar jag
åt ~íí=
att ëíìÇÉê~=
studera bãáäÉ=
Max
tÉÄÉêI= Auguste
^ìÖìëíÉ= `çãíÉI=
Weber,
Comte, h~åíI=
Kant, eÉÖÉäI=
Hegel, j~êñ=
Marx Ñ∏êëí™ëI=
förstås, äáëí~å=
listan â~å=
kan Ö∏ê~ë=
göras ä™åÖK=
lång. bíí=
Ett
íìåÖí=ãçíÖáÑí=ãçí=~ää~=™ê=~î=ëíìÇáÉí=~î=éëóâçäçÖáëâí=çêáÉåíÉê~ÇÉ=íÉñíÉê=á=ãáíí=íáÇáJ
tungt motgift mot alla år av studiet av psykologiskt orienterade texter i mitt tidiÖ~êÉ=
gare ~êÄÉíÉ=
arbete é™=
på Éå=
en ëéÉÅá~äëâçä~=
specialskola Ñ∏ê=
för ÉäÉîÉê=
elever á=i ÄÉÜçî=
behov ~î=
av ë®êëâáäí=
särskilt ëí∏ÇK=
stöd. aÉåå~=
Denna Ü®äëçJ
hälsoë~ãã~=î®åÇåáåÖ=é™îÉêâ~ê=áåíÉ=Ä~ê~=ãáíí=í®åâ~åÇÉ=çã=îÉíÉåëâ~é=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖI=
samma vändning påverkar inte bara mitt tänkande om vetenskap och forskning,
ÇÉí=Ñ™ê=çÅâë™=âçåëÉâîÉåëÉê=á=ãáå=éê~âíáëâ~I=Ñóëáëâ~=î~êÇ~ÖK=aÉí=®ê=Ç~Öë=~íí=~ÅÅÉéJ
det får också konsekvenser i min praktiska, fysiska vardag. Det är dags att accepíÉê~=âçåëÉâîÉåëÉêå~=~î=~íí=âêçéé=çÅÜ=í~åâÉ=Ü∏ê=áÜçéI=à~Ö=ÄóíÉê=~îÇÉäåáåÖ=é™=eip=
tera konsekvenserna av att kropp och tanke hör ihop, jag byter avdelning på HLS
çÅÜ=Ñ™ê=ë™=ëã™åáåÖçã=açå~äÇ=ëçã=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=á=ãáíí=Ççâíçê~åÇéêçàÉâíK=
och får så småningom Donald som handledare i mitt doktorandprojekt.
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jáíí=éêçàÉâí=Ñ™ê=Éå=åó=ÇáãÉåëáçå=Ç™=Éå=~î=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìÛë=ëíìÇÉåíÉê=çÅÜ=âçäJ
Mitt projekt får en ny dimension då en av Pierre Bourdieuis studenter och koläÉÖçêI=iç≥ÅI=gKaK=t~Åèì~åíI=ÄÉë∏âÉê=î™ê=ÑçêëâåáåÖëÖêìéé=çÅÜ=à~Ö=äçî~ê=í~=Ü~åÇ=
legor, Loïc, ].D. Wacquant, besöker vår forskningsgrupp och jag lovar ta hand
çã=Üçåçã=ÇÉå=îÉÅâ~=Ü~å=íáääÄêáåÖ~ê=á=pîÉêáÖÉK=råÇÉê=Éå=îÉÅâ~=î~ê=à~Ö=Ü~åë=ÅáJ
om honom den vecka han tillbringar i Sverige. Under en vecka var jag hans cimed çãåÉàÇK=
ÅÉêçå=
sá= â~ëí~ÇÉë=
ceron á=
i píçÅâÜçäã=
Stockholm ãÉÇ=
omnejd. Vi
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mellan Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~êI=
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çÅÜ=
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men vi
och ÇáîÉêëÉ=
diverse ÄÉë∏â=
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på ~åÇê~=
andra áåëíáíìíáçåÉêI=
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fick çÅâë™=
också ãóÅâÉí=
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till ~íí=
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med ÇÉå=
den Ñçêã=
form ~î=
forskningsdiskutera ã∏àäáÖÜÉíÉêå~I=
ãÉíçÇ=ëçãI=á=Äêáëí=é™=Ä®ííêÉ=çêÇI=â~å=â~ää~ë=Ñ∏ê=âêçééëëçÅáçäçÖáI=ÉääÉê=Å~êå~ä=ëçÅáJ
metod som, i brist på bättre ord, kan kallas för kroppssociologi, eller como! sociçäçÖóK
ologjn3P= iç≥Å=
Loïc ÄÉê®íí~ÇÉ=
berättade Ää~åÇ=
bland ~åå~í=
annat çã=
om ëáíí=
sitt éêçàÉâí=
projekt á=i `ÜáÅ~Öç=
Chicago Ç®ê=
där Éå=
en ÄçñåáåÖëJ
boxningsâäìÄÄ=
klubb ÄäÉî=
blev Ü~åë=
hans ìíâáâëéìåâí=
utkikspunkt Ñ∏ê=
för çÄëÉêî~íáçåÉê=
observationer é™=
på ÇÉí=
det ~ãÉêáâ~åëâ~=
amerikanska ë~ãÜ®ääÉíK
samhället.4Q=
bääÉê=ê®íí~êÉ=ë~ÖíI=çÄëÉêî~íáçåÉê=ìê=ÇÉí=~ãÉêáâ~åëâ~=ë~ãÜ®ääÉíK=
Eller rättare sagt, observationer ur det amerikanska samhället.
bÑíÉê=
î~ê=
Efter ÇÉëë~=
dessa ~îÖ∏ê~åÇÉ=
avgörande ã∏íÉå=
möten ëäçÖ=
slog ãáíí=
mitt ~êÄÉíÉ=
arbete áå=
in é™=
på Éå=
en åó=
ny âìêëI=
kurs, Äçêí~=
borta var
ãáå~=í~åâ~ê=é™=~íí=éêçÄäÉã~íáëÉê~=äáîëÄ~å~å=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=ãáå=ÑçêëâJ
mina tankar på att problematisera livsbanan som utgångspunkt för min forskinte ÜÉäí=
åáåÖK=
îÉíÉåëâ~éäáÖ~= âìêë®åÇêáåÖ=
î~ê= ÇçÅâ=
ning. aÉåå~=
Denna vetenskapliga
kursändring var
helt ÉåâÉä=
enkel ~íí=
att ÖÉåçãJ
genomdock áåíÉ=
Ñ∏ê~I=ãÉå=å∏àÇ=çÅÜ=äáíÉ=íêÉî~åÇÉ=Ñ∏êë∏âíÉ=à~Ö=åì=Üáíí~=åó=ã~êâ=Ñ∏ê=ÄóÖÖ~åÇÉí=
föra, men nöjd och lite trevande försökte jag nu hitta ny mark för byggandet
~î=ãáíí=Ççâíçê~åÇéêçàÉâíK=
av mitt doktorandprojekt.
Donalds çÅÜ=
Loïcs áåÑäóí~åÇÉ=
riktlinjerna ìéé=
för éêçàÉâíÉí=
råÇÉê=
Under açå~äÇë=
och iç≥Åë=
inflytande Çê~ë=
dras åì=
nu êáâíäáåàÉêå~=
upp Ñ∏ê=
projektet
med arbetsnamnet ”Mästaren och Lärjungen”. Min ansats har fortfarande som
ãÉÇ=~êÄÉíëå~ãåÉí=Òj®ëí~êÉå=çÅÜ=i®êàìåÖÉåÒK=jáå=~åë~íë=Ü~ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ëçã=
ã™ä=~íí=â~êíä®ÖÖ~=Üìê=ã®ååáëâ~å=Ñçêã~ë=ãÉå=ÉÑíÉê=Éå=Ü®äëçë~ã=~îã~ÖêáåÖëâìê=
mål att kartlägga hur människan formas men efter en hälsosam avmagringskur
ë™=ìíêóÅâë=ÇÉå=á=~åÇê~I=å™Öçí=ãÉê=êÉ~äáëíáëâ~=ÑçêãÉêK=
så utrycks den i andra, något mer realistiska former.
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Vilka
sáäâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=Ääáê=åì=î®ÖäÉÇ~åÇÉ=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí\=c∏êëí=çÅÜ=Ñê®ãëí=Éå=~îÖ∏J
utgångspunkter blir nu vägledande för arbetet? Först och främst en avgörande förändring i fokus: För att kunna studera formationen av människan utan
ê~åÇÉ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=á=ÑçâìëW=c∏ê=~íí=âìåå~=ëíìÇÉê~=Ñçêã~íáçåÉå=~î=ã®ååáëâ~å=ìí~å=
att förlora sig själv i ett subjektivistiskt kaos måste fokus flyttas - från studier i
~íí=Ñ∏êäçê~=ëáÖ=ëà®äî=á=Éíí=ëìÄàÉâíáîáëíáëâí=â~çë=ã™ëíÉ=Ñçâìë=Ñäóíí~ë=Ó=Ñê™å=ëíìÇáÉê=á=
ëìÄàÉâíÉíë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ëáÖ=ëà®äî=ÉääÉê=~åÇê~=ÄÉê®ííÉäëÉê=çã=ÇÉå=Ó=íáää=ëíìÇáÉí=
subjektets uppfattning om sig själv eller andra berättelser om den - till studiet
======================================================
P3 =iç≥Å=
Loïc J.
gK=aK=
t~Åèì~åíI= `çêéë=
^ÅíÉë= ÇÉ=
D. Wacquant,
Corps Éí=
et ßãÉW=
âme: åçíÉë=
notes ÉíÜåçÖê~éÜáèìÉë=
ethnographiques ÇÛìå=
d,un ~ééêÉåíáJÄçñÉìêI=
apprenti-boxeur, Actos
de ä~=
la

êÉÅÜÉêÅÜ¨=Éå=ëÅáÉåÅÉë=ëçÅá~äë=UMI=kçîÉãÄêÉ=NVUVI=ééK=PPÓSTK==
rec/oerc/oe' en sciences social: 80, Novembre 1989, pp. 33-67.
Q4 =iç≥Å=gK=aK=t~Åèì~åíI=ÒqÜÉ=pçÅá~ä=içÖáÅ=çÑ=_çñáåÖ=áå=_ä~Åâ=`ÜáÅ~ÖçK=qçï~êÇ=^=pçÅáçäçÖó=çÑ=
Loïc I. D. Wacquant, ”The Social Logic of Boxing in Black Chicago. Toward A Sociology of
Pugilism”, Sociology ofSportjournal 7 (3), September 1992, pp. 221-254.
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~î=ÇÉ=ëçÅá~ä~=éêçÅÉëëÉê=ëçã=ë~ãã~åí~ÖÉí=ÇáâíÉê~ê=ÇÉ=ÑçêãÉê=ã®ååáëâ~å=â~å=çÅÜ=
av de sociala processer som sammantaget dikterar de former människan kan och
îáää=ìåÇÉêâ~ëí~=ëáÖK
vill
underkasta sig.5R=aÉåå~=í~ê=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ÇÉå=ÇìÄÄÉäêáâí~ÇÉ=êÉä~íáçåÉå=
Denna tar sin utgångspunkt i den dubbelriktade relationen
mellan ÇÉ=
förkroppsligade ëíêìâíìJ
ãÉää~å=
de ëçÅá~ä~=
sociala Ñ®äíÉåë=
fältens çÄàÉâíáî~=
objektiva ëíêìâíìêÉê=
strukturer çÅÜ=
och ÇÉ=
de Ñ∏êâêçééëäáÖ~ÇÉ=
struktuS
rerna.6 = a®êãÉÇ=
êÉêå~K
Därmed ìééå™ë=
uppnås Éå=
en ÄÉÑêá~åÇÉ=
befriande Çáëíáåâíáçå=
distinktion ãÉää~å=
mellan í®åâ~åÇÉí=
tänkandet çÅÜ=
och ÇÉå=
den
ëçÅá~ä~=íáääî~êçåK=aÉå=~îä~ëí~ê=çÅâë™=ëìÄàÉâíÉí=Ñê™å=ÇÉí=íìåÖ~=~åëî~ê=ÇÉí=áååÉÄ®ê=
sociala tillvaron. Den avlastar också subjektet från det tunga ansvar det innebär
~íí=î~ê~=Ñçêëâ~êÉåë=ÉåÇ~=áåíêÉëëÉI=Éíí=∏ÇÉ=ëçã=ëìÄàÉâíÉí=íîÉâä∏ëí=ä®ãå~ê=áÑê™å=ëáÖK=
att vara forskarens enda intresse, ett öde som subjektet tveklöst lämnar ifrån sig.
sá= â~å=
Vi
kan âçåëí~íÉê~=
konstatera ~íí=
att âêçééÉå=
kroppen ®ê=
är Éå=
en ÑáâíáçåI=
fiktion, ÇÉå=
den ÉñáëíÉê~ê=
existerar áåíÉ=
inte ëçã=
som Éíí=
ett ëí~Äáäí=
stabilt
och förnimbart objekt, utan existerar enbart som kroppar, skapade i en mångçÅÜ=Ñ∏êåáãÄ~êí=çÄàÉâíI=ìí~å=ÉñáëíÉê~ê=ÉåÄ~êí=ëçã=âêçéé~êI=ëâ~é~ÇÉ=á=Éå=ã™åÖJ
fald av dimensioner. Vi bör därför studera de processer som skapar dessa kropÑ~äÇ=~î=ÇáãÉåëáçåÉêK=sá=Ä∏ê=Ç®êÑ∏ê=ëíìÇÉê~=ÇÉ=éêçÅÉëëÉê=ëçã=ëâ~é~ê=ÇÉëë~=âêçéJ
é~êI=áåíÉ=ÇÉå=Ñ®êÇáÖ~=éêçÇìâíÉåK=
par, inte den färdiga produkten.
c∏ê=ÇÉí=~åÇê~=~íí=ëçÅá~ä~=ëíêìâíìêÉê=áåíÉ=ÉñáëíÉê~ê=ÉåÄ~êí=ëçã=çÄàÉâíáî~=êÉ~äáJ
För det andra att sociala strukturer inte existerar enbart som objektiva realiíÉíÉêI=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=~î=êÉëìêëÉê=çÅÜ=êÉÖäÉê=ìí~åÑ∏ê=ã®ååáëâ~åI=ìí~å=®ê=Ñ∏êåáãJ
teter, en organisation av resurser och regler utanför människan, utan är förnimT= aÉíí~=
kroppen çÅÜ=
Ä~ê~I=
bara, ìééäÉîÇ~I=
upplevda, áåêáëí~ÇÉ=
inristade á=
i âêçééÉå=
och ~âíáîÉê~ÇÉ=
aktiverade çÅÜ=
och ìíäÉîÇ~=
utlevda áåáÑê™åK
inifrån.7
Detta
áååÉÄ®ê=
îá= ã™ëíÉ=
î~êÉ= ëáÖ=
innebär ~íí=
att vi
måste ÄÉëâêáî~=
beskriva çÄàÉâíáî~=
objektiva êÉä~íáçåÉê=
relationer ëçã=
som vare
sig ®ê=
är ëóåäáÖ~=
synliga ÉääÉê=
eller
é™í~ÖäáÖ~=ìí~å=ã™ëíÉ=Éê∏îê~ëI=âçåëíêìÉê~ë=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~ë=ÖÉåçã=îÉíÉåëâ~éäáÖí=~êÄÉíÉK=
påtagliga utan måste erövras, konstrueras och bekräftas genom vetenskapligt arbete.
För det tredje är det viktigt att uppnå en brytning med ett spontant tänkande
c∏ê=ÇÉí=íêÉÇàÉ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ìééå™=Éå=ÄêóíåáåÖ=ãÉÇ=Éíí=ëéçåí~åí=í®åâ~åÇÉ=
çã=çÄàÉâíÉíK=aÉíí~=Ü~ê=à~Ö=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉëâêáîáí=ëçã=Éå=ìééÖ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ÄÉëî®ê~åÇÉ=
om objektet. Detta har jag tidigare beskrivit som en uppgörelse med besvärande
för-tolkningar av objektet, och utgör fortfarande en viktig del i mitt arbete.
Ñ∏êJíçäâåáåÖ~ê=~î=çÄàÉâíÉíI=çÅÜ=ìíÖ∏ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=á=ãáíí=~êÄÉíÉK=
För det fjärde, att forskarens relation till objektet bör analyseras som en dic∏ê=ÇÉí=Ñà®êÇÉI=~íí=Ñçêëâ~êÉåë=êÉä~íáçå=íáää=çÄàÉâíÉí=Ä∏ê=~å~äóëÉê~ë=ëçã=Éå=ÇáJ
mension av kunskapen om samma objekt. Detta framstod allt tydligare som en
ãÉåëáçå=~î=âìåëâ~éÉå=çã=ë~ãã~=çÄàÉâíK=aÉíí~=Ñê~ãëíçÇ=~ääí=íóÇäáÖ~êÉ=ëçã=Éå=
~îÖ∏ê~åÇÉ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=
avgörande utgångspunkt för arbetet med éêçàÉâíÉí=Òj®ëí~êÉå=çÅÜ=i®êàìåÖÉåÒK=
projektet ”Mästaren och Lärjungen”.
råÇÉê=ÇÉ=áåäÉÇ~åÇÉ=Éãéáêáëâ~=ëíìÇáÉê=à~Ö=ìíÑ∏êÇÉ=á=oçëÉåÖ™êÇ=ìééí®ÅâíÉ=à~Ö=Ó=
Under de inledande empiriska studier jag utförde i Rosengård upptäckte jag ë™î®ä=ëî~ÖÜÉíÉê=á=ãáíí=~ÖÉê~åÇÉ=ëçã=~âí∏ê=Ó=ëçã=ëíóêâ~å=á=ãáå=ãÉíçÇ=ÖÉåçã=~íí=
såväl svagheter i mitt agerande som aktör - som styrkan i min metod genom att
àìëí=éêçÄäÉã~íáëÉê~=çÅÜ=êÉÇçîáë~=ãáå~=ÉÖå~=Ü~åÇäáåÖ~ê=ë™î®ä=ëçã=Ñê™Öçê=íáää=ã~J
just
problematisera och redovisa mina egna handlingar såväl som frågor till maíÉêá~äÉíK=aÉí=î~ê=ÖÉåçã=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=ëçã=à~Ö=íáää=ÉñÉãéÉä=ÄäÉî=ìééã®êâë~ã=é™=
terialet. Det var genom detta arbete som jag till exempel blev uppmärksam på
ÇÉ=éêçÄäÉã=ëçã=®ê=ëáÖåáÑáâ~åí~=îáÇ=áåíê®ÇÉí=á=Éíí=åóíí=ëçÅá~äí=Ñ®äí=ÉääÉê=ã∏íÉí=ãÉÇ=
de problem som är signifikanta vid inträdet i ett nytt socialt fält eller mötet med
Éå=åó=ëçÅá~ä=ÖêìééK=rééí®ÅâíÉå=~î=ãáå=ÒáåÑ~åíáä~Ò=éÉêáçÇI=ÇÉå=áåäÉÇ~åÇÉ=Ñ~ë=~î=
en ny social grupp. Upptäckten av min ”infantila” period, den inledande fas av
Éíí=Éãéáêáëâí=~êÄÉíÉ=Ç™=à~Ö=ëçã=Ñçêëâ~êÉ=áåíÉ=Ü~ê=íáääê®ÅâäáÖ~=âìåëâ~éÉê=çã=Ñ®äíÉíë=
ett empiriskt arbete då jag som forskare inte har tillräckliga kunskaper om fältets
ëçÅá~ä~=
sociala êÉÖäÉêI=
regler, ëéê™â=
språk ÉääÉê=
eller ã™äI=
mål, Üà®äéíÉ=
hjälpte ãáÖ=
mig ~íí=
att Ñ™=
få ëóå=
syn é™=
på ãáå=
min ÉÖÉå=
egen êÉä~íáçå=
relation íáää=
till
av ÇÉå=
çÄàÉâíÉí=
objektet çÅÜ=
och é™=
på ãáå=
min ÉÖÉå=
egen ìíîÉÅâäáåÖ=
utveckling ~î=
den ëéÉÅáÑáâ~=
specifika ìééë®ííåáåÖ=
uppsättning ÉÖÉåëâ~éÉê=
egenskaper
ëçã=ÉÑíÉêíê~âí~ë=áåçã=çãê™ÇÉíI=ÖêìééÉåë=Ü~ÄáíìëK=
som eftertraktas inom området, gruppens nabitas.
För det femte att vi i första hand är varelser av kött och blod - med känslor
c∏ê=ÇÉí=ÑÉãíÉ=~íí=îá=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=®ê=î~êÉäëÉê=~î=â∏íí=çÅÜ=ÄäçÇ=Ó=ãÉÇ=â®åëäçê=
förnimmande, könsliga varelser av kött och blod - vars corpus binder oss vid en
Ñ∏êåáãã~åÇÉI=â∏åëäáÖ~=î~êÉäëÉê=~î=â∏íí=çÅÜ=ÄäçÇ=Ó=î~êë=Åçêéìë=ÄáåÇÉê=çëë=îáÇ=Éå=
éä~íëI=Éå=íáÇ=çÅÜI=ëäìíäáÖÉåI=Éå=çìåÇÖ®åÖäáÖ=Ç∏ÇK=hêçééÉå=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=ÇÉí=â®êä=
plats, en tid och, slutligen, en oundgänglig död. Kroppen är inte bara det kärl
med vilket vi inträder i sociala strukturer utan också den post varifrån vi tolkar
ãÉÇ=îáäâÉí=îá=áåíê®ÇÉê=á=ëçÅá~ä~=ëíêìâíìêÉê=ìí~å=çÅâë™=ÇÉå=éçëí=î~êáÑê™å=îá=íçäâ~ê=
çÅÜ=Ñ∏êëí™ê=ÇÉåK=f=ãáíí=~êÄÉíÉ=Ñ∏êë∏âÉê=à~Ö=Ñçêã~=Éå=âìåëâ~é=çã=âêçééÉå=Ó=ÇÉå=
och förstår den. I mitt arbete försöker jag forma en kunskap om kroppen - den
med olika former av dispositioner sedimenterade kroppen. Ur olika sociala fält
ãÉÇ=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=ÇáëéçëáíáçåÉê=ëÉÇáãÉåíÉê~ÇÉ=âêçééÉåK=rê=çäáâ~=ëçÅá~ä~=Ñ®äí=
======================================================
R5 =pÉ=
Ñ∏êåìÑíK= _áÇê~Ö=
Se í=
t Éñ=
eX máÉêêÉ=
Pierre _çìêÇáÉìI=
Bourdieu, mê~âíáëâí=
Praktiskt förnuft.
Bidrag íáää=
till Éå=
en Ü~åÇäáåÖëíÉçêáI=
nana'lingsteori, _çâÑ∏êä~ÖÉí=
Bokförlaget a~áÇ~äçëI=
Daidalos,

rÇÇÉî~ää~=NVVVI=éK=SUK=
Uddevalla 1999, p. 68.
S6 =pÉ=í=Éñ=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=aáëíáåÅíáçåK=^=pçÅá~ä=`êáíáèìÉ=çÑ=íÜÉ=gìÇÖÉãÉåí=çÑ=q~ëíÉK=oçìíäÉÇÖÉ=~åÇ=
Se t eX Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique ofthe jaa'gement of Taste. Routledge and
Kegan, Harvard 1984, p. 169.
hÉÖ~åI=e~êî~êÇ=NVUQI=éK=NSVK=
T7 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=lìíäáåÉ=çÑ=~=qÜÉçêó=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=`~ãÄêáÇÖÉI=råáîÉêëáíó=mêÉëë=NVTTI=éK=UTK=
Pierre Bourdieu, Outline ofa Theory ofPractice, Cambridge, University Press 1977, p. 87.
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Del IV:
IV: Sociologi
Sociologi
Del

Ñçêã~ë=Éå=âìåëâ~é=çã=ëâ~é~åÇÉí=~î=ÇÉå=Òê®íí~Ò=âêçééÉåI=ÇÉå=âêçéé=î~êë=Ñçêã=
formas en kunskap om skapandet av den ”rätta” kroppen, den kropp vars form
ëâ~é~ë=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=Ñ®äíÉíë=ê™Ç~åÇÉ=Ü~ÄáíìëK
skapas i enlighet med fältets rådande habitus.8U=
ÒråÇÉê=Éíí=íê®åáåÖëé~ëë=Ñ∏êî~åÇä~ë=ÄçñåáåÖëäçâ~äÉå=íáää=Éå=î~êãI=ÑìâíáÖI=äÉî~åÇÉ=
”Under ett träningspass förvandlas boxningslokalen till en varm, fuktig, levande
âêçéé=ãÉÇ=Éå=Üà®êíêóíã=é™=íêÉ=ãáåìíÉêë=~êÄÉíÉ=Ó=Éå=ãáåìíë=îáä~=Ó=íêÉ=ãáåìíÉêë=~êJ
kropp med en hjärtrytm på tre minuters arbete - en minuts vila - tre minuters arÄÉíÉ=Ó=Éå=ãáåìíë=îáä~KKK=pçã=Éå=ÉåÇ~=âêçéé=~åÇ~ë=Äçñ~êå~=íìåÖí=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=
bete - en minuts vila... Som en enda kropp andas boxarna tungt med varandra och
ëîÉííÉå=Ñê™å=ÇÉê~ë=âêçéé~ê=Ää~åÇ~ë=á=~êÄÉíÉí=é™=ë®Åâ~êå~=ëçã=ÉÑíÉê=Éíí=íê®åáåÖëé~ëë=
svetten från deras kroppar blandas i arbetet på säckarna som efter ett träningspass
Öä®åëÉê=
î®äã™ÉåÇÉ= äáâí=
glänser ~î=
av välmående
likt åóÄäçí~ÇÉ=
nyblotade ~ë~ÖìÇ~êK=
asagudar. aÉåå~=
Denna âçääÉâíáî~=
kollektiva âêçéé=
kropp ™åÖ~ê=
ångar ~î=
av
ëîÉíí=çÅÜ=~ÇêÉå~äáåI=~äëíê~Ç=~î=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~=çÑÑÉê~êÄÉíÉí=çÅÜ=ìééäÉîÉê=Öä®ÇàÉå=á=
svett och adrenalin, alstrad av det gemensamma offerarbetet och upplever glädjen i
~íí=
hjärta, ëáååÉI=
att Ü~=
ha ãìëâäÉêI=
muskler, Üà®êí~I=
sinne, Éå=
en ~åÇÉI=
ande, äáîK=
liv. aÉå=
Den Ñ∏êëí~=
första Ö™åÖÉå=
gången Éå=
en Äçñ~êÉ=
boxare ëíê®ÅâíÉ=
sträckte
Ñê~ã=ëáå~=ÄçñåáåÖëÜ~åÇëâ~ê=ãçí=ãáÖ=ãÉÇ=ëå∏êåáåÖÉå=ìéé™í=á=Éå=çêÇä∏ë=ÖÉëí=ÑáÅâ=
fram sina boXningshandskar mot mig med snörningen uppåt i en ordlös gest fick
à~Ö=Éå=âäìãé=á=ã~ÖÉåK=fåÖ~=çêÇ=ÄÉÜ∏îÇÉëI=áåÖÉå=ÄÉÇà~åÇÉ=ÄäáÅâI=áåÖÉå=ã~âíâ~ãéI=
jag
en klump i magen. Inga ord behövdes, ingen bedjande blick, ingen maktkamp,
áåÖÉå=éêÉëíáÖÉI=Éå=ëà®äîâä~ê=ÖÉëí=çÅÜ=Éå=ëà®äîâä~ê=Üà®äé=ãÉÇ=âåìí~êå~K=aÉí=î~ê=Ç™=à~Ö=
ingen prestige, en självklar gest och en självklar hjälp med knutarna. Det var då jag
Ä∏êà~ÇÉ=~å~=~íí=ÄçñåáåÖ=áååÉÜ∏ää=ãÉê=®å=ÇÉí=à~Ö=Üáííáääë=Ü~ÇÉ=Ñ∏êëí™ííKÒ
började ana att boxning innehöll mer än det jag hittills hade förstått”9V=
*>l<>l<
GGG=

Hur kan då denna form av sociologi se ut? Först måste vi placera oss i centrum av
eìê=â~å=Ç™=ÇÉåå~=Ñçêã=~î=ëçÅáçäçÖá=ëÉ=ìí\=c∏êëí=ã™ëíÉ=îá=éä~ÅÉê~=çëë=á=ÅÉåíêìã=~î=
produktionen ~î=
éêçÇìâíáçåÉå=
îáÇ= ëáÇ~å=
àìëí=
av ÇÉå=
den ëçÅá~ä~=
sociala éê~âíáâÉåI=
praktiken, áåíÉ=
inte vid
sidan ~î=
av ÉääÉê=
eller ìí~åÑ∏ê=
utanför ìí~å=
utan just
mitt i för att kunna reda ut produktionen av meningsfulla vägar av förkroppsligad
ãáíí=á=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=êÉÇ~=ìí=éêçÇìâíáçåÉå=~î=ãÉåáåÖëÑìää~=î®Ö~ê=~î=Ñ∏êâêçééëäáÖ~Ç=
~âíáîáíÉí=ëçã=Ñçêã~ë=á=çÅÜ=~î=âêçééÉåI=îáäâ~=®ê=ãÉê=®å=~íí=î~ê~=Ñ®êÇáÖ~=éêçÇìâíÉê=á=
aktivitet som formas i och av kroppen, vilka är mer än att vara färdiga produkter i
ëáÖI=ìí~å=ÇÉ=îáë~ê=éêçÅÉëëÉå=Üìê=Éå=ã®ååáëâ~=Ääáê=Éå=ëçÅá~ä=~ÖÉåí=á=Éíí=ëéÉÅáÑáâí=Ñ®äíI=
sig, utan de visar processen hur en människa blir en social agent i ett specifikt fält,
Éå=ëçÅá~ä=âçåíÉñíI=ìíîÉÅâä~åÇÉ=Éå=ëéÉÅáÑáâ=Ü~ÄáíìëK=sá=ëÉê=é™=ã®ååáëâ~åë=Ñ∏êÜ™äJ
en social kontext, utvecklande en specifrk habitus. Vi ser på människans förhålä~åÇÉ=íáää=î®êäÇÉå=áåíÉ=éêáã®êí=ëçã=g~Ö=í®åâÉê=ìí~å=g~Ö=â~åK=
lande till världen inte primärt som jag tänker utan jag kan.
Det vi nu talar om bildar ett vägval: Vägen till en sociologi om kroppen eller
aÉí=îá=åì=í~ä~ê=çã=ÄáäÇ~ê=Éíí=î®Öî~äW=s®ÖÉå=íáää=Éå=ëçÅáçäçÖá=çã=âêçééÉå=ÉääÉê=
î®ÖÉå=íáää=Éå=ëçÅáçäçÖá=ìê=âêçééÉåK=^åíáåÖÉå=ëâ~é~ê=îá=Éå=ëçÅáçäçÖá=çã=âêçééÉå=
vägen
till en sociologi ur kroppen. Antingen skapar vi en sociologi om kroppen
med de traditionella vetenskapliga hjälpmedlen, välkända för oss, utan kroppslig
ãÉÇ=ÇÉ=íê~ÇáíáçåÉää~=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=Üà®äéãÉÇäÉåI=î®äâ®åÇ~=Ñ∏ê=çëëI=ìí~å=âêçééëäáÖ=
å®êÜÉí=
îá= çìåÇîáâäáÖÉå=
eller Ñóëáëâ~=
fysiska ìééäÉîÉäëÉê=
oundvikligen
närhet ÉääÉê=
upplevelser ~î=
av ÇÉå=
den ëçÅá~ä~=
sociala ëíêìâíìêÉå=
strukturen Ç™=
då vi
formar kroppen som en enda enhet av välkänt format, tidigare ordnat i vårt inre
Ñçêã~ê=âêçééÉå=ëçã=Éå=ÉåÇ~=ÉåÜÉí=~î=î®äâ®åí=Ñçêã~íI=íáÇáÖ~êÉ=çêÇå~í=á=î™êí=áåêÉ=
fördomskartotek. Eller så formar vi en förkroppsligad sociologi som Ñ∏êÉÖêáéÉê=
föregriper
Ñ∏êÇçãëâ~êíçíÉâK=bääÉê=ë™=Ñçêã~ê=îá=Éå=Ñ∏êâêçééëäáÖ~Ç=ëçÅáçäçÖá=ëçã=
ÇÉå=
sinnliga íçäâåáåÖÉå=
enbart ëáååäáÖ~=
tolkningen ~î=
av âêçééÉåI=
kroppen, ÇÉå=
den ëçÅá~ä~=
sociala ëíêìâíìêÉå=
strukturen ÉääÉê=
eller ÇÉå=
den
den ÉåÄ~êí=
existerar áåçã=
âìåëâ~é=
Ó=
kunskap ëçã=
som ÉñáëíÉê~ê=
inom ÇÉëë=
dess ê~ã~êI=
ramar, ëçã=
som Çóå~ãáëâ~=
dynamiska âçåëíêìâíáçåÉê=
konstruktioner ~ÖÉåíÉê=Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=Ü~Äáíìë=Ó=~î=Éå=éê~Öã~íáëâI=â∏ííëäáÖI=â®åëäçã®ëëáÖ=çÅÜ=ëáååJ
agenter för sitt eget habitus - av en pragmatisk, köttslig, känslomässig och sinnlig vilja.
äáÖ=îáäà~K=
om âçåëíêìâíáçåÉå=
p™=
Så éêçàÉâíÉí=
projektet Òj®ëí~êÉå=
”Mästaren çÅÜ=
och i®êàìåÖÉåÒ=
Lärjungen” Ü~åÇä~ê=
handlar çã=
konstruktionen ~î=
av Ü~J
haÄáíìëI=ÉääÉê=Üìê=ã~å=â~å=Ñçêã~=Éå=âìåëâ~é=çã=âêçééÉåI=áåíÉ=ìê=Éå=ÉåÄ~êí=ÇÉJ
bitus, eller hur man kan forma en kunskap om kroppen, inte ur en enbart deterministisk utgångspunkt, utan om den med olika former av kunskaper - sociíÉêãáåáëíáëâ=ìíÖ™åÖëéìåâíI=ìí~å=çã=ÇÉå=ãÉÇ=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=âìåëâ~éÉê=Ó=ëçÅáJ
~ä~=çÅÜ=âìäíìêÉää~=ÇáëéçëáíáçåÉê=Ó=ëÉÇáãÉåíÉê~ÇÉ=âêçééÉåK=
ala och kulturella dispositioner - sedimenterade kroppen.
=
======================================================
U8 =f=iç≥Å=t~Åèì~åíI=_çÇó=C=pçìäI=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=kÉï=vçêâ=OMMQI=éK=SMI=ÄÉëâêáîÉê=
I Loïc Wacquant, Body Ö Soul, Oxford University Press, New York 2004, p. 60, beskriver
t~Åèì~åí=íê®åáåÖÉå=ëçã=Éå=éêçÑÉëëáçåÉää=Äçñ~êÉ=ìíë®ííÉê=ëáÖ=Ñ∏ê=ëçã=Éíí=Ñ∏êâêçééëäáÖ~åÇÉ=~î=
Wacquant
träningen som en professionell boxare utsätter sig för som ett förkroppsligande av
boxningens praktik, ”/ ...by Way of direct embodíment, a practical mastery of the fundamenÄçñåáåÖÉåë=éê~âíáâI=ÒL=ÁÄó=ï~ó=çÑ=ÇáêÉÅí=ÉãÄçÇáãÉåíI=~=éê~ÅíáÅ~ä=ã~ëíÉêó=çÑ=íÜÉ=ÑìåÇ~ãÉåJ
í~ä=EÅçêéçêÉ~äI=îáëì~äI=~åÇ=ãÉåí~äF=ëÅÜÉã~í~=çÑ=ÄçñáåÖKÒ=
tal (corporeal, visual, and mental) schemata of boxing.”
V9 =c®äí~åíÉÅâåáåÖ~ê=Ñê™å=éêçàÉâíÉí=Òj®ëí~êÉå=çÅÜ=i®êàìåÖÉåÒI=~êÄÉíëã~íÉêá~äK=
Fältanteckningar från projektet jMästaren och Läfy'ungen ”, arbetsmaterial.
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