
Donald Broadys arkiv

Faksimil

Donald Broady, ”Inledning. Bourdieu som empiriker”, pp. 1–26 i D. Broady (ed.),
Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi, UHÄ/FoU Skriftserie 1985:4,

Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm 1985

_l. 

UWEHStms-ocH—Höcsxaämam 
FORSKNING OCH UTVECKLING FÖR HÖGSKOLAN 



D. Broady, "Inledning. Bourdieu som empiriker", pp. 1–26 i D. Broady (ed.),
Kultur och utbildning. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm 1985.

1

INLEDNING 

BOURDIEU SOM EMPIRIKER 

; Donald Broady 



D. Broady, "Inledning. Bourdieu som empiriker", pp. 1–26 i D. Broady (ed.),
Kultur och utbildning. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm 1985.

2



D. Broady, "Inledning. Bourdieu som empiriker", pp. 1–26 i D. Broady (ed.),
Kultur och utbildning. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm 1985.

3

;:rjr_______________________________________::lIIIlIIlIl-lllu-l-ullulluuuuu....|........................ 

Bourdieu som empiriker 

Kulturen och utbildningen blev de första föremålen för Pierre Bourdieus 
undersökningar när han under sextiotalets förra hälft, efter åren i Alge— 
riet, inledde sin verksamhet som sociolog i Frankrike. Kultursociologin 
och utbildningssociologin måste vara grundläggande för studiet av ett 
samhälle som det franska. Det hävdar Bourdieu med eftertryck fortfarande 
idag, efter flera decennier av forskning också på områden som brukar sor— 
tera under andra bindestreckssociologier. 

Texterna i den här rapporten härrör från pågående arbete med Bourdieus 
kultur- och utbildningssociologi. Rapporten är den andra i ordningen från 
det UHÄ-stödda projektet "Bourdieu-studier i Sverige". Den första var 
gjspositioner och positioner. Ett ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi. 

UHÄ/Fou Arbetsrapport 1983:2. Projektet sysslar med frågan hur Bourdieus 
och hans medarbetares arbete skulle kunna inSpirera svenska empiriska 
studier. 

I den följande inledningen handlar det första avsnittet om att hämta in— 

spiration från "empirikern" Bourdieu, om möjligheter och svårigheter. 
Därefter en diskussion av begreppet kulturellt kapital och några grund- 
satser i Bourdieus sociologi som den som vi l l  pröva hans verktyg behöver 
fundera på. Det tredje och s ista avsnittet är en översikt över t idigare 

och aktuellt nordiskt arbete med Bourdieus sociologi: översättningar, 
introduktioner, Bourdieu—inspirerade undersökningar. 



D. Broady, "Inledning. Bourdieu som empiriker", pp. 1–26 i D. Broady (ed.),
Kultur och utbildning. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm 1985.

4

4 

Den empiriska sidan av Bourdieus arbete har varit  jämförelsevis dål igt  
känd i den engelskspråkiga världen, och därmed i Sverige. 

Den vanliga bilden av Bourdieu föreställer teoribyggaren med förkärlek 
för abstrakta begrepp som formulerar allmänna teser om skolan som sorte- 
ringsverk och alltings opåverkbarhet. De flesta som hört namnet Bourdieu 
sätter det nog främst i samband med La reproduction, ett ovanligt tesart- 
at verk som han 1970 utgav i samarbete med sin dåvarande medarbetare 
Jean-Claude Passeron. Bokens första tredjedel bestod t o m av numrerade 
teser, l . ,  l . l . ,  l . l . l . , , l . l . 2 . ,  l . l . 3 . ,  och så vidare. I al l t för  hög 
grad har bilden av Bourdieu färgats av hänvisningar t i l l  denna och några 
andra teoretiska texter om begrepp som "symboliskt Våld" tillkomna åren 
kring 1970, en period då strukturmarxismens dominans på det franska, dvs 
parisiska intellektuella fältet inte heller lämnade Bourdieu oberörd. Det 
är inga dåliga texter, men de är tidsbundna och ger ingen rättvisande 
bild av Bourdieus och hans medarbetares och lärjungars mångfasetterade 

. arbete under ett kvarts sekel. 

Den här ensidiga Bourdieu-läsningen kan vara en förklaring t i l l  att han i 
den engelskspråkiga debatten så länge och på så svaga grunder kunnat av- 
färdas som determinist, reduktionist, strukturalist, funktionalist e l ler  
någon annan - ist  (eller för att inte vara marxist, vilket han inte gjort 
anspråk på).  En sådan etikettering är ofta meningslös, eller trivial.  
Självfallet är Bourdieu "determinist" i betydelsen att han vill utforska 
samhälleliga bestämningar eller determinanter, men därmed är inte sär- 
skilt mycket sagt. Sådan är enligt hans mening sociologins uppgift. Han 
är "reduktionist" såtillvida att han vill  göra just sociologi, och inte 
allt möjligt annat. Han var fram till mitten av sextiotalet bekännande 
strukturalist, men har sedan dess i likhet med en hel generation nu me- 
delålders franska samhällsvetare prövat sätt att överskrida den struktu- 
ralism i vilken de för tjugo år sedan fostrades, samtidigt som han för- 
söker hålla fast vid vissa av dess landvinningar: övertygelsen att rela- 
tionerna mellan elementen i ett system är väsentligare än elementen själ- 
va, att individernas göranden och låtanden sällan låter sig förstås uti- 
från deras medvetna motiv, etc. 

Arten av Bourdieus "strukturalism" etc framgår först av hans undersök- 
ningar. Det är utsiktslöst att ,  vi lket  ofta skett,  försöka karaktärisera, 
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eller kritisera, Bourdieus sociologi genom att til lskriva honom allmänna 
åsikter om strukturer och determineringar, utan hänsyn t i l l  de undersök- 
ningar - både empiriska och teoretiska, men här tar vi fasta på de förra 
- som faktiskt genomförts av honom och av dem han samlat kring sig. 

Tag det viktiga begreppet habitus! Bland al la  hundratals olika synonymer 
till elle; omskrivningar av habitustermen i Bourdieus texter, är det van- 
igåZZis en enda (hämtad ur La reproduction 1970, pp 46f) som brukar cite— 
ras och cirkulera bland dem som på våra breddgrader skriver om Bourdieu. DuffKÄAL7 
Detta vittnar inte bara om att skribenter skriver av varandra, utan visar ju 
också på riskerna när man ger sig till att läsa Bourdieu genom den mer ' 71 
formaliserade amerikanska samhälls- eller beteendevetenskapens brillor. 
Ty habitusbegreppet och Bourdieus övriga centrala begrepp får mening 
först när de sätts i rörelse i ett material, de är redskap i en forsk— 

ningspraktik: enligt det slag av fransk nominalistisk kunskapsteori som 
Bourdieu gjort till sin är de samhällsvetenskapliga begreppen inte eti- 
ketter på empiriska företeelser utan forskarens sätt att - inom det ve- 
tenskapliga fältet och med de redskap som där står honom til l  buds - 
handskas med komplexa sammanhang, vi lka ur andra perspektiv ( t  ex från 
undersökningsobjektens synvinkel!) ter sig mycket annorlunda. 

Därför kan Bourdieus begrepp inte reduceras ti l l  definitioner på några 
rader, l ika litet som hans "teori" på amerikanskt manér kan reduceras 
till hypoteser om korrelationer mellan faktorer eller dylikt. I många— 
avseenden har Bourdieu i stället en närmast klassisk uppfattning om so- 
ciologins teori och metoder. Visserligen är Bourdieu inte fientlig t i l l  
all amerikansk sociologi. Han uppskattar t ex Parsons, t i l l  skillnad från 
den senare mer formaliserade funktionalismen. Han har aldrig varit främ- 
mande för att använda statistik, på senare år ofta faktoranalys ( j f r  ne— 
dan vår diskussion av Bourdieus och Monique de Saint Martins "Le patro— 
nat"). Han har låtit översätta och bidragit till att introducera Goffman, 
Labov och etnometodologerna i Frankrike. Men Bourdieus sociologi är oför- 
enlig med 50- och 60-talens enhetsvetenskapliga idéer om en formaliserad, 
matematiserad sociologi utan historiska rötter, idén om en alltigenom 
amerikansk sociologi, en ny början, idén att den som läs t  Parsons, Merton 
och Lazarsfeld var fullärd och kunde glömma inte bara f i losofi ,  historie— 
vetenskaper, antrOpologi, l ingvistik utan också sociologins egen histo- 
ria, Kant och Hegel, Marx, Weber och Durkheim, kort sagt: Europa. 
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Inom tyskt och itai ienskt språkområde har Bourdieu-receptionen skett ti— 
digare än i den ang1osachsiska väriden och varit mer öppen också för hans 
empiriska insatser. I egenskap av exempe1vis 1itteratursocio1og är han 
förmod1igen mer känd och erkänd i Tyskiand än ti11 och med i hemiandet 
Frankrike. 

Också vi — "vi" ,  det är Mikaei Pa1me och undertecknad (åtski11iga tankar 
i det fö1jande utgår från gemensamma upptäcktsfärder i Bourdieus socio- 
1ogi) - har fascinerats av empirikern Bourdieu och hans produktiva sätt 
att kombinera de mest ski1da datainsam1ings- och bearbetningstekniker: 
befo1knings- och yrkesstatistik jämte stora smaksocioiogiska enkäter och 
andra omfattande stat is t iska materiai v id  sidan av intervjuer och 1 i vs -  

historier och annat biografiskt materia1, faktorana1ys vid sidan av an- 
tr0po1ogiska metoder och texttoikning och enski1da träffsäkra fenomeno— 
1ogiska iakttage1ser. SocioIogi av Bourdieus märke sätter frågetecken vid 
samhä11svetenskapernas sedvan1iga tude1ning i kvantitativa versus kva1i- 
tativa metoder, hårddata versus mjukdata, makro versus mikro, objektivt 

versus subjektivt. 

Här finns något att 1åta sig inspireras av. Även i vårt 1and har motsva- 
righeten ti11 den amerikanska s k etnometodologiska revoiutionen och a1- 
1ehanda antropo1ogiska och kva1itativa metoder de sista åren brett ut sig 
inom socio1ogins, pedagogikens m f1 forskningsområden. För att vä1ja ut- 
bi1dningsforskningen som exempe1, så tycks mikrostudier av 1ärares och 
studerandes vardag och'Lebenswelt för ögonb1icket vara mer efterfrågade 
än utbi1dningsstatistik. Det är en omsvängning som förmod1igen samman— 
hänger med att nya'grupper - administratörer och utbi1dare på me11annivå 
- som i och med decentraiiseringen fått större möj1igheter att efterfråga 
forskningsresu1tat, i motsats ti11 centra1t p1acerade byråkrater och po- 
1itiker inte bryr sig ett dugg om natione11 statistik över hur studeran- 
deströmmar f1yter hit e11er dit. De mår inte i11a av att idiografiska 
beskrivningar kanske inte är genera1iserbara, de behöver inte bekymra sig 
om dimensioneringsprob1em. De vi11 känna igen sig. De föredrar diskus- 
sioner som handiar om hur studenten 1ever sin vardag e11er hur studieväg- 
ledning bör gå ti11. Jag tror att det på andra fä1t kan finnas 1iknande 
socia1a förk1aringar ti11 att statistikexperterna tvingats på defensiven. 
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' I den situationen finns det skäl att något streta emot, genom att vidhål— 
f l a  att förnuftigt brukade "kvantitativa" tekniker behövs. Utan befolk- 
' nings-, utbildnings— och yrkesstatist ik b l i r  det svårt att få ögonen på 
i de förändringar i socialstrukturen och utbildningssystemet som gör det 

Ä som händer på enskilda utbildningsinstitutioner begripligt. Bourdieus 
uppfinningsrika sätt att förena kvantitativa och kval i tat iva metoder är 
uppfordrande, liksom hans vägran att respektera gränserna mellan kul -  
tur-, utbi ldnings—, arbetssociologi e l le r  mel lan socio logi ,  antropologi, 

histor ieskrivning etc.  I dessa avseenden utgör den bourdieuska socio login 

en nutida fortsättning av Année sociologique—traditionen från Durkheim, 

Mauss, Halbwachs med f l e ra .  I s jä lva  verket har vi de lv is  Bourdieu, som 

dr iv i t  fram nyutgåvor av deras verk och aktual iserat  deras syn på socio-  

logins uppgif t ,  at t  tacka för at t  durkheimianerna, efter en period då de 

ansågs föråldrade, nu åter är levande k lass iker  i den sociologiska d is-  

kussionen. . 

Det är i polemiskt syfte som jag här t i l låter mig förenklingen att sk i l ja 
ut och ly f ta fram Bourdieus och hans medarbetares insatser som "empiri- 

ker" .  Dessa insatser är s jä lv fa l le t  förankrade i teoritraditioner, och 
det f inns mycket at t  hämta också i Bourdieus sätt at t  handskas med kun- 

' skaps— och vetenskapsteoretiska frågor, hans syn på samhällsvetenskapliga 
traditioner ( in te minst hans framgångsrika företag att blåsa nytt l i v  i 

' k lass isk fransk antropologisk och sociologisk tradit ion, dvs det nyss 

nämnda arvet från durkheimianerna, kanske i synnerhet Mauss) och hans * 
' självreflekterande hål lning t i l l  s in egen forskningspraktik. 

Just nu och i vår kulturkrets kan dock Bourdieus insatser som "empiriker" 
behöva framhävas, som korrekt iv  t i l l  a l l a  anglosachsiska försök att  ut— 

måla honom som en samhäl lsf i losof som he ls t  andas abstraktionernas tunna 

l u f t .  I s jä lva  verket har han genom decennierna legat i ständig fejd med 

samtida franska kulturdebattörer som har åsikter om a l l t  och undersöker 

intet (och vi lkas inflytande Bourdieu v i l l  leda t i l lbaka t i l l  en gammal 
fransk essäis t isk  tradition som t i l lå ter  intel lektuel la att  smita från 

utforskandets mödor) och med "historiematerialister utan material" (de 
franska strukturmarxisterna var måltavlor för många attacker från Bour— 
dieus s i d a ) .  
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Den som v i l l  lära av Bourdieus arbeten möter v issa svårigheter, som kan 
vara produktiva och som hänger samman med att den breda Bourdieu—recep- 

tionen förmodligen bara börjat. I Frankrike är det först nyligen och 
hastigt,  mest kanske som ett resultat av invalet för ett par år sedan som 

Raymond Arons efterträdare på stolen i sociologi v id  College de France, 

som Bourdieu vunnit publ ikt  erkännande som den främste bland samtida 

franska sociologer. Det stora intresset för Bourdieus sociologi är på de 
f lesta hål l  ganska nyväckt, det f inns inga s jä lvk lara läsanvisningar t i l l  

hans verk, inga auktoriserade uttolkare, och det är än så länge ont om 

användbar sekundärlitteratur. Frånsett ett fåtal anspråkslösa introduk- 

tioner existerar inte på något språk - inte hel ler på franska - någon 
monografi om Bourdieu, l i k a  l i t e t  som någon b ib l iograf i  värd namnet 

(Yvette Delsaut är dock sedan länge i färd med att utarbeta en sådan). 
Det är hel ler ingen som vågat s ig  på en mer utarbetad kr i t ik  av Bourdieu; 

författarkollektivet "Révoltes logiques", dvs Jacques Ranciére med f lera, 
har skr iv i t  en bok som angriper Bourdieu (L 'empire du sociologue. Par is :  

Editions l a  Découverte l984) men som enligt min mening säger mindre om 
Bourdieu än om f i losofernas olust inför den posit ion han erövrat på den 

par is iska in te l lek tue l la  scenen. 

Det f inns säkert f lera skäl t i l l  att  det är ont om genomarbetad Bour- 

dieu-krit ik och annan sekundärlitteratur. Förmodligen är den anmärknings— 

värda spännvidden hos hans projekt avskräckande. Han gör bruk av et t  

brett spektrum av k lass iska  och ak tue l la  samhällsvetenskapliga och f i l o -  

sofiska traditioner; bland nu verksamma sociologer t i l lhör han det fåtal 
(Habermas hör också d i t )  vars texter ensamma skul le  räcka gott t i l l  en 

mycket a l l s id ig  socio logisk grundutbildning. 

Vidare är det svårt att kr i t isera (e l le r  ens referera) Bourdieu på grund 
av hans böjelse för at t  oupphörligen driva analysen vidare t i l l  a l l t  mer 

komplexa förklaringar. Även om varje delundersökning kan genomföras med 
tämligen okomplicerade vertyg, lå ter  han s ig sä l lan  beslås med förenk- 

l ingar.  Hans texter lämnar få b lot tor .  Som läsare f inner man idel igen 

sina invändningar förutsedda. I stä l le t  för att  sätta punkt för tanken 

har Bourdieu för vana att t i l l foga preciseringar, modifieringar, reser- 
vationer: . . .  men detta är inte hela sanningen . . .  inte bara, utan också 
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. och å andra s idan . . .  a l l t  ter  s ig  som om . . .  v id  nämnare påseende 

. . .  ( ” a l l t  sker som om”, tout se passe comme s i ,  är en av Bourdieus favo— 
ritvändningar). 

Den verkl ighet jag v i l l  analysera är in te  mindre komplex! är Bourdieus 

försvar mot anklagelsen för  at t  hans språk sku l le  vara krångl igt  och 

svår läs t .  I fö l jande c i t a t  ur förordet t i l l  den tyska översättningen av 
La d ist inct ion — en enda mening, vars något s jä lv i ron iska form bekräftar 

innehållet - kommenterar han s i t t  eget skrivsätt: 

"St i len, som genom sina långa invecklade satser riskerar att av— 
skräcka t o m den mest v ä l v i l l i g e  läsare,  men som fakt iskt  i s in upp- 
byggnad försöker återge den komplexa strukturen hos den soc ia la  
världen, och detta med hjä lp av et t  språk v i lket  sammanfogar det mest 
disparata t i l l  en — i s ig  samtidigt genom et t  r igoröst perspekt iv  
hierarkiserad - enhet, beror av v i l j an  at t  så långt  som möj l ig t  ut— 
tömma möjl igheterna hos l i t teraturens,  f i l oso f ins  och vetenskapens 
t radi t ionel la uttrycksformer, för att  på så sätt inte bara l å ta  så- 
dant komma t i l l  ta ls  som h i t t i l l s  de facto e l l e r  de jure var i t  bann- 
lyst  därifrån, utan också förhindra att  läsningen halkar ned i den 
gängse essäismens e l le r  po l i t iska polemikens förenklingar." 

(Die feinen Unterschiede. Kr i t ik  der gesellschaftl ichen Urtei lskraft .  
Frankf/M: Suhrkamp 1982, p 14.) 

En annan svårighet som läsaren möter, är att det inte är a l lde les  l ä t t  
att ur de publicerade resultaten utläsa hur de empiriska undersökningarna 
gått t i l l .  I jämförelse med genrekraven inom anglosachsisk samhällsveten— 

skap snålar författarna med redovisningar av urvalskr i ter ier  och datama- 

te r ia l ,  s ta t is t i ska  bearbetningstekniker, tabel ler och signif ikansberäk- 

ningar. Själva har vi (Mikael Palme och jag) sedan 1980 haft t i l l f ä l l e  
att någon period var je år besöka Centre de sociologie européenne, ta la 

med Bourdieu och hans medarbetare och ta del av stencilerade arbetsrap— 

porter, frågeformulär, datal istor m m. Vårt intresse har varit att  förstå 
vad Bourdieu och hans medarbetare faktiskt_gö£, dvs "sociologens hant— 
verk" ( fö r  att  citera t i te ln t i l l  Bourdieus med f leras viktiga metodbok 
från slutet av sext iotalet) ,  inklusive den handfasta datainsamlingen och 
bearbetningen, och vi har kunnat konstatera att  Bourdieus publicerade - . 
resultat v i l a r  på hekatomber av 0publicerade datamängder, tabel ler ,  d a - £  

takörningar. 
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Kanske är det en kulturell säregenhet för svensk samhällsvetenskap att  
sådant o f ta  utkommer av trycket i s tä l le t  för a t t  stanna i maskinskr ivna 

e l le r  duplicerade arbetsrapporter med begränsad c i rku lat ion? Jag v i l l  

inte döma om vi lka genrekrav som är bäst, utan bara något diskutera dessa 
skillnader, som påverkar vår möjlighet att förstå arbeten som Bourdieus. 
Ett s lags översättningsarbete fordras. 

Att Bourdieu är sparsmakad när det gäl ler publiceringen av sådana tekni— 
kaliteter kan skyllas på f i losof ins dominans över fransk sociologi i den 
högre skolan, ett förhållande som etablerades redan med Durkheim och som 
fortfarande består. Det gäl ler att  vara br i l jan t ,  att  inte framstå som 

inskränkt räknekarl.  Hellre et t  Ar istoteles-ci tat  än en tabell för mycket. 

Återhållsamheten i samband med publiceringen innebär inte att Bourdieu 
skulle vara ointresserad av den empiriska datainsamlingen och bearbet— 
ningen. Tvärtom. Ingen mindre än Paul Lazarsfeld, som kanske mer än någon 

. annan bidragit t i l l  sociologins matematisering, l ä r  ha uttryckt åsikten 

at t  Bourdieus användning av matematik i samband med den första stora mu- 

seiundersökningen (L'amour de l ' a r t ,  l966) var den klokaste han sett. 
;Sedan t idigt sextiotal har Bourdieu upprätthål l i t  nära samarbete med sta— 

t is t iker ,  bland dem f lera som kom att fy l la  ledande funktioner v id  INSEE 

(INSEE utläses Institut National de l a  Statistique et des Etudes Econo- 
miques och är Frankrikes motsvarighet t i l l  SCB). Med tiden har han fått 
ett beaktansvärt inflytande över den of fent l iga statistikinsamlingen i 
Frankrike, vi lket fnamgår av den senaste utgåvan av den franska motsva- 
righeten t i l l  Statist isk årsbok, Données sociales (cinquiéme edition, 
Paris: INSEE 1984), en publikation som utges med ojämna mellanrum, när— 
mast föregående utgåva är daterad 1981. Den folkräkning som sedan dess 
genomförts i Frankrike (l982) innebar en metodisk nyorientering, och i 
den aktuel la presentationen av resultaten är Bourdieus inflytande k lar t  

skönjbart (se & a pp l f ,  535—557). Man kan för övrigt redan när man slår 
upp de första sidorna av denna nya edition se en bildframställning ä l a  
Bourdieu av "det sociala rummet": längst upp t i l l  höger, int i l l  det eko- 
nomiska kapi talets po l ,  fotograf iet  av en företagsledare, och längst upp 

t i l l  vänster, vid det kulturella kapitalets pol,  en universitetsprofes- 
sor. Mellan dem syns en läkare,  också han besittande ett  avsevärt mått av 

kapital men med en jämnare fördelning mellan ekonomiskt och kulturellt 
kapital. Därunder ser vi representanter för andra yrkesgrupper avbildade. 
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Längst ner en gruvarbetare vid sin borrmaskin samt en nordafrikansk immi- 
grantarbetare som städar en metrostat ion. Det är samma socia la rum som 
Bourdieu diskuterat i många av sina texter,  mest detal jerat i La d is t inc-  

.EiQE (Par is:  Ed de Minuit l979, se schemat pp l40f som är tyngdpunkten i 
bokens centrala kapitel ,  en svensk översättning av samma kapitel ingår i 
Bourdieu: Kultursociologiska texter). 

Jag tror at t  en v ik t ig  sk i l lnad,  som inte bara har med genrekraven at t  

göra, ä r  fö l jande:  Inom den angloamerikanska inf lytandesfären uppfattar 

man of ta konstaterade statist iska samband som_svar. Därför har man anled- 
ning att  publicera projektredovisningar som är kataloger över dyl ika.  För 
Bourdieu däremot ger sådana samband anledning t i l l  frågor. 

Det gäller t ex resultaten av de faktoranalyser han alltsedan mitten av 
sjuttiotalet brukar använda för kartläggningar av smakens distribution 
och för undersökningar av positioner inom sociala fä l t .  Att fånga sådana 
samband är vikt igt för Bourdieu, men inte som svar utan som avstamp för 
fortsatta studier med andra metoder. När Bourdieu konstaterar samvaria- 
t ion mellan å ena sidan, l å t  säga, mått på individers framgångar el ler 
motgångar i utbildningssystemet el ler  arbetslivet och å andra sidan " fak- 
torer" som social bakgrund, utbildningsbakgrund, kön, får  han anledning 

att fråga vad dessa "faktorer" är. Vilka sociala innebörder döljer s ig  
bakom klassif iceringen i socioekonomiska kategorier? Vari sk i l jer  s ig 
ol ika typer av utbildningsinstitutioner, vi lken är deras historia, hur 
rekryteras lärarna, v i l ka  soc ia la  k lasser  och sk ik t  och familjegrupper 

gör bruk av olika typer av utbildningsinstitutioner? Vilken är den soci- 
ala innebörden av manligt och kvinnligt på o l ika fä l t ,  på vi lket sätt 
samspelar äktenskapsmarknaden el ler det antal barn som familjer skaf far  
s ig  med samma fami l jers strategier för  att  s l å  vakt om s i n  soc ia la ,  eko- 

nomiska och kulturella ställning? Och så vidare. Hänvisningar t i l l  social 
bakgrund, utbildningsbakgrund el ler  kön utgör i s ig inga förklaringar 
t i l l  individernas ol ika attityder eller beteenden. ( I  andra sammanhang 
har jag försökt hit ta sätt at t  beskriva den här ski l lnaden, se avsnitten 

om "den pedagogiska kvasten", pp 39ff i Dispositioner och_positioner samt 
pp 134ff i "Samband mellan utbildning och arbetsl iv. Några aktuella vägar 
för forskningen", Kan utbildning förändra arbetsl ivet? Sth: TCO 1983.) 
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Låt oss gå i n  på frågan i vi lken utsträckning och på vad sätt Bourdieus 
forskningsmetoder och datainsamlings- och bearbetningstekniker kan över- 
föras t i l l  svenska förhållanden. För at t  ta ett  exempel, som jag tror är 

centralt och gärna v i l l  diskutera: det för Bourdieus undersökningar så 
viktiga "kulturella kapitalet" existerar förmodligen inte i samma form i 
Sverige. 

Vi saknar den typ av culture générale och det el i tskolesystem som i 

Frankrike enligt Bourdieus empiriska studier garanterar de ledande grup- 
pernas innehav av kulturellt kapital .  Men finns det i så fa l l  någon 
svensk motsvarighet, något svenskt ojämnt fördelat "kulturellt kapital",  
e l le r  v i lken term vi nu vä l jer ,  som för dem som är mest välförsedda där- 

med bereder vägen t i l l  samhällets maktfält? Hur låter sig ett sådant ut- 
forskas, e l ler  t o m mätas? 

På dessa frågor saknar jag färdiga svar, men har tidigare (Dispositioner 
och positioner, pp 29f) vågat gissningen att det franska kulturella kapi— 
talet i Sverige motsvaras av något mycket annorlunda: snarare än att kun- 
na s in  Racine, e l ler  s in  Stiernhielm om vi skal l  hå l la  på svenskheten, är 

det i Sverige en närhet t i l l  statsapparaten och de centrala organisation- 
erna som skänker vissa individer, familjer och grupper det "kulturella 
kapital" som garanterar t i l l träde t i l l  viktiga maktfält. Enkla statis- 
tiska indikatorer på förvärvat kapital av det slaget, att jämföras med 
Bourdieus indikatorer på elitskolebakgrund, vore uppdrag som elevrådsord- 
förande el ler inom poli t iska ungdomsförbund. * 

Det var en oprövad hypotes, och jag har sedan dess mött mothugg när jag 

framkastat den. I synnerhet Lars Furuland, Ronny Ambjörnsson och Orvar 

Löfgren har från sk i lda utgångspunkter haft  intressanta invändningar och 

formulerat likartade mothypoteser som tål att diskuteras. Dessa kan sam— 
manfattas ungefär så här: Människorna som i vårt land "underifrån" forma— 
de bland annat arbetar- och nykterhetsrörelserna var rikt rustade med ett  
specif ikt svenskt "kulturellt kapital" ,  som inte var underordnat tidens 
dominerande borgerliga dito. Det var ett " fo lk l igt"  kapital som represen— 
terade förmågan att omfatta och ge uttryck för vissa värden: medborgar— 
anda, ordentlighet, punktlighet, hälsosamt leverne, vetenskaps—, för- 
nufts— och framstegstro, v i l ja  t i l l  rationell planering av l ivet ,  s i t t  
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eget privata l ikaväl som samhällslivet. Innehav av detta slag av "kapié 
ta l "  gav pionjärerna och deras efterföl jare framskjutna posit ioner inom 

folkrörelse—Sverige. Om vi ansluter oss t i l l  Bourdieus sätt att analysera 
de sociala fälten som formade av sin egen förhistoria och av utgången av 
a l la  tidigare maktstrider, så skul le i så fa l l  detta kapital finnas lag- 
rat också i v issa av dagens maktfält,  l å t  vara i konverterade former, dvs 

inväxlat  i annan valuta,  i andra slag av symboliska e l l e r  ekonomiska 

tillgångar. 

Det är en empirisk fråga om det f inns, e l l e r  funnits, svenska former av 

symboliskt kapital av annan natur än det franska kulturella kapitalet men 
som ändå lå ter  s ig beskrivas e l le r  t o m mätas med Bourdieu—inSpirerade 

metoder. Bourdieu brukar anklagas för att försumma att studera den folk- 
l i g a  kulturen, arbetarkulturen, den kultur som växer "underi från". Det är 
inte alldeles rättvist. Med ovanlig känslighet har han studerat böndernas 
värld i Kabylien och Béarn. Den sistnämnda känner han för övrigt från sin 
uppväxt. 

Det är dock ovedersägligt att Bourdieus redskap är bättre ägnade för att  

"analysera det som dominerar än det som domineras. (Det fo lk l iga ursprung- 

et  har säkert haf t  betydelse för hans distanserande b l i ck  för spelet på 

samhällets maktfält - inklusive det egna fältet, det akademiska - och 
kanske också som vaccin mot den in te l lektuel les böjelse för at t  förväxla 

sina egna vi l lkor med folkets.) Och de folkliga klasserna - Bourdieus 
beteckning för arbetare och bönder - var underrepresenterade i de smak- 
sociologiska undersökningar som låg t i l l  grund för de syntetiska fram- 

ställningarna i främst "Anatomie du gout" (1976) och La distinction 
(1979). Bourdieus kartor över smakens distribution i Frankrike l iknar en 
på sin spets balanserande triangel: överst syns de dominerande klassernas 
smak breda ut s ig  i fu l l  rikedom, Bourdieu registrerar ett brett spektrum 

av distinktioner i fråga om musikval,  konst, b i lar ,  kokkonst e l ler  dryck— 

er,  a l l t  medel för de övre samhällsskikten när de särsk i l jer  s ig  från 
varandra och demonstrerar sin avsmak för de lägre klassernas smak. Där- 
under smalnar kartan och bl i r  a l l t  informationsfattigare ju längre ned 
längs de sociala hierarkierna man förflyttar sig. 

Ti l l  s i t t  försvar har Bourdieu anfört som ett empiriskt sakförhållande 

att de fo lk l iga klasserna fakt iskt  är mycket enhetliga i sin relat ion 



D. Broady, "Inledning. Bourdieu som empiriker", pp. 1–26 i D. Broady (ed.),
Kultur och utbildning. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm 1985.

15

# —  

15 

t i l l  den dominerande, legit ima, auktoriserade kulturen. Denna kultur, som 

i Sverige ibland, och då a l l t id omgärdad av citationstecken, kal las " f in-  
kultur", är kulturen i Bourdieus mening! Det är således inte fråga om det 
breda och i vårt land åtminstone inom samhällsvetenskapen mer respektabla 
antropologiska kulturbegreppet. För Bourdieu kl ingar ord som "folkkultur" 
el ler "arbetarkultur" som contradictio i n  adiecto: kultur är inte fo lk l ig  
och det fo lk l iga  är inte kul tur .  De fo lk l iga  klasserna är dominerade av 

och tvingas förhålla sig t i l l  en "kultur" i Bourdieus mening som inte är 
deras, och som ytterst är den dominerande klassens kul tur.  

Är det ett fruktbart perspektiv? Hur dominerande är den dominerande ku l -  

turen? Finns det bara en? I vi lken grad är den identisk med den domine- 
rande klassens kultur? Vilken ställning har folkl iga el ler  andra icke- 
dominerande "kulturer"? Och om Bourdieus perspektiv är fruktbart i Frank- 

» rike, hur förhåller det sig i Sverige? Sådana frågor synliggör vissa 
grundläggande antaganden inom den bourdieuska sociologin, antaganden som 
vi måste förhålla oss t i l l  när vi försöker oss på jämförbara svenska un— 
dersökningar. Därti l l behövs redskap — Bourdieus och andra - som t i l låter 
oss att utvinna empiriska implikationer ur frågorna. Vi har a l l t för  lä t t  
att s lå oss t i l l  ro med fromma önskningar om att det utanför de samhälle- 
l iga determinationerna och den dominerande kulturens domvärjo måtte fin— 
nas folkkultur och arbetarkultur - el ler motkulturer, ungdomskulturer och 
alternativkulturer, underifrånkulturer, motståndspotentialer och föränd— 
ringsmöjligheter, e l ler ett evigt värdefullt kulturarv, a l l t  efter tycke 
och smak. 

När vi funderar över frågor som de nämnda, och i empiriska undersökningar 
prövar användbarheten av Bourdieus metoder, kan vi ha glädje av at t  for-  

mulera några huvudprinciper för hans empiriska utforskande av det kultu- 

rella kapitalet i Frankrike. Det skall jag strax försöka göra. Men först 
några noteringar om ett par än mer fundamentala grundsatser i den bour- 
dieuska sociologin. 

Jag tror för det första att den bygger på antagandet att människan är en 
stridande och bytande varelse. Som social varelse är hon ständigt inveck- 

l ad  i kampen om knappa symboliska e l le r  materiel la t i l lgångar. Hon s jä l v  

jämte den sociala värld där hon vistas är historiska produkter, formade 

av utgången av tidigare strider. Detta kan uppfattas som ett antagande om 
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antropologiska konstanter, dvs om en överhistorisk mänsklig "natur", men 
det handlar nog snarare om en bestämd uppfattning om vad sociologin gör. 
Människan och hennes värld kan förstås på många sätt. De sociala vil lko- 
ren för människors strider och byten utgör bara en sida därav, men är det 
specifika kunskapsobjekt som sociologin, i Bourdieus tappning, konstrue— 
rar åt sig. 

Det är viktigt att inte förväxla Bourdieus ambition med den vanligare typ 
av exempelvis nyliberal bytesteori som grundas på övertagande av modeller 
från ekonomisk vetenskap. Det är lä t t  gjort,  eftersom också Bourdieus 
texter flödar över av termer som kapi ta l ,  marknad, pr is ,  prof i t ,  kredit  

. Men det är inte fråga om metaforer från den "ekonomiska" vetenskapen. 
Bourdieu vi l l  starta i en annan ände. Han föreställer sig att sociologen 
kan utforska många slag av kapital, marknader etc, där de i gängse, snäv 
mening ekonomiska fenomenen, de som rör pengar, varuproduktion, varu- 
cirkulation etc, utgör en underavdelning bland andra. När Bourdieu an- 
vänder uttryck som kulturellt kapital,  skolkapital, språkkapital handlar 
det inte om att reducera kulturen, skolan eller Språket t i l l  "ekonomi" 
(Bourdieu brukar använda citationstecknen för att  markera att han avser 
ordets gängse, snäva innebörd), utan om utforskandet av en allmän ekonomi 
inom Vilken mann1skor orienterar s ig ,  byter och utkämpar strider om o l i k a "  

' ' ' ' ' ' ' ' '  

Jag tror för det andra att den bourdieuska sociologin bygger på ett feno— 
menologiskt antagande om hur världen framträder för människan (Bourdieus 
specialområde under studietiden på Ecole Normale Supérieure vid rue d'Ulm 
blev den f i losof iska fenomenologin, Husserl och Merleau-Ponty). Människan 

orienterar sig i världen med hjälp av scheman av typ upp/ned och framåt/_ 
bakåt, i rummet och i tiden. Det är synnerligen enkla scheman, ytterst 
betingade av at t  hon har en kropp och rör sig i en fysisk värld.  Här fin— 
ner vi grunden för människans "praktiska förnuft", själva förutsättningen 
för hennes förmåga att orientera sig, göra sig föreställningar och hand- 
l a .  T i l l  och med de mest utarbetade orienteringar - som i den sociala 
världen tillåter omdömen om det distingerade och det vulgära, det fina 
och det grova, e l ler  i konstens värld omdömen om det sublima och det ba- 
nala, e l ler  motsvarande omdömen om viner e l le r  kokkonst e l ler  västern- 
filmer — kan återföras på enkla upp-ned—scheman, vilka i sin tur är för— 
ankrade i dominansförhållanden mellan "högre" och "lägre" sociala klasser 
och klassfraktioner. 
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Jag tror för det tredje att Bourdieus sociologi är oupplösligt förenad 
med hans kunskapsteoretiska arbete. En av motiveringarna för sammanställ— 
ningen av metodboken Le métier de sociologue (Paris, La Haye, New York: 
Mouton 1968) var att samhällsvetenskapen dittil ls saknat en epistemologi. 
Bourdieus empiriska arbeten, från de tidigaste antrOpologiska fältarbe- 
tena och framåt, ackompanjeras ständigt av reflexioner om hur forskarens 
kunskapsintresse konstitueras och om relationen til l  den värld där före- 
målen för forskningen lever sina l i v .  Bourdieu menar att en samhällsve- 
tenskaplig kunskapsteori skall ta sig an sådana frågor, och att den inte 

I får överlåtas t i l l  specialister, kunskaps- och vetenskapssociologerna, 
' utan måste utgöra ett fundament för a l l t  samhällsvetenskapligt arbete. 
' För att rätt förstå begränsningarna och möjligheterna i sitt eget kun— 

skapande måste forskaren göra sig klar över sin egen position inom det 
vetenskapliga fältet.  

Vart och ett av dessa grundläggande antaganden vore värt sin egen under- 
' sökning, här har jag bara stickordsmässigt velat peka ut några av den 

bourdieuska sociologins principer som gör det mer begripligt varför han 
' lägger upp sina studier som han gör. 

, Åter t i l l  det kulturella kapita let ,  som är ett centralt begrepp i Bour- 
dieus sociologi (och inte bara där; tack vare i synnerhet Gouldners myck— 

' et citerade arbeten har det dessutom börjat leva si t t  eget l i v  i den 
anglosachsiska diskussionen - Gouldner själv åberOpade sig dock eXplicit 
på Bourdieus begrepp kulturellt kapital) .  Jag kan inte komma på en enda 
av Bourdieus undersökningar, frånsett de tidigaste och de antrOpologiska 
studierna av förkapital ist iska samhällen, som inte berör det kulturella 
kapitalet: dess olika til lstånd (1. förkroppsligat tillstånd som system 
av dispositioner, dvs habitus; 2 .  objektiverat t i l lstånd som t ex text- 
er;  3. institutionaliserat t i l lstånd som t ex utbi ldningstit lar) ,  e l le r  
dess skiftande specifika former inom ol ika sociala fä l t  (skolkapi ta l ,  
vetenskapligt kapital,  konstnärligt kapital etc) ,  el ler dess allmänna 
form som den "allmänbildning", culture générale, vilken i Frankrike utgör 
inträdesbiljetten t i l l  maktens fä l t .  

Enligt Bourdieu är ,  som han nyligen uttryckte saken, kulturen t i l l  sit t  
väsen al l t id "hors piste": när utförsåkning vunnit för många utövare i de 
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bredare folklagren börjar somliga med åkning i lössnön utanför de upp— 
körda pisterna. Sådan är kulturen: relat ionel l ,  särskil jande, utmärkande. 

Smaken, vårt f inaste instrument för att  orientera oss i den socia la 
världen, är a l l t i d  också avsmak för andras smak. 

Bourdieu har funnit att det existerar ett "vert ikalt" kontinuum från den 
mest legitima och auktoriserade kulturen och smaken "ned" t i l l  de folk- 
l iga klasserna. "Den dominerande klassen" är mest välförsedd med kultu— 
rel l t  kapital och utmärks av sin förmåga t i l l  distinktioner och sin 
självklara hemmastaddhet inom den legitima kulturen. "Småbourgeoisien" 
äger en v i l j a  att t i l lägna s ig  samma kultur som är mer utvecklad än deras 
förmåga. "De folk l iga klasserna" slutl igen, som saknar sådana ambitioner, 
erkänner l i ka fu l l t  den legitima kulturen som värdefull - bara inte för 
dem. 

Ju längre ned på samhällsstegen medborgarna är placerade desto mindre av 
denna kultur besitter de, men a l la  domineras av dem som besitter större 
mått av kulturellt kapital än de själva. Den empiriska frågan är givet- 
v i s :  f inns det ett sådant kontinuum? Om in te,  dvs om inte samtliga soc i -  

a la  grupper kan placeras i n  längs samma måttstock, måste Bourdieus mätme- 

toder modif ieras. 

Bourdieus sociologiska konstruktion av det sociala rummet bygger också på 
ett antagande — eller, enligt Bourdieu själv,  på ett empiriskt resultat - 
som gäller ett "horisontellt" kontinuum. Fördelningen mellan kulturellt 
och ekonomiskt kapital mäts längs en och samma måttstock. I sina empiris- 

ka material har Bourdieu inom den dominerande k lassen u rsk i l j t  två  stora 

fraktioner, en som bygger sin ställning på innehav av kulturel l t  kapital 
(här  spelar el i tskolesystemet stor r o l l )  Och en som bygger s in  s tä l ln ing 
på närhet t i l l  den ekonomiska maktens fäl t .  Detta är det grundläggande 
skälet t i l l  att han i sina diagram över det sociala rummet och smakens 

distribution placerar in  det kulturella kapitalets pol i ena övre hörnet 
och den ekonomiska maktens pol i det andra övre hörnet ( j f r  det Bour- 
dieu-inspirerade bildcollaget ur Données sociales ovan med universitets- 
professorn längst upp t i l l  vänster, läkaren i mitten och företagsledaren 
längst upp t i l l  höger). 
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Låt oss här bortse från övriga frågor i samband med Bourdieus kapitalbe- 
grepp och konstruktionen av det sociala rummet. Vi nöjer oss med att  
konstatera att det är så här han burit sig åt. Frågan är då vad som hän— 
der om vi försöker överföra metoden t i l l  svenska förhållanden. 

Det är inte självklart att det svenska samhället bäst låter sig beskrivas 
i termer av en kulturell och en ekonomisk maktpol, e l ler  motsvarande ka-  

pitalsorter, kulturellt och ekonomiskt kapital. Vi kan tänka oss andra 
poler och andra kapitalsorter. 

Det kulturella kapitalet är särskilt problematiskt. I Bourdieus termino- 
logi är det kulturel la kapitalet en histor iskt  specif ik form av symbo— 

l i s k t  kapi ta l .  Symboliskt kapital f inns i a l l a  samhällen, det är, säger 

Bourdieu, en crédit i ordets vida mening: symboliskt kapital innebär ga— 
rantier, symboliskt kapital är det vars värde erkännas. I det kabyl iska 

bondesamhället, där Bourdieu genomförde sina första antrOpologiska fä l t -  

arbeten, var hedern det v ikt igaste symboliska kapi talet .  Kabylern måste i 
varje ögonblick vara beredd att  v isa at t  han var en man med heder, som 

mötte andra män med högburet huvud, såg dem rätt i ögonen och gjorde det 
som anstod en man av heder bland andra män av heder. ( J f r  vår översätt— 

ning av Bourdieus tidiga arbete om "Hederskänslan", i Kultursociologiska 
texter). Det symboliska kapitalet existerade i ett skrift löst bondesam- 
häl le framför a l l t  lagrat i människors krOppar, som vanor, disposit ioner, 

etos, det som BoUrdieu senare skul le benämna habitus. Skrivkonsten och 

senare utbildningssystemets uppkomst gjorde ett  annat slag av symboliskt 

kapital möjl igt:  det kulturella, som inte bara existerar i förkroppsligat 
t i l lstånd, som habitus, utan även i objektiverade och institutionalise- 
rade former, som exempelvis t i t lar  respektive texter. Därmed skapas möj- 

l igheter t i l l  ackumulation av sådant kapi ta l ,  i utbildningsinstitutioner, 

t i t lar etc: universitetsprofessorn behöver inte i varje ögonblick bevisa 
att han är värdig att erkännas som en man av heder, han kan luta s ig  mot 

titeln och institutionen. I Frankrike av idag låter s ig det kulturella 
kapitalet enligt Bourdieu bäst mätas med utbildning som statistisk indi- 
kator. De som innehar större mått av kul turel l t  kapital brukar ha e l i t —  

skolebakgrund. 

Jag tror inte att någon v i l l  förneka att symboliskt kapital i Bourdieus 
mening existerar i Sverige. Men frågan är om det viktigaste symboliska 
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kapitalet i vårt land är av så annorlunda-beskaffenhet att varken Bour- 
dieus begrepp kulturellt kapital eller hans metoder för att studera och 
mäta det kulturella kapitalet är til lämpliga. Kanske är de dominerande 
skikten inte i samma grad en klass i Bourdieus mening, sammanhållen av en 
jämförelsevis monolitisk culture_générale. De förefaller mer sektorisera- 
de i jämförelse med Frankrike, där förflyttningar mellan ol ika maktfält 
underlättas av att de f lesta som tagit sig dit har en jämförbar el i tsko- 
lebakgrund; Pompidou utgav en lyr ikantologi,  medan svenska po l i t iker  kan 

visa l i t terära talanger innan de träder in  i pol i t iken (Stel lan Arvidson) 
el ler sedan de med buller och bång anmält s i t t  utträde (Per Ahlmark). Om 
man ser t i l l  hela det franska samhället verkar å andra sidan det kultu- 
rel la kapitalet mer geografiskt centraliserat ( t i l l  Par is) ,  hierarkiserat 
och diversi f ierat .  Den svenska motsvarigheten är möjl igen mer jämntjockt 

utbredd över befolkningen. 

—pet är således tänkbart att vi saknar direkt motsvarighet t i l l  det legi— 
tima kulturella kapitalet i Frankrike. Kanske bör vi räkna med flera o l i -  
ka kapitaltyper, kanske bör vårt dominerande kapital hel l re ka l l as  något 
i stil med den term capital informationel som vi nyligen hört Bourdieu 
börjat använda som ett alternativ t i l l  den också för  franska förhållanden 

något vilseledande capital culturel. 

Det är också tänkbart att det i Sverige i mindre grad än i Frankrike är 
fråga om ett kontinuum från den auktoriserade legitima kulturen och "ned— 
åt" i samhällshierarkierna. Om det exempelvis existerar en t i l l räckligt 
autonom " fo lk l ig"  kultur, som inte låter sig domineras av de översta 
skiktens kul tur,  så är Bourdieus metod för konstruktion av det sociala 
rummet inte utan vidare användbar. Hur det förhåller sig med den saken 
är, återigen, en empirisk fråga. 

Sådana frågor kommer att vara vikt iga för det nu aktuella UHÄ—projektet 
"Bourdieu—studier i Sverige". Jag skall avslutningsvis beröra detta och 
innehållet i den här rapporten. Innan dess är det på s in  plats att utan 
anSpråk på ful lständighet nämna något om t idigare översättningar och t i -  

digare arbete med Bourdieus socio logi .  
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Konsthistorikern Sven Sandström ska11 ha äran av att vara den som t idi- 
gast introducerade Bourdieu-gruppen i svensk översättning. Sandström upp— 
märksammade tidigt Bourdieus och A1ain Darbe1$ bok om muséibesökarna, 
L'amour de 1 ' a r t  (1966), och 1ät översätta ett kapite1 därur samt ett 
kapite1 (Robert Caste1s och Dominique Schnappers kapite1 om fotok1ubbar) 
ur Bourdieus med f1eras bok om amatörfotograferna, Un art moyen (1965) ;  

se Sandström (u tg ) :  Konstsocio1ogj. Lund: CWK G1eerup 1970. Därnäst över- 
sattes en något utvidgad version av Bourdieus artike1 "Reproduction cu1- 
ture11e et  reproduction socia1e" (Socia1 Science Information, X, No 2 
1971, pp 45-79) i S Lundberg, S Se1ander och U 0h1und ( red) :  Jäm1ikhets— 
myt och k1assherravä1de (Lund: Cavefors 1976). Ur Bourdieus och Jean- 
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C1aude Passerons La reproduction (1970) före1igger pp 134-152, 185, 
230—253 på svenska i B Berner, S Ca11ewaert och H Si1berbrandt (u tg ) :  
Sko1a, ideo1ogi och samhä11e (Sth: W&W 1977). Det sistnämnda urva1et är 
försett med kommentarer av utgivarna, som även sammanstä11t en vo1ym_gt: 
bi1dning och arbetsde1ning (Sth: W&W 1979) i vi1ken ett par av Bourdieus*>— 

des choses (1971), ett instruktivt exempe1 på ett socio1ogiskt bruk av 

e1ever f inns representerade; här finns en översättning av det sammanfat— 
tande s1utkapit1et i C1aude Grignons bok om yrkesskoIeutbi1dning, L 'o rd r  

Lévi-Strauss' struktura1istiska mytana1ys. 

Sjä1va har vi i ans1utning ti11 arbetet i Forskningsgruppen för 1äro- 
p1ansteori och ku1turreproduktion gjort några kommenterade översättning- 
ar.  Vi har översätt och kommenterat de första hundra sidorna, dvs det 

nyskrivna partiet, i Bourdieus uppsatssam1ing från 1982 om makt och 
språk, Ce que_par1er veut dire (1982), se Skeptron 1 (utg Broady/Lund- 
gren, Sth: Symposion 1984). Vi har översatt och kommenterat en text om de 
inte11ektue11a i Nordisk Forum 38, XVIII, Nr 2 1983. Ytter1igare några 
översättningar f inns ti11gäng1iga i dup1icerad form. Inom kort utkommer 

en urva1sv01ym Ku1tursocio1ogiska texter (pre1 tite1) som spänner över 
Bourdieus produktion från de tidigaste studierna av käns1an för hedern 
b1and kaby1iska bönder ti11 nyare studier av den franska överk1assens 
käns1a för distinktioner. 

Ti11 danska och norska har knappast något översatts, men på finska före- 
1igger sedan våren 1985 en utgåva av Bourdieus Questions de sociologie 
(1980) ombesörjd av J P Roos. Åtski11iga tyska, ita1ienska och enge1ska 
översättningar finns ti11gäng1iga. 
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Så 1ångt översättningarna. Jag vi11 också nämna några tidigare texter om 
Bourdieu. Hans utbi1dningssocio1ogi introducerades i Norden de1s tack 
vare Staf Ca11ewaerts och Bengt A Nilssons SU-finansierade projekt "Sko1- 

k1assen som socia1t system" (se rapporten Samhä11et, sko1an och sko1ans 
inre arbete. Lund: Lunds Universi tet ,  Socio1ogiska institutionen 1974, i 

bokfonn utgiven av Lunds bok och t idskrif ts AB 1977; kapit1et om Bourdieu 
även tryckt i den nyssnämnda anto1ogin Jäm1ikhetsmyt och k1assherravä1- 

.gg), de1s tack vare de av Boe1 Berner, Staf Ca11ewaert och Henning Si1— 

berbrandt utgivna och kommenterade anto1ogierna Sko1a, ideo1ogj och 
samhä11e och Utbi1dning och arbetsde1ning (Sth: W&N 1977 respektive 1979, 
danskspråkiga utgåvor på Munksgaard). 

Boe1 Berner skrev redan 1972 en uppsats om b1 a Bourdieu och en av de 
kunskapsteoretiska traditioner som han ans1uter s ig t i11, Om kunskap som 

gpptäckt och konstruktion. En diskussion av Bache1ardtraditionen inom 
_epistemo1ogi och vetenskapshistoria (Lund: Lunds universitet, Socio1ogis— 
ka institutionen 1972, var i f rån uppsatsen a11tjämt kan rekvireras. En 

kortare version infördes i HfKS 1 1973) .  

Vid etno1ogiska institutionen, Göteborgs universitet, f inns en doktorand, 

Theresa Martinet, som sedan några år  under Bourdieus hand1edning arbetar 

med fä1tstudier i en 1iten sydfransk by, med inriktning på hand1arnas och 
småföretagarnas 1 iv ,  och som hitti11s skr iv i t  ett par korta dup1icerade 
rapporter, Några teoretiska anmärkningar kring ära och symbo1iskt utbyte 
(1982) och Att vara sin'egen herre - Egenföretagsamhet i Sydfrankrike 
(1985). 

Några artik1ar kan nämnas: Amadeo Cottini och Lena Johansson skrev om Lå 
reproduction i Socio1ogisk forskning 4 1973 respektive 2 1980, Lena Lind- 
gren och Staf Ca11ewaert skrev om La distinction i 519 11.11 1981 respek- 
t ive Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning 1 1980. 
Tomas Gerho1m skrev om Bourdieu och de inte11ektue11a i C1arté 4 1983. 

I Fin1and har J P Roos och hans medarbetare, som framgår av det sista 
bidraget ti11 denna rapport, in1ett upps1agsrika studier av den nya me- 

de1k1assen med metoder 1ånade från Bourdieu, och även Pekka Su1kunen har 

varit i kontakt med Bourdieu och skrivit en introduktionsartike1 (Agtg 
Socio1ogica, XXV, No 2 1982). 
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Staf Callewaert, för närvarande verksam i Köpenhamn, förbereder sedan 

länge en studie om Bourdieu - l å t  oss hoppas att han snart får möjlighet 

att färdigställa den! På våra breddgrader finns det f å  människor som är 
så förtrogna med de traditioner som Bourdieu representerar. 

Själva har vi från och med 1980 i anslutning t i l l  det HSFR-finansierade 
projektet "Socialisation och kval i f ikat ion" skrivit  en del om Bourdieus 
sociologi och arbetat fram översättningar. Mikael Palme och jag har t ex 
skrivit om Bourdieus analyser av de intellektuella (25_30.7 1982;_Egrg: 
i sk  Forum, XVIII, No 2 1983). Vi har också i blygsam skala börjat pröva 
Bourdieus redskap i empiriska studier av skolan och kulturen samt l i t te-  
raturkritiken. En aktuell publikationslista och rapportförteckning kan 
rekvireras från 

Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion 
Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 
Box 34103 
100 26 STOCKHOLM 

( A l l a  s lags synpunkter är välkomna t i l l  samma adress, i synnerhet läsar-  

reaktioner från dem som i Sverige ut forskar fenomen jämförbara med dem 

som Bourdieu med flera ägnat intresse i Frankrike.) 

Nu ( i  juli 1985) startar i anslutning t i l l  "Bourdieu—studier i Sverige" 
och inom ramen för UHÄzs program Uppföljning & policystudier f lera nya 
projekt: en undersökning av tjugoåringars l ivssituation och en om ung- 
domskulturer (den sistnämnda delvis finansierad av HSFR, bägge under med- 
verkan av Göran Arnman och Ingrid Jönsson i förlängningen av deras mång- 
åriga studier av segregation i grundskolan); en undersökning av ett urval 
sociOnomers och ämneslärares l ivs lopp (dvs ett försök att  genomföra en 
svensk motsvarighet t i l l  den studie av Francine Muel-Dreyfus som presen- 

teras i den här rapporten); samt en undersökning av datorisering som 
socialt fenomen. Dessutom pågår sedan tidigare inom samma program två 
delv is  Bourdieu—inspirerade projekt om forskarutbildningens kul tur (Lena 

Gerholm och Tomas Gerholm samt Katrin Fridjonsdottir). 

Dessutom fortsätter vi at t  inventera Bourdieus och hans medarbetares ar-  

bete — inte programförklaringarna, utan forskningspraktiken: vad gör de 
när de gör sina undersökningar? Vi har också börjat se på existerande 
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material från vissa longitudinella och tvärsnittsstudier, för att pröva 
de bourdieuska redskapen. I vårt land finns det stora mängder redan in-  
samlat datamaterial som mänskligt att döma kan avlockas mer information 
än som skett. Jämförelser med Bourdieus kategoriseringar och karaktären 
av det material han haft att t i l l g å  för sina studier tycks kunna ge ut -  

delning. A l l t  detta fordrar mycket arbete, framför a l l t  mycket samarbete. 

Den här rapporten har uppstått ur ett sådant samarbete kring frågan om 

hur den bourdieuska sociologin kan inspirera nordiska empiriska studier. 

Den innehåller en introduktionstext, en programartikel samt två redovis- 
ningar av empiriska studier. 

I .  Först introduktionstexten t i l l  Bourdieus kultur— och utbildnings— 
sociologi. Där väljer vi utgångSpunkt i de tidigaste stora sextiotalsun- 
dersökningarna, i v i lka Bourdieu och de medarbetare han samlade kring sig 
studerade museibesökare och amatörfotografer, skolelever och studenter. 
Dessa undersökningar skulle sedan bl i  ett empiriskt fundament för det 
fortsatta arbetet v id Bourdieus Centre de sociologie eurOpéenne. Vi v i l l  
r ik ta uppmärksamheten mot Bourdieus och hans medarbetares insatser som 

empiriker och vi diskuterar begreppet kul ture l l t  kapi ta l .  

Att det kan vara svårt at t  ur de publicerade arbetena läsa fram upplys- 

ningar om forskningspraktiken kan vara ett bekymmer för den som försöker 

s ig  på egna l iknande undersökningar. Här har vi va l t  en empirisk studie, 

nämligen Bourdieus och Monique de Saint Martins kart läggning av den eko- 

nomiska maktens fä l t  i Frankrike, som ett exempel för att tydliggöra 
hantverket, särsk i l t  sättet att  samla i n  och handskas med data. Liknande 

tillvägagångssätt har Bourdieu och hans medarbetare använt i en rad stu- 
dier av andra maktfält,  med början i mitten av s jutt iotalet,  då de för 

första gången använde faktoranalytisk metod i smaksociologiska studier, 
och fram t i l l  de senast publicerade arbetena om den religiösa maktens 
f ä l t  (en totalundersökning av Frankrikes biskOpar) samt om universitetets 

maktfäl t  (en undersökning av ledande universi tetsprofessorer).  

I I .  Därnäst en översättning av en kort text från mitten av sjutt iotal— 
et,  "Le titre et l e  poste". Fast knöligt skriven, svåröversatt och 
trögläst - från början inte avsedd för publicering — säger den ovanligt 
mycket om Bourdieus tankar om samband utbildning/arbetsliv och det forsk— 
ningsprogram han försöker förverkl iga.  
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Bland annat kan man spåra Bourdieus gamla rötter i fenomenologin. Tit lar,  
yrkesklassificeringar, socioekonomiska indelningar och liknande kategori- 
seringar brukar vanligen uppfattas som praktiska hjälpmedel vi lka med 
större eller mindre precision återspeglar den så kallade verkligheten, 
och sociologer kan gräla om vilka indelningar i yrkeskategorier, social- 
grupper eller klasser och skikt som bäst speglar verkliga förhållanden. 
Enligt Bourdieu, med hans fenomenologiska blick för hur världen framträ- 
der för människor, är dylika taxonomier inte så oskyldiga, de är inte 
bara en teknisk angelägenhet, de ingår i konstruktionen av den sociala 
världen och de fungerar som insatser i spelet, som vapen i striderna inom 
och mellan olika maktfält. 

Framför a l l t  i l lustrerar dock prOgramtexten "Le titre et l e  poste" Bour- 
dieus strukturella perspektiv, hans sätt att  arbeta med systemkaraktären 
hos, i det här fa l l e t ,  utbildning och arbetsl iv .  Utbildningen formar de 
studerandes habitus och förser dem med examina och utbildningstitlar, och 
arbetslivet erbjuder dem vissa positioner, v i lket  alltsammans - habitus, 
t i tel ,  ställning i arbetslivet — blir åtkomligt för sociologisk analys 
först när det analyseras som system, v i lka förändras och griper i n  i 
varandra i komplicerade mönster. Sättet att oupphörligt tänka i system 
el ler  strukturer (system och strukturer är i detta sammanhang ett och 
detsamma; Saussure använde termen system om det som hans efterföl jare 
kallade struktur) röjer Bourdieus strukturalistiska bakgrund. Han fäster 
avseende vid relationer mellan element och det som särskil jer elementen 
från varandra snarare än vid de enskilda elementen. 

111. Så följer en representativ empirisk tillämpning av detta forsk— 
ningSprogram. I sin avhandling Le métier d'educateur (1983) behandlar 
Bourdieus elev Francine Muel-Dreyfus två yrken och deras omvandlingar vid 
ett par kri t iska historiska t i l l f ä l l e n :  dels folkskollärarkårens forme- 
ring vid seklets början, dels omvälvningen av socialarbetares, vårdares, 
socialpedagogers med f leras yrke och självförståelse åren kring 1968. Det 
urval vi här presenterar i Elisabeth Hultqvists bearbetning omfattar av-  
handlingens inledning och tredje kapit let  (om socialarbetarna) i oavkort- 
ad översättning samt de två mellanliggande kapitlen (om folkskollärarna) 
i referat. Muel—Dreyfus' studie illustrerar Bourdieus metoder för under- 
sökning av samband mellan sociala förändringar, kultur, utbildning och 
arbetsliv. Dessutom har hon tillägnat sig ett mycket Bourdieu-inSpirerat 
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sätt att reflektera över sin egen sociala och kulturella position och 
dess konsekvenser för hennes, sociologens, möjligheter att förstå de män— 
niskor hon studerar och det l i v  som är deras. 

IV.  Ti l l  s ist  ett nordiskt försök att använda vissa av Bourdieus be- 
grepp och metoder, där bland annat en modifierad version av det frågefor- 
mulär som ingick i Bourdieus undersökningar för La distinction (se 
pp 599—605) kommit t i l l  användning. Det är Helsingfors-sociologerna 
J P Roos och Kei jo  Rahkonen som redovisar en inledande studie av den nya 

medelklassen i Finland. I beskrivningarna av dessa nya sociala skikt med 
deras förkärlek för "det trygga äventyret" och envetna vägran att låta 
sig klassif iceras - man v i l l  vara "både-och" och "varken—eller" - kommer 
den värderade läsaren sannolikt utan svårighet att känna igen sina vänner 
och bekanta och kanske sig s jälv.  Det är ingen t i l l fäl l ighet vem som har 
anledning att läsa en skr i f t  som den här. 
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