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Bourdieu – och kampen om erkännande 

 

För intellektuella som tidigt lockades av lyskraften i Pierre Bourdieus mest kända begrepp – 

jag tänker på sådana som habitus, fält, symboliskt- och kulturellt kapital – för dem verkar 

fascinationen snabbt ha avtagit när begreppen efterhand blev allmängods, inte minst på 

tidningarnas kultursidor, och därmed devalverade på just sitt symboliska kapital.  

 

För andra, som tagit sig tid att gå i mer varaktig närkamp med begreppen, tycks lärdomarna 

istället stadigt växa om vad man faktiskt kan utföra med de bourdieuska verktygen – 

specialkonstruerade som de är för studier av den sociala verkligheten. 

 

Samhällsvetenskapernas kanske mest grundläggande fråga är hur vi bäst förklarar förhållandet 

mellan människa och samhälle eller, om man så vill, mellan individ och grupp, aktör och 

struktur, medborgare och stat. Ytterst är det en fråga om hur de biologiska varelser som vi 

kallar människor, stegvis och oavbrutet formas till att bli samhällsvarelser och hur dessa i sin 

tur, genom att vara dem de är och göra det de gör, i varje sekund formar det vi kallar 

”samhället”.  

 

Den här frågan var självfallet central också för Pierre Bourdieu. Hans mest kända begrepp är 

konstruerade just för att utforska mötet mellan individer och den sociala världen. Ett möte 

som Bourdieu uppfattade som en träff mellan två sidor av historien: å ena sidan historien 

förtingligad i institutioner; å andra sidan historien förkroppsligad i människor – ett möte 

genomsyrat av dominansförhållanden grundade i ojämlik fördelning av sådana tillgångar som 

både igenkänns och tillerkänns värde av de agerande människorna.  

 

Kampen om just erkännande, menade Bourdieu, är en fundamental dimension av socialt liv. 

En vanlig felläsning av Bourdieu är dock att människor för honom medvetet handlar 

strategiskt för att ackumulera egendomar, status eller makt. Det stämmer inte riktigt. I linje 

med den franske 1600-talsfilosofen Blaise Pascal, menade Bourdieu att källan till människans 

beteende är hennes törst efter värdighet, en törst som enbart samhället kan släcka. Bara genom 

att tilldelas ett namn, en plats, en funktion inom en grupp eller institution kan individen 

hoppas på att undkomma det tillfälliga, det förgängliga och ytterst det absurda i tillvaron. 

Mänskliga varelser blir sådana genom att underkasta sig andras bedömning. En bedömning 

som både är grund för osäkerhet och otrygghet, men också, och utan motsägelse, för visshet, 

försäkran, invigning och tillhörighet.  

 

Att som individ eller grupp inte disponera över sådana tillgångar som de människorna 

igenkänner som värdefulla vars bedömning man är mest beroende av, är potentiellt likvärdigt 

med att i längden inte existera i dessa bedömares sociala sammanhang – åtminstone inte på ett 

meningsfullt eller fullvärdigt sätt. Att å andra sidan anses vara värdefull, innebär möjligheten 

att också själv erfara känslan av värdighet. En av de mest ojämlika av alla fördelningar och 

sannolikt den grymmaste, skrev Bourdieu, är distributionen av symboliskt kapital, det vill 

säga social betydelse och skäl att leva. Den sociala världen ger det som är mest sällsynt i den: 

erkännande och uppmärksamhet. Med andra ord, skäl att vara.  

 

Mot den här bakgrunden framstår Bourdieus samhällsvetenskap som ännu långt ifrån 

färdigtillämpad för analyser av de myriader av situationer och ambitioner som det sociala livet 

genomträngs av, där bekräftelse och erkännande, synligt eller osynligt, bildar det djupaste 

sociala fundamentet. Det kan finnas i allt från en lärares uppmuntran av en elev inför de andra 

i klassen, en styrelses godkännande av en avsevärd direktörslön, en ansökan om 
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medborgarskap till Migrationsverket, en Pridefestival, en statusuppdatering på Facebook, eller 

ett desperat vrål i botten av en terrorhandling. 


