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Abstract 
    The purpose of this essay is to critically review Pierre Bourdieus contribution to agency – 
structure debate. I will do this with  help from the thinking of George Herbert Mead. My aim is 
to show that Mead can provide valuable knowledge to Bourdieus theory. 
    Pierre Bourdieus notion of habitus is his solution to the dilemma between agency and 
structure. It is in the habitus that the objective structures meet the inner, subjective structures and 
this results in various actions. Bourdieu claims that the relation between the habitus and the outer 
structures causes dispositions to ‘ways of reacting’. His aim with the notion of habitus is to show 
why the society follows an often strict regularity. Bourdieus is however often accused of being a 
determinist. I do not totally agree with this criticism but I claim that Bourdieus hasn’t done 
enough to stipulate his middle way between freedom and constraint and agency and structure. 
The habitus seems to be more or less immune to mayor upset. Bourdieu is often unclear of how 
the individual uses his dispositions in various situations. Bourdieus is letting the habitus to too 
much work. He sometimes seems to forget that it is an individual beyond the habitus. He 
underestimates the power of humans to make choices of their own. There seems to be more to 
the notion of agency then the habitus can fully capture. Thus we turn to the thinking of George 
Herbert Mead. I claim that Mead offers a way out of Bourdieus dilemma between agency and 
structure. He does this by focusing on what happens in the particular situation. Mead believes 
that the society reproduces itself in two different ways. There is the ‘unreflexive’ way which has 
certain similarities with Bourdieus way of thinking. The main difference between Mead and 
Bourdieu is that Mead claims that there is another way that the society reproduces itself. This is 
what he calls the reflexive reproduction. If the individual encounters resistance he/she becomes 
aware of the habitual expectations he/she brought in to the situation. The resistance causes a 
break in the world the individual takes for granted. The individual then reflexively adapt there 
actions to the situation. The break makes the individual aware of the world, and this is what lacks 
in Bourdieus theory. The individual can think and also act in opposite to their habits or habitus. 
This is what can cause the habitus to change.  
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Sammanfattning 
   Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska, analysera och vidareutveckla Pierre Bourdieus 
bidrag i till aktör struktur debatten med hjälpa av George Herbert Meads tänkande. Huvudfrågan 
är:  
   På vilket sätt kan Pierre Bourdieus habitusteori vidareutvecklas för att bättre förstå 
förhållandet mellan aktör och struktur?  

   

 För att besvara denna fråga har jag formulerat tre underfrågor. Dessa är:  
1. Hur ser Pierre Bourdieu på kopplingen mellan aktör och struktur?  
2. Vilka styrkor respektive svagheter finns i Bourdieus teori? 

3. På vilket sätt kan Meads tankar komplettera Bourdieus teori? 

     
Bourdieu strävar efter att lösa upp de, enligt honom, falska uppdelningarna mellan aktör – 
struktur och objektivism och subjektivism. Han försöker göra detta med hjälp av begreppet 
habitus som, enligt honom, fungerar som en medelväg begreppsparen emellan. Bourdieu gör en 
uppdelning mellan en objektiv värld bestående av olika fält och en subjektiv värld bestående av 
människors upplevelser och tankar. Habitus och fält kan bara existera i relation till varandra. I 
habitus kan man förenklat säga att de objektiva strukturerna hos fältet möter de subjektiva 
strukturerna hos aktören och emanerar i handlingar och tankar. 
   Styrkan med Bourdieus teori är att han kan förklara varför samhället följer så pass tydliga 
regelbundenheter, varför smak och åsikter ofta är kollektiva. Han gör det genom att påpeka att 
habitus formar vad individen kommer att tycka är meningsfullt och vackert/fult. Habitus formas 
framför allt beroende på var individen föds och då framför allt var denne växer upp.  
   Svagheten med teorin är dess underbetoning av aktörens roll till förmån för strukturerna. 
Bourdieus medelväg mellan aktör och struktur förblir något oklar.  Habitus tycks vara mer eller 
mindre immun mot förändring. Människan som en kreativt handlande varelse underbetonas. 
Begreppet habitus får göra ’för mycket jobb’. 
    En kombinering av Meads och Bourdieus tankar resulterar i en tydligare koppling mellan 
aktör och struktur. Det sker framför allt genom Meads uppdelning av jaget i två delar, nämligen 
den vanemässiga delen av individen – ’miget’ och den kreativa delen – ’jaget’. Uppdelningen 
innebär att vi kan förstå människan som både en kreativ och en vanemässigt handlande varelse 
utan att teorin blir för voluntaristisk. Det medför att vi kan förstå samhällets regelbundenheter 
utan att för den skull omöjliggöra en mer aktiv aktör. Meads tankar ger även en förståelse för hur 
personer kan förändra sitt habitus. Vilket innebär att aktören inte är totalt styrd av överliggande 
strukturer.  
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1. Inledning och problem 
    Man kan säga att sociologi som ämne växte fram när samhället övergick från det premoderna 
stadiet till det moderna. Syftet var att kunna besvara frågan: ’Hur är samhället möjligt i den nya 
moderna tiden?’ Under denna period förändrades samhället drastiskt, samhället blev mer 
komplext. De självförsörjande hushållen gick under när de nya stora industrierna växte fram i 
och med kapitalismens utbredning. Det skapades en marknad för varor och tjänster där även 
människan tvingades sälja sig. Åtminstone var det detta som Marx menade i sina teorier om den 
kapitalistiska marknaden och kapitalets funktion. Hans sätt att studera samhället är dock bara ett 
av flera. Emile Durkheim och Max Weber är två andra tidiga samhällsvetare som, jämfört med 
Marx, använde andra metoder och begrepp för att studera samhället. Man kan lite förenklat säga 
att det är här aktör – strukturdebatten tar sin början. Weber beskriver samhället utifrån de 
handlande aktörerna medan Durkheim i större utsträckning lägger förklaringskraften på 
strukturerna. Marx, Durkheim och Weber, anses idag vara sociologins fäder och trots att de skrev 
sina teorier för 100 – 150 år sedan är de fortfarande aktuella. Dagens sociologiska teoribildning 
står så att säga på dessa tre teoretikers axlar.  
    Sedan Durkheims och Webers dagar har olika skolor vuxit fram med olika inriktningar, de 
flesta med utgångspunkt i antingen Durkheims, Webers eller Marx teorier. Vad innebär då dessa 
olika synsätt konkret? Frågar man en person om han/hon anser sig ha ett fritt val vad det gäller 
handlinsmöjligheter blir oftast svaret ett ’ja’ med eftertryck. Människan ser sig gärna som en 
(fritt) handlande aktör med egen unik identitet. Något som dock talar emot detta är att samhället 
följer regelbundenheter. Människor gifter sig, skiljer sig, studerar och går upp tidigt för att gå till 
jobbet även om de egentligen inte vill. Man kan förenklat säga att det finns regler som 
bestämmer hur vi bör, ska och antagligen kommer att handla. Till och med vid en konversation 
styrs vi av regler som avgör när och hur vi ska prata, hälsa och säga adjö. Men strukturer är mer 
än bara regler. Det finns strukturer som inte är önskvärda men som också följer 
regelbundenheter. Att bryta med icke-önskvärda strukturer i samhället är inte lätt. Trots försök 
att bryta könsdiskriminering och snedrekrytering till högre studier fortsätter dessa strukturer att 
prägla samhället. Tanken att människan styrs av strukturer är för många motbjudande. 
Strukturerna verkar både möjliggöra och begränsa våra handlingsmöjligheter. Och det är just 
detta som är uppsatsens studieområde. Jag menar inte att samhället fungerar enbart genom 
strukturer där människan reduceras till ett epifenomen i strukturernas utkant. Jag tillskriver gärna 
mina egna handlingar mening. Jag vill gärna tro att människan skulle kunna ha handlat 
annorlunda (för att använda Giddens terminologi). Men samtidigt kan jag inte släppa tanken på 
strukturernas makt över oss.   
    Utifrån detta kan vi sluta oss till att människan verkar präglas av en dubbelhet. Trots att vi 
känner oss fria är det ändå något som begränsar vårt handlingsutrymme. Klasstrukturer lever 
kvar trots vår vilja att bli av med dem. Samtidigt händer det saker i samhället som pekar på att 
strukturerna kan och har förändrats. Kvinnans roll i samhället har stärkts i viss grad. Kvinnorna 
har fått rösträtt och i dag ser vi fler och fler kvinnor i både politikens och företagens toppar. På 
samma sätt ser vi vissa människor som gör så kallade ’klassresor’, det vill säga, bryter med 
klasstrukturen. Denna dubbelhet tyder på att vi kan förändra strukturerna som begränsar oss 
genom handlandet. Paradoxalt verkar det som om vi både skapar och omskapar strukturerna 
samtidigt som de begränsar och formar oss. Det är denna dubbelhet som denna uppsats kommer 
att handla om. De två olika utgångspunkterna hos bland annat Weber och Durkheims har länge 
ansets inkommensurabla. De senaste 25 åren har emellertid en debatt om att föra de olika 
utgångspunkterna samman. Man kallar denna debatt aktör – struktur, mikro – makro eller individ 
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– samhälledebatten. Dock ska jag, innan jag går in på uppsatsens centrala delar, visa att 
distinktionerna inte är synonymer, utan att det finns väsentliga skillnader.  
    Till ovanstående debatt har bland annat Pierre Bourdieu bidragit. Det är främst hans bidrag 
som denna uppsats kommer att beröra. Bourdieu blir ofta beskylld för att vara fatalist eller 
determinist. I denna tolkning blir hans teorier mörka framtids- och samtidsscenarion, där 
människan lämnas utan påverkningsmöjligheter och där de redan välbärgade gör allt för att 
bevaka sin egen välfärd. Samhället drivs framåt av människor som gör allt för att bevaka sina 
egna intressen. Kritiken är inte helt orättfärdig, dock menar jag att han inte är en determinist även 
om han är otydlig på vissa punkter. Jag gör gällande att hans bidrag har potential att 
vidareutvecklas för att öka vår förståelse av den sociala verkligheten. Det är just detta jag ska 
försöka göra.  
    George Herbert Mead är tänkare som generellt inte kopplas samman men aktör – 
strukturdebatten. Jag menar dock att dennes tänkande skapar intressanta infallsvinklar till just 
Bourdieus teori.   

 
1.1 Syfte 
    Syftet med uppsatsen är att granska, analysera och vidareutveckla Pierre Bourdieus bidrag 

till aktör – strukturdebatten genom George Herbert Meads tänkande. Uppsatsens huvudfråga blir 
således:  
 
- På vilket sätt kan Pierre Bourdieus habitusteori vidareutvecklas för att bättre förstå förhållandet 
mellan aktör och struktur? 
 
    För att besvara huvudfrågan och bearbeta uppsatsens syfte kommer jag att ställa Pierre 
Bourdieus teori i relation till Elin Lundins meadianska bidrag till aktör – strukturdebatten. Detta 
för att det är lättare att se styrkor och svagheter i respektive teori vid en jämförelse. Men framför 
allt för att jag anser att Meads tankar fungerar kompletterande för Bourdieus teori. Huvudfrågan 
kommer att besvaras utifrån tre underfrågor. 1. Hur ser Pierre Bourdieu på kopplingen mellan 
aktör och struktur? 2. Vilka styrkor respektive svagheter finns i Bourdieus teori? 3. På vilket sätt 

kan Meads tankar komplettera Bourdieus teori? För att arbeta fram svaret på huvudfrågan 
kommer jag att behöva göra en kortfattad redogörelse för vad aktör – strukturdebatten innebär. 
Efter detta kommer jag att redovisa och granska Pierre Bourdieu respektive Elin Lundins bidrag 
till debatten för att jämföra deras styrkor och svagheter. 

 
1.2 Disposition 
    I kapitel 2 kommer jag att göra en begreppsutredning gällande aktör – strukturdebatten. Jag 
kommer att arbeta fram en definition av vilken frågeställning aktör – strukturdebatten handlar 
om. Denna definition kommer sedan att vara vägledande för, dels min kritik mot Bourdieu och 
Mead, men även för mitt försök till vidareutveckling av Bourdieus teori. 
    I kapitel 3 kommer Pierre Bourdieus habitusteori och George Herbert Meads teori att 
redovisas och kritiskt granskas. Jag kommer att gå igenom respektive teoretikers definition av 
begreppen aktör och struktur och även visa på kopplingarna dem emellan. Jag kommer även att 
lyfta fram kritik mot teorierna. I Bourdieus teori gäller det framför allt aktörens begränsade roll 
och möjligheten till förändring och hos Mead den ofullständiga strukturförklaringen. 
    I Kapitel 4 kommer en diskussion om likheter, olikheter, styrkor och svagheter mellan 
Lundins och Bourdieus bidrag att redovisas. Fokus kommer att vara på hur Meads tänkande 
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skapar en intressant infallsvinkel till Bourdieus teori. Jag kommer att försöka visa att teorierna 
har ganska mycket gemensamt men där Mead kan komplettera Bourdieus svagare punkter.  
    I Kapitel 5 kommer slutsatserna presenteras. I kapitlet kommer även en diskussion 
möjligheten till samhällsförändring föras. Avslutningsvis kommer eventuella 
tillkortakommanden och förslag till framtida forskning att redovisas. 
 
1.3 Metodologisk reflektion 
    Jag har i denna uppsats försökt att integrera två sociologiska tänkares teorier. Metoden har 
varit en genom en genomgång av aktör – strukturdebatten arbeta fram en definition av vad aktör 
– strukturproblematiken är för något. Denna definition kommer sedan att vara vägledande för 
min kritik mot Bourdieu och Mead men även för min lösning av problemet.  
   Valet föll av flera anledningar på Pierre Bourdieu och George Herbert Mead. Jag har länge 
fascinerats av Bourdieus och Meads teoretiserande. Jag ser även Bourdieus bidrag, tillsammans 
med Anthony Giddens och Jürgen Habermas, som några av de mest ambitiösa projekten vad det 
gäller aktör – strukturdebatten. Det hade varit både fruktbart och intressant att ta med dessa två 
tänkares teorier i denna uppsats. En systematisk jämförelse mellan dessa har dock skett. I mitt 
försök att föra debatten vidare föll istället på en tänkare som generellt inte anses vara av intresse 
för aktör – strukturdebatten, nämligen Mead. Målet har inte varit att visa att Bourdieu och Meads 
teorier motsägelsefritt kan kombineras. Utan målet har varit att visa att det finns aspekter i 
George Herbert Meads tänkande som fungerar kompletterande för den kritik jag riktar mot 
Bourdieu. Jag anser heller inte att mitt bidrag till aktör – strukturdebatten vara det slutgiltiga 
svaret på problematiken. Jag hoppas istället sprida nytt ljus över en debatt som präglat 
samhällsvetenskapen i allmänhet och sociologin i synnerhet de senaste 150 åren och på så vis 
föra debatten vidare. 
    Vare sig Bourdieu eller Mead är kända för att formulera sig enkelt. Det finns på grund av detta 
en tendens till att visa centrala begrepp blir svårdefinierade. Detta gäller framför allt Bourdieus 
habitusbegrepp där det finns tendens till en begreppsglidning. Begreppet förekommer på flera 
ställen och med olika definitioner i uppsatsen. Skälet till det är att Bourdieu just använder sig av 
olika definitioner av begreppet. Att finna en entydig definition av begreppet bli på grund av detta 
svårt.  
    
1.3.1 Val av litteratur 
    På grund av den tidsmässiga aspekten har jag varit tvungen att begränsa mängden litteratur. 
Jag har inte haft möjlighet att läsa allt av intresse av vare sig Pierre Bourdieu eller George 
Herbert Mead. Valet av litteratur har skett med hänsyn till att den begränsade tiden och 
möjligheten till att besvara uppsatsens syfte. Jag har vad det gäller Bourdieus fall använt mig av 
både original och sekundär litteratur. Eftersom denna uppsats syfte delvis varit att rikta kritik 
mot Bourdieu har jag använt mig av litteratur där kritik framförs. Valet föll här på Richard 
Jenkins men jag har använt mig av Nicos Mouzelis och Nick Crossley. Sekundärlitteraturen har 
möjliggjort denna uppsats. Utan den hade den varit en omöjlighet att genomföra med tanke på 
den korta tid som fanns att disponera. Jag är medveten om att jag i stor utsträckning använt mig 
av framför allt Jenkins tankar vad det gäller kritiken mot Bourdieu. Detta innebär att uppsatsen 
till viss del präglas av Jenkins perspektiv på Bourdieus tänkande. Eftersom jag inte har haft 
möjlighet att läsa allt av intresse från Bourdieus sida finns det risk att jag på vissa punkter inte 
gör honom rättvisa. Jag reserverar mig för att det kan finnas aspekter i Bourdieus teoretiserande 
som jag helt enkelt har missat. Vad det gäller George Herbert Meads fall enbart använt mig av 
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sekundärlitteratur. Valet föll här på Elin Lundins bok ”motstånd och kreativitet” där hon driver 
tesen att Mead är av stor relevans för aktör – strukturdebatten. Det ska dock påpekas att det på 
grund av detta är Elin Lundins tolkning av Mead som denna uppsats bygger på.  
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2. Aktör - strukturdebatten 
    Jag ska nu redogöra för vad aktör - strukturdebatten innebär. Jag kommer för tydlighetens 
skull relatera den till fyra andra närliggande distinktioner, nämligen individ – samhälle, mikro – 
makro, subjektivism – objektivism och frihet – determinism. Först kommer dock en kort 
historisk återblick göras för att finna grunden till problematiken i Max Webers och Emile 
Durkheims tänkande. 
  
2.1 Durkheim och Weber – aktör – strukturdebattens ursprung 
    Emile Durkheim räknas som det sociala faktaparadigmets ’fader’. Hans utgångspunkt är att 
sociala fakta bäst förklarar samhället. Man kan säga att sociala fakta både finns utanför och ’i’ 
individerna. Inom dem på det sätt att de internaliseras samhällets normer och regler och utanför 
på det sättet att de påverkar individernas handlande. Sociala fakta är strukturer. Motiv och 
handlingar kan så att säga härledas tillbaka till strukturerna (Ritzer 1992/2004:40). Durkheim 
skiljer mellan materiella och icke-materiella sociala fakta. Icke-materiella motsvarar till exempel 
normer, värderingar och vanor. Dessa kan även kallas symboliska strukturer. De materiella i sin 
tur är bland annat lagar, arkitektur och det byråkratiska systemet. (Ibid:163) Den vanligaste 
uppfattningen är att man betraktar samhället som bestående av flera olika strukturer. Strukturer 
kan ses som yttre etablerade mönster av sociala relationer som påverkar individers handlande. 
    För att finna ursprunget till aktörsbegreppet vänder vi oss till sociala definitionsparadigmets 
’fader’, Max Weber. Enligt honom är det socialt handlande som huvudsakligen förklarar 
samhället. Weber skiljer mellan beteende och handling. Beteende var enligt honom bara en 
mekanisk respons på ett stimulus medan handling förutsätter en intention. En handling utspelar 
sig när människan tillskriver den en subjektiv mening (Ibid: 210). Weber gör även en skillnad 
mellan handling och social handling. Den sociala handlingen är riktad mot och tar hänsyn till 
andra människor.  En handling är icke-social om den endast är riktad mot ting (ibid:210).  
  
2.2 Aktör eller aktörskap? 
    Med begreppet ’aktör’ vill man försöka fånga människans förmåga till meningsskapande 
handlande och medverkande till de sociala villkoren under vilka människan lever. 
Aktörsbegreppet fångar människans förmåga att producera handlingar genom att sätta upp motiv 
som har sin grund hos individen. Begreppet aktör är en egentligen en felöversättning från 
engelskans ’agency’. Agency och action används ofta synonymt (Layder 1994/1998:4). Dock har 
agency en förklaringsfördel eftersom det uppmärksammar människan som en agent i den sociala 
världen, det vill säga har förmågan att påverka sociala relationer och interaktioner. Människan är 
så att säga inget passivt offer för sociala påtryckningar och andra omständigheter (ibid:4). 
Begreppet ’action’ tenderar i större utsträckning att föra tankarna till individuella handlingar 
medan ’agency’ även förklarar kollektiva handlingar. ’Agency’ saknar dock en 
direktöversättning till svenskan. Den korrekta översättningen skulle bli något i stil med 
’aktörskap’ eller ’agentskap’ vilka kan verka alltför omständliga.  
 
2.3 Aktör – struktur kontra individ – samhälle  
    Begreppen individ och aktör används ibland synonymt. Men aktörsbegreppet fokuserar mer på 
människan som en handlande varelse och inte på individen (Lundin 2004:33). En individ är en 
biologisk kropp och har psykiska, fysiska och biologiska egenskaper och är alltså mer än en 
socialt handlande varelse. Individ – samhälledistinktionen har blivit kritiserad för att den 
tenderar att se individer som helt avhängiga social påverkan (Layder1994/1998:3). På samma 
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sätt som med begreppen individ kontra aktör, kan man vid en första åtanke tänka att samhälle 
och struktur refererar till samma sak, men också här finns skillnader. Samhället är mer än bara 
struktur. I begreppet samhälle ligger också de individer som bor i samhället och där finns även 
fysiskt konkreta ting så som vägar och hus (även fast vissa teoretiker framhåller även dessa som 
strukturer). Struktur kan definieras som mönster i samhället. Det finns symboliska strukturer, 
eller icke-materiella strukturer med Durkheims terminologi, som till exempel normsystem vilka 
inte fångas in i begreppet ’samhälle’. Distinktionen mellan samhälle och individ är äldre än vad 
aktör kontra struktur är och har sina rötter i Thomas Hobbes teori om ’det sociala kontraktet’. 
Samhället, enligt Hobbes, uppkommer inte förrän individerna accepterar samhällskontraktet och 
således ger makten till fursten. Individerna är således fullständigt avhängiga samhället och han 
menar således att människan, i naturtillståndet, inte påverkas av sociala institutioner och andra 
sociala processer (Lundin 2004:33).  
 
2.4 Aktör – struktur kontra mikro - makro 
    Mikro - makrodistinktionen är en klassificering där mikro kontra makro, enligt vissa (jmf 
Alexander 1987:290), är relativa. Vad som är mikro på en nivå kan vara makro på en annan helt 
beroende på vad man jämför med (Lundin 2004:35). En aktör räknas generellt som en person, 
men kan, enligt vissa, även vara ett kollektiv. Enligt Ritzer (1983/2004: 379) företräder Touraine 
en sådan ståndpunkt då han menar att klasser är aktörer. Dock är ett kollektiv inte en aktör bara 
för att de har gemensamma intressen. De måste även handla som ett kollektiv. De måste så att 
säga ha en gemensam intention med handlandet. Ur denna synvinkel kan nya sociala rörelser (till 
exempel miljörörelsen och kvinnorörelsen) och fackföreningar tänkas exemplifiera kollektiva 
aktörer. Dock kan inte en makroaktör definieras på samma sätt som en struktur. Handlande kan 
således ske på både mikro och makronivå och på detta sätt kan alltså en aktör både vara ett 
makrofenomen och ett mikrofenomen. (Layder 1994/1998:4) 
    För att ytterligare komplicera strukturbegreppet ska jag kort även diskutera distinktionen 
mellan symboliska och materiella strukturer. På mikronivå finns strukturer som kan delas upp 
som antingen materiella och symboliska. Symboliska strukturer har jag berört här ovan. Exempel 
är till exempel personlig identitet, självet och roller. Materiella mikrostrukturer är till exempel 
personligt ekonomiskt kapital, teknologi och arkitektur. På samma sätt kan distinktionen göras på 
makronivå. Symboliska makrostrukturer är till exempel kultur, normsystem och kollektiv 
identitet medan materiella makrostrukturer kan vara ekonomi, byråkrati och rättssystem. 
(Mouzelis 1995:138) 
    Mikro - makrodistinktionen kan även delas upp i flera olika nivåer. Thomas Brante (2001:178) 
utgår till exempel ifrån fem olika nivåer där mikro motsvarar individ och makro internationell 
nivå. Däremellan finns interindividuell, institutionell och interinstitutionell. Dessa nivåer har 
ingen motsvarighet i aktör – strukturdistinktionen. Det finns mikrostrukturer och 
makrostrukturer. Exempel på mikrostrukturer är till exempel familjeroller, personlighet och 
habitus (som vi kommer till i Pierre Bourdieus teori). Mikro – makro har inte samma 
utgångspunkt som aktör – struktur. Aktör – struktur har, som jag tidigare visat, sin utgångspunkt 
i två olika paradigm och bildar således en tydligare tvådelning.  
 
2.5 Aktör – struktur kontra objektivism – subjektivism och determinism – frihet 
    Generellt sätt är distinktionen mellan objektivism och subjektivism mer frekvent använd inom 
filosofi och kunskapsteori än inom sociologi. Debatten handlar om huruvida det är möjligt att 
producera objektiv kunskap om den sociala och fysiska verkligheten (Lundin 2004:39). 
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Subjektivismen menar att det inte existerar en verklighet oberoende av subjektet medan 
objektivismen tvärtom menar just detta. Pierre Bourdieu använder sig ibland av termerna 
objektivism och subjektivism. Jag skulle dock vilja påstå att Bourdieu använder termerna på två 
olika sätt. Dels använder han dem i form av en kunskapsteoretisk diskurs. Orsaken är att 
Bourdieu även har en epistemologisk teori (Se t.ex. Jenkins 1992/2002:45). Hans 
kunskapsteorietiska arbeta kopplas ibland ihop med hans bidrag till aktör – strukturdebatten. 
Aktör – strukturdebatten tangerar dock även kunskapsteoretiska frågor vilket kan förklara 
Bourdieus sammanblandning av de olika diskurserna. Emellertid verkar Bourdieu ibland, med 
begreppen objektivism och subjektivism, syfta på enbart mikro- makrofenomen. Exempel på 
detta är i hans strukturförklaring där han pratar om den subjektiva inre strukturen och den 
objektiva, yttre, strukturen. Enligt mig ligger dessa närmare mikro – makrodistinktionen än den 
kunskapsteoretiskadiskursen.  
    Även distinktionen mellan frihet och determinism har sin utgångspunkt inom filosofin. Den 
handlar om huruvida individen är utrustad med en fri vilja eller ej (Lundin 2004:38). I den 
renaste formen menar de som framhåller att människan har en fri vilja att individen är fristående 
från sociala och historiska processer. Valfriheten är så att säga obegränsad. De som framhåller 
determinism menar istället att handlandet aldrig är resultatet av fria val. Handlandet bestäms av 
förutbestämda orsakslagar och tidigare händelser. Att vara en aktör är inte det samma som att ha 
en fri vilja (Ibid:39). Att ha en (fullständigt) fri vilja är att anse att anse att strukturell påverkan 
inte existerar. Bourdieus försök till att lösa aktör – strukturproblematiken är också ett sätt att fina 
en medelväg mellan determinism och frihet.  
 
2.6 Kopplingen mellan aktör och struktur 
    Jag har nu tagit upp fem dualismer och relationen dem emellan. Enligt vissa teoretiker är det 
dock inte självklart att dessa dualismer ’existerar’. De menar att distinktionerna är ett misstag 
med begränsat förklaringsvärde (Layder 1994/1998:91). Poängen är istället att finna en 
teoribildning som inte bygger på dessa falska dualismer och istället fokuserar på något som mer 
är i linje med den sociala verkligheten. De försöker så att säga ”bränna broarna” mellan 
begreppen i distinktionerna. Det vanligaste sättet att göra detta är att definiera aktör och struktur 
på ett annorlunda sätt än sociala fakta- och definitionsparadigmet. (Ibid:92) Till dessa räknas 
bland annat Anthony Giddens och i vissa fall även Pierre Bourdieu. Poängen är att försöka 
undvika den falska separationen genom att och producera en analysform som är mer i linje med 
den sociala verkligheten. Man kan säga att de som försöker finna en koppling mellan 
dualismerna strävar efter att skapa broar mellan dem, medan de som försöker upplösa 
dualismerna bränner broarna. Både Giddens och Bourdieu har inslag av brobrännande aspekter 
men även broskapande. Giddens pratar till exempel om en dualitet istället för dualism och menar 
att vi bör se aktör och struktur som ett fenomen inrymmande en ”dual nature”, alltså två sidor av 
samma mynt. (Layder 1994/1998:132 & Danemark 1997/2003:128) Det är emellertid svårt att 
placera in Bourdieu i denna kategorisering. Enligt Lundin (2004:57) tillhör Bourdieu den 
sammansmältande eller brobrännande teoribildningen, medan Layder (1994/1998:152) menar att 
han istället bör placeras mellan dem som vill bygga och de som vill bränna broarna. Jag anser 
också att teorin är svårplacerad i dikotomin. Bourdieu menar att vi måste undvika de falska 
motsättningarna mellan objektivism – subjektivism, frihet – determinism, med flera, för att förstå 
verkligheten bakom människans aktiviteter. Bourdieu söker en medelväg mellan dessa för att 
undvika den objektivistiska synen hos strukturalisterna och den subjektivistiska synen hos bland 
annat fenomenologerna (Ibid:156). Aktör och struktur är istället sammankopplade genom 
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mänskliga handlingar (eller praktiker med hans terminologi). Samtidigt menar dock Bourdieu att 
det finns något som en objektiv verklighet utanför den subjektiva mänskliga världen av tankar. 
Det är i den objektiva världen som strukturer återfinns (Jenkins 1992/2002:52). Detta resulterar i 
att teorin, som sagts tidigare, blir svårplacerad vad det gäller att antingen skapa eller bränna 
broarna mellan aktör och struktur. Jag kommer återkoma till denna aspekt av Bourdieus teori 
senare. Vi kan i alla fall sluta oss till att det finns olika angreppssätt i aktör - strukturdebatten. 
Vissa vill behålla uppdelningen begreppen emellan medan andra föredrar att dem samman. 
 
2.7 Sammanfattning – aktör och struktur 
    Begreppet struktur hänvisar till den sociala kontext inom vilken handlingar utspelar sig. Ett 
annat sätt att uttrycka det är att strukturerna representerar de objektiva aspekterna av det sociala 
livet (Layder 1994/1998:5). Strukturerna har sin utgångspunkt i människors handlande, till 
exempel i form av handlingars icke-avsedda konsekvenser. De har en begränsande och en 
möjliggörande effekt. Exempel på strukturer är organisationer, institutioner, språk, normer och 
kunskap. Strukturerna föds människan in i och de kommer att fortsätta existera efter oss. Ett 
strukturellt perspektiv är fokus på hur institutioner, strukturer och till exempel kulturella resurser 
formar, begränsar och möjliggör mänskliga handlingar (Ibid:4). Strukturer behöver dock inte 
bara relatera till storskaliga fenomen. Strukturer kan även vara mindre fenomen, till exempel 
definierar Anthony Giddens strukturer som ’regler och resurser’ och Pierre Bourdieu habitus som 
en inre, subjektiv, struktur. (Layder 1994/1998:4) En teori som berör strukturer bör kunna 
förklara hur de uppkommer, vad de består av och hur de reproduceras och förändras. 
    Det viktigaste jag tar med mig från aktörsbegreppsredogörelsen är att det är människan som 
en handlande varelse som är i fokus. Aktören har en möjlighet att påverka, vara kreativ och 
handla annorlunda. Aktörskapet kan ses som de subjektiva aspekterna av det sociala livet. En 
teori som använder sig av begreppet ’aktör’ bör kunna förklara hur aktörens sociala handling är 
möjlig, vad handlandet fyller för funktion i samhället och även om handlingarna kan påverka 
strukturerna. 
    Samhället följer vissa lagbundenheter vilka inte det sociala definitionsparadigmet kan förklara 
samtidigt som det sociala faktaparadigmet inte kan förklara variationer i till exempel människors 
värderingar (Danemark 1997/2003:127). Båda paradigmen har enligt min mening något viktigt 
att bidra med, dock med helt olika utgångspunkter angående studiet av den sociala verkligheten. 
Detta ska dock inte förstås som en kamp om vad som existerar eller inte. Elin Lundin (2004:24) 
skriver ”Vad som varierar mellan traditionerna är var tyngdpunkten eller den största 
förklaringskraften läggs för att förklara den sociala verkligheten”. Paradigmen har olika syn på 
vad som bör studeras inte vad som existerar. Teoretiker som avser att förklara den sociala 
verkligheten med utgångspunkt hos både aktören och strukturen måste ta ett steg bort från att 
definiera aktör och struktur som två storheter fungerande oberoende av varandra och istället 
försöka påvisa deras ömsesidiga beroende (Lundin 2004:41). Man kan säga att aktör – 
strukturdebatten handlar om hur kreativitet och begränsning är relaterade till varandra genom 
social aktivitet (Ibid:4). Detta sker genom att, på ett eller annat sätt, försöka relatera de olika 
sociologiska paradigmen på ett motsägelsefritt sätt. Mitt sätt att försöka relatera Meads idéer 
med Bourdieus präglas av att försöka finna kopplingar eller ’broar’ fenomenen emellan. Utifrån 
ovangjorda begreppsdefinition sluter jag mig till att ett bidrag till aktör - strukturdebatten bör, på 
något sätt, förklara vad strukturerna består av, hur de uppkommer, hur aktören förändrar och 
reproducerar dessa och hur strukturerna samtidigt både möjliggör och begränsar handlandet. 

Det är också utifrån denna modell jag kommer att arbeta.  
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3 Bourdieu och Mead– samhället, kroppen och vanorna 
    Jag övergår nu till att diskutera och granska Pierre Bourdieus och George Herbert Meads 
bidrag till aktör – strukturdebatten. Jag kommer att försöka skilja mellan aktör och struktur hos 
båda teoretikerna för att försöka vissa på kopplingarna begreppen emellan. Jag kommer att rikta 
kritik mot både Bourdieu och Mead framför allt vad det gäller Bourdieus svaga aktörsbegrepp 
och Meads ofullständiga strukturförklaring. 
 
3.1 Bourdieu och världen vi tar för given 
    Bourdieu är kritisk emot de, enligt honom, falska uppdelningarna mellan bland annat 
objektivism – subjektivism, frihet – determinism och aktör – struktur som präglar delar av 
samhällsvetenskapen (Layder 1994/1998:155 & Bourdieu 1980/1990: 52 & 62). Enligt Bourdieu 
har många teorier inom sociologin en alltför voluntaristisk syn på aktören. Han kritiserar 
framförallt Jean Paul Sartre eftersom denne konsekvent förnekar sociala mönster och där varje 
handling blir en öppen konfrontation mellan subjektet och världen (Bourdieu 1980/1990:42). 
Bourdieu betonar betydelsen av den sociala inverkan av människans socialisation. Varje 
handling är präglad av uppväxt, vänner, utbildning och kort sagt, vår socialisation. Man kan 
något förenklat säga att Bourdieu vänder sig mot strukturalismen men menar samtidigt att vi inte 
kan betrakta aktören som ett subjekt, i den mening att denne är fristående från sociala mönster 
och relationer (Layder1994/1998:156). 
 
”One has to escape from realism of the structure, to which objectivism, a necessary stage in breaking 
with primary experience and constructing the objective relationships, necessarily leads when it outside of 

the history of the group – without falling back to subjectivism, which is quite incapable of giving an 

account of the necessity of the social world.” (Bourdieu 1980/1990:52) 

 
    Ett bra ställe att börja fundera över Bourdieus teori är i teoribildningen själv. Varje samhälle 
har sina egna ideologier eller föreställningar om hur världen är beskaffad. ’Indoktrineringen’ av 
hur samhället fungerar, börjar i vår uppväxt genom skola och föräldrars uppfostran. Beroende på 
var vi växer upp kommer människan att skapa en världsbild som skiljer sig från personer som 
växt upp i en annan del av världen. Vi tar den värld som vi blir ’till i’  för given och handlar i 
enighet med den. Kraftigt förenklat kan man säga att människan utför praktiker (eller handlingar) 
som är i linje med den värld som de anser existerar. Bourdieu anser dock att det finns en objektiv 
värld, utanför den subjektiva världen inne i människans huvud. Det är i den ’verkliga’ världen 
som strukturer och mönster återfinns (jmf. Jenkins 1992/2002: 52). Praktiker, enligt Bourdieu, 
sker inte fullständigt medvetet men inte heller omedvetet (jmf Bourdieu 1980/1990:52). 
Ingenting sker av en slump, men det som sker är inte heller determinerat. Detta kan liknas med 
vad Marx menade med att människorna gör själva sin historia, men de gör den inte under 
omständigheter som de själva valt (Jenkins 1992/2002:70). Bourdieu, som Marx, menar även han 
att människan har skapat sin egen historia men framför allt är människan en del av sin egen 
historia och den påverkar henne i allra största grad (Bourdieu 1980/1990:54). Vad som händer i 
samhället skulle inte kunna ske om det inte vore för att vi just tog det för givet. Människan 
behöver inte tänka på om andra människor existerar (vi lämnar det till solipsister) eller om det 
finns en universell sanning (vi lämnar det till moralfilosofer). Människan har så att säga en 
arsenal av fakta som vi tar för givna och handlar efter.  
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3.1.1 Habitus – människans biografi 
    Bourdieu menar att det sociala livet inte kan förstås enbart utifrån individuella handlingar 
byggda på individuella beslut. Habitusbegreppet är Bourdieus brygga mellan aktör och struktur 
(Bourdieu 1980/1990: 55). Att vara en aktör är således förknippat med egenskapen att ha ett 
habitus. Habitus är förkroppsligad historia och kan definieras som dispositioner till sätt att 
reagera (Ibid:53 & 56). Vad han egentligen menar med dispositioner är omstritt. Men det bästa 
sättet att förstå dem, enligt mig, är något som har total inverkan på det kognitiva, affektuella och 
fysiska delarna av livet. Det vill säga, de avgör hur individen tänker, känner och agerar. Habitus 
kan, kraftigt förenklat, ses som vanor som internaliserats under människans (personliga) 
utveckling. Habitus fungerar som ett minne för perceptioner och handlingar, men det behärskas 
nödvändigtvis inte av individens medvetande och kan liknas vid det omedvetna. Dock påpekar 
Bourdieu, med hänvisning till Durkheim, att det omedvetna inte är någon underlig kraft som 
verkar inom oss utan helt enkelt består av bortglömd historia (Ibid:56).  Det är oklart hur 
Bourdieu menar att vårt habitus formas och framför allt hur det utvecklas (jmf. Ibid:60). Dock 
påtalar Jenkins (1992/2002:76) att habitus framförallt utvecklas genom erfarenhet och inte 
nödvändigtvis genom inlärning. Alltså det påverkas av det omedvetna och ine nödvändigtvis 
genom medveten inlärning. Habitus består således av internaliserade vanor i form av sätt att 
tänka, känna och handla snarare än genom (medvetna) inlärningsprocesser.  
    Habitus bestämmer vad individen kommer att tycka om eller kommer att ogilla.  
 

”Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vulgärt osv, men 

denna skillnad är inte den samma. Så kan till exempel ett visst beteende eller en viss tillgång framstå som 

distingerad för den ene, pretentiös eller skrytsam för den andre och vulgär för den tredje”. (Bourdieu 
1994/1995:19)  
 
Beroende på vilket habitus en person har kommer denne vara benägen att tycka om vissa saker 
och ogilla andra. Personer med liknande habitus har ofta liknande smak. Detta kan förklara den 
konformitet vad det gäller till exempel kläd- och musikstil klasser emellan. 
    Habitus grundläggande funktion är att skapa mening åt vad individen gör. Men det skapar 
samtidigt begränsningarna för vad individen kan göra. Man kan se det som att habitus skapar ett 
dialektiskt förhållande mellan den objektiva verkligheten och aktörens förväntningar och ger 
således individen känslan för sina egna begränsningar. Individen förväntar sig sällan mer än vad 
denne har möjlighet att uppnå. Enligt Bourdieu skyddar habitus sig från kriser genom att det ser 
till att agera i en miljö som det är bekant med (Bourdieu 1980/1990:61). Individen eftersträvar 
det som han/hon kan uppnå eftersom det är förenat med en mening för honom/henne. Av detta 
följer att habitus producerar praktiker och produkter som vi finner meningsfulla. Bourdieu ser 
således habitus som nyckeln till social reproduktion eftersom det är habitus som genererar och 
reglerar de praktiker som det sociala livet består av. Detta innebär också att habitus riskerar att 
reproducera ogynnsamma samhällsstrukturer, som till exempel könsskillnader. En person med ett 
visst habitus kommer att vara benägen att gilla en viss musik och tycka om en viss sorts konst, 
smaken och åsikterna så att säga korrelerar. Det vill säga, habitus skapar enhetlighet i livsstilen 
(Bourdieu 1994/1995:19). Det är sällan en person gillar till exempel technomusik samtidigt som 
denne gillar impressionistmålaren Claude Monet och detta, menar Bourdieu, är ingen slump. En 
person som växer upp i en konstälskande familj tenderar i större utsträckning att utveckla ett 
konstintresse än en person som växer upp inom en idrottsfamilj. Bourdieu placerar som sagts 
tidigare habitus på ett plan mellan det omedvetna och det medvetna. Det är dock svårt att placera 
in medvetande och det omedvetna, frihet och determinism i Bourdieus teori. Han pratar om 
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medelvägen dessa emellan men definierar aldrig begreppen. Bourdieu påpekar dock att habitus 
inte är belägen på en reflexiv nivå utan det är nedlagt i kroppen (Bourdieu 1980/1990:69).  Han 
preciserar aldrig vad han menar med detta men jag tolkar det som att habitus inte är en speciell 
egenskap, utan människan är sitt habitus. Motiven till handlingarna är så djupt rotade hos 
människan att de är mer eller mindre omedvetna. Habitus skapar en ’bas’ för handlandet, det 
framkallar känslor och föreställningar hos individen.  
    Bourdieu har ett klassbegrepp i sin teori. Individen socialiseras in i vissa sätt att tänka, känna 
och handla som är kännetecknande för en viss samhällsklass. Habitus är således något som både 
är personligt och socialt. Varje habitus är unikt, men personer med liknande bakgrund har 
habitus som kraftigt liknar varandras. ”[T]he induvidual habitus in so far as it expresses or 
reflects the class (or group), could be regarded as a subjective but non-indivudual system of 
action” (Ibid:60). Det är också här vi finner definitionen till Bourdieus klassbegrepp. Bourdieu 
definierar nämligen klasser som en kategori av människor som har liknande positioner inom det 
sociala fältet. Ju närmare deras positioner är desto mer liknar deras habitus varandra. (Bourdieu 
1980/1990:59 & Bourdieu 1995/2004:18) . Personer som till exempel har arbetarklassbakgrund 
tenderar att tänka och tycka på ett sätt som är i linje med deras bakgrund. Olika klasser har olika 
smak (Bourdieu 1986/1991:298). Bourdieu menar till och med att två personer med olika habitus 
kan vara så olika att de har ’svårt att förstå varandra’ (Bourdieu 1995/2004:21). Detta visar han 
med begreppet ’hysteresis’, vilket kan exemplifieras med den kulturkrock som en 
överklassperson möter vid ett besök i ett förortsområde till Stockholm. Klasshabitus förklarar 
också, till exempel, den övre klassens kollektiva avsmak för till exempel Lasse Åbergs tavlor 
med Disneyinfluerade motiv. 
 
3.1.2 Fält och kapital 
    Enligt Bourdieu består samhället av flera fält (Bourdieu 1980/1990:66). Dessa fungerar som 
spelplaner eller sociala arenor som individer rör sig inom, exempelvis det ekonomiska, politiska 
och kulturella fältet. Beroende på vilket habitus aktören har kommer denne vara mer benägen att 
vara aktiv inom ett visst fält. Individen tycks alltid handla eller agera i relation till ett fält enligt 
Bourdieu. Inom fälten är aktören en strateg som försöker förvalta sitt kapital (ibid:138). 
Bourdieu använder ett spel som ett exempel för hur människan agerar inom ett fält. individen 
utvecklar ’en känsla för spelet’ som är vägledande för dennes handlingar.  
 

”… när de ger sig in i spelet godtar de underförstått spelets begränsningar och möjligheter, som de – 

liksom alla med känsla för spelet – uppfattar som en mängd ’saker som måste göras’, former som skall 

skapas, metoder som skall uppfinnas…’.” (Bourdieu 1995/2004:59)  
 
Man kan något förenklat likna människan med en fotbollsspelare och fenomenet fotboll som ett 
fält. Spelaren utför strategiska drag på spelplanen, något som Bourdieu benämner som praktiskt 
sinne, men bakom besluten finns ingen reflexion i ordets rätta bemärkelse (Bourdieu 
1995/2004:37). Spelaren följer bara fotbollens regler och hans beslut ’att springa i luckan’ eller 
försök till att undvika ’offsidefällan’ är strategiska beslut som inte föregås av någon reflektion 
kring spelets övergripande regler. Vad som på ytan kan framstå som rationella beslut är 
egentligen bara konsekvensen av samspelet mellan habitus och positionen på fältet och inte en 
självvald process (Lundin 2004:60) Vissa sätt att tänka och handla är även uteslutna. Tanken att 
till exempel ta upp bollen och kasta in den i mål är en omöjlighet. Bourdieu betraktar även alla 
handlingar som mer eller mindre strategiska. Det ska dock påpekas att individen sällan är 
medveten om att han/hon utövar strategier. Bourdieu liknar mänsklig handling som ett praktiskt 
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kunnande. Beroende på vilket habitus en person har kommer denne att vara benägen att utföra 
vissa praktiker framför andra. Varje person förfogar över ett vetande som gör att de bemästrar sin 
vardag. Det finns dock utrymme för kreativitet och nyskapande men bara inom de strukturella 
ramarna, det vill säga vad reglerna tillåter. När fotbollsspelaren kliver in på planen har han/hon 
en ganska klar bild över hur matchen kommer att gå till. De har en uppsättning lösningar på 
möjliga problem. Att de tar spelet för givet är också nyckeln till att spelet kommer att 
reproduceras. Om spelarna började fundera på de omgivande reglerna och bryta mot dessa skulle 
inte spelet reproduceras. Liknelsen vid ett spel är på flera sätt väldigt träffande eftersom det 
exemplifierar det praktiska kunnandet och även kan förklara hur praktiker uppkommer i relation 
till ett fält. Det visar även att spelet ses för vad det är, det vill säga en social konstruktion, men 
att det ’spelas’ och således reproduceras. Dock har ett spel fastslagna regler som teoretiskt sett 
skulle kunna ändras. Det är nog också troligt att de flesta fotbollsspelare är medvetna om dessa 
regler. Bourdieu tycks dock mena att fält inte har fastslagna regler och heller inte att individerna 
har en förmåga att överblicka det. 
    Fälten är skapade genom en lång process av ”autonomisering” där de slitit sig loss för att 
tillslut bli ett fält ’i sig’ istället för ett fält ’för sig’ för att tillslut kunna frambringa praktiker 
(Bourdieu 1980/1990:67). Jag antar att detta är vad till exempel Parsons kallar differentiering 
även om Bourdieu, mig veterligen, aldrig använder begreppet (jmf Ritzer 1983/2004:104). Varje 
fält präglas av sin egen logik som i sin tur tas för given av människorna som är aktiva inom det. 
Beroende på habitusutformningen kommer individen att ha olika positioner inom fälten. Fälten 
är ett system av sociala positioner som i sin tur också präglas av maktrelationer. Varje fält har 
sina dominanta och dominerade människor. Fälten kan alltså både ses som ett ’kraftfält’ och ett 
’slagfält’ (Bourdieu 1995/2004: 45). Spänningen inom fältet är grundläggande för fältets 
struktur, men även avgörande för hur det förändras (Bourdieu 1980/1990:59). Beroende på 
vilken position individen har, kommer denne att ha olika förutsättningar för att förmedla sitt 
kapital. Inom fälten pågår en kamp om resurser. Striderna inom fältet avgörs delvis av 
individernas habitus, dock är striderna aldrig helt oberoende av yttre omständigheter. Bourdieu 
tycks här mena att förändring i de objektiva omständigheterna kan inverka på fälten. Sådana 
förändrade objektiva omständigheter kan till exempel vara krig eller andra kriser (inflation eller 
till exempel ett väderfenomen). Individen föds in i fältens kamp och den enda möjligheten för 
fältens existens är att vi tar dem för givet och fortsätter kampen inom dem. Värdefullt kapital 
inom ett visst fält förlorar sitt värde om fältet slutar existera.  
    Kapital definieras som de resurser som har ett bytesvärde inom de olika fälten (Crossley 
2001:96). Värdet på kapitalet är olika från fält till fält. Kapital har inte ett värde i sig utan värdet 
bestäms av hur eftertraktat det är. En färdighet är inte ett kapital i sig, men en färdighet som är 
eftertraktad bildar ett kapital. På detta sätt kan Habitus ses som nedärvt och förkroppsligat 
kapital. Dock är inte kapital och habitus samma sak. Kapital är bara det som tillskrivs ett värde 
på de olika marknaderna eller fälten och således är det fältens logik som avgör vad i vårt habitus 
som kan räknas som kapital (Broady 1990/1991:226). Det mest uppenbara kapitalet är det 
ekonomiska, som tillskrivs högt värde inom det ekonomiska fältet, men mindre värde inom till 
exempel det kulturella fältet. Kulturellt och ekonomiskt kapital är de kapitalformer som är 
viktigast för Bourdieu. Kulturellt kapital är kapital i form av vetande, kunskap och smak. Dock 
är även symboliskt kapital av vikt för att ha förutsättningar för att förmedla sitt kapital inom 
fälten. Symboliskt kapital kan liknas vid status eller uppmärksamhet och kan mätas i objektiv 
form som till exempel priser (som till exempel nobelpriset). Ytterligare ett kapital av värde är det 
’sociala’. Detta kan exemplifieras som det kontakter en person förfogar över. En person med 
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många kontakter har större socialt kapital än en person utan stort kontaktnät.(Crossley 2001:96) 
Beroende på var personen föds kommer denne att ha större eller mindre chans att utveckla ett 
stort kontaktnät.  
 
3.1.3 Bourdieu och strukturer 
    Bourdieus strukturbegrepp är tvådelat. Bourdieu menar att vi genom att socialiseras in i 
samhället bildar en ’person’ och ett, delvis, personligt habitus. Habitus är således en inre, 
subjektiv struktur. Det andra strukturbegreppet är den yttre, objektiva strukturen, nämligen 
positionen på fältet (Bourdieu 1980/1990:57). Med dessa två strukturförklaringar tycks Bourdieu 
hänvisa till vad jag tidigare tagit upp som mikro och makrostrukturer. Den subjektiva strukturen 
skulle kunna översättas till mikrostruktur och den objektiva till som makrostruktur. Relationen 
mellan aktör och struktur är habitus, det vill säga länken mellan subjektiva sociala praktiker och 
de objektiva fältens strukturer (Layder 1994/1998:157). För att helt förstå Bourdieus 
strukturförklaring måste vi beakta de tidigare begreppen jag tagit upp nämligen, fält och kapital. 
Bourdieus strukturförklaring kan något förenklat ses om att habitus skapas av de yttre 
strukturerna och skapar en kapitaluppsättning hos individen samtidigt som habitus producerar 
sociala praktiker i relation till fältens logik. Enligt Bourdieu omformar och förändrar dessa 
praktiker i sin tur de yttre strukturerna. Jag menar dock att detta inte är en tillfredställande 
förklaring.  
    Bourdieu placerar kampen eller maktaspekten i sin strukturförklaring och inte hos aktören. 
Aktören tvingas delta i en kamp om knappa resurser, det är fältens logik. Det vill säga, aktören 
deltar i kampen men motiven till kampen finns i fälten. Kampen har ett funktionellt värde i teorin 
då det är kampen som upprätthåller fälten och så länge kampen om resurserna fortgår kommer 
fälten existera. Bourdieu menar således att kampmomentet är en nödvändighet för samhällets 
existens.  
 
3.1.4 Strukturerande struktur och strukturerad struktur 
    Bourdieu beskriver habitus som en ’strukturerande struktur’ och ’strukturerad struktur’ 
(ibid:62). Vad han exakt menar är dock oklart, men jag tolkar det som att de yttre strukturerna 
producerar habitus samtidigt som habitus producerar sociala praktiker som reproducerar och 

även förändrar strukturerna. Bourdieu förklarar genom att skildra samspelet mellan habitus, 
praktiker och positionen på fältet varför människor skapar olika och ibland förtryckande 
personligheter (Bourdieu 1980/1990:54). Bourdieu förbinder den interna strukturen, nämligen 
habitus, med klassaspekter och förklarar, genom att människan utför praktiker som är förenade 
med en mening för henne, varför förtryckande strukturer reproduceras. Födelseplatsen men 
framförallt uppväxtmiljön påverkar vilken position en person får inom det sociala fältet. 
Bourdieu ser alltså ett tydligt samband mellan habitus och position (Ibid:62). Olika individer 
bygger upp olika kapitalstrukturer beroende på i vilken miljö de växer upp. Mot en viss 
kapitalstruktur svarar ett antal ungefär lika sannolika banor som leder till liknande positioner 
inom det sociala fältet (Bourdieu 1986/1991:264). Detta leder till att individen omedvetet 
riskerar att utveckla en personlighet som är i linje med den positionen hon föds på och således 
riskerar att reproducera till och med förtryckande strukturer. Det är på grund av detta som en 
person från arbetarklassen kan finna det meningsfullt att jobba inom industrin medan det för 
andra är en otänkbar tanke.  
    Bourdieu tar avstånd från att förändring sker genom individens vilja att uppnå det. Till och 
med den ”vildaste” och mest banbrytande estetens konst är ett resultat av dess habitus. Vad som 
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än händer tycks således vara en konsekvens av relationen mellan habitus och den yttre strukturen 
vilket leder mig in på frågan om möjligheten till förändring. Det är dock svårt att se hur 
människan kan ingripa och påverka sitt eget habitus när detta påverkar hur denne tänker, känner 
och handlar. Bourdieu nämner att inskaffandet av nytt kapital är ett sätt att förflytta sig i det 
sociala rummet och således uppnå habitusförändring. Detta tycks vara det Bourdieu gjort 
eftersom han är född i en bergsby i Frankrike och såldes långt ifrån det högstatusyrke han hade 
när han dog. Men enligt Bourdieu är denna förmåga också en konsekvens av personens habitus. 
Detta innebär att en person som förändrar sitt habitus är predispositionerad att göra just det. Vad 
han menar med detta är dock oklart. Men jag tolkar det som att alla personer inte har förmågan 
att förändra sitt habitus. Individen kan heller inte veta vilket kapital som är det 
eftersträvansvärda. Lundin (2004:65) påpekar att Bourdieu inte ser strävan efter 
meningsskapande som möjlighet till förändring. Förändring eller personlighetsutveckling sker 
bara i samspelet mellan de yttre och inre strukturerna. Bourdieu ser i likhet med till exempel 
sociala definitionsparadigmets företrädare således individen som omedveten om de överliggande, 
objektiva strukturerna, som påverkar deras liv. Bourdieus teori utgår, i likhet med till exempel 
Mead och Garfinkel, utifrån människors meningsskapande handlingar, men där dessa egentligen 
är styrda av habitus och således (indirekt) av objektiva strukturer (Layder 1994/1998:57).  
    Styrkan i Bourdieus teori är att han ger en bra förklaring till hur individen aktivt reproducerar 
strukturerna trots att dessa riskerar att bli förtryckande. Genom det praktiska kunnandet utgår 
Bourdieu ifrån vad individen gör i sin vardag som ett möte mellan habitus och fältens logik, det 
vill säga möjligheter och begränsningar, och på så sätt försöker han att undvika att förklara vad 
människan gör utifrån enbart de strukturella kraven. Förklarandet av samhällets 
regelbundenheter med utgångspunkten i vardagens sysslor samtidigt som dessa praktiker är 
upprätthållande och omformande för ett specifikt fält är definitivt en av teorins starkare sidor.  
Till skillnad från faktaparadigmet är det människors handlingar som reproducerar strukturerna. 
Mycket talar således för att Bourdieu genom att tillskriva individen en större roll än vad 
faktaparadigmet gör, lyckas utveckla detta i en integrativ riktning. Den negativa sidan av teorin 
är att aktörens roll ändå tenderar att bli relativt liten. Bourdieu utvecklar faktaparadigmet, men 
knappast tillräckligt mycket eftersom Bourdieu menar att individerna inte kan betrakta 
strukturerna utifrån och således knappast, intentionellt, förändra dem. Individerna förfogar så att 
säga över ett praktiskt medvetande och är inte reflexivt medvetna om strukturerna som omger 
dem. Individens begränsade kunskap och handlingsutrymme medför att individens roll blir allt 
för liten. Det ömsesidiga beroendeförhållandet eller Bourdieus medelväg mellan aktör och 
struktur blir på grund av detta oklart. 
 
3.1.5 Bourdieu och förändring 
    Jag ska nu försöka visa på flera svaga punkter i Bourdieus teori. Samtliga punkter har samma 
grundläggande orsak, nämligen Bourdieus överbetoning av objektiviteten på bekostnad av 
subjektiviteten eller strukturerna framför aktören. Jag vidhåller att det är svårt att placera in 
människan som en handlande varelse i Bourdieus teori. Jenkins menar att Bourdieus teori till och 
med är determinerande. Jag tänkte nu rekonstruera denna kritik och försöka förklara hur 
Bourdieu ser på aktören. 
    Jenkins (1992/2002:82) menar att Bourdieu genom att säga att habitus är källan till de 
objektiva strukturerna samtidigt som han menar att habitus är betingat av de objektiva 
strukturerna argumenterar i en cirkel. Jag håller med om att argumentet är ett cirkulärt, men det 
kan liknas vi den vid den klassiska frågan: ’vem kom först, hönan eller ägget?’ Crossley 



 19 

(2001:112) påpekar att det nödvändigtvis är sant att de objektiva strukturerna i strikt mening 
föregår individen, eftersom denne måste tillgodogöra sig vissa strukturer, som till exempel språk, 
kunskap och normer, för att överhuvudtaget kunna fungera i samhället. På detta, strikt 
biografiska, sätt föregår och formar objektiva strukturer aktören. Bourdieu accepterar att de 
subjektiva strukturerna skapas av de objektiva strukturerna på grund av att de objektiva 
strukturerna tidigare har skapats av de subjektiva strukturerna. Ur ett historiskt perspektiv är 
relationen mellan de subjektiva och de objektiva strukturerna cirkulärt. Relationen mellan de 
objektiva och de subjektiva strukturerna snurrar som en evig cirkel utan vare sig början eller slut 
(Ibid:112). Detta innebär dock inte att cirkeln inte förändras. Strukturerna förändras successivt 
och man kan se den strukturella utvecklingen som kumulativ. Att strukturerna förändras 
successivt är dock inget bra svar om inte Bourdieu kan precisera hur denna process går till.  
    Jenkins (199272002:82) menar även att Bourdieu gör hänvisningar till något som han kallar 
’subjective expectations of objective probabilities’ vilket kan översättas till ’subjektiva 
förväntningar av objektiva sannolikheter’. Med detta hänvisar Bourdieu till att individen sällan 
förväntar sig mer än vad denne kan uppnå. En person från arbetarklassen förväntar sig inte att bli 
chef för ett stort företag och det är heller inte särskilt troligt att han/hon kommer att bli det. 
Jenkins menar att Bourdieu omöjliggör förändring och skapar strukturell determinism. På även 
denna punkt tar jag hjälp av Crossley (2001:112) för att klargöra vad Bourdieu egentligen menar. 
Bourdieu menar att individen är medskapare till denna förväntning. Det är inte någonting som 
endast passivt uppkommer. Individen skapar sin egen bild på verkligheten under de tidiga åren 
av livet. Denna bild av verkligheten, som delas av många andra personer med liknande habitus, 
är sedan något som följer individen hela livet. Det är ingen determinism inblandat i det hela, bara 
pragmatisk anpassning och realism (Ibid:112). Enligt Bourdieu får individen denna bild genom 
att den övertas från människorna som omger dem. Detta ska dock inte ses som en 
inlärningsprocess, utan snarare att barnet tar in det de upplever. Det spelar ingen roll om både 
mamma och pappa säger till ett barn att det är viktigt att läsa böcker. Så länge de själva inte läser 
böcker kommer barnet antagligen inte heller göra det. Det vore även konstigt om till exempel två 
arbetarklassföräldrar fick sitt barn att förvänta sig att det kommer att bli en högt aktad 
hjärnkirurg eftersom det berör en värld som de, antagligen, vet väldigt lite om (Ibid:112). Det 
finns heller inget i deras världsbild som pekar på att barnet kommer att bli en hjärnkirurg. 
Därmed inte sagt att barnet inte kan bli det, dock är det osannolikt. Dock finns det personer som 
bryter mot de subjektiva förväntningarna, vilket Bourdieu har svårigheter att förklara. 
Egenskapen att ha subjektiva förväntningar väcker även vissa obekväma frågor för Bourdieu. 
Kan förväntningar vara något annat än medvetna? Om en person vet vad han förväntar sig, varför 
kan denne inte då fråga sig varför det är just så? Jag håller med Bourdieu om att subjektiva 
förväntningar inte nödvändigtvis är medvetna. Men att individen inte har någon kunskap eller 
medvetenhet om orättvisorna i samhället verkar osannolikt. Jag skulle vilja påstå att det finns 
olika grader av medvetande och inte bara distinktionen mellan medveten och omedveten. Vissa 
personer kanske är mer medvetna om orättvisor än andra. Det bör i alla fall inte vara någon 
omöjlighet att ha kunskap om de subjektiva förväntningarna. Hur ser då Bourdieu på möjligheten 
att påverka sitt habitus och anklagelserna om determinism? 
    Enligt Jenkins (1992/2002:82-3) är Bourdieus svar på anklagelsen om determinism tvådelat. 
För det första så skapar habitus alltid praktiker i förhållande till ett fält. Samma habitus kan 
skapa väldigt olika praktiker beroende på vad som händer inom fältet. För det andra så kan 
habitus förändras genom att de objektiva omständigheterna förändras.  
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    Vi börjar med den första punkten. Enligt Bourdieu (1980/1990:55) är relationen mellan 
habitus och praktikerna inte mekanisk eller determinerande. Beroende på vad som händer inom 
fältet kan praktikerna ta olika former. Vi tar det ekonomiska fältet som exempel. Inom detta sker 
det hela tiden förändringar. Aktier går upp, de går ner, valutor devalveras, ibland är det hög- och 
ibland lågkonjunktur. Förändringarna kan inte tillskrivas någon speciell person utan det är fältets 
logisk som styr. Enligt Bourdieu verkar individen ha ett visst handlingsutrymme, där vissa 
handlingar är möjliga och andra omöjliga. ”[H]abitus is an infinite capacity for generating 
products – thoughts, perceptions, expressions and actions – whose limits are set by historically 
and socially situated conditions of its productions.” (Bourdieu 1980/1990:54) Det tycks dock 
enligt Bourdieu ändå vara de yttre omständigheterna som mer eller mindre styr handlandet. Även 
om individen har ett handlingsutrymme är det oklart hur individen väljer handlingsvägar. Om 
individen inte kan handla mot sitt habitus verkar det även vara svårt att placera in möjligheten till 
medveten samhällsförändring.  
    Den andra punkten är enligt mig den mest intressanta av de två. Jag menar att Bourdieu här 
öppnar upp för kritiskt tänkande och således plötsligt tillskriver aktören en större roll än vad han 
gjort tidigare. Bourdieu menar att de objektiva förutsättningarna kan förändra individers habitus. 
Dock är Bourdieu oklar på punkten om hur förändringen går till. Jag ska nu försöka visa hur de 
objektiva förutsättningarna kan förändras med hjälp av samma exempel som på punkt ett. Jag 
återgår till det samhällsekonomiska fältet igen. Under början av 1990-talet upplevde Sverige en 
av de största ekonomiska kriserna i modern tid. Händelsen kan inte tillskrivas någon speciell 
person utan kan tillskrivas en serie händelser inom olika fält i samhället. Kronan devalverades, 
huspriserna rasade och räntan steg, vilket resulterade i att tusentals svenskar med stora lån 
hamnade i en situation när de inte längre kunde klara av sin ekonomi. Förändringar sker i 
samhället som inte kan tillskrivas medvetna handlingar. Stora samhällsförändringar kan få 
individers världsbild att rasa samman. Deras förväntningar på framtiden kommer inte att 
realiseras. När världsbilden och den faktiska världen är osynkroniserade måste habitus anpassa 
sig till den nya situationen. Förändringarna kommer att skapa andra förutsättningar för individer 
att agera. Ekonomisk kris är ett sådant exempel, andra är till exempel krig eller naturkatastrofer. 
Bourdieu tycks mena att relationen mellan de subjektiva förväntningarna och de objektiva 
omständigheterna kan bli osynkroniserade.  
 
”The critique whick brings the undiscussed into disussion, the unformulated into formulation, has as the 

condition of its possibility objective crisis, which, in breaking the immediate fit between the subjective 

structures and the objective structures, destroys self-evidence practically.[...]...the would-be most radical 

critique always has the limits that are assigned to it by the objective conditions. (Bourdieu 

1972/1977:169)  
 
Två saker är viktiga att påpeka i och med citatet. För det första, som jag nämnde ovan, kan den 
subjektiva och den objektiva världen bli osynkroniserade när till exempel krissituationer 
uppkommer. För det andra så påpekar Crossley (2001:113) att Bourdieu även tycks mena att vid 
en sådan kris öppnas dörren för kritisk reflektion över världen som individerna annars tog för 
givet. Vi kan sluta oss till att Bourdieu menar att människan tar världen för givet så länge 
förväntningarna på den realiseras. När de materiella strukturerna inte längre kan tillfredställa 
individens behov verkar det som att individen kan reflektera över vad dessa är för något. 
Bourdieu pekar framförallt på förändrade yttre omständigheter. Frågan är om han bara menar de 
att rent basala behoven eller om han även menar att en person som inte känner sig ’tillfreds’ med 
samhället som det ser ut idag (till exempel en feminist) kan tänkas räknas i denna 
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osynkronisering? Jag menar självklart inte att feminismen inte är viktig, utan med de basala 
behoven menar jag försörjning i form av mat, pengar med mera. 
    I båda ovan nämnda exempel talar Bourdieu om förändrade yttre omständigheter. Dessa kan 
dock inte förklaras av något annat än faktorer som är externa individen/individerna. Jag håller 
med om att Bourdieu har svårt att förklara hur de objektiva strukturerna/omständigheterna 
förändras. Detta är naturligtvis är en klar svaghet hos teorin. Bourdieu talar mer om reproduktion 
än om just förändring. Jag medger emellertid att samhällsförändring är svårt att uppnå. Det är 
svårt att övervinna de rådande materiella strukturerna. Det är dock, enligt mig, inte en 
omöjlighet. Jag tycker heller inte att svårigheten att uppnå samhällsförändring är teorins svagaste 
punkt. Det tycker jag aktörens begränsade roll är. En teori som berör aktör – 
strukturproblematiken bör kunna förklara hur samhällsförändring är möjlig på ett bättre sätt än 
att det sker successivt. Jag menar också att genom att tillskriva aktören en större roll skapar en 
möjlighet till samhällsförändring. Till detta kommer jag komma i uppsatsens sista kapitel. Enligt 
mig är det möjligt att handla bortom, framförallt de symboliska strukturerna, utan att detta för 
den skull leder till samhällsförändring. Erinra dig till exempel feministen från ovan nämnda 
exempel. Jag menar att förändringen kan ske och sker på det personliga planet. Jag kommer att 
återkomma till diskussionen om samhällsförändring senare. Nu återgår jag emellertid till 
diskussionen om aktörens roll. Samhället följer regelbundenheter, vilket Bourdieus teori 
förklarar. Det finns emellertid personer som bryter mot regelbundenheterna. Personer bryter mot 
sitt habitus och Bourdieu visar inte tillräckligt tydligt hur detta går till. Hans medelväg mellan 
aktör och struktur är, enligt mig, oklar.  
 
3.1.6 Bourdieu ’svaga’ aktörsbegrepp 
    Som nämnts ovan verkar Bourdieu mena att införskaffandet av nytt kapital och förändrade 
objektiva omständigheter kan leda till habitusförändring. Annars verkar habitus i stort sett vara 
immun mot förändring. Exakt hur införskaffande av nytt kapital går till är dock oklart. Enligt min 
mening är rollen Bourdieu tillskriver aktören begränsad. Mycket tyder även på att aktören har 
mer kunskap om världen än vad Bourdieu tillskriver denne. Den ’enda’ kunskapen aktören har 
om världen är den rent praktiska, och denna är varken medveten eller omedveten (Jenkins 
1992/2002:97). Kunskapen är också kollektiv eftersom den formar en vetskap om gruppers 
livsschanser, även om den formar individuella praktiker. Detta väcker frågan om vad som är 
skillnaden mellan det premoderna och det moderna samhället. Både Jürgen Habermas och 
Anthony Giddens menar att i och med framväxten av det moderna samhället har reflexiviteten 
ökat (jmf Layder 1994/1998:144 & 210). Människan är inte lika bunden vid rollerna som det 
premoderna samhället skapade. Individen har en större valmöjlighet i dagens samhälle. Även fast 
Giddens och Habermas eventuellt överdriver människans reflexivitet och den möjliggörande 
kraften hos strukturerna så anser jag att dessa två har något viktigt att bidra med. Sanningen 
ligger nog någonstans emellan vad Giddens och Habermas bidrar med och Bourdieus tankar. Jag 
menar att Bourdieu underskattar individens möjlighet till att fatta ’egna’ beslut. Det märkliga är 
att Bourdieu verkar mena att individen kan göra rationella och genomtänkta beslut. 
 
The most profitable strategies are usually those produced, without any calculation, and in the illusion of 

the most’ absolute’sincerity’, by a habitus objectively fitted to the objective structures. These strategies 

without strategic calculation procure an important secondary advantage for those who can scarcely be 

called their author: the social approval accruing to apperent disinterestedness” (Bourdieu 

1980/1990:292) 
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Han tycks mena att de praktiker som habitus skapat och som sker utan kalkylering är ’bättre’ än 
de rationella eller kalkylerande besluten. Även om de rationella (eller vad man nu ska kalla dem) 
handlingarna existerar och de slår fel oftare än de praktiker som uppkommer i relation till habitus 
är detta ingen anledning att förkasta dessas eventuella funktion. Frågan är hur detta ska tolkas? 
Vad menar han med de att kunna göra kalkylerande beslut? I vilken utsträckning är de 
kalkylerande? Även om de rationella besluten självklart måste ha skapats i relation till de 
objektiva strukturerna så förklarar ha aldrig vad dessa innebär. Endast det att Bourdieu menar att 
de existerar tycks försätta Bourdieu i en prekär situation eftersom han tidigare verkar förneka 
dessas existens. Det kanske är just de rationella eller förnuftiga handlingar som är nyckeln till att 
bättre förstå begreppet aktör i Bourdieus teori. Jag menar att Bourdieu undervärderar inverkan av 
rationella, eller i alla fall ’egna beslut’ i vardagen. Individen gör val hela sitt liv, till exempel 
angående jobb, fritidsaktiviteter och pengar. Visst kan dessa vara relaterade till habitus men 
habitus verkar inte till fullo kunna förklara dem.   
    Det finns ytterligare problem med den roll Bourdieu tillskriver det vanemässiga eller habitus-
handlandet. För det första måste man fråga sig vad habitus är för något. Habitus är en inre 
struktur eller strukturerad struktur och fungerar som dispositioner till sätt att tänka, handla och 
känna. Habitus kan liknas vid vanor, trots att vana och habitus inte är samma sak. Habitus är med 
andra ord förkroppsligade sätt att handla, tänka och känna. Vanorna uppkommer genom 
upprepning i relation till ett strukturerat fält av praktiker. Detta väcker självklart frågan om hur 
individen agerar på fältet innan han/hon har internaliserat dess strukturer (jmf. Crossley 
2001:117). Hur är för-vanemsässigt handlande möjligt?  
    Jag nämnde här ovan att habitus i stort sett tycks vara immun mot förändring, vilket reser 
ytterligare ett problem. Världen förändras och med den (eller genom dem) förändras också 
fälten. Jag menar att habitus måste anpassa sig till fältens förändringar. Mycket tyder på att 
Bourdieu ser relationen mellan habitus och det sociala livet som alltför ensidig. Bourdieu verkar 
utesluta att människans sociala liv också påverkar habitus och inte bara att habitus påverkar vårt 
sociala liv. Världen är inte den perfekta cirkeln. Bourdieu nämner att de objektiva strukturerna 
kan förändra habitus om de är osynkroniserade. Med detta menar Bourdieu till exempel kriser. 
Jag menar att det sker hela tiden förändringar. Världen ändras, nya vanor uppkommer och andra 
försvinner. På grund av detta måste habitus således justeras till dessa.  
 

“…that periodically actions and interactions give rise to new cultural forms and repetoires, often to the 

surprice of their ‘creator’, such that field and habitus ‘move on’. This is both undenieble and important.” 

(Crossley 2001:116) 

 
Vi måste på grund av detta tillskriva individen en större roll än vad Bourdieu gör. På samma sätt 
som habitus producerar praktiker så omvandlar dessa praktiker vanorna (Crossley 2001:116). Det 
tycks således finnas något mer i egenskapen att vara en aktör (eller agent med Bourdieus språk) 
än vad begreppet habitus kan fånga. Det tycks finnas en icke vanemässigt handlande aktör 
bakom eller bortom vanorna. En aktör som är kreativ, spontan och kanske till och med reflexiv. 
Det är även på grund av den relativt begränsade roll som Bourdieu tillskriver aktören som han 
öppnar sig för anklagelserna om determinism. Jag menar att reflexiviteten inte behöver vara 
något som står i fundamental motstats till habitus. För finna en lösning på Bourdieus 
tillkortakommanden vänder jag mig nu till en annan stor teoretiker, dock från en annan skola, 
nämligen George Herbert Mead. 
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3.2 Lundins Meadianska bidrag - vana, reflexivitet och kreativitet 
    I följande del kommer Elin Lundins bidrag till aktör – strukturdebatten att diskuteras. Hela 
bidraget kommer dock inte presenteras utan framför allt de delar som berör Pierre Bourdieus 
teori och då framförallt aktörsbegreppet. 
 
3.2.1 Mead och aktören 
    I likhet med Bourdieu menar Mead att aktören förfogar över ett praktiskt kunnande för att 
klara av vardagens sysslor. Det mesta sker  per automatik. Dock tillskriver även Mead aktören en 
reflexiv förmåga, till skillnad från Bourdieu. För att förstå detta måste vi beakta hur Mead 
definierar vanor. Aktören förkroppsligar samhällets eller sin sociala grupps sociala institutioner i 
form av vanemässiga reaktioner på ett visst stimuli (Lundin 2001:108). Objekt eller handlingar 
saknar mening i sig, ett stimulus får mening först när vi relaterar oss till det på ett speciellt sätt. 
Mead kallar reaktionen på ett visst stimuli funktionellt när det har samma mening för alla 
inblandade. Det är också den funktionella identifikationen som möjliggör förkroppsligandet av 
den sociala gruppens eller samhällets strukturer av vanemässiga reaktioner. Yttrandet ”släck 
lampan” har samma mening för alla, vi förstår det eftersom att vi kan relatera till det. Det är 
således vår reaktion på ett stimulus som blir vanemässigt vilket i sin tur innebär att tolkningen av 
en handling eller en vana kan förändras om vårt förhållande gör det samma. När en person inte 
bara vanemässigt kan fortsätta handla krävs det att denne reflekterar och bestämmer 
handlingslinje. Enligt Mead är internaliserandet av vanor således en förutsättning för människan 
att reflektera. För att till fullo förstå detta vänder vi oss Meads teorier om ’självets’ utveckling. 
Som socialpsykolog har Mead starkt fokus på ’jagutvecklingen’. Det är också just denna del, den 
socialpsykologiska aspekten, som saknas i Bourdieus teori.  
    Meads fokus är på den konkreta situationen eftersom det är genom denna vi formar vårt jag 
och även blir reflexiva. Skapandet av jaget sker genom en oändlig socialisation som har sin 
början i barndomen. ’Jaget’ är så att säga aldrig ett färdigt projekt. Barnet socialiseras gradvis in 
i det samhälle där hon föds samtidigt som hon utvecklar ett själv(medvetande). Utveckling sker 
genom att barn leker att de är andra människor. De gör rolltagande med andra personer och 
föreställer sig att de är till exempel mamma eller pappa. De pratar med förställd röst och härmar 
pappans rörelsemönster. Genom leken förkroppsligar barnet till exempel föräldrarollens 
perspektiv på sig själv och omvärlden som en vanemässig reaktion (Ibid:118). Barnet lär sig att 
det finns andra sätt att se på världen än sitt eget genom att, som en skådespelare, föreställa sig att 
de ’är någon annan’. Genom rolltagandet läser barnet av den andra personens gester och 
införlivar dem som sina egna. Barnet införlivar den sociala värld där det existerar och får således 
detta perspektiv på världen. Som Bourdieu menar även Mead att de tidiga årens socialisering i 
samhället sätter de djupaste spåren (Ibid:121). Genom att göra rolltagande införlivar barnet 
signifikanta gester, alltså gester som har samma betydelse för alla. I tidig ålder har barnet 
internaliserat några få olika roller men barnets själv är fortfarande outvecklat och rollerna inte 
samordnade. Denna fas kalla Mead ’lekfasen’. Nästa fas är ’spelfasen’. I denna fas måste barnet 
kunna ta sig till andras roller samtidigt och även kunna förstå sin egen roll i en enhet (ibid:119). 
Detta kan exemplifieras med utvecklandet av en förmåga att delta i en lagsport. Barnet måste då 
kunna förstå sina medspelare, de omgivande reglerna samtidigt som de måste förstå sin egen roll 
i relation till de andra. I likhet med Bourdieu menar således Mead att vi införlivar spelets 
strukturer (de sociala fälten med Bourdieus terminologi) som vanmässiga handlingar, det vill 
säga, vi tar dem förgivet, för att kunna delta. Mead, som Bourdieu, tycks mena att barnet måste 
lära sig de omgivande reglerna, det vill säga fältens logik med Bourdieus terminologi. I spelet 
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måste barnet koordinera sina egna handlingar i relation till andra människors handlingar. För att 
klara detta måste de ha införlivat signifikanta symboler och samtidigt se sig utifrån ett mer 
opersonligt perspektiv, nämligen utifrån den generaliserade andre. 
 

”Genom att förkroppsliga spelets regler som en struktur av vanemässiga reaktioner kan spelaren, 

vägledd av de förreflexiva förväntningarna vanorna skapar, planera sina framtida handlingar i relation 

till manövrarna hos de övriga deltagarna. Därmed kan barnet uppbåda ett motstånd mot sina 

omedelbara handlingsimpulser och reflektera över sig själv och omvärlden.” (Lundin 2004:119)  
 
Barnet kan nu inträda i samhället som en person som kan ansvara och relatera sina handlingar till 
andra personer. Barnet införlivar fler och fler roller och skapar förbindelser mellan dem för att 
kunna klara av de spel av sociala relationer som värden består av. Det sista steget i 
identitetsutvecklingen är att binda samman de olika rollerna och spelen till en helhet. När detta 
sker har barnet förmågan att konstituera den generaliserade andre och barnet kan då identifiera 
sig funktionellt med andra (Ibid:120). Både Bourdieu och Mead har således fokus på vad 
människor gör i sin vardag och båda betonar även vanornas funktion som både möjliggörande 
och begränsande faktorer i det sociala livet. Dock tenderar Bourdieus syn på vanor få större 
konsekvenser, eller sätta djupare spår för aktören än vad de gör hos Mead. För Bourdieu tycks 
det nästan omöjligt att tänka eller handla i opposition till vanorna. Även Mead betonar vanornas 
begränsande effekt, men öppnar även en dörr mot reflektionen och impulsiviteten, som jag 
menar är en av människans inneboende krafter. Meads teori har även en annan förklaringsmässig 
fördel eftersom den förklarar hur vanorna införlivas vilket Bourdieu inte gör. Mead pekar här 
också på en viktig punkt, nämligen den konkreta situationens betydelse. Jaget eller självet formas 
i det intersubjektiva mötet med andra. Människan blir människa genom att vara med andra. Hon 
gör det genom att förkroppsliga andras roller som vanemässiga reaktioner. På detta sätt menar 
Mead att människan bildar ett fullt utvecklat ’jag’. Detta är också en förutsättning för att erfara 
motstånd mot vanorna. Enligt Mead är således inte människan reflexiv, utan det mesta av 
vardagen sker genom att vanehandlingar upprepas. Han menar dock att vi har förmågan att vara 
reflexiva.  
 
”Vi är med andra ord inte reflexiva i oss själva, utan blir reflekterande först genom rolltagandet, enligt 

Mead. Att vi ingår i sociala situationer är en förutsättning för att vi ska bli reflexivt medvetna. Vi ’är’ inte 

reflekterande, men vi kan bli det, vara det, då den sociala situationen erbjuder oss denna möjlighet” 

(Ibid:109) 
 
Återigen pekar Mead på vad som händer i den sociala situationen vilket Bourdieu konsekvent 
undviker. Brott mot vanorna frammanar att människan tänker till, att hon går från det oreflexiva, 
vanemässiga handlandet, till det reflexiva (ibid:108). Oavsett hur trivialt brottet mot vanorna är 
så frammanar det något nytt. Vi blir medvetna om vanorna vi fört med oss till den konkreta 
situationen. Utan motstånd skulle vi inte utveckla ett ’jag’. Vi skulle enbart handla vanemässigt, 
ta världen förgiven och sakna den reflexiva förmågan (ibid:108). Att erfara motstånd genom 
brott mot vanorna som individen införlivat är således nödvändigt för utvecklandet av att 
sammanhängande ’jag’ men även en reflexiv förmåga. Allt detta kan spåras tillbaks till den 
intersubjektiva situationen. Den sociala situationen är den sociala tillvarons grundläggande 
enhet som Mead säger (Ibid:110). Enligt Lundin förklarar Mead individens beteende utifrån den 
sociala gruppens organiserade beteende istället för att förklara den sociala gruppens beteende 
utifrån de olika individerna och det är också här vi finner konturerna till Meads 
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strukturförklaring. Handlandet har sitt ursprung i sociala situationer och målen för en handling 
tar form och omformas utifrån situationen vi befinner oss i. De medel som finns tillhand i den 
specifika situationen formar målen hos handlandet. Kreativiteten i handlandet är alltid 
situationsbundet vilket betyder att målet med en handling kan förändras under handlandets gång 
(Ibid:110) 
 
3.2.2 Generaliserande andre och gemensamma strukturer 
    Meads strukturbegrepp består av två relaterade idéer. Dels tar vi den generaliserande andres 
perspektiv och dels förfogar vi över gemensamma eller sociala strukturer av vanemässiga 
reaktioner på ett visst stimuli. (ibid:111) Dessa två begrepp är relaterade där den generaliserande 
andre är en förutsättning för att gemensamma strukturer ska kunna uppstå. Mead menar även att 
strukturer är en förutsättning för att samhället ska fungera. Utan strukturer skulle vi helt enkelt 
inte kunna handla socialt eftersom strukturer är ett villkor för individuell reflektion och således 
även för förändring. Människan skulle inte vara människa om det inte vore för möjligheten att 
påverka och reflektera. Strukturer definierar Mead som ”gemensam mening eller mönster av 
sociala relationer”(Ibid:111). Mening eller mönster uppkommer när samtliga personer i en 
interaktion samordnar sina handlingar med hjälp av språkliga symboler, det vill säga, 
kommunikation. Detta sker genom att individerna tar den generaliserande andres perspektiv på 
sig själv och omvärlden vilket innebär att samtliga personer i en interaktion betraktar ett 
fenomen utifrån samtliga övrigas perspektiv samtidigt. Individen betraktar således sig själv mer 
abstrakt och opersonligt. Något förenklat kan man säga att individen ser sig själv utifrån 
samhällets perspektiv och utifrån detta anpassar sitt handlande. Genom att samtliga personer i en 
interaktion tar den generaliserande andres förhållningssätt uppstår mönster av förväntningar på 
ett visst handlande vilket i sin tur är en förutsättning för skapandet av skyldigheter, seder, lagar 
och sociala institutioner i samhället (ibid:112).  En individ är inte fri att handla hur som helst. 
Människor har alltid förväntningar på hur handlandet kommer att ske. Hon organiserar sina 
handlingar efter vad som är ’tillåtet’ i den specifika situationen (Ibid:113). Detta skapar ett 
överordnat regelsystem som reglerar inom vilka ramar handlingar utspelar sig. Den 
generaliserande andres perspektiv är ingen speciell persons perspektiv. Det är vare sig privat 
eller subjektivt, utan det är en uppsättning gemensamma förhållningssätt. Lundin lyfter genom 
Meads teori fram betydelsen av att vara med andra. Aktören skapar sitt jag genom att vara med 
andra samtidigt som han/hon är med och skapar den omgivande strukturerna.  
 
3.2.3 Koppling mellan aktör och struktur 
    I likhet med Bourdieu tycks Mead mena att människan gör sin historia men inte utifrån villkor 
de själva valt. Aktören, enligt Mead, måste införliva samhällets strukturer som vanor för att 
kunna agera i samhället, samtidigt som strukturer har sin grund i den sociala situationen. 
Kopplingen mellan aktör och struktur är vad Mead kallar praktisk intersubjektivitet. Mead menar 
att vi måste handla vanemässigt för att över huvudtaget kunna bryta vanan och detta sker vid 
känslan av motstånd i den sociala akten. Strukturerna uppstår även i sin tur i den sociala 
situationen. Detta innebär att vi måste införliva strukturerna genom att ingå i intersubjektiva 
möten, och de intersubjektiva mötena är en förutsättning för att kunna utveckla vårt jag. 
Strukturerna har sin grund i sociala situationer där strukturerna även införlivas och reproduceras. 
Dock ska det påpekas att strukturerna finns där innan vi inträder i en interaktion. Människan föds 
in i redan existerande strukturer och många strukturer är svåra att påverka. Dock har alla 
strukturer, enligt Mead, ursprungligen uppkommit i sociala situationer (Ibid:116). Jag påtalade 
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tidigare att både Bourdieu och Mead har fokuserat på vanornas betydelse för människan. Båda 
anser också att vanornas internaliserande leder till att strukturerna både omskapas och förändras. 
Dock kan Bourdieu genom uppdelningen mellan position och disposition även koppla samman 
vanorna med maktrelaterade dimensioner, något som det Meadianska bidraget saknar. 
 
3.2.4 Meads tillkortakommanden 
    Jämfört med Bourdieu är Meads strukturförklaring relativt outvecklad. För det första har 
teorin en stor svaghet i att den ’utelämnar’ vissa aspekter av samhället vad det gäller den 
strukturella aspekten. Strukturerna som ”saknas” är till exempel den ekonomiska och den 
politiska strukturen. Mead tenderar att enbart betona de symboliska makro- och 
mikrostrukturerna medan han konsekvent utelämnar de materiella mikro- och 
makrostrukturerna. Strukturernas funktion tycks ”stanna” vid egenskapen att möjliggöra och 
begränsa handlande genom att de ger människan möjlighet att utveckla ett (själv)medvetande. 
Detta är självklart en nog så viktig aspekt, men knappast tillräcklig. Meads förklaring av hur 
människan skapar, omskapar och även (i viss mån) förändrar strukturerna är väl utvecklad. Dock 
påverkas människan även i stor utsträckning av ekonomiska, politiska och byråkratiska 
strukturer, vilka saknas i teorin. Jag påstår att en teori som utelämnar dessa inte till fullo beaktar 
samhällets uppbyggnad och mångfacettering. Det är oklart om Mead menar att dessa är 
oväsentliga, det mest troliga är dock att han i egenskap av att vara socialpsykolog inte är 
intresserad av dessa. 
    För det andra kan inte teorin förklara varför människor hamnar på vissa sociala positioner. 
Teorin kan inte förklara varför samhället följer regelbundenheter. Har en person som kommer 
från till exempel arbetarklassen lika stor möjlighet att påverka strukturerna som en person som 
kommer från det övre samhällskiktet? Varför i sådana fall denna regelbundenhet? Om det vore 
möjligt att förändra samhällets strukturer borde det ligga i de mest förtrycktas intresse att göra 
detta. Ett strukturbegrepp som definieras som vanemässig reaktion och gemensam mening kan 
inte förklara samhällets komplexitet. Klassbegreppet saknas till exempel helt. Världen präglas av 
en regelbundenhet som inte Mead kan förklara med hans strukturbegrepp, 
samhällsstratifieringen utelämnas. Världen som Mead målar upp verkar vara fri från 
motsättningar. Det saknas helt en diskussion om varför vissa personer utvecklar identiteter som 
förtrycker andra. Sociala relationer målas upp som relativt okomplicerade. Det verkar som att 
alla människor kommer överens och har relativt lätt att internalisera nya strukturer. 
Motsättningar olika grupper emellan saknas och även kampen om resurser i samhället.  

 
3.3 Sammanfattning av Bourdieus och Meads aktör - strukturbidrag 
    Bourdieus bidrags styrka är dess förklaring till varför samhället följer så pass starka 
regelbundenheter. Han gör det genom att tillskriva aktören ett ’habitus’. Habitus är 
förkroppsligad historia som definieras som ’dispositioner till sätt att reagera’. Habitus gör livet 
meningsfullt för individen och bestämmer smak, åsikter och även hur individen handlar. 
Bourdieu menar att personer med ett liknande habitus och som har liknande positioner på det 
sociala fältet bildar klasser. Habitus är således både individuellt och socialt. Det är i relation till 
begreppet fält som habitus till fullo kan förstås. Det är också relationen begreppen emellan som 
tydligast framhäver teorins försök att lösa upp uppdelningen mellan subjektivism - objektivism 
eller aktör – struktur. Habitus och fält kan bara existera i relation till varandra. Ett fält består av 
flera sociala aktörer som deltar i kampen. I habitus kan man, förenklat, säga att de objektiva 
strukturerna hos fältet möter de subjektiva strukturerna hos aktören och emanerar i handlingar 
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och tankar. Relationen mellan habitus och fält är en tvåvägs - relation, där fältet bara existerar så 
länge aktörerna finner kampen inom det meningsfull samtidigt som aktören, genom att delta i 
kampen, inkorporerar fältets logik in i sitt habitus och på så sätt skapar praktiskt kunnande för att 
agera inom fältet. Bourdieus strukturförklaring är tvådelad. Dels är habitus en inre subjektiv 
struktur och dels är positionen på fältet en yttre objektiv struktur. Bourdieus medelväg mellan 
aktör och struktur är således habitus och de praktiker den skapar. Bourdieus strukturförklaring 
kan något förenklat ses om att habitus skapas av de yttre strukturerna och skapar en 
kapitaluppsättning hos individen samtidigt som habitus producerar sociala praktiker i relation till 
fältens logik. Dessa praktiker omformar och förändrar i sin tur de yttre strukturerna. En svaghet i 
Bourdieus teori är svårigheten att förklara förändring. Både habitus och de yttre strukturerna 
verkar i stort sett vara immuna mot förändring. Bourdieus aktörsbegrepp är för ’svagt’. 
    Enligt Lundins meadianska bidrag är det när vi internaliserar vanor, normer och traditioner 
som vi utvecklar ett själv. Utvecklingen startar när människan är liten, genom lek och spel, då 
hon lär sig se saker ur olika människors perspektiv. Barnet utvecklar ett eget jag genom att göra 
så kallade rollövertaganden och förkroppsligar på detta sätt samhällets normer och traditioner i 
form av en vanemässig reaktion på ett stimuli. Mead delar människans personlighet i två. Dels 
den vanemässiga delen av jaget, nämligen – ’miget’, och dels den reflexiva, spontana delen, 
nämligen – ’jaget’. Jaget konstitueras av en dialektisk relation dessa emellan, individen pendlar 
mellan det vanemässiga och det reflexiva. Det vanemässiga handlandet eller reaktionen är 
grunden till reflexiviteten. Detta eftersom vi blir reflexiva genom upplevelsen av den sociala 
situationen som problematisk. Vid motstånd måste aktören välja en handlingslinje för att 
fortsätta handla. Självet uppkommer genom vår förmåga att identifiera oss funktionellt med vår 
omvärld och det är genom identifikationen som vi förvärvar samhällets signifikanta gester och 
symboler. Vilket i sin tur möjliggör rolltagande.  
    Strukturer definieras som gemensam mening eller mönster av sociala relationer. Strukturerna 
är även en förutsättning för att samhället ska fungera. Utan strukturer skulle vi helt enkelt inte 
kunna handla socialt eftersom strukturer är en förutsättning för individuell reflektion. 
Strukturbegreppet hos Mead är tvådelat, men ömsesidigt beroende. Dels har vi den 
generaliserande andre och dels förfogar vi över gemensamma eller sociala strukturer.  Dessa två 
begrepp är relaterade där den generaliserade andre är en förutsättning för att gemensamma 
strukturer ska kunna uppstå. 
    Kopplingen mellan aktör och struktur är, något förenklat, att aktören både omskapar 
strukturerna i den sociala situationen samtidigt som hon/han införlivar dem. Dock är 
strukturförklaringen teorins svagare del. Det saknas bland annat teorier om hur samhället är 
uppbyggt och även kamp och maktaspekter. Lundins strukturteori tenderar att bli ganska ”platt” 
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4 Medelvägen mellan aktör och struktur 
    Här under följer en diskussion om likheter mellan Bourdieus och Meads teori. Fokus är på hur 
strukturerna reproduceras genom social interaktion. Bourdieu, som Mead, menar att det är 
människornas handlingar som är nyckeln till att förstå den sociala verkligheten. Även fast 
Bourdieu har fokus på vardagens handlingar saknar hans teori en redogörelse för vad som händer 
i den sociala situationen. Enligt mig tillskriver Bourdieu aktören en alltför begränsad roll och det 
är även detta som gör teorin känslig för kritik om determinism. Jag vill med hjälp av Meads 
tankar försöka visa hur den medelväg mellan aktör och struktur som Bourdieu vill skapa skulle 
kunna se ut. Jag ska nu försöka visa att teorierna inte är inkommensurabla genom att jämföra 
vissa delar av dem. Målet är att integrera Meads tankar i Bourdieus habitusteori.  
 
4.1 Bourdieu, miget och oreflexiv reproduktion 
    Mead skiljer mellan oreflexiv och reflexiv förändring. Mead förklarar inte den oreflexiva 
reproduktionen särskilt utförligt men enligt mig kan tydliga paralleller dras till habitusteorin. 
Mead menar att den oreflexiva reproduktionen sker genom att individen förhåller sig 
vanemässigt till omvärlden, det vill säga att denne identifierar sig funktionellt med omvärlden 
(Ibid:121). Denna identifikation är, i likhet med Bourdieus tankar om det praktiska kunnandet, en 
förutsättning för socialitet. För att helt förstå detta måste vi beakta Meads begrepp ’Me’, eller 
’miget’. Miget är den konventionella vanemässiga individen, ’det finns alltid där’. Miget är alla 
internaliserade vanorna, alla responser, det självklara, det okomplicerade, det vill säga allt vi tar  
för givet (ibid:120). Mead anser att utvecklandet av ett ’mig’ är en förutsättning för att fungera i 
samhället och i likhet med Bourdieus aktör måste miget lära sig de sociala spelen, nämligen hur 
man beter sig i affären, på en fotbollsplan, när man hälsar, helt enkelt att inkorporera de sociala 
strukturerna’. Både Mead och Bourdieu menar alltså att individen måste införliva strukturerna 
för att ’fungera’ i samhället samtidigt som strukturerna är ’beroende’ av att individerna införlivar 
dem för deras reproduktion. Något förenklat kan man säga att både Mead och Bourdieu menar att 
strukturerna reproduceras genom ingåendet i sociala situationer, eftersom de inkorporerande 
strukturerna då återskapas. Meads tanke om Miget, det vill säga den vanemässiga aspekten av 
självet, är ingen stelopererad pensionär utan kan anpassa sin egna och föregripa andras 
handlingar till rådande situation inom ramarna för vad spelets regler tillåter (Ibid:120). I likhet 
med Bourdieu tycks således Mead mena att det finns ett ganska brett register av handlingar som 
är möjliga medan vissa handlingar är uteslutna. Det finns så att säga inte bara ett handlingssätt 
som är det rätta, men flera handlingar som är omöjliga. Individen har en tendens att mer eller 
mindre handla i enighet med de förvärvade strukturerna av vanemässiga reaktioner. Mead 
påpekar: ”Faktum är att det är avgörande för våra handlingars ekonomi att förbindelsen mellan 
stimulus och respons blir invand och sjunker under medvetandetröskeln” (Mead så som citerad i 
Ibid:122). Mead anser följaktligen att de flesta handlingar sker utan att vi reflekterar över dem, 
medan Bourdieu menar att individen aldrig reflekterar över dem. Vi kan i emellertid sluta oss till 
att internalisera vanor är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna handla och tänka, ”[i]nga 
problem, ingen medvetenhet, inga hänsyftningar är möjliga utan den befintliga världen”, som 
Mead säger (Mead så som citerad i Ibid:122). I likhet med Bourdieu menar Mead att individen 
alltid har sin historia med sig och att detta kommer påverka hur denne är benägen att handla. I 
likhet med Bourdieus aktörsbegrepp tar miget sin egen identitet för given. Hon är inte medveten 
om hon följer regler och anser att världen för hennes fötter är den enda existerande. Vad som är 
tillåtet tas förgivet och att gå utanför de strukturella aspekterna av livet är ovanligt. Den 
strukturella reproduktionen är således beroende av att individen tar strukturerna för givna. Det 
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ska emellertid påpekas att Mead talar om symboliska strukturer i form av gemensamma 
strukturer medan Bourdieu dessutom fokuserar på materiella strukturer. Dock vill jag poängtera 
att även Bourdieu talar om gemensamma symboliska strukturer även om han ej använder 
begreppet. Habitus är både personligt och socialt och representerar således en struktur som är 
gemensam för en grupp människor. Bourdieu förbinder således de gemensamma strukturerna i 
form av ett normsystem med klassaspekter vilket inte Mead gör. Vidare så poängterar Mead, som 
Bourdieu, att strukturerna är förknippade med mening för individen och därför riskerar även 
förtryckande strukturer att reproduceras (ibid:127). De internaliserade vanorna för Mead och den 
inre strukturen för Bourdieu representerar således individens världsbild. Vilket betyder att 
beroende på vilka vanor som aktören har förkroppsligat kommer detta vara avgörande för vad 
som kommer anses vara problematiskt i en situation. En person som förkroppsligat traditionellt 
könsrollstänkande upplever antagligen inte kommentaren ’en kvinnas roll är i köket’ som 
problematisk medan en person som läst sociologi antagligen skulle uppleva den som just 
problematisk. Man kan faktiskt likna miget med den inre subjektiva strukturen (habitus) i 
Bourdieus teori. Eftersom miget kan ses som den strukturella aspekten av självet (jmf. ibid:126). 
Därmed inte sagt att den inre strukturen och miget är identiskt. Den inre strukturen består av 
dispositioner till sätt att reagera och kan liknas vid Meads tankar om vanornas funktion för 
människan. Habitus har dock större inverkan på det sociala livet har jämfört med Meads 
definition av vanor. Habitus påverkar allt från smak och tycke till sätt att röra sig. Trots att Mead 
inte uttryckligen säger det finns det tecken som tyder vanorna som ’Meads aktör’ internaliserar i 
allra högsta grad även påverkar åsikterna. För att återkoppla till exemplet om kommentaren att 
’en kvinnas roll är i köket’ så kommer egenskapen ’att ha kunskap om jämställdhet mellan 
könen’ i allra hösta grad påverka personens åsikt för fenomenet. En person som har läst mycket 
om jämställdhet kommer med andra ord att tycka att det är ’fel’ att ha den åsikten, medan en 
person som inte har denna egenskap inte kommer att tycka det. Men att sträcka sig till att Mead 
menar att vanorna även påverkar smaken, som Bourdieu menar att habitus gör, är att 
överanalysera Mead. 
    Det jag tagit upp så här långt är framför allt tankar om den oreflexiva reproduktionen av 
strukturerna, det vill säga den funktionella identifikationen. Enligt Mead kan dock inte detta vara 
den enda formen av reproduktion. På punkten om oreflexiv reproduktion finns tydliga likheter 
mellan Bourdieu och Mead. Jag vill nu lyfta fram den andra formen av reproduktion som Mead 
belyser, nämligen den reflexiva.  
 
4.1.1 Bourdieu, jaget och den reflexiva produktionen 
    I likhet med Bourdieu, har faktiskt också Mead blivit beskylld för social determinism där 
rådande förhållande ständigt återskapas på grund av att handlingarna bara reflekterar samhällets 
normer, lagar och sedvänjor (Ibid:128). Dock har Mead, enligt mig, inga problem att förklara 
kreativitet och personlig förändring utan att för den skull bli för voluntaristisk. Vilket leder mig 
in på den reflexiva reproduktionen. 
 
4.1.1.2 Den konkreta situationens betydelse     
    Tillskillnad från Bourdieu beskriver Mead handlandet som förankrat i konkret situation. Trots 
Bourdieus avsikt att fokusera på vad människan gör i sin vardag beskriver han aldrig hur aktören 
använder sina dispositioner i relation till fälten. Mouzelis (1995:116) påpekar att om Bourdieu 
ska kunna påvisa att aktören inte styrs av yttre strukturer måste han ta hänsyn till vad som händer 
i den konkreta sociala situationen. Mouzelis menar att positionen (på det sociala fältet), 
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dispositionen och den sociala situationen inte kan reduceras till varandra. Vad som händer i en 
konkret situation kan inte förklaras av bara habitus och positionen på fältet (ibid:103). Varje 
situation präglas av relationer människorna emellan vilket också måste beaktas. Enbart vanor kan 
inte förklara en handling. Mouzelis (Ibid:103) exemplifierar detta med ett seminarium. Beroende 
på elevernas beteende finns det olika sätt att uppfylla seminarieledarrollen. Om eleverna till 
exempel ifrågasätter seminarieledaren kan denne tvingas till en aggressivare undervisningsstil. 
Jag vill nu visa hur Meads tankar inte står i motsägelse till, utan helt enkelt kompletterar, 
Bourdieus tankar.  
 
4.1.1.3 Motståndet och vanornas makt 
    Jag nämnde ovan att det mesta av vårt vanemässiga handlande flyter på om inget avbryter det. 
Det är när vi möter motstånd mot vanorna som individen tvingas reflektera över sig själv och 
världen. Därmed inte sagt att individen har full förståelse över den omedvetna historien som 
verkar inom henne. Men motståndet skapar ett brott i det vanemässiga och ger upphov till något 
nytt. Motståndet ger individen en möjlighet att reflektera över de vanor denne fört med sig in i 
situationen (Ibid121). Att världen tas för given är således en nödvändighet för att uppleva 
motstånd, eftersom individen måste uppleva motstånd mot något. Enligt Mead präglas vardagen 
av en ständig växelverkan mellan reflexiv och oreflexiv reproduktion (Ibid:121). Det är 
följaktligen inte förrän förväntningarna på en situation inte realiseras som de medvetandegörs. 
Jag nämnde tidigare att Bourdieu tycktes mena att när förväntningarna på de yttre, materiella 
strukturerna inte realiseras kan individen reflektera över dessa. Det ger även en möjlighet att 
förändra habitus eftersom den värld som den inre strukturen är anpassad för inte längre 
’existerar’. Mead, tillskillnad från Bourdieu, fokuserar dock på det symboliska motståndet. Jag 
menar att emellertid att om vi i Bourdieus teori även lägger till det symboliska motståndet så når 
vi en större förståelse för aktörsbegreppet.  
    Det symboliska motståndet i en konkret situation gör att individens upplevelse av världen som 
självklar och ordnad bryts eftersom det, enligt Mead, uppstår en konflikt mellan handlandet och 
omvärlden. Vid sådana situationer kommer individen att sträva efter att åter uppleva världen som 
ordnad och kommer således att drivas till att kreativt lösa det uppkomna problemet (Ibid 123). 
Motstånd och problem är också ett naturligt inslag i vardagen och Mead påpekar att ”den 
gemensamma världen bryter oavbrutet samman” (Ibid:122). Individen tvingas i dessa situationer 
till reflektion om världen och objekten i sin omgivning vilket sker genom att personen tar den 
generaliserade andres perspektiv. Individen distanserar sig från situationen och medvetandegör 
på detta sätt de förväntningarna som ligger i de regler denne fört med sig in i situationen i form 
av vanemässiga reaktioner. På detta plan skiljer sig följaktligen Bourdieu och Mead åt eftersom 
Mead, genom den generaliserade andre, menar att individen kan överblicka strukturerna som 
omger henne/honom. Mead betonar möjligheten att ’tänka annorlunda’. Dock påpekar Mead att 
människans historia alltid finns med henne, så trots att individen kan överblicka situationen och 
medvetandegöra vad som finns runt henne är detta ingen garanti för att bryta mot vanorna 
(Ibid:125). Strävan efter att åter samordna handlandet med dem som befinner sig i samma 
situation är alltid strukturellt inbäddad, det vill säga anpassas genom redan existerande 
strukturer. På denna punkt är således inte Bourdieu och Mead särskilt långt från varandra 
eftersom Bourdieu menar att individen har valmöjligheten men att dessa alltid är inom 
strukturernas ramar. Det ska dock påpekas att Mead fokuserar på vad som händer i 

handlingssituationen vilket inte Bourdieu gör. Bourdieu menar, som sagts tidigare, att habitus 
skapar en medelväg mellan social begränsning och kreativitet. Det är dock oklart exakt vad han 
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menar med detta, men jag menar att Mead just ger en god förklaring till vad detta skulle kunna 
vara. I den värld som individen tar för givet, som vi för enkelhetens skull kan kalla spel, är 
variationsrikedomen nästan oändlig. Trots att individen i Meads teori har möjligheten att 
överblicka vanorna så löses problemet, oftast, i likhet med habitusteorin, genom beprövade 
metoder. Alltså återigen, inom ramen för vad strukturerna tillåter (jmf Bourdieu 1980/1990:55 & 
Lundin 2004:127). Bourdieu nämner aldrig konkret upplevelsen av symboliskt motstånd som en 
tidpunkt för att välja handlingslinje. Dock menar han att individen vid problem gör val inom de 
ramar som strukturerna tillåter. Man skulle med andra ord kunna tänka sig en situation där 
handlingssituationen kräver val av handlingslinje och att individen i Bourdieus teori då väljer ett 
’beprövat’ alternativ. Om ett problem uppkommer kan man således i likhet med Mead mena att 
Bourdieus aktör drivs att lösa det uppkomna problemet, skillnaden är bara att den Meadianska 

aktören är medveten om de strukturer som omger denne och även att alla handlingar har en 
kreativ aspekt. Exakt vad denna kreativitet är förklarar aldrig Mead. Men, enligt mig, kan det 
tolkas som att alla handlingar som inte sker genom funktionell identifikation har en kreativ 
aspekt. Det finns något oförutsägbart hos aktören. Aktören följer inte alltid strukturerna och av 
att ha en egenskap, som till exempel att vara pacifist, följer inte en handling. Handlingen är 
beroende av situationen. Ingen situation är exakt den samma som en tidigare situation. Alla 
människor har olika vanor internaliserade men av detta följer inte en handling. Varje handlig 
präglas av en viss mängd kreativitet. Kreativiteten kan även liknas vid spontanitet (Lundin 
2004:125). Mead menar således att alla handlingar har ett kreativt inslag, vilket Bourdieu inte 
gör, i alla fall nämner han det inte. Strukturernas reproduktion sker alltså oftast på grund av 
spontanitet och spontaniteten kan även ge upphov till nya vanor. På denna punkt kan emellertid 
Mead komplettera Bourdieus tankar.  
    Mead kallar den kreativa delen av självet för ’jaget’(Lundin 2004: 125). Enligt Mead, i likhet 
med Bourdieu, kan inte reproduktionen av strukturerna vara en mekanisk process. Skillnaden 
mellan dem på denna punkt är att Mead kan peka på hur den icke-mekaniska reproduktionen 
sker. Bourdieu nöjer sig med att konstatera att relationen mellan habitus och fältet ”vare sig är 
mekanisk eller determinerande”, men aldrig vad detta innebär (Bourdieu 1980/1990:55). ’Jaget’ 
är följaktligen den del av aktörens personlighet som bidrar med spontaniteten, men oftast inom 
ramarna för strukturerna (Lundin 2004:125). Den kreativa delen av aktören – ’jaget’ , kräver 
vanorna, nämligen ’miget’. Jag nämnde tidigare att ’miget’ kan liknas vid den inre subjektiva 
strukturen hos Bourdieu, alltså den strukturella delen av individen. ’Jaget’ däremot kan liknas 
vid den icke-strukturella delen av personen. Begreppsparen kan således liknas vid förhållandet 
mellan aktör (jaget) och struktur (miget). Detta innebär att Mead genom ’jaget’ kan förklara 
mänskligt handlande utifrån något mer än bara de strukturella aspekterna vilket Bourdieu, enligt 
mig, har svårt att göra. ’Jaget’ kan följaktligen vara lösningen på Bourdieus problem. ’Jaget’ är 
beroende av ’miget’ eftersom personen måste känna motstånd mot något, nämligen vanorna, för 
att jaget ska kunna vara kreativt. Det krävs alltså att människan internaliserar strukturerna för att 
kunna vara kreativ. Jag tror inte att Bourdieu misstycker på denna punkt, skillnaden dem 
emellan, är att aktören i Meads teori, som sagts tidigare, är medveten om de vanemässiga 
reaktionerna som denne för med sig in i en given situation. Mead använder sig av en 
basebollmatch som exempel och menar att ’jaget’ är ”avgörande för att kunna nå spelets 
övergripande mål, att spelarna fortlöpande smidigt kan anpassa sig till händelseutvecklingen på 
planen, och inte att vara fastlåsta vid bestämda handlingssätt” (Ibid:126). Även Bourdieu 
använder sig gärna av liknelsen om livet som ett ’spel’ och menar att det är av vikt att utveckla 
en ’känsla för spelet’, något som kan liknas med social kompetens. Skillnaden dem emellan är att 
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Mead menar att individen hela tiden pendlar mellan reflexivt och oreflexivt handlande för att 
anpassa sig till situationen. Båda menar emellertid att individen inte ingår en situation på noll, de 
har en bas (för att använda sig av Marx terminologi) av möjliga handlingssätt med sig in i 
situationen. Följaktligen tycks både Mead och Bourdieu mena att vanorna både har en 
möjliggörande effekt, eftersom de bidrar med möjliga handlingsalternativ och strukturerna 
skapar en värld som aktören tar för given, och begränsande effekt eftersom handlingarna (nästan) 
alltid utförs inom de strukturella gränserna. Genom att lära sig spelet och dessutom vara aktiv 
inom dess ramar så menar båda att strukturerna reproduceras, dock förklarar Mead den 

processen tydligare än vad Bourdieu gör. Likheterna teoretikerna emellan stannar emellertid inte 
här. Mead, i likhet med Bourdieu, menar att strukturerna är förenade med en mening för 
individen, vilket betyder att även förtryckande strukturer riskerar att reflexivt och oreflexivt 
reproduceras (jmf. Lundin 2004:127 & Bourdieu 1980/1990:60).  Eftersom strukturerna, i 
Meads fall, för det första är förenade med en mening för individen och för det andra är det 
vanorna som avgör vad som anses problematiskt så kommer dessa vara avgörande för vilka 
problem som riskerar att uppstå. En person som inte är medveten om ’objektifieringen av 
kvinnan’ tycker till exempel inte att det är konstigt att ha en bild på en naken kvinna på sin 
mobiltelefon medan en person som är medveten om det anser det är ganska smaklöst. För det 
tredje så löser individen också oftast problemen på ett standardmässigt sätt, vilket betyder att 
oönskade strukturer reproduceras även fast de anses vara problematiska. Eller som Mead säger: 
”Vi föredrar att förstå familjen, staten, kyrkan och skolan utifrån formerna som historien har gett 
till deras sociala strukturer” (Lundin 2001:127). Trots att vissa sociala institutioner, det vill säga 
organiserade kollektiva reaktioner som blivit vanor, inte fungerar längre riskerar de ändå att 
användas som standardlösningar för problem (Ibid:113). Individen har så att säga socialiserats in 
i ett visst sätt att tänka och tycka och strukturerna är följaktligen intimt förbundna med 
självbilden. Att ifrågasätta vanorna innebär ett ifrågasättande av världen som individen tar för 
given, eftersom självbilden är helt beroende av internaliserandet av strukturer i form av 
vanemässiga reaktioner. Utvecklandet av en reflexiv förmåga är således helt beroende av att 
individen internaliserar de rådande sociala villkoren vilket i sin tur innebär att dessa blir svåra 

att övervinna (Ibid:128). Strukturer är således en förutsättning för att uppleva motstånd och 
därmed också en nödvändighet för reproduktion och även möjlighet till en viss förändring.  På 
detta sätt skapar Meads en teori med tydlig koppling mellan aktör och struktur.  

 
4.1.2 Bourdieu och Mead, kreativitet och habitusförändring 
    Jag har ovan försökt visa att Mead fungerar kompletterande för Bourdieus habitusteori. Det 
jag framförallt har strävat efter är att visa att Mead fyller de luckor där Bourdieu utrycker sig 
vagt och framför allt genom att lyfta fram situationens betydelse för handlingen. Jag har tidigare 
berört Bourdieus ’svaga aktörsbegrepp’ och hans svårighet att förklara hur människan inte 
mekaniskt styrs av strukturerna. Jag vill nu visa hur individen har möjlighet att gå emot 
strukturerna utan att det för den skull bli för voluntaristiskt.  
    En stor svaghet med Bourdieus teori är att han låter habitus göra ’för mycket jobb’. Det är en 
människa bakom vanorna vilket han ibland tycks ’glömma bort’. Det är trots allt inte habitus som 
handlar utan en person. Att gå emot de rådande strukturerna tycks för Bourdieu nästan vara en 
omöjlighet. Habitusförändring tycks på grund av detta mer eller mindre vara en omöjlighet. Att 
Bourdieu förklarar att de som förändrar sitt habitus är predisponerade att göra det är en 
förklaring som inte är särskilt tillfredställande. Jag menar emellertid att Mead kan ge en 
förklaring till hur individen kan handla emot strukturerna. Mead menar nämligen att vi inte alltid 
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handlar i enighet med de rådande strukturerna och framförallt att vi har en kreativ sida av vår 
person, nämligen ’jaget’. Människan kan således medvetet handla bortom de invanda symboliska 
strukturerna. Mead anser att motståndet i den sociala akten ger människan en möjlighet att 
förändra de vanor som internaliserats (Ibid:128). Brott i handlandet ger individen ett enastående 
tillfälle att kritiskt reflektera över vanorna som förkroppsligats. Motståndet kan med andra ord 
’öppna ögonen’ och göra individen öppen för andra val än de vanemässiga (Ibid:129). Detta 
gäller framför allt i nya situationer där de vanemässiga reaktionerna ännu är outvecklade. Jag 
nämnde tidigare att Bourdieu inte förklarar hur för-vanemsässigt handlande är möjligt, det vill 
säga, hur man handlar innan strukturerna internaliserats. Här ger Mead en förklaring till hur detta 
går till och framför allt så pekar han på att det är en central del vad det gäller 
(personlig)förändring (Ibid:130). Mead menar att individen kan ge upphov till nya handlingssätt, 
tankesätt och perspektiv. Detta är dock ingen enkel process, eftersom det kan innebära att 
individen måste gå emot hela samhället (Ibid:127). Att gå emot de gemensamma strukturerna 
innebär att gå emot den gemensamma världsbilden. Att bryta med vanor är således ingen lätt 
uppgift, men emellertid heller ingen omöjlighet. Detta kan förklara varför samhället, trots 
människans möjlighet att bryta vanornas makt, följer så tydliga regelbundenheter. Mead 
exemplifierar möjligheten till överträdelsen av strukturerna genom den metod som de 
naturvetenskapliga forskarna använder (Ibid:129). Forskaren samlar in all relevant fakta och 
testar sig fram genom hypotesprövning till nya fungerande principer. Individen försöker hålla sig 
så opartisk som möjligt till fenomenet, vilket sker genom att föreställa sig att han/hon, genom att 
anta den generaliserande andres perspektiv, ser sig själv som en medlem av ett diskursivt 
universum. Individen betraktar här det uppkomna problemet utifrån olika perspektiv för att finna 
en lösning. Han/hon måste resonera förnuftigt och ta hänsyn till de olika perspektiven. Individen 
måste tänka framåt samtidigt som denne måste beakta rösterna från det förflutna. Man kan säga 
att individen överskrider sitt självs gränser genom att konfrontera det uppkomna problemet 
(Ibid:131). Att överträda de rådande gemensamma strukturerna kan på grund av det motstånd 
individen möter liknas vid en kamp. Mead syftar på att det är möjligt att handla emot de 
gemensamma och den inre strukturen. Han ger således en förklaring till hur man kulle kunna 
förstå hur habitus förändras, eftersom det representerar en inre struktur och en gemensam 
struktur. Att förändra sitt habitus är på grund av detta ingen lätt uppgift. Eftersom det innebär att 
individen måste handla emot den klass (och den världsbild) som individen är medlem av. En 
person som försöker förändra sitt habitus kommer att möta motstånd eftersom denne går emot 
den gemensamma världsbilden. Man kan säga att ’jaget’ ger individen en möjlighet att handla 
bortom de inkorporerade strukturerna. Att uppfattat något som problematiskt, att möta motstånd i 
den sociala situationen, kan vara början på ’resan’ mot nya vanor, mot ett nytt habitus. På detta 
sätt kan vi förstå hur och varför vissa människor inte följer samhällets regelbundenheter och 
bryter mot deras sociala arv.  
 
 
4.1.3 Koppling mellan aktör och struktur 
    Jag nämnde i den inledande begreppsutredningen om aktör och struktur att det finns olika sätt 
att betrakta fenomenen. Det finns de som vill skapa broar mellan begreppen och det finns de som 
vill upphäva dualismerna, det vill säga, bränna broarna. Bourdieu är svårplacerad i denna 
uppdelning. Bourdieus svar på aktör – strukturproblematiken är habitus. Det är i habitus de yttre, 
objektiva, strukturerna möter de inre, subjektiva, strukturerna hos aktören. Detta resulterar i 
praktiker, vilket innebär att aktör och struktur är sammankopplade genom mänskliga handlingar. 
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Bourdieu försöker således lösa upp uppdelningen mellan objektivism och subjektivism eller 
aktör och struktur. Han verkar emellertid även mena att uppdelningen kvarstår eftersom han 
menar att det finns en objektiv verklighet, med objektiva strukturer. De är i de objektiva 
strukturerna fälten återfinns. Relationen mellan habitus och fält är en tvåvägs - relation, där fältet 
bara existerar så länge aktörerna finner kampen inom det meningsfull samtidigt som aktören, 
genom att delta i kampen, inkorporerar fältets logik in i sitt habitus och på så sätt skapar praktiskt 
kunnande för att agera inom fältet. Bourdieus strukturförklaring kan något förenklat ses om att 
habitus skapas av de yttre strukturerna och genererar en kapitaluppsättning hos individen 
samtidigt som habitus producerar sociala praktiker i relation till fältens logik. Oklart i Bourdieus 
teori har varit om individen kan handla bortom de invanda mönstren av sociala strukturer. Det 
verkar, enligt mig, finnas mer i aktörsbegreppet än vad Bourdieu tillskriver det. Det är även på 
denna punkt som jag menar att Mead har mycket att bidra med. Genom att komplettera 
Bourdieus teori med Meads tankar når vi en större förståelse för hur strukturerna reproduceras, 
men framför att det är möjligt att framförallt tänka men även handla emot dessa. Om Bourdieu 
framhåller strukturernas begränsande egenskap lyckas vi med hjälp av Meads teori även (i större 
utsträckning) förstå strukturernas möjliggörande egenskap. Vi når även en större insikt i hur 
individer kan påverka deras egen situation, men utan att Bourdieus teori blir för voluntaristisk. 
Vi förstår därför varför samhället följer så pass stora regelbundenheter, men utan att aktören är 
slaviskt styrd av strukturerna.   
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5 Knyta ihop säcken – avslutande diskussion 
    I detta kapitel kommer en sammanfattning av uppsatsen att presenteras. Vidare kommer även 
en diskussion om vidare forskning att föras där uppsatsens tillkortakommanden kommer att 
lyftas fram och diskuteras. 
 
5.1 Samhällelig förändring och förslag till vidare forskning 
    Jag har tidigare nämnt att det är svårt att placera in samhällsförändring i Bourdieus teori. Jag 
har även påpekat att jag inte anser detta vara teorins svagaste punkt eftersom jag anser att 
samhällsförändring är svår att uppnå. Både de materiella och de symboliska makrostrukturerna 
är svåra förändra. Det rådande ekonomiska och byråkratiska systemen är inget som förändras 
över en natt. Hela samhället är byggt kring dessa och andra strukturer. Bourdieu förbinder 
normsystem, det vill säga symboliska makrostrukturer, med maktaspekter. Olika klasser har 
olika normsystem. Bourdieu pratar om en kamp om resurser, men nämner aldrig en moralisk 
kamp som en möjlighet. Detta gör Honneth, som med sin teori vill föra samman begreppen 
social integration och kamp (Heidegren 2002:305). Honneth har i stor utsträckning utgått från 
Meads tankar där han tolkar jag - mig - relationen som en kamp för ömsesidigt erkännande 
(Lundin 2004:131). Han utgår ifrån att det är människors konkreta upplevelser av att deras 
personlighet förvägras som sätter igång kampen. I centrum för teorin står begreppet personlig 
identitet. Han pratar i anslutning till Mead om en moraliskt praktisk identitet (Heidegren 
2002:310). Han menar att Mead förklarar identiteten utifrån kampen om erkännande och dess 
betydelse. Den andres erkännande är ett villkor för en positiv självbild eller en moraliskt praktisk 
identitet. Individen är beroende av den generaliserade andres erkännande. Jaget strävar efter 
större handlingsfrihet vilket innebär att en strävan mot ett erkännande är närvarande i samtliga 
praktiker (Lundin 2004:132). Honneth skapar på detta sätt en modell för att förstå gruppers kamp 
för erkännande, något som saknas i Bourdieus teori där det enbart handlar om en kamp om 
resurser och såldes intressekonflikter. Honneths perspektiv möjliggör en förståelse av kollektiva 
handlingar. Dessa kan uppstå när en hel grupp (eller klass för att använda Bourdieus 
terminologi) av människor upplever missaktning. Detta väcker en kollektiv handlingsmotiverad 
kraft mot krav på utvidgat erkännande (Heidegren 2002:321). Detta kan exemplifieras med 
homosexuellas, kvinnors och svartas krav på erkännande. Kampen kan ta formen av spontana 
revolter eller strejker. Kampen är så att säga social (Lundin 2004:164). En kollektiv identitet 
skapas och Honneth kan på detta sätt utveckla Bourdieus tankar om grupper eller kollektiv och 
även kampen i samhället. De upplever den egna identiteten som problematisk och driver därför 
en kamp för att få den erkänd. Den kollektiva handlingen kräver dock en kommunikativt reglerad 
handlingsmodell. En sådan saknas helt i Bourdieus teori, men som man ser ett embryo till i 
Meads tänkande. Honneth menar även att Bourdieus tankar om intressekonflikter är 
komplementära med hans tankar om en moraliskt motiverad kamp (ibid:321). Ett utvecklande av 
Honneths tankar i relation till Bourdieu och Mead tror jag är ett givande projekt för en 
vidareutveckling av aktör – strukturdebatten, eftersom man genom detta för in tankar om 
kollektiva handlingar och även ökar förståelsen för konflikterna i samhället. 
    Det vore även fruktbart att försöka integrera Bourdieus teori med Hans Joas teori om det 
kreativa handlandet. Joas utgår även han ifrån Meads tankar men har ännu mer fokus på vad som 
händer i den specifika situationen och framförallt den kreativa aspekten av handlandet. Hans 
grundtanke är att alla handlingar har en kreativ aspekt och att handlingsvanor och 
handlingsrutiner är resultatet av kreativitet (Heidegren 2002:339). Syftet med hans teori är att 
skapa ett bidrag till aktör – strukturproblematiken med utgångspunkten i antropologin. Att 
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försöka förena Bourdieus tankar med Joas teori anser jag vara ett oerhört intressant projekt. 
Bourdieu, med sitt habitusbegrepp, fokuserar på kroppen, förreflexiv intentionalitet och 
medelvägen mellan determinism och frihet och aktör och struktur - borde vara av stort intresse 
för en teori med antropologisk utgångspunkt. Joas skapar en dualitet mellan vana och kreativitet 
som förnekar andra möjligheter till kreativitet, till exempel i vanan själv. Joas, som Mead, menar 
att kreativiteten har sitt ursprung när vanan bryts. Jag menar att vanan själv, utan att den möter 
motstånd, kan vara upphov till kreativitet. Ett vanemässigt beteende kan brytas utan att det möter 
motstånd. Kreativitet är inte bara en impuls. Ett vanemässigt handlande kan brytas just för att det 
är vanemässigt. Detta väcker i och för sig frågan om vad motstånd är. En person som har åkt 
samma väg till jobbet varje dag kanske plötsligt en dag får för sig att ta en annan väg, just för att 
personen tröttnat på att åka den gamla. Menar Joas att även denna form av vanemässigt brott är 
en upplevelse av motstånd? Jag menar att vanor och kreativitet är närvarande i alla handlingar. 
Att förena Bourdieus och Joas teori skapar en förutsättning för en vidare förståelse för den 
mänskliga kreativiteten och förkroppsligade vanor.  

 
5.2 Sammanfattning 
    Jag har i denna uppsats försökt visa på hur George Herbert Meads tänkande ger intressanta 
infallsvinklar till Pierre Bourdieus habitusteori i förhållande till aktör – strukturdebatten. Syftet 
var att kritiskt granska och vidareutveckla Pierre Bourdieus bidrag till aktör – strukturdebatten.  
Huvudfrågan var: På vilket sätt kan Pierre Bourdieus habitusteori vidareutvecklas för att bättre 
förstå förhållandet mellan aktör och struktur? För att besvara denna fråga formulerade jag tre 
underfrågor. Dessa var: 1. Hur ser Pierre Bourdieu på kopplingen mellan aktör och struktur? 2. 
Vilka styrkor respektive svagheter finns i Bourdieus teori? 3. På vilket sätt kan Meads tankar 

komplettera Bourdieus teori? 
    Bourdieu strävar efter att lösa upp de, enligt honom, falska uppdelningarna mellan aktör – 
struktur och objektivism och subjektivism. Han försöker göra detta med hjälp av begreppet 
habitus som, enligt honom, fungerar som en medelväg begreppsparen emellan. Bourdieu gör en 
uppdelning mellan en objektiv värld bestående av olika fält och en subjektiv värld bestående av 
människors upplevelser och tankar. Habitus och fält kan bara existera i relation till varandra. Ett 
fält består av flera sociala aktörer som deltar i kampen. I habitus kan man, förenklat, säga att de 
objektiva strukturerna hos fältet möter de subjektiva strukturerna hos aktören och emanerar i 
handlingar och tankar. Relationen mellan habitus och fält är en tvåvägs - relation, där fältet bara 
existerar så länge aktörerna finner kampen inom det meningsfull samtidigt som aktören, genom 
att delta i kampen, inkorporerar fältets logik in i sitt habitus och på så sätt skapar praktiskt 
kunnande för att agera inom fältet. Bourdieus medelväg mellan aktör och struktur är således 
habitus och de praktiker den skapar 
    Styrkan med Bourdieus teori är att han kan förklara varför samhället följer så pass tydliga 
regelbundenheter, varför smak och åsikter ofta är kollektiva. Han gör det genom att påpeka att 
habitus formar vad individen kommer att tycka är meningsfullt och vackert/fult. Habitus formas 
framför allt beroende på var individen föds och framför allt var denne växer upp. Det finns 
således en stark korrelation mellan uppväxtförhållanden och framtida sysselsättning. Svagheten 
med teorin är dess underbetoning av aktörens roll. Aktörens kunskap om världen är oklar. 
Kunskapen är, enligt Bourdieu, belägen mellan det medvetna och det omedvetna vilket är svårt 
att förstå. Det förblir oklart vad som i så fall är skillnaden mellan det premoderna och det 
moderna samhället. Eftersom det moderna samhället enligt till exempel Habermas och Giddens 
präglas av mer kunskap om världen. Habitus tycks även vara mer eller mindre immun mot 
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förändring. Människan som en kreativt handlande varelse glöms bort. Begreppet habitus får göra 
för mycket jobb. På grund av detta blir kopplingen mellan aktör och struktur otydlig. Det tycks 
som att individen enbart är styrd av strukturer.  
    En kombinering av Meads och Bourdieus tankar resulterar i en tydligare koppling mellan 
aktör och struktur. Detta sker framför allt i och med Meads uppdelning av jaget som tvådelat. 
Det vill säga med ’jaget’ och ’miget’. På grund av detta kan vi förstå människan som både en 
vanemässigt handlande varelse och en kreativ aktör. Detta sker framför allt genom Meads tankar 
om situationens betydelse och det symboliska motståndet. Även om Bourdieus i viss mån även 
han betonar situationens betydelse så gör Mead det på ett mer utförligt sätt och med en 
argumentation som inte står i motsägelse till Bourdieus teori. I och med upplevelsen av det 
symboliska motståndet menar Mead att den värld som individen har internaliserat i form av 
vanemässiga reaktioner bryter samman. Att världen bryter samman innebär även, enligt Mead, 
att individen kan överblicka de strukturer som omger denne Resultatet blir att individen kommer 
att sträva efter att åter uppleva världen som självklar. Individen drivs då att kreativt lösa det 
uppkomna problemet. Mead betonar i större utsträckning än Bourdieu den kreativa aspekten av 
handlandet. Även om Mead betonar möjligheten att handla emot de omgivande strukturerna 
genom upplevelsen av motstånd i handlingssituationen anser han även detta vara ett svårt 
projekt. Eftersom det innebär att individen måste handla emot hela sin världsbild. Detta medför 
att vi kan förstå samhällets regelbundenheter utan att för den skull omöjliggöra en mer aktiv 
aktör. Aktören har möjlighet att handla emot framför allt de symboliska strukturerna men denne 
kommer att möta motstånd när det sker. Enligt mig blir medelvägen mellan aktör och struktur 
tydligare med hjälp av Meads tankar. Meads tankar om det symboliska motståndet ger även en 
förståelse för hur personer kan förändra sitt habitus, utan att för den skull bli för voluntaristisk. 
Detta innebär, enligt mig att Bourdieus ’habitus’ på många sätt är förenligt med en mer ’aktiv’ 
aktör. Vilket innebär att aktören inte är totalt styrd av överliggande strukturer som det uppfattas i 
Bourdieus tänkande. 
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