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Fältbegrepp som kritik över källkritiken 

Av Daniel Arvidsson 

 

Historikern Maria Ågren ställde en gång frågan: ”Vem har egentligen diskuterat huruvida 

dagens forskningsfrågor, om till exempel genus, diskurs, identitet och habitus, föranleder oss 

att omformulera och vidareutveckla källkritiken?”1 I denna text ska jag försöka föra en sådan 

diskussion genom att ompröva källkritiken med hjälp av delar ur sociologen, antropologen 

och historikern Pierre Bourdieus arbete. Frågan som jag vill undersöka är hur Bourdieus 

fältbegrepp kan användas för att ompröva källkritiken och förstå källkritiska diskussioner. 

Inledningsvis ska jag dock behandla hur andra historiker kritiserat källkritiken. 

 

Kritik av den ”klassiska” källkritiken 

Källkritiken har länge utgjort historievetenskapens kärna men postmodern forskning har på 

olika sätt utmanat denna med provocerande frågor om det förflutna överhuvudtaget existerar 

och om inte historia bara är berättelser. Mångvetenskapliga metoder och ett mer nyanserat 

källmaterial har bidragit till att utmana källkritiken. Historikern Christer Winberg konstaterar 

att den omfattande kritiken mot källkritiken har lett till en ökad osäkerhet om 

historievetenskapens grundvalar: 

Det finns en rädsla att tala om verklighet utan att sätta citationstecken om ordet, en osäkerhet när 

det gäller att avgöra vad som är vetenskapliga kvaliteter och framsteg. Intresset förskjuts från 

relationen mellan den vetenskapliga framställningen och objektet för framställningen, dvs den 

historiska verkligheten, till relationen mellan den vetenskapliga framställningen för läsaren. Det 

finns en upptagenhet med formen, med berättartekniken, och en utsuddning av gränserna mellan 

skönlitteratur och vetenskap.2  

Detta, fortsätter Winberg, skapar osäkerhet om den vetenskapliga bedömningsgrunden. Den 

skönlitteräre författaren kan ju i bästa fall framställa det förflutna så att det förefaller 

verkligare än verkligheten själv! Med utgångspunkt i den otillfredsställande dikotomin 

skönlitteratur-vetenskap söker sig Winberg till en vetenskapssyn som undviker dessa 

ytterlighetsståndpunkter, den teoretiska realismen. 

 
1 Maria Ågren, ”Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik: Några synpunkter på källkritikens roll i dagens 
historieforskning”, Historisk tidskrift 125:2, 2005, s. 250. 
2 Christer Winberg, ”Varför skriver vi inte historiska romaner istället? Ett debattinlägg om historikerns 
förhållande till verkligheten”, Scandia: tidskrift för historisk forskning 56:1, 1990, s. 6.  
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   Här finns inte utrymme att utveckla innehållet i den teoretiska realismen men det jag vänder 

mig mot i Winbergs resonemang är att han dels menar att det är historikerns uppgift att ta reda 

på ”wie es eigentlich gewesen”, dels att forskaren får de svar som verkligheten ger.3 Winberg 

tycks här se verkligheten som något ur vilken forskaren oproblematiskt kan ösa information 

och forskningssvar. Jag menar alltså att vi aldrig kan studera verkligheten utan att utgå från 

någon form av teori och detta gäller även när vi utövar källkritisk metod. 

   Historikern Göran B Nilsson utgår från ett annat perspektiv och ser källkritiken som ett 

tidlöst vetenskapligt instrument som tar sikte på att eliminera allmänmänskliga svagheter hos 

källproducenterna utan att fördenskull vara en allena saliggörande metod.4 Historikern Rolf 

Torstendahl är inne på en liknande linje och menar att källkritiken är nödvändig men bör 

kompletteras med andra metoder. Torstendahl menar också att källkritiken idag kräver en ny 

filosofisk bas.5  

   En kritik av källkritiken får, vilket Winberg berör, konsekvenser för historievetenskapens 

(sannings)anspråk. Torstendahl hävdar att historievetenskapens uppgift är att framställa 

giltiga påståenden, utifrån vetenskapssamhällets accepterade metodregler och andra normer.6 

Historikern Roddy Nilsson menar till och med att sanningen inte är intressant utan vad som 

hålls för sant.7 Olika historievetenskapliga perspektiv genererar alltså olika definitioner samt 

och användningar av källkritik och forskningsanspråk. För att återknyta till Ågrens inledande 

fråga så riskerar historiker som använder ett rationalistiskt källkritikperspektiv tillsammans 

med begrepp som habitus, diskurs och genus att blanda motsägelsefulla vetenskapssyner. 

Dessa ”moderna” begrepp är utarbetade inom andra vetenskapliga traditioner vilka kan skilja 

sig från den rationella källkritiska traditionen.  

   Problemet med den klassiska källkritiken är, som jag ser det, upprätthållandet av skiljelinjen 

mellan det faktiska (rationella) och det fiktiva (empiriska) eller mellan vetenskapen och 

konsten. Ibland leder denna dikotomisering till interna motsägelser vilket jag ser som mindre 

önskvärt i vetenskapliga sammanhang. I boken Det förflutna är inte vad det en gång var 

behandlar historikern Knut Kjeldstadli i ett kort avsnitt skönlitteraturens plats inom 

historievetenskapen. Kjeldstadlis resonemang innehåller, menar jag, en sådan motsägelse. 

   Kjeldstadli menar att författare som söker skriva en realistisk, historisk roman måste 

bedömas som historiker. Det avgörande blir då inte om alla detaljer stämmer utan om 
 

3 Winberg 1990, s. 9 och 12 f.  
4 Göran B Nilsson, ”Historia som vetskap”, Historisk tidskrift 125:2, 2005, s. 194.  
5 Rolf Torstendahl, ”Källkritik, metod och vetenskap”, Historisk tidskrift, 125:2, 2005, s. 210.  
6 Torstendahl 2005, s. 213. 
7 Roddy Nilsson, ”Postmodernism, källkritik och historieskrivning”, Historisk tidskrift, 125:2, 2005, s. 244.  
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essensen i innehållet ligger så nära det faktiska som möjligt. Så långt håller jag med 

Kjeldstadli. Men om genren däremot är magisk realism, inom vilken t ex Gabriel García 

Marquez varit framgångsrik, måste utgångspunkten vara en annan: ”Att bedöma sådana 

arbeten som historiska studier blir irrelevant”8 menar Kjeldstadli. Här understryker 

Kjeldstadli skillnaden mellan det realistiska (faktiska) och det magiska (fiktiva). I nästa 

mening ångrar emellertid Kjeldstadli detta påstående och hävdar att även den magiska 

realismen kan visa oss en essentiell sanning om det förflutna. Kjeldstadli suddar alltså ut

skillnaden mellan det fiktiva och det faktiska och då borde, menar jag, även genren magisk 

realism kunna användas som källmaterial av historiker. Betraktandet av dessa texter som 

irrelevanta innebär kanske att historiker missar ett omfatt

   Jag menar alltså att Kjeldstadlis kluvna resonemang leder till en motsägelse där läsaren 

initialt leds att tro att det för historikern finns en tydlig vattendelare mellan det 

historievetenskap och magisk realism (jfr det faktiska och det fiktiva). I nästa stund får dock 

läsaren intryck av att det finns en koppling mellan historievetenskapen och den magiska 

realismen.  

   I sin bok om Källkritik stöter historikern Torsten Thurén på ett liknande problem. Thurén 

menar inledningsvis att källkritik innebär en rationell, logisk tolkning av källmaterialet som 

samtidigt innehåller drag av intuition och fantasi. När Thurén sedan behandlar källkritikens 

principer om äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet lämnas denna syn på förnuft 

och fantasi som sammanvävda till förmån för en rationalism, som alltså hävdar att det är 

möjligt att uppnå kunskap om verkligheten genom att endast använda förnuftet. I slutet av 

boken återgår Thurén till sin inledande vetenskapssyn och menar att historikern med hjälp av 

källkritisk metod inte gör anspråk på en absolut sanning. Källkritiken beskrivs som ett ”…sätt 

att systematisera tänkandet på , en hjälp att komma fram till den mest sannolika lösningen på 

ett problem…” som behöver kompletteras med fantasi, kreativitet, gott omdöme och kunskap 

om det ämne historikern studerar.9 

   Som läsare antar jag att både Kjeldstadli och Thurén är medvetna om att de ovan 

exemplifierade resonemangen kan tolkas som självmotsägande. Men problemet kvarstår: Hur 

ska den klassiska källkritiken kunna omformuleras och ”laddas” med fantasi där relationen 

mellan det faktiska (rationella) och det fiktiva (empiriska) vilar på en koherent 

vetenskapssyn? Det är nu dags att studera Bourdieus försök att överbrygga denna dikotomi. 

 
8 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund 1998, s. 274. 
9 Thurén 1997, s. 197.  
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Det relationella fältbegreppet 

I boken Konstens regler, som analyserar av uppkomsten av det franska litterära fältet under 

1800-talet, försöker Bourdieu att lära sig analysmetoder av författare som Gustave Flaubert 

och Charles Baudelaire. I denna undersökning är det främst fältbegreppet som ger Bourdieu 

möjlighet att både undersöka romaners/konstverks innehåll och författarnas kontextuella 

maktvillkor. Detta kan beskrivas med källkritikens termer som att Bourdieu använder såväl 

romanens berättande aspekter som kvarleveaspekter. Redan i prologen slår Bourdieu fast att 

en strikt intern läsning av Flauberts Hjärtats fostran lyfter fram huvudpersonens och 

romanförfattarens sociala rum.10 

   Bourdieu utgår från en vetenskapssyn där det rationella och empiriska förutsätter varandra 

relationellt och i sitt arbete försökte Bourdieu systematiskt att överbrygga traditionellt 

dualistiska relationer mellan exempelvis konst och vetenskap. För Bourdieu beror 

skönlitteraturs och konstverks användbarhet helt enkelt på vilken fråga forskaren undersöker. 

Men kritiker menar att Bourdieu inte lyckades göra så utifrån en koherent vetenskapssyn.11 

Här finns inte utrymme att diskutera vetenskapssynen mer ingående. Det är kanske så att 

Bourdieu misslyckas i sitt arbete med att skapa kunskapsteoretiskt hållbara relationer mellan 

traditionella dikotomier men, som jag ser det, är det åtminstone ett intressant misslyckande.  

   I Bourdieus tänkande består samhället, eller det sociala rummet, av en mängd relativt 

autonoma fält. Ett socialt fält är ett slags system av relationer mellan människor och 

institutioner som strider om något för dem gemensamt. Fältet är en relativt självständig värld 

med egna inträdeskrav, måttstockar för framgång och fiasko, belöning och straff. Fältets 

agenter, institutioner och egenskaperna hos dessa utformar delvis fältets kännetecken, 

samtidigt som fältet delvis är underkastat fältspecifika krafter, som dess traditioner, vilka är 

delaktiga i utformandet av relationerna mellan positionerna i fältet.12  

 
10 Pierre Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, (översättning av Johan Stierna) 
Stehag 2000, s. 39. 
11 Frederic Vandenberghe menar t ex att Bourdieu hamnar i en strukturalistisk fallgrop där överbryggandet görs 
till priset av relativism: “It is a … fact that reality can be known under different descriptions, but in the absence 
of a correspondence theory between the model and reality, we cannot ascertain what reality is, and we end up in 
the absurd situation where there are as many worlds as descriptions under which reality can be known.” Frederic 
Vandenberghe, “The Real is Relational: an Epistemological Analysis of Pierre Bourdieu´s Generative 
Structuralism”, Sociological theory, 19:1, 1999, s. 40. Richard Jenkins behandlar ett antal problematiska aspekter 
av Bourdieus arbeten i boken Pierre Bourdieu, London 2002.  
12 Se t ex Pierre Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, Stehag 2000, s. 9 f. Pierre 
Bourdieu & Loïc J.D. Wacquant An Invitation to Reflexive Sociology, Chicago 1992, s. 96 f Anne Lykke Poulsen 
”En kamp om kvindelighed: Bourdieus feltbegrep som værktøj”, Dansk sociologi, 15:2, 2004, s. 13 f. Martin D 
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   Agenterna och institutionerna på fältet kämpar om dominerande positioner vilket i sin tur 

skapar hierarkier. Kampen ses som en positionerings- eller hierarkiseringsprocess där fältets 

struktur och existens står på spel. Samtidigt som kampen skapar spänningar inom fältet har 

emellertid agenterna gemensamma intressen. Antagonisterna är eniga om vad det är värt att 

kämpa om. Tillsammans bidrar spänningarna och de gemensamma intressena till att 

upprätthålla och reproducera fältets existens. Det som utmärker ett socialt fält från andra fält 

och sociala sammanhang är hierarkiseringsprocessen vilken också kan ses som fältets 

internlogik. Denna logik, som gör fältet relativt självständigt, kan inte reduceras till andra 

fälts internlogiker, det vill säga, de specifika och gemensamma intressena kan inte reduceras 

till ett annat fälts intressen.13 

 

Fältperspektivet som historisk metod 

Det finns inga metodbegränsningar utifrån fältperspektivet, tvärtom så lämnas en uppsjö av 

metoder i forskarens händer vilket delvis torde kunna förklara Bourdieus popularitet inom 

samhälls- och humanvetenskapen. I antologin Kulturens fält framkommer denna 

disciplinrikedom där litteraturvetare, historiker, konstvetare, sociologer, medievetare och 

socialantropologer presenterar sin forskning med gemensam nämnare i fältperspektivet.14 

   Sociologen Donald Broady ser fältperspektivet som ett slags forskningsprogram och 

understryker att det ibland kan vara så att det är först efter datainsamlandet som forskaren vet 

om undersökningsobjektet kan undersökas som ett fält eller inte. Detta är kanske sammansatt 

av flera fält eller så kan det vara subfält inuti i ett större fält.15 

   Trots de metodiska utmaningarna så erbjuder fältbegreppet analytiska redskap att undersöka 

struktur, individers handlingar och handlingsutrymme inuti ett fält. I detta perspektiv har i 

stort sett allt material ett potentiellt användningsvärde vilket dock kan vara problematiskt. 

Sociologerna Carine Erard och Nicolas Bancel menar att det finns en underliggande idé om 

att ju fler biografiska fakta en studie behandlar desto ”bättre” är studien. De är kritiska till 

denna hållning och menar vidare att en lång kontakt med det empiriska materialet försvårar en 

 
Munk & Jakob D Lind Idrættens kulturelle pol: en analyse af idrætsfeltets autonomi belyst ved Pierre Bourdieus 
metode, Köpenhamn 2004, s. 13 f. 
13 Bourdieu 2000, Bourdieu & Wacquant 1992, Poulsen 2004, Munk & Lind 2004.  
14 Donald Broady, Kulturens fält: en antologi, Göteborg 1998.  
15 Donald Broady “French Prosopography: Definition and Suggested Readings”, Poetics, 30, 2002.  
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självkritisk hållning som till slut riskerar att leda till att forskaren förutspår en individs 

livsbana utan att veta de historiska villkor som individen levde i.16  

   Här närmar sig Erard och Bancel två viktiga saker. Å ena sidan kan inte händelseförlopp 

och förändringsmöjligheter reduceras till endast en envägsrelation mellan orsak och verkan. 

Detta ser jag som en fördel med fältperspektivet men samtidigt behöver teoretiserandet av 

förändring utvecklas mer. Å andra sidan blir forskningsresultaten rörande den franska 

idrottselit som Erard och Bancel undersöker inte applicerbara på en svensk kontext och 

därmed ganska begränsade. På samma sätt säger de forskningsresultat som Bourdieu erövrar i 

sin studie om det franska litterära fältet egentligen ingenting om det svenska litterära fältet 

eftersom detta har sin egen tradition av författare och kontextuella villkor. 

   Bourdieu ger i sin studie av det franska skönlitterära fältet några metodiska uppmaningar 

vid användandet av ett fältperspektiv. I korthet går dessa ut på att forskaren först ska 

analysera fältets position till andra samhälleliga fält (exv det ekonomiska eller politiska 

”maktfältet”) och sedan kartlägga de objektiva strukturerna mellan konkurrerande positioner 

och slutligen analysera agenternas habitus och systemen av dispositioner.17  

   Som jag nämnt ovan ger fältperspektivet en möjlighet att både ställa interna frågor på 

romannivå och undersöka författarens kontextuella villkor. Här är Konstens regler Bourdieus 

mest utvecklade exempel. Genom läsningen av Hjärtats fostran analyserar Bourdieu 

huvudpersoners värderingar, ekonomiska villkor, position i hierarkier etc. samtidigt som en 

analys av romanförfattaren Flauberts villkor också utförs. På detta sätt söker Bourdieu, ur ett 

fältperspektiv, realisera det relationella tänkandet.18 

 

Fältperspektivet och källkritiken 

Låt oss alltså anta att Bourdieu, utifrån en generativ strukturalism, lyckas överbrygga 

skillnaden mellan det som jag i all enkelhet valt att kalla det faktiska och det fiktiva. Istället 

för denna illusoriska dikotomi hade jag kunnat välja begreppsparet rationalism-empirism. 

Frågan är nu vad som händer med källkritiken när ”antingen-eller-perspektivet” ersätts med 

ett ”både-och-perspektiv”. I svaret på denna omfattande fråga gör jag inte anspråk på att vara 

fullständigt uttömmande utan skisserar endast några möjliga konsekvenser. 

 
16 Nicolas Bancel & Carine Erard, “Prosopographical Analysis of Sport Elites: Overview and Evaluation of a 
Seminal Study”, The International Journal of the History of Sport, 24:1, 2007.  
17 Bourdieu 2000, s. 263-311. Det kan dock diskuteras hur tydliga dessa uppmaningar är. 
18 Bourdieu 2000, s. 37-90. 
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   Utifrån fältperspektivet uppmanas forskaren att studera källkritikens mångfacetterade 

dimensioner. Källans (i brist på ett bättre begrepp använder jag detta) innehåll, dess 

producent, den kontext i vilken producenten skapade källan och den forskare som utövar 

själva källkritiken utgör några exempel på sådana dimensioner.  

   Den klassiska källkritiken brukar skilja mellan texters kvarleve- respektive berättelseaspekt. 

Thurén menar att forskaren bestämmer ur vilken av dessa aspekter som materialet läses.19 

Men ur ett fältperspektiv är dessa båda funktioner sammanvävda. Något förenklat så uttrycker 

kvarlevan i sig ingenting. Omvänt så existerar ingen berättelse utan minst en kvarleva.  

   Fältperspektivet medför också konsekvenser för den klassiska källkritikens 

beroendekriterium. Ingen källa kan vara helt oberoende utan källor och källproducenter är 

alltid mer eller mindre beroende av varandra. Detta beror främst på att källorna och dess 

producenter kan vara inbäddade i ett gemensamt fält. Av detta följer att källproducenters 

tolkningar och uppfattningar alltid är beroende av vilken position denna innehar och denna 

positions relation till andra positioner på fältet. Beroendekriteriet behöver alltså kvalificeras 

av fältets positioner och dess maktrelationer. I princip innebär detta att forskaren inte kan 

behandla beroendekriteriet på ett tillfredsställande sätt förrän fältet har undersökts. Detta kan 

ses som ett exempel på hur teori och empiri, utifrån ett fältperspektiv, hela tiden samverkar. 

   När det gäller fältperspektivets krav på en skönlitterär källa så bör forskaren inledningsvis 

argumentera för behovet av den skönlitterära textens värde för lösandet av forskningsfrågan. I 

detta fall kan författarens förmåga att beskriva forskarens undersökningsobjekt få betydelse. 

När Bourdieu exempelvis väljer texter av Flaubert så görs detta med vetskapen att Flaubert 

beskriver något som kan kopplas till framväxten av det franska litterära fältet, ett fält på vilket 

Flaubert själv kom att inneha en central position.  

   Ett annat exempel kan hämtas från medeltidshistorikers behov av att argumentera för 

sagalitteraturens användbarhet då materialet om låt säga Island under 1100-1200-talet är mer 

begränsat än 1800-1900-talets Sverige. Källkritiken gjorde, menar historikern Audhur 

Magnúsdóttir, att medeltidshistoriker vände sig till nya teoretiska utgångspunkter, som i sin 

tur skapade tvärvetenskapliga angreppssätt. Sagan kunde studeras som en källa om 

tillkomsttidens mentalitet och kultur, sociala strukturer, konflikthantering etc.20 Det är med 

andra ord inte materialet utan forskningsfrågan som begränsar källmaterialet.  

 
19 Thurén 1997, s. 89.  
20 Auður Magnúsdóttir, ”Är medeltidshistoria riktig historia?”, Historisk tidskrift, 125:2, 2005, s. 279.  
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   Den skönlittera textens användbarhet som historiskt källmaterial bör alltså utgå från en 

forskningsfråga på vilken skönlitteraturen innehåller det källmaterialrikaste svaret. På detta 

sätt får källkritiken funktionen av ett slags symboliskt kapital. Exempelvis kan en källa 

användas för att studera flera fält. Ågren menar att källor ofta är mångstämmiga och att 

forskaren bör vara sensibel inför källornas olika tolkningsmöjligheter.21 För forskaren blir det 

därmed viktigt att argumentera för tillräckligheten och nödvändigheten av att använda just 

källan ”x” vid problemlösandet. Det är detta som skapar ett slags symboliskt kapital av 

källkritiken. 

   Jag har nu behandlat nödvändigheten av att studera källproducenten och dennas 

kontextuella villkor. Jag har också visat hur en samverkan hela tiden sker mellan en källas 

innehåll, dess beroende och kvarleve- respektive berättelseaspekt, samt källproducenten själv. 

Avslutningsvis ska jag diskutera hur källkritiken kan studeras som ett fenomen på det som 

provisoriskt kan benämnas det historievetenskapliga fältet. 

   Diskussioner om källkritikens innehåll och funktion är en del av en positionering och 

hierarkisering som historiker gör på ett historievetenskapligt fält och i förläningen på 

humanistiska-samhällsvetenskapliga fältet. När jag nu hävdar att källkritiken inte alls är ett 

tidlöst vetenskapligt instrument så kan detta påstående tolkas på åtminstone två sätt. Det kan 

för det första tolkas som ett ifrågasättande av hållbarheten i Göran B Nilssons tes att 

källkritiken faktiskt är tidlös. Källkritiken är inte tidlös därför att den utövas av en forskare 

vid en viss tidpunkt och är därmed beroende av både situationen, forskaren och det material 

som forskaren granskar. Det kan för det andra tolkas som att Nilsson och jag, som historiker, 

är överens om att källkritiken är något viktigt för hela det historievetenskapliga fältets 

existens.  

   Poängen är att källkritiken omvandlas på det historievetenskapliga fältet till ett slags 

symboliskt kapital där debatten om vilket värde källkritiken och dess funktion ska tillskrivas 

och äga även innehåller en maktaspekt. Som historiker och forskare är vi eniga om att det är 

värt att kämpa om denna och andra definitioner. Det är därför Roddy Nilsson menar att det 

viktiga är de intellektuella argumentens kvalitet och vad diskussionen därmed kan bidra till i 

skapandet av en konstruktiv historievetenskap och när Göran B Nilsson vill utmönstra 

begreppet vetenskap till förmån för begreppet vetskap så bör detta förstås som en förtäckt 

kritik av Rolf Torstendahls position där han förespråkar begreppet vetenskap.22 Strider av 

 
21 Ågren 2005, s. 259. 
22 Göran B Nilsson 2005, Roddy Nilsson 2005, Torstendahl 2005. 
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detta slag bidrar till att stärka det historievetenskapliga fältets relativa autonomi eller, för att 

tala med Ågren, så utvecklar självkritiken historievetenskapens vetenskaplighet.23 

   Syftet med denna text har varit att diskutera och omformulera källkritiken med hjälp av 

delar ur Pierre Bourdieus arbete. Jag har visat hur fältbegreppet kan användas för användandet 

av en mångdimensionell källkritik och förståelse av källkritiska diskussioner. I denna 

diskussion har jag bland annat försökt understryka behovet av att överbrygga skillnaden 

mellan det faktiska (rationella) och det fiktiva (empiriska) där jag sett Bourdieus 

vetenskapssyn och fältperspektiv som möjliga redskap för en forskning utan interna 

motsägelser.  

 
23 Ågren 2005, s. 260.  
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