
Bourdieus moraliska panik

AV KONSTANTIN ECONOMOU OCH PER-ANDERS FORSTORP

Den franske kultursociologen Pierre Bourdieu är en av de samhällsforskare som un
der senare år blivit mest läst.1 Han har väckt mycket berättigad uppmärksamhet 
för sina studier av intellektuella, pedagogiska professioner och deras makt, utveck
ling och spridning av smaken i samhället; om utbildning och kulturell reproduktion 
av samhällets eliter. I medveten kontrast till den kritiska teorins syn på den folkliga 
kulturen har Bourdieu presenterat ett alternativ.

The other notable contribution to revisionist thinking has been to reject the elitist 
pessimism about mass culture that was a significant strand within the radical tradi
tion, represented by the Frankfurt school. A key formative influence in this shift was 
Pierre Bourdieu. He showed that there was a close correspondence in France between 
socio-economic position and patterns of taste in art and music. Cultural and aesthetic 
judgements, he concluded, had no absolute, universal validity but were merely ways 
of defining, fixing and legitimating social differences (Curran 1996, s 270 vår emfas).

James Curran lyfter här fram den viktiga roll som han anser att Bourdieu spelat 
för att motverka den elitistiska pessimismen mot masskulturen genom en kultur- 
sociologisk analys av kulturella och estetiska värderingar där dessa kan förstås som 
uttryck för sociala skillnader. Begrepp och analyser som hör hemma inom Bour- 
dieu-traditionen är flitigt använda över ett brett fält av samhällsvetenskap och hu
maniora. Hans teori om praktiken, Outline o f  a Theory o f Practice (1977) och The 
Logic o f Practice (1992), används ofta för att motivera det empiriska studiet av
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olika samhälleliga och offentliga verksamheter. Med hjälp av bl a Bourdieu och av 
forskare inom ”science studies-traditionen” har den postmodernistiska och 
reflexi va vetenskapskritiken fått visst stöd för de självkritiska analyserna av makt 
och vetande i olika institutionella praktiker i det samtida samhället. De sistnämn
das analys vore inte lika effektiv utan det arbete som Bourdieu har bidragit med. I 
början av 90-talet genomförde Bourdieu och medarbetare återigen ett sociologiskt 
storverk, La Misere du Monde (1993), denna gång om den nya fattigdomen bland 
immigranter i Paris och Chicagos förstäder, där han/de tagit ställning för de språk
lösa och förtryckta. I de här nämnda arbetena kan Bourdieu, trots sin tendens till 
social determinism, uppfattas vara en radikal forskare som är beredd att analysera 
de intellektuellas villkor, deras makt och privilegier inklusive sina egna. Under be
nämningen reflexiv sociologi har han även teoretiserat kring en självkritisk hållning 
inom metodologin (Bourdieu 1990; Bourdieu & Wacquant 1992).2

Vilken typ av radikalitet kan han sägas representera när han nu ger sig in på ana
lys av TV och medier i Om televisionen ([1996] 1998)? I boken som består av ett 
par föreläsningar ursprungligen givna i TV, samt ett par inledande förord och några 
fler avslutande efterord, driver Bourdieu tesen att televisionen ”är ett hot mot alla 
former av kulturproduktion: konst, litteratur, vetenskap, filosofi och rättsväsen. Ja, 
tvärt emot vad som tänks och sägs, även av ansvarskännande och ärligt menande 
journalister, tror jag att den är en fara även för det politiska livet och demokratin” 
(a.a. s 19). Hur stämmer denna fas i hans arbete ihop med de tidigare studierna? 
Hur vidareför Bourdieu analysen av hierarkierna och makten, och förståelsen för 
masskulturen, när han ger sig in på att analysera medierna?

Nittitalets TV, däremot, försöker nå en så stor publik som möjligt genom att utnyttja 
och fjäska för publikens smak och erbjuda grova produkter som talk shows, scener 
ur verkliga livet, avslöjande exponeringar av upplevelser och erfarenheter, ofta ex
trema och ägnade att tillfredsställa så väl ett slags voyeurism som exhibitionism (ett 
exempel är de spel- och lekprogram som alla vill vara med i, om så bara som åskå
dare, för att bli sedda ett ögonblick eller två) (a.a. s 70).

Om vi tidigare har uppfattat Bourdieu som populärkulturens försvarare, som 
med James Currans ord avfärdar ”the elitist pessimism about mass culture” möter 
vi här i citatet om nittitalets TV ett delvis annorlunda synsätt på relationen mellan 
elit- och masskultur. Även det omdöme som Dick Hebdige kunde ge i sin analys av 
Bourdieus syn på makten i slutet av 80-talet ekar en aning främmande:

Popular taste is predicated on a knowledge that is both plundered and despised by its 
’betters’ and that the difficulty of avant-garde art and legitimate taste (despite the 
protestations of their adherents that they long to ’educate’ and ’elevate’ the public 
and to ’popularize, the classics) derives, on the contrary, precisely from the will to 
keep the masses out (Hebdige 1996 s 78).

196 SOCIOLOGISK FORSKNING 3 -4 /9 8



I motsats till sina övriga och förtjänstfulla analyser av de intellektuellas villkor (t 
ex Bourdieu 1988; Bourdieu et al 1996) tolkar Bourdieu inte televisionen som ett 
intressant kulturellt fenomen värdigt för kultursociologisk analys med bourdieu- 
traditionens rika arsenal av instrument och begrepp, utan slår istället till alla brom
sar och varningssignaler i en massiv kritik mot TVs påstådda vulgariserande effekt. 
Men samtidigt kan denna polemiska kritik av det journalistiska fältet (jfr. nedan), 
förstådd som ett hot mot autonomin hos andra fält, bli läst främst som ett beva
rande av vetenskapsmännens autonomi och deras exklusiva rätt att söka och för
valta kunskap. I några av de texter som följer på de polemiska TV-föreläsningarna 
(se efterorden i Om televisionen) märks ett annat tonläge, mer analytiskt och min
dre indignerat. Gemensamt för bokens olika delar är dock en analys som är ganska 
tendentiös och som i sin iver att argumentera ger en förenklad bild av de villkor un
der vilka medierna produceras av ägare, journalister och konsumenter. Detta kan 
paradoxalt nog fungera så att en mer nyanserad, djupgående och insiktsfull medie- 
kritik inte förs fram. Det är denna Bourdieus homogeniserade bild av fältets aktö
rer (Marliére 1998) och reducerande bild av förhållanden mellan produktion och 
reception som vi här vill diskutera. Vi vill samtidigt antyda alternativa perspektiv 
för analyser av masskommunikationens konstitutiva relationer och allianser.

Med utgångspunkt från Om televisionen skall vi fortlöpande diskutera och be
möta Bourdieus analys av medierna och journalistiken. Vi kommer att fästa upp
märksamhet vid hans beskrivning av journalistiken som ett fält, den logik som styr 
dess framträdande, dess förhållande till andra fält, synen på kunskap i de olika fäl
ten, konkurrensen mellan olika verklighetsbeskrivningar, samt Bourdieus egen reto
riska position. Vi kan på flera punkter instämma med Bourdieus slutsatser, men vi 
är kritiska till den form av mediekritik som han bedriver. En kritik av denna medie- 
kritik kan uppfattas som ett försvar för den journalistik och tv-produktion som 
Bourdieu kritiserar (jfr. debatten mellan Curran 1990,1996 och Morley 1992,
1996). Det är dock inte på detta sätt vår analys skall uppfattas. Vår analytiska håll
ning till medierna innebär inte en positiv försoning utan en utgångspunkt för analy
ser där aktörerna i medierna, dvs även publiken, ges ett större erkännande, och där 
den kunskapsproduktion som sker med hjälp av medierna respekteras. Genom att 
diskutera Bourdieus egen retoriska position vill vi också försöka visa att hans me
diekritik kan betraktas som ett försvar för akademikerns autonomi, ett idealiserat 
försvar för kunskapens renhet, både vad avser innehåll och värden. Låter han inte 
som en konservativ, elitistisk och indignerad gammaldags professor vid College de 
France när han t ex i ett av ovanstående citat talar om nittitalets television, dess pu
blik, producenter och aktiviteter? Vi undrar var hans engagemang för den folkliga 
smaken tog vägen. Kan man se detta som uttryck för en moralisk panik gällande
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kulturen och de intellektuellas roll?3 Är det inte så att han i första hand vill bevara 
de intellektuellas autonomi, dvs. att, med hans egna ord, bevara deras makt och 
privilegier och därmed rätten att dominera över andra? Från detta perspektiv fram
står de kritiska anspråken hos Bourdieu som partiska för en särskild profession, 
prioriterande en viss form av kunskapsbildning, dess epistemologi och etik. Medie- 
kritiken riskerar att bli pretentiös, förenklad och kulturkonservativ just för att den 
ser ut att bygga på en sådan auktoritativ position.

Journalistikens fält
Det förhållande att medier i allmänhet och medierna just i vår tid (TV i synnerhet) 
avser att vara en spegel av verkligheten är givetvis en illusion. Denna insikt kan 
man dela med flertalet medie- och kommunikationsforskare idag. Som en följd av 
detta kommer iakttagelsen att TV spelar en nyckelroll i det politiska livet knappast 
som någon vetenskaplig nyhet:

Steg för steg blir televisionen, som utger sig för att vara ett instrument för återgivning 
av verkligheten, ett instrument som istället skapar den. Vi närmar oss alltmer en värld 
där det samhälleliga beteendet inte blott beskrivs utan föreskrivs av TV. Dess värde
ring blir utslagsgivande för vår tillgång till en social och politisk existens (Bourdieu 
1998, s 36).

Aktörer i medierna och de som bevakar mediernas juridiska och moraliska hand
lande hävdar visserligen, med viss rätt, att det är många journalisters ambition att 
sträva efter att spegla en verklighet så långt detta är möjligt. Det faktum att aktörer 
i medierna skapar en verklighet innebär inte att allt de gör därmed är grundlösa på
hitt. Inte heller det faktum att mediekonsumenterna är i besittning av de avgörande 
kriterierna för hur de uppfattar denna verklighet, som speglad eller konstruerad, 
tar ifrån producenterna deras professionsspecifika ambition att arbeta för högre 
mål som opartiskhet, neutralitet och objektivitet. Men denna ambition kan också 
vara ett anspråk som legitimerar och skyddar journalisterna mot kritik. Att detta 
skydd är något som journalisterna gärna upprätthåller ser inte Bourdieu.

En annan sak man kan hålla med om är att det finns skäl att analysera de profes
sioner och praktiker som bygger upp medierna och bidrar till att ge dem deras ställ
ning i den samtida kulturen. Det finns även skäl att vara kritisk mot journalister i 
deras arbete som ofta resulterar i ensidiga och tendentiösa urval av fakta och attity
der, deras medvetna eller omedvetna censur och administration av makt och moral. 
Det finns också skäl att analysera det förhållande att medieproducenterna inte gär
na vill bli analyserade och kritiserade för vad de gör, samt att de gett sig själva legi
timitet att stänga ute dem som är kritiska från den offentliga debattens arenor.
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Detta utestängande kan motiveras med hänvisning till platsbrist och inaktualitet, 
motiv som kan vara en täckmantel för någonting annat eller snarare en uppmaning 
att anpassa sig lite bättre.

Den analys Bourdieu gör av det professionella fältet inom journalistiken är en 
analogi till den analys han tidigare med stor framgång har gjort av andra fält där 
intellektuella verkar; skolledare, politiker, advokater, professorer, etc. Det finns en 
poäng att se journalisterna som del av en större helhet, ett fält där det finns en skå
deplats, andra aktörer, maktförhållanden, allianser och kontroverser mellan olika 
aktörer och betydelsefulla agenter.

... ett fält är ett strukturerat socialt rum, ett kraftfält -  inom vilket det finns domine
rande och dominerade och ständiga permanenta relationer av inbördes ojämlikhet - 
som också är en skådeplats för strider syftande till att förändra kraftfältet eller bevara 
det i oförändrat skick (a.a. s 61; jfr. särskilt uppsatsen ”Journalistikens herravälde” 
som ingår i Om televisionen, s 97-112).

Journalisterna -  eller riktigare: det journalistiska fältet - får sin sociala betydelse av 
att de har ett faktiskt monopol på redskapen för produktion och spridning av infor
mation och via dessa bestämmer över vanliga medborgares, men också andra kultur
producenters -  forskares, konstnärers, författares - tillgång till vad som ibland kallas 
”offentligheten”, dvs. möjligheten att nå en stor publik (a.a. s 67-8).

Det hör till Bourdieus strategi med maktanalysen att placera aktörerna i ett så
dant fält för att visa på de mekanismer som gör att de måste agera på särskilda 
sätt. Om detta agerande är förkastligt, vilket är fallet i samband med televisionen, 
enligt Bourdieu, så kan man låta bli att ställa dessa människor till svars för det som 
ju egentligen inte är deras fel. Det finns någon i bakgrunden som rycker i trådarna 
och får dem att agera. Till priset av att framstå som ofrivilliga marionetter och in
strument befrias dessa aktörer från ansvar och autonomi. Bourdieu tycker sig, i viss 
likhet med Marx, se en annan verklighet bakom den som dominerar ideologi- och 
kulturproduktion och denna verklighet styrs av produktionskrafter i den mest eko
nomiska och tekniska meningen. Till skillnad från M arx menar dock Bourdieu att 
det materiella bestäms av det symboliska. Bakgrunden består av en fond av kapita
listiska agenter, ägarna till medieindustrin. Det är mot systemets intrikata och 
sammanvävda otydlighet, styrd av den kommersiella konkurrenslogiken i vilket 
dessa osynliga aktörer är en del, som Bourdieu i huvudsak riktar sin kritik. Här 
missas emellertid en poäng som skulle kunna utveckla analysen och mediekritiken; 
att medierna i varje instans (en intervju, en artikel) är reproducerande praktiker 
som vidareför och förnyar sina egna verktyg (frågetekniker, dramaturgi, retorisk 
gestaltning), sina relationer (kollegialitet t ex med politiker och direktörer) och 
olika mer eller mindre etablerade tolkningsmönster. På detta vis kan man studera 
varje mediehändelse och också förlägga ett ansvar på varje medieproducent, något
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som tyvärr undgår Bourdieu. Dessutom saknas hos Bourdieu den förväntade empi
riska grunden för resonemangen. Någon närmare kommunikativ och diskursiv 
analys av relationerna som kan uppstå i mediemöten presenteras inte. Hans kritik 
bottnar istället i en idealisering av kunskapsproduktionens villkor i samhället och 
en förenklad syn på hur kunskapsbildning styrs av såväl interna som externa fakto
rer. Den närmar sig också en rädsla för folket enligt den gamla idén att publiken är 
dum, något som har statsvetenskapliga anor som sträcker sig tillbaka till den ”fear 
of the demos” som Platon gav uttryck för.

M an kan dock hålla med om en av Bourdieus slutsatser, nämligen att det finns en 
poäng i att använda kritiken på ett sådant sätt att forskare och journalister tillsam
mans med andra kritiska kulturarbetare kan försöka övervinna en hotande instru- 
mentalisering; och att det finns ett gemensamt uppdrag för den samtida kulturpro
duktionen, nämligen att erbjuda emancipation åt alla dem som vill att frigöra sig 
från det förtryck som råder från publiceringsvillkorens tyranni. Det finns skäl att 
vara kritisk mot de kommersiella intressen som genom medierna skapar struktu
rella begränsningar även på andra fält, t ex det politiska och akademiska (Marliére 
1998). Men detta gäller inte enbart produktionen inom de nya medierna utan det 
gäller produktionen av kultur i vid mening, något som vi lär oss av vår läsning av 
en av Bourdieus mest kända artiklar ”The market of symbolic goods” (1985). Han 
inbjuder alltså alla som har ett ”kvasimonopol på spridningsintrumenten” till ett 
rop på gemensam emancipation från de mekanismer på marknaden som reglerar 
”journalisternas herravälde”. Men när han utifrån detta drar en slutsats om vilket 
gemensamt mål denna mobilisering skall syfta till så tar han åter till brösttoner om 
den ”konsekrerade” kunskapens högsta tillstånd: ”Blott ett sådant samarbete 
skulle göra det möjligt att på ett effektivt sätt arbeta med att sprida forskningens 
mest universella resultat, samt även att i viss mån medverka till att göra villkoren 
för tillträde till det universella allmänt åtkomliga” (Bourdieu 1998, s 112, vår em
fas). Att kämpa för att göra dessa villkor åtkomliga är givetvis vällovligt, men kan
ske är det lite förvånande att Bourdieu har en så positivistisk och objektivistisk syn 
på forskning och kunskap, särskilt med tanke på att han gjort sig till talesman för 
en reflexiv kunskapsteori (Bourdieu 1990; Bourdieu & Wacquant 1992). Här 
kunde Bourdieu istället ha utvecklat analysen till att omfatta representantskapet 
som en medial, politisk och vetenskaplig praktik -  som ständigt är ett anspråk på 
att inneha en viss position. Aktörer i de tre fälten media, politik och vetenskap är 
skickliga på att dölja sina anspråk genom att hänvisa till ”faktualiserande” reto
riska strategier (Potter 1997).

Fältbegreppet i Bourdieus användning är övertygande för att förstå makt
relationer inom en professionell och offentlig kultur och den inre logiken som gör
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fältet till ett delvis autonomt område. Men det finns ett kritiskt, indignerat och mo
raliserande tonfall i Bourdieus analys av televisionen och medierna som ett fält.
Han tar upp en diskussion över villkoren för tillgång till offentligheten och makten 
över medel för de offentliga uttrycken. Denna makt tillkommer journalisterna som 
från sin position i det journalistiska fältet har makten att konsekrera, dvs. upphöja 
någon till status som ”kändis” eller ”något/någon att räkna med” (jfr. översätta
rens kommentar, Bourdieu 1998, s 17), men även att konsekrera till förmån för sig 
själva. Televisionen styrs av audimat-logiktn som smakdomare i stället för bedöm
ningar motiverade av den interna kritiska logiken. Audimat som är en tillsats till 
TV-mottagaren för att pejla tittar- och lyssnarfrekvensen för olika program fung
erar som en ögonblicklig domare där man omedelbart kan utläsa någonting om 
programmens popularitet. Produkten kan ”konstrueras för att stämma överens 
med mottagarens uppfattningskategorier” (a.a. s 66). Hela fältet styrs av ekonomi, 
efterfrågan och marknadens krav. I televisionens värld som påverkar allt fler har 
journalisterna ett herravälde. Bourdieus analys framstår som alltför enkel genom 
att han missar att iaktta poängen om ett mer komplicerat samspel mellan olika ak
törer som tillsammans upprätthåller detta som ett fält. Marliére (1998) kritiserar li
kaledes Bourdieu för att homogenisera gruppen av journalister genom att presen
tera dem som en aktörsgrupp konstituerad genom en uppsättning ”unified beliefs” . 
Vad som här istället öppnas som viktigt forskningsområde är studiet av hur journa
lister och andra medieaktörer i sina praktiker och texter skapar och lyckas upprätt
hålla detta herravälde.

Konkurrens mellan verklighetsbeskrivningar
Medierna är, enligt Bourdieu, en mötesplats för narcissistisk självbespegling som 
styrs av processer som kommersiell konkurrenslogik, popularisering och en hotan
de nivellering av kunskap och värden, även de som produceras inom etablerade 
genrer för kunskapsproduktion, som t ex vetenskap. Därmed betraktar han televi
sionen som ett hot mot alla former av kulturproduktion. Han är kritisk mot de 
”fast thinkers” som alltför enkelt låter sig övertalas att medverka i, eller självmant 
erbjuder sig att bidra till, denna kunskapsfientliga kulturproduktion. Bourdieu me
nar uttryckligen att ett kriterium på ”riktiga intellektuella” är att man avstår från 
att uttala sig under de villkor som televisionen ställer till förfogande. Man kan tala 
om detta ställningstagande som ett uttryck för en negativ deliberation, dvs ett syste
matiskt motstånd mot att medverka i de distribuerade former för kommunikation 
som erbjuds i det offentliga livet. Därigenom missar han också möjligheten att ge
nom deltagande bidra till intern förändring av mediernas praktiker.
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Betingelser för medverkan i televisionen innebär ofrånkomligen olika former för 
censur, öppen (ekonomisk) eller osynlig (ideologisk). Parterna riskerar att förlora 
självbestämmandet när ämnena, liksom villkoren för deltagande överhuvudtaget, 
är på förhand preciserade in i detalj. Informationsklyftorna växer.

Jag vill alltid plocka isär en serie mekanismer som gör det symboliska våld som utö
vas genom televisionen till ett av de allra lömskaste. Symboliskt våld är ett våld som 
utövas i tyst samförstånd med dem som utsätts för det och ofta också med dem som 
utövar det, såtillvida att båda parter ofta är omedvetna om att de utövar eller är ut
satta för det (Bourdieu 1998, s 30).

Bourdieu uppfattar att televisionen är ett ”symboliskt våld” som på ett lömskt 
sätt indoktrinerar och påverkar oskyddade människor vilka därmed förlorar sin 
immunitet mot en opinionsbildning styrd av heteronoma eller utifrån kommande 
värden. Publikerna är ”med hull och h å r...”

... utelämnade åt televisionen som sin enda informationskälla. Televisionen har ett 
faktiskt monopol på att utforma världsbilden för en stor del av befolkningen. Och ge
nom att lägga tonvikten på trivialiteter, genom att fylla dyrbar sändningstid med 
strunt, tränger den undan de relevanta upplysningar medborgarna behöver för att 
kunna utöva sina demokratiska rättigheter (a a, 1998, s 31).

Denna heteronoma process får utgöra det negativa och främmande alternativet 
till det som han med kraft, men ändå vagt och oklart formulerat påstår vara det 
riktiga och ”rena” . I kontrast till de heteronoma värdena, kommer de rena värdena 
”inifrån”. Det är inte riktigt klart vad han menar med detta, annat än att det utgör 
en invit att respektera kunskapen i dess traditionella mening och med de former för 
reproduktion av kunskap som samhället historiskt sett erbjuder.4

Bourdieu menar att journalisterna medverkar till att dölja det viktiga genom att 
visa det triviala. I Bourdieus analys framstår journalisterna som en homogen kate
gori av medieproducenter vilka inte uppfyller sin egentliga uppgift; att producera 
information snarare än underhållning. Att beskriva innehållet i medierna som 
”strunt” är emellertid att ge en alltför förenklad bild av det föränderliga och hete
rogena medieutbudet. Medievärlden består (har alltid bestått) av mycket mer än 
journalistik. Deltagarrollerna är mer öppna och mångfacetterade än vad Bourdieu 
antyder. Format där vardagliga händelser och känslor utgör innehållet är också en 
offentlig arena (vare sig man gillar det eller inte) och kräver en analys på sina villkor.

Medieproduktionen homogeniseras, enligt Bourdieu, av journalisterna som är de 
enda som läser flera medier parallellt för att kunna göra jämförelser (”intern cen
sur” ) och avstämningar av nyhetsvärderingar och uppslag: ”Denna skytteltrafik 
mellan speglar som återspeglar varandra ger ett intryck av oerhörd instängdhet och 
mental avskärmning” (Bourdieu 1998, s 39). Denna interna censur bygger på rund-
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gang inom professionen och förstärks ytterligare av att det finns en ”reservarmé” 
av arbetslösa inom media, som möjliggör en långt driven politisk konformism. 
Med utgångspunkt från ett fördjupat studium av mediepraktiker kunde man ställa 
sig frågan hur detta går till och hur det förhåller sig till andra maktprofessioners 
praktiker. Poängen blir alltsa att kunna kritisera journalistiken och dess myt om att 
vara en utanförstående tredje (fjärde) statsmakt just genom att behandla den som 
profession och praktik som tagit på sig rollen av att fungera som en självlegitime- 
rande samhällsmakt.

Ett av de intressantaste fenomenen att studera är hur den journalistiska positio
nen upprätthålls och ständigt lyckas förmedla sig som objektiv. Insikten om att 
detta är ett kommunikativt och retoriskt arbete som ingår i varje journalistisk text 
är central för förståelse av mediernas funktioner. Journalistik handlar inte bara om 
att skriva om något fenomen (t ex skildra en verklighet) utan alltid också om att 
upprätthålla och visa upp den journalistiska positionen som legitim, dvs som opar
tisk och opåverkad. Och i journalistiska praktiker tas alltid hänsyn till journalister
nas egna angelägenheter (MacMillan & Edwards 1998; under utg.). Denna vänd- 
ning innebär ett utvecklat studium av hur medieaktörer positionerar sig i texter, hur 
texterna lika mycket handlar om journalistiken själv som om något yttre objekt.
Att sedan journalistiska texter använder ett diskursivt format som positionerar 
journalisten som utanförstående, opartisk och objektiv bör snarare vara en huvud
punkt för en analys. Med vilka textuella och visuella medel upprätthålls bilden av 
journalisten som transparent och ”innehållet” som fakta (Economou 1997; Potter
1997)? Detta föranleder en analys som inte tar mediepraktikerna för givna men 
som heller inte alltför ytligt och konspiratoriskt ser dessa som uttryck för ensidig 
maktutövning.

Istället för att fördjupa analysen av journalistikens och mediernas roller, och upp
rätthållande av dessa roller genom praktiker, uppehåller sig Bourdieu i Om televi
sionen istället gärna vid att beskriva de personer som bistår journalisterna. Dessa 

fast thinkers , panelists” och ständiga debattörer har valts ut för medverkan för 
att de troligen har en viss förmåga att tala kortfattat om vad om helst, de ”går hem 
i TV”, ”gör det enkelt” och ”håll[er] det kort” (a.a. s 102). De ägnar sig åt ”den 
demagogiska förenklingspolitiken” och Bourdieu kallar dem vid mängder av invek
tiv. Dessa heteronoma agenter eller tuttologi (sing, tuttologo; någon som kan tala 
om vad som helst när som helst) levereras till medierna med en uppsättning obliga
toriska kommentarer bland annat för att popularisera politiken och göra ett tråkigt 
ämne roligare. Bourdieu beskriver dessa som misslyckade intellektuella, dock und
går han att analysera de överlappningseffekter som baseras i den särskilda kompe
tens som tillkommer dessa personer, nämligen att de kan exploatera tillhörigheten
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till två professionella fält och att de därmed kanske medverkar till att bryta ner el
ler ifrågasätta det kunskapsmonopol som möjliggörs av den autonomi som försva
ras i det akademiska fältet (Marliére 1998, s 228-29).

Bourdieus retoriska position
Vem är det då som talar i Bourdieus text och på vilket sätt? Föreläsningarna sker 
inför TV-publik och Bourdieu vill bemöda sig ”att uttrycka mig på ett sätt som 
skulle kunna förstås av alla” (Bourdieu 1998, s 20). Att på detta vis använda sig av 
den allmänna publiken, ”folket” markerar dels att det som komma skall är nagot 
mycket viktigt - något som berör alla och som nu alla ska få chansen att ta del av. 
Här antyds också att detta är en ambition som inte längre delas av medierna och 
Bourdieu anmäler vidare vad hans analys och den stil han använder ska uppfattas 

som:

Kontrasten mot den vanliga televisionen som analysen riktades mot var avsiktligt 
vald för att hävda den analytiska och kritiska diskursens autonomi, om så i den till 
synes tunga och pedantiska, didaktiska och dogmatiska formen av en så kallad 
katederföreläsning (...) En sådan typ av resonerande framställning (...) förblir dess
utom det säkraste sättet att motverka manipulation och att hävda rätten att tänka 
fritt (a.a. s 21).

Genom att på detta sätt tala utifrån det fria tänkandets försvar och genom att så 
att säga förekomma en fundersam läsare som undrar över formatet görs här det 
som först erkänns vara pedantiskt, didaktiskt och dogmatiskt om till något nöd
vändigt. Det är detta format som kan bli mer sant än televisionens olika typer av 
falska tilltal. Att själv välja en form och hävda att den är bäst lämpad för vad man 
vill säga är en självklar del i all publik kommunikation. Här använder Bourdieu 
detta till att från början rama in det ämne han kommer att tala om och positione- 
rar sig som den fria tankens försvarare vars format för tal är det där tanken kan 
försvaras. Vad denna konstruktion retoriskt åstadkommer är att från första början, 
redan innan det har uttalats, visa att televisionen varken tillåter fria tankar eller fria 
former. Huvudpoängen är alltså gjord redan i inramningen till texten och Bourdieu 
fortsätter att markera hur omöjligt det hade varit att tala i televisionen på televisio

nens villkor:

Tack var den audiovisuella sektorn vid College de France kan jag just nu tala under 
betingelser som är fullkomligt exceptionella: för det första är jag inte ålagd någon 
tidsbegränsning; för det andra har jag inte blivit förelagd det ämne jag skall tala om, 
utan valt det själv och med möjlighet att byta; och för det tredje finns här inte, som i 
vanliga TV-program, någon som kan återkalla mig till ordningen med hänvisningar 
till tekniken, till en publik som ”inte kan hänga med” eller i moralens eller anständig
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hetens namn. Det är en fullkomligt unik situation, såtillvida att jag, för att använda 
ett inte längre gångbart uttryck, har en kontroll över produktionsmedlen som inte 
hör till det normala (a.a. s 25).

Den unika position som Bourdieu här tar definieras som ett slags underifrån- 
position i unik frihet från det som i ”vanliga TV-program” är begränsningar för 
den fria tanken; samtidigt som detta också är ett TV-program, men producerat 
inom College de France, Bourdieus hemmaplan. Händelsen blir på något sätt unik 
och positionen likaså. Bourdieu understryker hur lite kontroll man har i TV: kon
trollen över produktionsmedlen hör inte till det normala. Bourdieu markerar att 
det som följer det vill säga hans egen föreläsning är exceptionellt. Händelsen ramas 
därigenom in som ett slags överlegitimt tillfälle, en unik chans för folket att få höra 
sanningen. Att ha en så självklar position inom College de France, och i relation till 
den TV kanal som gav honom utrymme att producera och sända sitt föredrag, ty
der inte precis på en underordnad eller utsatt position.

Men Bourdieu vill inte framstå som en elitist:

Man skulle kunna invända att det jag säger är elitistiskt, att jag försöker försvara ve
tenskapens och högkulturens hårt ansatta borg eller till och med att jag skulle förvä
gra folket tillträde till vetenskap och kultur (genom att från televisionen förvisa dem 
som ibland kallar sig för folkets talesmän och som med sin typiska stil och sina fan
tastiska livshistorier menar sig ha folkets öra och därför skulle vara audimats 
gunstlingar). Men jag försvarar faktiskt de nödvändiga villkoren för produktion och 
spridning av mänsklighetens främsta skapelser (a.a. s 91).

De mänsklighetens främsta skapelser som här åsyftas är den goda vetenskapen 
och dess värden och det som framstår som viktigt att bevara är de intellektuellas 
autonomi som är förutsättningen för vetenskapliga framsteg (se t ex a.a. s 85-87).

Bourdieu vill inte se sin kritik som uttryck för en reaktionär längtan tillbaka, men 
det är lätt att uppfatta honom precis så. Vad betyder det t ex att han lägger in föl
jande ”disclaimer” ?

Men jag hör inte till dem som längtar tillbaka till svunna tiders pedagogiska och 
paternalistiska television. Jag anser att den i lika hög grad som spontan populism och 
demagogisk anpassning till den folkliga smaken motsatte sig ett verkligt demokratiskt 
bruk av de storskaliga spridningsorganen (a.a. s 70).

Det som kanske kunde erbjuda en slags mellanväg i analys och förhållningsätt till 
medierna antyds när Bourdieu i Om televisionen talar om att gå en mellanväg i 
analysen mellan det programmatiska hävdandet av det ständigt nya och en slags 
historisk determinism som ser all utveckling som varianter på det gamla. Men den 
mediekritik hans text här blir språkrör för handlar om rätten till autonomi, den 
rena kunskapens pedagogiska format, och tilltron till resonerande framställningar - 
ett slags försvar för en utanförstående intellektuell roll som kanske inte så många
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kan ikläda sig och som kan te sig tämligen anspråksfull och inte alls opolitisk och 
utanför.

Slutord
Men kanske det stora värdet av Om televisionen ändå är just det slags utifrånblick 
som Bourdieu så fervent försvarar. Den representerar en vilja till sammandragning 
av många av de element och faktorer i studiet av medierna som annars kan förbli 
disparata eller som tillhör och ”ägs” av olika forskartraditioner. Dock saknas 
några viktiga element - 1 ex ett tittarperspektiv som kan differentiera mycket av det 
som annars bara blir antaganden om vad människor gör och säger och vars slut
punkt åter bara blir idén om den passiva, lurade masspubliken. Ännu en brist är att 
synen på hur relationer i medierna utvecklas, i samtal, i texter, i förberedelser, reak
tioner mm är alltför statisk. Bourdieu analyserar inte denna intrikata kommunikat- 
iva praktik och process. Han hamnar istället i en svartvitt debatt med låsta och fö
regivna positioner. Ett mer diskursivt dynamiskt perspektiv om hur kommunikatio
nen mellan aktörer i medierna fungerar hade kunnat ställa frågor om hur det går 
till, hur det skapas, det som Bourdieu är så säker på finns där (för utveckling av 
dessa perspektiv se Fairclough 1995, s 176-205; Economou 1997; Forstorp & 
Linell 1998; Wibeck, Forstorp &  Economou 1998; MacMillan & Edwards 1998; 
under utg.; Scollon 1998). Bourdieus exempel, eller ”empiri”, tenderar att bli 
pamflettartade och utgå från personliga frustrationer snarare än att vara vederhäf
tiga.

Kanske bygger den uppmärksamhet Bourdieus bok fått just på hans egna själv
klara positionering i det samhällsvetenskapliga fältet, som nu utvidgas till ett sam- 
hällskommenterande fält i och med hans offentliga mediala framträdande, bl a i 
samband med publiceringen av Om televisionen. Risken kan då bli att uppfatt
ningen av Bourdieus text höjer upp hans mer intuitiva observationer till befästa och 
valida sociologiska analyser. Bokens uppmärksamhet bygger inte så mycket på den 
eventuella riktigheten eller allmängiltigheten i Bourdieus analys utan på att hans ti
digare arbeten (plats i fältet) kan ge det han säger här lika stor tyngd och för
klaringsvärde som tidigare arbeten. Bourdieu rekontextualiserar och transponerar 
sin position till att omfatta det nu aktuella ämnet och kan ge det all sin förutva
rande tyngd. Problemet kan tyckas vara att det är just detta han anklagar medierna 
för att göra; att reproducera vad alla säger för att inte missa tåget och scoopet, 
detta utan att själv ha studerat frågan närmare. Den analytiska position han intar 
har något av desperation över sig, en desperation som också handlar om sociolo
gins kris. Kan det ses som ett desperat försök att återetablera en viss epistemologi
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(påverkad av en viss form av objektivistiskt kunskapsideal) för att markera gränser 
mot kunskap som inte är legitim? Kanske är det egentligen så att Bourdieus di
lemma gäller samhällsvetenskaperna och kanske särskilt sociologernas anspråk på 
att vara de enda legitima observatörerna av samhället.

Att vara mediekritisk idag är oerhört viktigt och vi tror att en akademisk och 
samhällelig mediekritik kommer att fortsätta att utvecklas och antagligen ta för
nyad fart i den närmaste framtiden (att Bourdieus text blir översatt och kommente
rad är naturligtvis i sig ett tecken på detta). Vad som då blir viktigt är att inse att 
mediernas förhållande till politik och demokrati inte är ett så enkelt ämne att stu
dera och kanske framför allt att det är ett ämne som är s a s dubbelt offentligt där 
forskare har samma makt inbyggd i sina praktiker som journalisterna; makten att 
formulera och benämna.

Med denna analys har vi i huvudsak försökt att peka på en del problem med 
Bourdieus bidrag till förståelsen av televisionen. Vi vill ge förslag till en annan bild 
av medierna i vår tid, ett alternativ till den syn som Bourdieu presenterar, och som 
kan bilda underlag för kommande studier. Vårt perspektiv på medierna tar hänsyn 
till sådana fenomen som deltagande, representantskap, tilltal och närhet och förut
sätter en mer kommunikativ och diskursiv analys. Till stor del tycker vi att detta är 
sådana för analysen och förståelsen av medierna nödvändiga inslag som väsentligen 
saknas i Bourdieus analys och därmed bidrar till att göra denna onödigt förenklad. 
Syftet borde kanske istället vara att försöka förstå dagens mediesituation som in
vävd och relationeil snarare än enhetlig och positionerad. Just att den kan framstå 
som konfliktuell och i Bourdieus händer bli så enhetligt negativt beskriven borde 
snarare få oss att mer misstänksamt undersöka relationerna mellan olika aktörer 
som alla gör anspråk på att bestämma tolkningsramarna i det offentliga samtalet. 
Bourdieus text är t ex själv insatt i den mediala debattens form och i en konkret 
fransk debatt. Marliére beskriver förutsättningarna för den debatt som ledde till 
skrivandet av Om televisionen.

Indeed, prior to the book’s publication, the French sociologist had been invited to 
appear on the weekly programme Arret sur image on 23 January 1996. The show 
was devoted to television coverage of the lenghty strikes which had paralysed most 
public services throughout France in December 1995. The programme was supposed 
to reflect on and assess the way television had presented the strikes to the public. The 
programme title, ’Can Television Speak about Social Movements’, seemed to indicate 
that the institution would engage in self-introspection and be open to external criti
cism. Following the show a bitter polemic raged in the pages of Le Monde diploma
tique. Bourdieu began by publishing a long article which revealed that he had been 
deceived by the programme editor (a journalist with Le Monde and a media pundit). 
Most of the conditions the sociologist had set before agreeing to participate in the 
show (such as time allocated to speak, choice of other guests invited, of news extracts
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to be commented by him) had been blatantly ignored by the programme editor du
ring the broadcast. In the article, an embittered Bourdieu concluded that this was 
proof that it was impossible to make a coherent and critical appraisal of television on 
television. The second part of the article outlined the main points of Sur la télévision 
(Bourdieu, 1996). In the following article, the journalist exercised his right to reply 
with a biting irony. He adopted a Bourdieusian stance in order to objectify Bourdieu 
and pointed out that the sociologist’s attempt to impose conditions of a ’safe broad
cast’ for himself was an abuse of his superior cultural capital and prestige which en
abled him to do and say whatever he wanted without criticism or interruption from 
the journalists. The journalist concluded that Bourdieu had confused the broadcast 
with one of his lectures at the College de France (...). Sur la télévision appeared in 
French bookshops a few months later in the context of this row (Marilére 1998, s 
231).

Med de ord Bourdieu använder för att beskriva de heteronoma agenterna kan 
man kanske säga att han själv gör anspråk på att vara en tuttologo, men genom sitt 
misslyckande att överlappa de akademiska och journalistiska fälten, två parallella 
arenor för produktion av verklighetsbilder, framstår han som en bitter, förbi- 
sprungen professor som hämnas på sin ”egen” arena (tillgången till systemet för 
publicering av böcker, rätten att självklart bli publicerad, tillgången till den 
audio visuella sektorn vid College de France). I misslyckandet och i publiceringen av 
Om televisionen uppvisas också de egna maktanspråken.

Vad är då huvudproblemet med Bourdieus analys? Vi menar att vissa inslag i 
hans resonemang och vissa slutsatser är riktiga, särskilt med utgångspunkt från en 
förståelse för den franska kulturens olika kunskapsregimer, men den analys som ge
nomförs i Om televisionen är till stor del elitistisk, raljant, missvisande och långt 
ifrån den gentemot Frankfurtskolan kritiska position som James Curran i citatet in
ledningsvis tillskrev Bourdieu. Till viss del kan denna raljanta del av Bourdieus ana
lys förklaras av att han för sina TV-framträdanden använde ett polemiskt format 
och de som drabbades var makthavarna bakom medierna, journalister och produ
center, medverkande experter, forskare och intellektuella men också den stora pu
blik som låter sig utsättas för detta. Men paradoxalt nog kan analysen av televisio
nen låta som ett pamflettartat debattinlägg av en indignerad och skvallersjuk intel
lektuell som vill måla upp bilden av att han själv och förvaltarna av den rätta 
(”rena”) kunskapen krisartat håller på att marginaliseras från sina positioner i 
Frankrikes kulturella, politiska och moraliska liv.B
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Noter
1 Vi vill gärna tacka Gunilla Petersson, Ingemar Grandin 
och Mats Ekström för kritiska kommentarer under olika 
skeden av textproduktionen.

2 Margaretha Järvinen (1998) analyserar tre betydelser 
av Bourdieus reflexiva sociologi. Den första handlar om 
en förståelse för hur den praktiska kunskapen omvand
las till teoretisk kunskap (”objektivering av objektive
ringen"), den andra om det kritiska förhållningssättet till 
forskarens egen förförståelse (objektkonstruktionen), 
samt för det tredje ett relationeilt perspektiv. "En reflexiv 
sociologi kräver att forskaren, med hjälp av sina teore
tiska och metodologiska kunskaper, avtäcker det omed
vetna i forskningsprocessen, i objektkonstruktionen, i aktö
rernas positioneringar på det fält som studeras” (a.a. s 18).

3 1 denna artikel använder vi begreppet "moralisk panik” 
i en allmän mening, för att syfta på Bourdieus roll som 
moralisk entreprenör i den fas av signifikationsspiralen 
som produceras av samspelet mellan medier, den all
männa opinionen, intressegrupper och auktoriteter, där 
melodramatiska överdrifter och sensationer spelar en 
särskilt viktig roll (jfr. Thompson 1998).

4 1 förordet till den svenska upplagan introducerar Sven- 
Eric Liedman några teman som han menar sig ha gemen
samt med Bourdieu. För det första en i grunden negativ 
och misstänksam syn på medierna ("program som sö
keren menlös normalitet”) och på mediekonsumenterna 
("det rastlösa zappandet”). Medierna framställs som gi- 
riga exploatörer av människors vardagsliv. I analysen finns 
en rädsla att dessa processer inte bara skall leda till 
exploateringen av människor utan även att denna strä
van skall upphöja människors värderingar till allmän norm 
så att medierna kommer att "styras av publikens tycke 
och smak”. Sättet att handskas med samtidens politiska 
och kulturella frågor bestäm s av villkoren för dessa 
populariseringsprocesser där inkvisitoriska programledare 
utövar sin makt: "Det är dessa ständigt avbrytande pro
gramledare, ofta ganska okunniga eller rentav djupt 
obildade som försvårar en vettig kunskapsspridning i 
massmedierna. Därmed blir också opinionsbildningen li
dande” (Liedman 1998, s 12). En andra kritisk synpunkt 
som Liedman delar med Bourdieu är i förlängningen av 
föregående synpunkt en kritik av hur kunskapsbildningen 
genom populariseringsprocesser släpper kontrollen över 
värderingsbildning och kunskapssyn hos publiken och i 
samhället i stort. Han ser hotet från den heteronoma 
maktens ideologi och hur denna börjar ta sitt grepp om 
människor på bekostnad av andra former för bildning men 
även ett grepp om kunskapsproduktionen inom veten
skap och politik: ”... den heteronomi eller utifrånstyrning 
(...) börjar prägla värdesystem och bedömningar även inom 
en rad fackområden”. Tidsbristen i medierna medger inte 
fylliga analyser utan möjliggör endast kortare klippta sek
venser där representanter för det kritiskt reflekterande 
förnuftet, enligt Liedman, inte längre kan fungera utan 
bidrar istället till en banalisering av vetenskap och politik.
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