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ABSTRACT 

 

Title: Axiocracy and its criteria; a concept analysis of meritocracy 

 

Meritocracy is a much-debated concept in both academia and society in general. Previous 

studies mostly defined meritocracy in terms of talent and effort. However, even if there exists 

an academic acceptance of the complexity and the multitude of dimensions of meritocracy in 

general, little has been said about the cultural prerequisites of meritocracy. This shows a need 

to be explicit about exactly what is meant by the term ‘meritocracy’. This paper aims to share 

new light on prerequisites of meritocracy with the help of Pierre Bourdieu’s sociological 

studies of symbolic capital, with the backdrop understanding of Adam Smith’s theory on 

necessities. Furthermore, the study aims by adopting a reflexive approach of Bourdieu’s 

theories, to construct a new theoretical framework, set out to define the phenomena of 

meritocracy and its cultural prerequisites.  

 

Keywords: Meritocracy, justice, symbolic capital, cultural capital, social capital, cultural 

prerequisites.  
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The importance of something is sometimes most dramatically revealed by its absence. 
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1. INTRODUKTION 
Ett av demokratins största löften till sina medborgare är att den som har viljan och förmågan 

kan vara med och påverka samhällsutvecklingen, att den som kämpar tillräckligt hårt blir sin 

egen lyckas smed, skapandes sin egen framgång. Michael Young myntade under 1950-talet 

ordet meritokrati, kommen från latinets meritus, förtjänst och kratein grekiska för styre och 

definierade dess innebörd som en kombination av intelligens och insats, tillsammans förstått 

som individuell merit. Det vill säga att meriter ska vara de avgörande faktorerna för enskilda 

medborgares samhällsposition, status och ekonomiska ersättning. Dessa belöningar är en knapp 

resurs utsatt får hård konkurrens och dess tilldelning ska enligt detta tankesätt delas ut i enlighet 

med medborgarens förmåga och förtjänster. Själv använde Young meritokrati i ett pejorativt 

syfte för att kritisera den samhällsordning som växte fram i efterkrigstidens Storbritannien som 

han vände sig emot.1 

 

Sedan Youngs dagar har konnotationen förändras och meritokrati har blivit sedd som ett positivt 

ideal som de flesta demokratier ställer sig bakom och inte sällan lyft anspråk på att det har ett 

värde värt att sträva emot för sin egen skull. Somliga menar att begreppet meritokrati idag helt 

enkelt har förändras att betyda ett jämlikt samhälle.2  En kanske mer renlärig uppfattning är att 

detta ideal går att, enkelt uttryckt se som ett samhällsstyre där människor får den uteffekt som 

exakt motsvarar deras insats baserat på individuella meriter, en rättvis tilldelning av belöningar 

som följer av att medborgare har möjlighet att delta i en rättvis tävlan för att erhålla dessa 

belöningar. I led med detta anses en kostnadsfri och allmän grundutbildning vara en viktig 

förutsättning för att människor inte ska vara beroende av sin socioekonomiska bakgrund. Med 

andra ord kan ett meritokratiskt samhällsskick ses som ett samhälle där det existerar en reell 

möjlighet till social mobilitet baserad på individuell merit. Meritokrati får därför ses som ett 

instrumentellt värde för att uppnå rättvisa. Rättvisa förstås således i denna kontext som ett 

intrinsikalt värde. Många demokratier vinnlägger sig på grund av detta om att lagfästa 

meritokratiska ideal. I Sverige finner vi till exempel dessa principer i Regeringsformen; Vid 

beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst 

och skicklighet.3  

                                                
1 Young, Michael Dunlop, The rise of the meritocracy, 1870-2033: an essay on education and equility, Thames 
& Hudson, London, 1958:94 
2 Lipsey, David, The Meretriciousness of Meritocracy, The Political Quarterly, Vol. 85, No. 1, 2014:37-42 
3 SFS 2011:109, Regeringsformen 12 Kap 5§ 2st 
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Trots detta upplever människor över hela världen, även i högt rankande demokratier att de inte 

har samma möjligheter som sin nästa.4 Somliga går så långt som att kalla meritokrati för en 

illusion. Storbritanniens nuvarande premiärminister Therese May talade vid början av sin 

ämbetsperiod om visionen som Storbritannien som den främsta meritokratin och förklarade 

dessutom Brexitvinsten delvis som en frustration över en fallerad meritokrati. 5 Även svenska 

politiker uttrycker meritokrati tydligt som ett centralt värde, exempelvis; Social rörlighet 

handlar om det allra finaste i välfärdslandet Sverige6  Rektorn vid Handelshögskolan i 

Stockholm Lars Strannegård menar till exempel att meriter [idag] alltför ofta korrelerar med 

plutokrati och aristokrati.7 Och menar att demokratins trovärdighet är kopplat till dess förmåga 

att leverera ett meritokratiskt samhälle. Således är idéen om meritokrati att betrakta som 

prioriterad och sedd som högt eftersträvansvärd men också uppfattad som när den inte fungerar, 

orsak till politiska yttringar såsom populism.  

 

I vår vardagliga förståelse av en meritokrati ska talang, begåvning, skicklighet eller intelligens, 

alla benämningar på närbesläktade egenskaper till stor del avgöra en människas 

samhällsposition och ersättning, hur framgångsrik denna tävlan blir ska bero på hur begåvad, 

talangfull eller intelligent människan är. I amerikansk kontext har Stephen McNamee undersökt 

det amerikanska samhällets meritokrati och där funnit grundläggande brister i vad som han 

betecknar som den amerikanska drömmen, att genom hårt arbete, talang, rätt attityd och 

moralisk karaktär kunna nå ekonomisk, kulturell och social framgång. Dessa fyra faktorer 

förstås ofta som de centrala delarna i att nå framgång i att ackumulera individuella meriter. Ett 

av de stora problemen med denna uppfattning är att talang, inte kan användas för att särskilja 

framgång från misslyckande, därför att det inte går att veta om det existerar någon talang förrän 

framgång de facto inträffar.8 Då talang ses som en grundläggande premiss till att en människa 

kan göra en samhällsresa med meritokratiska förtecken, blir vårt rättfärdigande av meritokrati 

enligt denna förståelse av begreppet problematiskt.  

                                                
4 För exempel på debattinlägg se; Cosslett, Lucy Rhiannon, Anyone who still thinks Britain is a meritocracy 
must be deluded, The Guardian, 20160414, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/14/britain-
meritocracy-graduate-earnings-social-mobility. (Hämtad 2018-04-03) 
5 May, Theresa, Britain, the great meritocracy, 20160909, https://www.gov.uk/government/speeches/britain-the-
great-meritocracy-prime-ministers-speech. (Hämtad 2018-04-03) 
6 Kristersson Ulf & Dousa Benjamin, Kön, klass eller klan får inte avgöra din framtid, Expressen, 2018-05-11, 
https://www.expressen.se/debatt/kon-klass-eller-klan-far-inte-avgora-din-framtid/, (Hämtad 2018-05-11) 
7 Strannegård, Lars, Sann meritokrati väg bort från elitföraktet, Svenska Dagbladet, 2017-03-17, 
https://www.svd.se/sann-meritokrati-vag-bort-fran-elitforaktet (Hämtad 2018-04-14)  
8 Stephen J. McNamee, The Meritocracy Myth [Elektronisk resurs], Rowman & Littlefield Publishers, 2018:26 
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Även Amartya Sen ifrågasätter den allmänna förståelsen av intelligens i kontexten och kallar 

begreppet för dunkelt9 Det finns således logiska problem med vår vardagliga förståelse för 

meritokrati. Pierre Bourdieu menade dessutom att skillnader i begåvning inte kan skiljas från 

sociala skillnader som bygger på ärvda förutsättningar.10 Det går således inte att säkert deducera 

framgång från dessa egenskaper. Amartya Sen argumenterar vidare att meritokrati som begrepp 

är underdefinerat och att vi inte kan vara säkra på dess innehåll och följaktligen inte heller vara 

säkra på att de påståendena av rättvisekaraktär som görs är rättfärdigade, innan begreppet 

preciseras.11  

 

Vad mer som är problematiskt med denna vardagliga förståelse för meritokrati är att den i mångt 

och mycket sätter människan i ett vakuum, avskilt från dennes sociopolitiska miljö, ingen 

människa förblir en tabula rasa utan påverkas till stor grad under sin levnad av kulturella 

faktorer bortom intelligens och insats.  En central faktor av detta slag är vad samhället dikterar 

är det rätta och acceptabla. En konvenans som i hög grad avgör människors 

handlingsmöjligheter och som därmed är väsentlig för att förstå vad som påverkar människans 

möjlighet att tävla på lika villkor och vad som begränsar individers handlingsfrihet.  

 

Adam Smith, den av många betraktad som nationalekonomins grundare menade att livets 

nödvändigheter inte endast kan förstås som en tillräcklig mängd dagligvaror som är oumbärliga 

för att överleva. Utan också vadhelst seden i ett land gör det oanständigt för pålitliga människor, 

även för den lägsta samhällsklassen, att vara utan. Avsaknad av ett attribut som seden dikterar 

nödvändigt, även om den i strikt mening inte är oumbärligt för att överleva, pekar på en 

oförmåga inte endast materiellt utan även i personens karaktär. Med detta menas att avsaknaden 

av ett sådant attribut antas indikera en skamlig nivå av oförmåga eller fattigdom, som ingen kan 

falla in i utan extremt dålig vandel.12  

 

Attributet som omnämns behöver inte endast förstås vara materiella utan kan även vara något 

som en kulturell sedvänja, till exempel något så simpelt som bruket att skaka hand när du hälsar 

på en främling, eller att inte snyta sig i handen etcetera. En människa som besitter skicklighet 

                                                
9 Sen, Amartya, Merit and Justice. 2000:12, I Arrow KJ, et al Meritocracy and Economic Inequality. Princeton: 
Princeton University Press, 2000 
10 Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos 1999:33 
11 Sen, Amartya, 2000:1 
12 Smith, Adam, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, W. Strahan; and T. Cadell, 
London, 1776:1519 
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och förtjänst men som är helt omedveten om vad samhället dikterar är nödvändigt kommer med 

stor sannolikhet inte att nå framgång även om personen har bättre meriter än sin nästa. 

Förtrogenhet med de kulturella förutsättningarna är således av betydelse för en människas 

trovärdighet och i förlängningen dennes framgång i samhället, både socialt, kulturellt och 

ekonomiskt. För att kunna precisera och på djupet förstå de faktorer som påverkar människans 

möjlighet till framgång bör därför förklaringar om meritokrati inte endast utgå från ekonomiska 

förutsättningar utan även utgå ifrån människans kulturella förutsättningar. Det existerar 

förvisso starka kopplingar mellan social mobilitet och ekonomisk mobilitet13 och bristande 

handlingsmöjligheter ofta går hand i hand med socialt och kulturellt utanförskap samt 

ekonomisk fattigdom, men det finns fog för att anta att det finns människor som lever i 

utanförskap, osäkerhet och maktlöshet inte endast gör det av ekonomiska skäl utan även av 

kulturella. En utläggning om meritokrati som inte tar upp kulturella förutsättningar förbiser 

följaktligen viktiga omständigheter som avgör en människans framgång. Framgång förstås i 

denna studie till att med gott resultat nå personliga sociala och professionella mål. Denna studie 

begränsar därför till att studera kulturella förutsättningar som kan tänkas ligga till grund för den 

spelplan som samhället utgör där meriter tillskansas. 

 

För att sätta upp gränserna för ett meningsfullt och brukbart meritokratibegrepp behövs således 

en precisering av de kulturella förutsättningar som krävs för att kunna föra en tävlan om meriter 

på rättvisa villkor göras. 

 

Syftet med denna uppsats är därför att precisera de kulturella förutsättningarna som krävs för 

att nå framgång i samhället. 

 

Genom att precisera vilka grundläggande kulturella förutsättningar som krävs för att kunna föra 

en tävlan på rättvisa villkor skapas bättre möjligheter för enskilda människor att lyckas med att 

skapa sig det liv de själva vill leva. På samma sätt kan en ökad förståelse av dessa 

förutsättningar generera bättre möjligheter för statsmakten att utforma policys som främjar 

dessa och därmed i förlängningen graden av meritokrati i samhället.   

 

 

 

                                                
13 Lipsey, 2014 
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1.1. Metod 

Politisk teori kan som akademisk disciplin aldrig ge de rätta svaren eller sanningen om politik. 

Det den däremot kan ge oss är verktyg för att granska och i förlängningen ta ställning till 

normativa värden och principer. För att svara på syftet och göra en ansats att precisera 

meritokrati och dess kulturella förutsättningar kommer denna uppsatsen att använda sig av en 

normativ begreppsanalys som syftar till att precisera och utreda innebörden av och relationen 

mellan värden och normativa problem. En normativ analys, det vill säga problematisering av 

och rationell argumentation för ställningstagande i normativa frågor – tar sin utgångspunkt i ett 

värde,14 i detta fall är värdet meritokrati.  

 

Ansatsen är att ge en sammanhängande och konsistent redogörelse för innehållet i, och 

användning av värdet (i detta fall meritokrati) och grundantagandet normativa principer 

(Exempelvis; det är gott att samhället strävar mot att uppnå rättvisa).15 En normativ analys 

förutsätter ett värdeteoretiskt ställningstagande som innebär att utsagor om värden kan sägas 

vara något annat än rena känslouttryck (värdesemantik), dels att värden i någon mening finns 

(värdeontologi) och dels att det är möjligt att nå vetenskaplig kunskap i värdefrågor 

(värdeepistemologi).16 I detta fall är antagandet att en hög grad av meritokrati i samhället är 

gott och eftersträvansvärt och för att nå en hög grad av meritokrati i samhället behöver vi 

precisera förutsättningarna för att nå dit.  

 

Den begreppsliga delen av en normativ begreppsanalys syftar till att uppmärksamma vad 

termen eller ordet refererar till och just detta är nyckeln till att begripliggöra en politisk text17 

Genom att definiera en term anger vi dess innebörd eller idémässiga innehåll. Detta görs för att 

minska begreppets vaghet, ett begrepps vaghet handlar om svårigheten med att exakt peka ut 

gränserna för det som begreppet refererar till.18 För att kunna avgöra gränserna för vårt begrepp 

måste vi fastställa dess referens. Referens är en kortform för extralingvistisk referens. Med 

betydelsen; en referens utanför lingvistikens område. En referens är alltså vad som helst som är 

därute före och bortom mental och lingvistisk förståelse. Referensen avser extensionen eller 

omfånget av ett begrepp och är med andra ord den verkliga världens motsvarighet (om de 

                                                
14 Badersten, Björn, Normativ metod: att studera det önskvärda, Studentlitteratur, Lund, 2006:187 
15 Badersten 2006:188 
16 Badersten 2006:189 
17 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm, 
2005:31 
18 Beckman 2005:33 
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existerar) till ordet i vårt huvud. Det vill säga objekten, entiteterna eller processerna som 

betecknas av ord. 19 För att metodologiskt meningsfullt kunna fastställa begreppet meritokratis 

referens och därigenom kunna identifiera gränserna för begreppet, måste vi kliva ned ett steg 

på abstraktionstrappan. En abstraktionstrappa fungerar som ett visuellt verktyg där vi på dess 

översta steg finner abstrakta idéerna och koncept (som i detta fall är meritokrati). När vi sedan 

operationalisera denna idé kliver vi således ned ett trappsteg och konkretisera kännetecknen för 

begreppet.20 Denna operationalisering kommer att göras genom att skapa ett analysverktyg med 

ett antal kriterier som tillsammans sätter upp gränserna för begreppet och därmed definierar 

dess referens med målsättningen att minska begreppets vaghet genom att precisera vad som 

krävs för att tävla på rättvisa villkor.   

 

För att ha möjlighet att på ett adekvat sätt fånga de kulturella förutsättningarna behöver det 

teoretiska ramverket ha ett perspektiv som fångar icke-materiella egenskaper som samhället 

anser är nödvändiga för att kunna lyckas och därigenom att precisera de kulturella 

förutsättningarna som ligger till grund för den samhälleliga kontexten där människans meriter 

tillskansas tar studien till hjälp av Pierre Bourdieus sociologiska teorier om kulturellt och socialt 

kapital, tillsammans förstådda som symboliskt kapital. Vilket är en användbar 

förklaringsmodell för att precisera de kulturella förutsättningar då det symboliska kapitalet är 

avhängigt sin kulturella och historiska ram och kan endast förklaras genom dessa ramar. 

Bourdieu själv menar att det inte går att avskilja statsvetenskap från sociologi eller vice versa 

då båda disciplinerna studerar makt, makt som transcenderar både de kulturella, sociala och 

politiska sfärerna.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Collier, David & Gerring, John, Concepts and method in social science: the tradition of Giovanni Sartori, 
Routledge, New York, NY, 2009:103 
20 Collier & Gerring 2009:118 
21Swartz, David L., Symbolic power, politics, and intellectuals: the political sociology of Pierre Bourdieu, The 
University of Chicago Press, Chicago, IL, 2013:3 
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2. TEORI 

Professor Pierre Bourdieus teorier om maktens dynamik begränsas i denna studie till icke-

ekonomiskt kapital. Bourdieu var en av 1900-talets mest tongivande sociologer som under sin 

forskargärning framlade teorier om social ojämlikhet, smakens kontextuella grundvalar och det 

sociala nätverkets ofta osynliga hierarkier och tredimensionella sociala rum. Där verket La 

Distinction; Critique sociale du jugement est un ouvrage publié (1979) särskilt kan nämnas som 

tongivande. 

 

För att förstå den samhälleliga kontexten som Bourdieus tolkade den behöver vi först beröra ur 

vars glasögon han förstod samhället. De flesta metoder för social klassificering vare sig det är 

Marx skiljelinje mellan proletariatet och bourgeoisien eller en uppdelning i socialgrupp 1, 2 

och 3, ser världen enkelt uttryckt ur ett par tvådimensionella glasögon. Bourdieu bryter detta 

mönster och ser samhällets strukturer med ett tredimensionellt synsätt som han kallar det sociala 

rummet (fr. L’espace social) Med detta rum tänker hans sig att de olika samhällsgrupper 

uppehåller sig i relativt autonoma rum, där medlemmar av dessa olika samhällsgrupper kan äga 

symboliskt eller ekonomiskt kapital av olika slag men av jämförbar omfattning22 som i sin tur 

i stora drag avgör i vilket rum en person rör sig i.23 Detta sociala rummets ramar definieras 

därmed av distributionen och utbytet av ekonomiskt och kulturellt kapital bland dess 

medlemmar, förtroendekittet som underlättat transaktionen är det sociala kapitalet som indirekt 

fungerar som en garant för den enskilda gruppens bibehållande av sin samhällsposition.24  

 

Donald Broady skrev så här; ”Samhällsstegen är en dålig metafor för ett socialt rum som 

utbreder sig i mer än en dimension. Många utslagsgivande sociala förflyttningar, utbyten, 

allianser och strider äger rum i mer eller mindre ”horisontell” led, mellan grupper och fält som 

besitter symboliska eller materiella tillgångar av jämförbar omfattning men av olika art”.25 Det 

kombinerade ekonomiska och symboliska kapitalet en människa innehar avgör således till stor 

del i vilket socialt rum denne verkar i. Sociala rum med högre koncentration av symboliskt 

kapital erbjuder högre sannolikhet att ackumulera ytterligare symboliskt kapital. Människor 

från olika sociala rum integrerar förvisso med varandra men denna integration är sporadisk och 

                                                
22 Egen kursivering  
23 Broady, Donald, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 2., korr. utg., Forskningsgruppen för 
utbildnings- och kultursociologi, ILU, Univ., Uppsala, 1998:14 
24 Bourdieu, Pierre, The Forms of Capital. I Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education, J. G. Richardson, Greenwood Press New York, 1986:88 
25 Broady, 1998:24 
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resulterar sällan i utbyte av signifikanta tillgångar. Detta är dessa sociala rum som det med 

Bourdieus glasögon kan ses som den samhälleliga spelplanen där det symboliska kapitalet 

verkar. 

 

Begreppet symboliskt kapital har i Sverige fått sin vedertagna förklaring utifrån Donald 

Broadys definition: "symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som 

värdefullt och tillerkännes värde".26 Väldigt förenklat är symboliskt kapital helt enkelt det som 

erkänns. Bourdieu använder detta väldigt vida begrepp för att fånga in förhållandet att somliga 

människor, institutioner, examina, tiltar, konstverk eller akademiska arbeten äger en aktning, 

en tilltro, ett anseende, en prestige etcetera; som igenkännes och tillerkännes. Dessa 

erkännanden och igenkännanden är inget som den enskilda kan skapa utan detta uppstår ur 

gruppers kollektiva föreställningar. Ett språkbruk som anses korrekt erkännes som sådant därför 

att åhörarna själva lärt sig att just detta språkbruk är det rätta och eftersträvansvärda. 

 

En distinktion som Bourdieu menar är att det symboliska kapitalet inte heller ska misstas för 

att vara en direkt teknisk tillgång, utan det är omvärldens igenkännande och tillerkännande som 

i sig självt skapar ett symboliskt värde.27 Jämför grekiskans Epistêmê (ung. bildning) med 

technê (ung. hantverkskicklighet). För det är just detta symboliska värde som ligger grund för 

förståelsen att det är de sociala kraftmätningarna i samhället som sätter värdet på olika 

tillgångar och konsoliderar uppfattningen att somliga tillgångar är mer värda än andra.28 Det 

symboliska kapitalet går i sin tur att dela upp i kulturellt kapital och socialt kapital.   

 

Det kulturella kapitalet (fr. Capital Culturel) är den mest centrala underformen av symboliskt 

kapital. Innebörden av ordet Culturel i Bourdieus mening kan med fördel förstås i likhet med 

det germanska begreppet bildning (tysk. bildnung) ofta sammankopplat med Wilhelm von 

Humboldt. Bildnung förstås som att en människa upphöjer sig och formar sig själv till något 

som på förhand inte är givet.29 En examen från ett erkänt universitet, förtrogenhet med skick 

och bruk, språklig förmåga som att konversera fullgott och utrycka sig tydligt i tal och skrift 

och slutligen det tämligen abstrakta att ha god smak, är alla tillgångar som enligt Bourdieu 

representerar kulturellt kapital, alla egenskaper är kontextuella och speglar samhällets seder och 

                                                
26 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin, 2., korr. uppl., HLS (Högsk. för lärarutbildning), Stockholm, 1991:169. 
27 Broady, 1998:6 
28 Broady, 1998:15 
29 Broady, 1998:8 
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bruk. När dessa successivt med tiden erkänns och konsolideras genom att anta former såsom 

titlar, examina, institutioner, lagar eller förordningar har också ett kulturellt kapital uppstått. 

 

Det kulturella kapitalet påverkas av dominansförhållanden som tenderar att gälla samhället i 

dess helhet, med detta menas att endast de egenskaper eller ting för vilket det existerar en 

köpkraftig marknad, fungerar som kulturellt kapital. Symboliska tillgångar utgör kulturellt 

kapital om och endast om de av många eller samtliga grupper i samhället uppfattas som mer 

värda än andra former av egenskaper eller av andra ting. Ett viktigt tillägg Bourdieu gör är att 

olika sociala grupper kan mer eller mindre monopolisera möjligheten att erhålla de kulturella 

tillgångarna. Vinnarna i denna kamp är den eller de grupper som kontrollerar instrumenten för 

tillägnelse av dessa tillgångar.30 På grund av detta kan symboliskt kapital erhållas till varierande 

grad beroende på det nuvarande samhällets normer och struktur.31 På grund av att dessa sociala 

förhållandena av kulturellt kapital och i synnerhet innehavandet och förvärvandet av kulturellt 

kapital är mer dolt än tillgångar av ekonomiskt kapital, är kulturellt kapital predisponerad att 

fungera som symboliskt kapital. Det vill säga att i denna kontext inte vara direkt erkänt som ett 

kapital och istället vara erkänt som en legitim kompetens. Med detta menas att kulturella 

kapitalet betraktas som en inneboende egenskap hos individen snarare än en tillgång som är 

förvärvat. Enligt Bourdieu särskilde redan antika grekiska jurister mellan en persons 

inneboende/ärvda egenskaper (ta patroa) och förvärvade egenskaper (epikteta). Ett tämligt 

vanligt förekommande fenomen är att en innehavare av en icke ärvd egenskap medvetet eller 

omedvetet försöker tillskriva denna egenskap en aura av ärvda kvalitet i sin strävan att 

distingera sig själv. Detta därför att samhället förvisso mer igår än idag, alltjämt tillerkänner en 

ärvd egenskap högre värde än en förvärvad sådan.32 En människa som lider en brist på 

egenskaper som förväntas vara ärva eller självklara påverkar således hur andra 

samhällsmedlemmar ser på denna människa. 

 

Omfattningen på det kulturella kapital som en människa innehar skiljer sig åt på grund av om 

och när processen av ackumulation av det kulturella kapitalet påbörjades. Det enda som 

egentligen sätter en gräns för denna process är vår biologiska livsålder. Hur intensivt 

ackumulationen är, beror på hur mycket tid den enskilde kan avsätta till detta samt såklart viljan 

att göra denna investering. Hur effektiv den är beror på hur mycket symboliskt kapital 

                                                
30 Broady, 1998:6–7 
31 Bourdieu, 1986:83 
32 Bourdieu, 1986:83-84 
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individens omgivning och dennes familj redan har. Bourdieu menar att länken mellan 

ekonomiskt kapital och kulturellt kapital etableras genom en möjliggörande av den tid som 

krävs för att skaffa sig det kulturella kapitalet, det vill säga att människor har möjligheten att 

investera tid i ackumuleringen av kulturellt kapital. Investeringen som krävs för att tillskansa 

sig kulturellt kapital är en långsiktig sådan men också osäker i sånt motto att personen vid 

påbörjandet av ackumulationen inte alltid har en garanterad användning av den i slutändan och 

att den mödosamt erhållna investeringen därmed riskerar att bli värdelös.   

 

Kunskap är makt; att besitta ett rikt mått av kulturellt kapital innebär inte minst att vara 

välinformerad. Att unga människor som är välrustade med kulturellt kapital har goda utsikter 

till en privilegierad framtid sammanhänger med att de (och deras föräldrar) är väl bekanta med 

och förmögna att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet och yrkeslivet 

och den sociala världen i övrigt erbjuder.33  

 

Kulturellt kapital kan enligt Bourdieu existera i tre grundformer, förkroppsligat tillstånd (fr. 

L’état incorporé), objektifierat tillstånd (fr. L’état objectivé), samt kulturellt kapital som 

institutionaliserad form (fr. L’état institutionnalisé), särskiljningen av dessa olika former är 

betydelsefullt för att förstå kapitalens mekanismer och hur de olika formerna av kulturellt 

kapital, integrerar dels med varandra och dels med socialt och ekonomiskt kapital.  

 

Med förkroppsligat tillstånd menas att de mesta egenskaperna av kulturellt kapital går att 

härleda från det faktum att i sitt grundläggande tillstånd är kulturellt kapital kopplad till en 

person och är därför ett förkroppsligande av kapitalet i mån av att det förutsätter att arbetet för 

att inpränta och införliva beteendet i sig själv är tidskrävande, tid som måste investeras 

personligen och inte kan göras i andra hand av någon annan. Förvärvandet av det kulturella 

kapitalet kan därför ses som en form av självförbättring som förutsätter en personlig investering 

(fr. on paie de sa personne). Jämförelsevis kan ingen annan lära sig ett språk åt dig eller lära 

dig hur du skakar hand på ett korrekt sätt, dessa kan därför ses som personliga investeringar. 

Vilket också har effekten att kulturellt kapital i förkroppsligat tillstånd inte direkt och enkelt 

går att överföra till en annan person.34 När det kommer till den delen av förkroppsligad form 

som utgörs av språk, definierar Bourdieu det som bemästrandet av språk och som ett medel för 

                                                
33 Broady, 1998:8 
34 Bourdieu, 1986:83 
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kommunikation och självpresentation, förvärvad från nationell kultur.35 Då det kulturella 

kapitalet i förkroppsligad form djupt präglar människans beteende och tankar, medvetet och i 

synnerhetomedvetet kallar Bourdieu denna form även för Habitus, för enkelhetens skull 

används i denna studie endast begreppet kulturellt kapital i förkroppsligad form. Vidare menar 

Bourdieu att smak till stor del härrör från denna form av det kulturella kapitalet. En människa 

lär sig vad som är god smak givet den miljö hon verkar i och internaliserar den successivt 

genom livet. Bourdieu menar att den mest kraftfulla principen i den symboliska verkan av 

kulturellt kapital i förkroppsligad form utan tvekan ligger i logiken av kapitalets överföring, där 

just svårigheten att tillskansa sig denna form av kapital är själva grunden till dess värde, 

tillsammans med dess lätt förväxlade natur det vill säga dess inneboende sannolikhet att tas för 

en ärvd egenskap. Ackumulation av det kulturella kapitalet i förkroppsligat tillstånd sträcker 

sig över hela socialiseringsutvecklingen av ett människans liv och avbryts endast om en 

människa upphör att verka i ett socialt sammanhang.  

 

Kulturellt kapital i objektifierad tillståndet är precis som det låter en materialisering av kulturellt 

kapital i objekt och i medium såsom till exempel målningar, böcker eller designföremål. 

Kulturellt kapital kan alltså i denna form tillhandahållas materiellt vilket förutsätter ekonomiskt 

kapital och bör ses i mångt och mycket som en förlängning av detta kapital. För denna studie 

kommer därför denna form av kulturellt kapital lämnas därhän.  

 

Institutionalisering av kulturellt kapital kan ske på ett flertal sätt, gemensamt är att i de flesta 

fall att det grundas på ett kollektivt erkännande, som är kodifierat, fördelat och garanterat av 

utnämningsmakten som i detta fall ofta är staten, statschefen själv eller av staten erkända 

institutioner.36 Exempelvis är både en universitetsexamen och en ren hederstitel som professors 

namn, kulturellt kapital i institutionaliserad form. Kulturellt kapital i institutionaliserad form 

behöver nödvändigtvis inte alltid trumfa det självlärda kapitalet, men det självlärda kapitalet 

kan ifrågasättas på ett helt annat sätt än i dess institutionaliserade form, då detta kapital är 

formellt självständigt från dess bärare. Därför att en legitim institution erkänner dess värde, 

vilket i sin tur gör att bäraren av det institutionaliserade kapitalet inte i lika hög grad behöver 

bevisa sin kunskap och bildning vid till exempel sökande av arbete. Dessutom går en examen 

från ett erkänt universitet att jämföra med andra personer examina, vilket gör det möjligt att 

etablera växlingskurser mellan kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. En akademisk 

                                                
35 Pierre Bourdieu, In Other Words: Essay Towards a Reflexive Sociology, Polity, Oxford, 1990:114 
36 Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, Daidalos, Göteborg, 1999:102 
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investering har dessutom ringa eller ingen mening för de allra flesta människor om inte en 

minimal grad av växling av kulturellt kapital till ekonomiskt kapital är objektivt garanterad.37 

    

Den materiella och symboliska vinsten som en akademisk kvalifikation tillförsäkrar, beror 

också på tillgång och efterfråga, med andra ord dess knapphet. Investering som gjorts (tiden 

och slitet som lagts ned) kan i slutändan vara mindre vinstgivande än det som initialt 

estimerades på grund av att det skett en ändring i växlingskursen mellan det kulturella och det 

ekonomiska kapitalet. Bourdieu menar till exempel att strategier för att förvandla ekonomiskt 

kapital till kulturellt kapital, till viss del är orsaken till högskoleexplosionen och inflationen i 

universitetsexamina. När sannolikheten för framgång förändras, föranleds således förändrade 

strategier för att bibehålla en maximerad nivå av produktion och reproduktion av symboliskt 

och ekonomiskt kapital, genom detta förändras även vad som utgör de olika formerna för de 

symboliska kapitalen. 38 En generisk universitetsexamen kan med andra ord inte längre ses som 

en garant för att uppnå tillräckligt med kulturellt kapital för att generera övriga kapital, där kan 

till exempel sociala nätverk spela en allt större roll i en strategi för att nå framgång kulturellt, 

socialt och ekonomiskt. 

 

Den andra delen av symboliskt kapital är därför socialt kapital som utgörs av en människas 

nätverk. Mer specifikt utgörs det sociala kapitalet främst av ett aggregerade av faktiska och 

potentiella resurser som är länkade till förfogande av beständigt nätverk av mer eller mindre 

institutionaliserade relation av gemensamma bekanta och erkännande av de samma. Eller 

uttryck med andra ord ett medlemskap i en grupp, som kan förse varje medlem med stöd av det 

kollektivt ägda kapitalet, en kredit som medlemmarna kan bruka. Exempel på dessa former av 

grupper är familj- och vänskapskonstellationer, medlemskap i föreningar och olika former av 

alumnnätverk som räknas in i en persons samlade kapital.39 Detta kapital kan inte helt 

konverteras till de andra formerna av kapital, det kan exempelvis inte förkroppsligas eller 

institutionaliseras på samma sätt som det kulturella kapitalet.40 Men det kan dock hjälpa till att 

förstå varför de övriga tillgångarna ger den utdelning de ger. Uttryckligen kan det socialt kapital 

fungera som ett smörjmedel. Då individerna i dessa grupper var och en på sitt håll intar 

positioner, ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital och knyter kontakter, vilket 

                                                
37 Bourdieu, 1986:84–85 
38 Bourdieu, 1986:86 
39 Bourdieu, 1986:86 
40 Broady, 1998:24 
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tillsammans utgör en särskild slags tillgång, som gruppens alla medlemmar kan dra fördel av.41 

Med andra ord är det sociala kapitalet i form av nätverk av relationer en produkt av 

investeringsstrategier, individuella eller kollektiva, medvetet eller omedvetet inriktade på att 

reproducera sociala relationer som är direkt användbara i det korta eller långa loppet.42 En röd 

tråd i Bourdieus forskning visar nämligen att en högt värderad universitetsexamen inte i sig 

självt garanterar ett lyckat liv på det personliga eller det ekonomiska planet. Professionella och 

sociala framgångar förutsätter att stöd från familj, studiekamrater, vänner eller gynnare kan 

uppbådas vid behov.43 Ett viktigt tillägg som Bourdieu påpekar är att socialt kapital existerar 

och är verksamt om och endast om dessa tillgångarna som ovan nämnts kan omsättas i något 

som annat som tillerkänns värde.44 Förändringar i samhället kan leda till ändrade 

investeringsstrategier. En sådan ändring kan ge upphov till nya sammanslutningar som 

exempelvis en ny och mer exklusiv sammanslutning.45 Detta kan förstås som att det sociala 

kapitalet inte är frikopplat från de övriga kapitalen. Det sociala kapitalet kan öka i värde när 

andra delar av det symboliska kapitalet inte längre fungerar lika effektivt.46 För vårt syfte att 

reda ut kulturella förutsättningar är Bourdieus påpekande, att varje medlem av en grupp i sig 

självt institutionaliserar sig som en väktare av sin grupp, viktigt. Av detta följer att 

gruppmedlemmarna tillsammans reproducerar gruppens identitet, vilket ger en förklaring till 

en ofta omedveten motvillighet att släppa in en ny person in gruppen, då varje ny person sätter 

gruppens identitet på spel. Med andra ord så exponerar den nya medlemmen gruppen för en 

potentiell risk att modifieras och omdefinieras.47   

 

Nästan allt symboliskt kapital går att koka ned till ekonomiskt kapital och de olika icke-

ekonomiska kapitalen går att överföra till ekonomisk kapital även om enkelheten att omvandla 

ett kapital varierar från kapital till kapital med eller utan potentiellt sekundära kostnader för 

transformationen.48 Till exempel så finns det tjänster och varor som ekonomiskt kapital ger 

omedelbar tillgång till, utan sekundära kostnader, andra kan endast erhållas via sociala 

tillgångar, det vill säga via andra människors välvilja. Det sociala kapitalet kan inte brukas 

                                                
41 Broady 1998:15 
42 Bourdieu 1986:87 
43 Broady 1998:15 
44 Broady 1998:15 
45 Bourdieu, Pierre, Distinction: a social critique of the judgement of taste, [New ed.], Routledge, London, 
1984:125, 131 
46 Andersson, Gudrun, Larsson, Esbjörn & Winton, Patrik (red.), Med börd, svärd och pengar: eliters 
manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900, Historiska institutionen, Univ., Uppsala, 2003:128 
47 Bourdieu 1986:87 
48 Bourdieu 1986:89 
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direkt vid den rätta tidpunkten, om inte relationen redan har etablerats och vidmakthålls under 

en längre tid. Därför krävs det att en social relation, likt Kants kategoriska imperativ 

upprätthålls för sig egen skull, där människan är målet i sig, och inte som ett instrumentellt 

medel. Denna altruistiska socialisering, eller med Bourdieus ord, sällskaplighet, är en 

nödvändighet för att skapa vänskapsband som omedvetet kan omvandlas till en upplevd icke-

specificerad känsla av tacksamhet och därmed en vilja att hjälpa till.49 En vilja som utgör det 

social kapitalets grundläggande mekanism. 

 

 

2.2. Sammanfattande redogörelse 

Det symboliska kapitalets värde bestäms som tidigare konstaterats av vad samhället de facto 

tillerkänner som värde. Denna sociologiska princip verkar oberoende av enskilda samhälleliga 

institutioner och deras agendor. På så vis är detta ett allmängiltigt axiom som inte endast är 

giltig när vi intresserar oss för en numerärt liten samhällselit utan också när begreppen 

appliceras så att dess räckvidd innefattar samhället i stort. Bourdieus teorier belyser samhällets 

och dess invånares aktörskap i att verka som en aktiv domare i att avgöra vad som har ett 

symboliskt värde och därmed vad som är önskvärt att uppnå i det givna samhället. De kulturella 

förutsättningarna avgörs till stor del av detta aktörskap.  

 

Det är emellertid viktigt att framhålla att Bourdieus personliga intresse för de symboliska 

kapitalen grundar sig i ett elitperspektiv, och ur detta perspektiv bibehåller eller ökar ett 

symboliskt kapitals distinktionsvärde om och endast om det är tillgängliga för en liten 

begränsad skara, samhällets elit. Likaså förändras också kapitalens innehåll allteftersom 

samhällseliternas strategi förändras av den konstanta strävan att vidmakthålla sin distingerade 

position. Ett kapitals distinktionsvärde för eliten renderar endast ett värde ifall det inte blir 

allmänt åtkomligt och uppnått. Samtidigt går det att studera distinktionsteorin reflexivt då 

principen även fungerar åt motsatta håll, en brist på ett kapital som majoritetssamhället tar för 

givet kan fungerar effektivt distingerande nedåt. I synnerhet när en avsaknad av något som 

samhället dikterar som nödvändigt renderar människan en oförmåga till rättvis tävlan och 

hindrar denne till att kunna ackumulera symboliskt kapital. Till följd av att samhället dikterar 

värdet i det symboliska kapitalet kan vi därför meningsfullt utvidga omfånget från samhällets 

elit till hela samhället. En individ som lever på ett territoriellt avgränsat område med andra 

                                                
49 Bourdieu 1986:88 
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människor i kan inte anses leva i ett vakuum, utan i någon form av samhälle i vidare mening. 

Som sociala djur, är vi beroende av det samhälle vi lever i och av den rådande seden, och 

samhället kan därmed förstås som en sammanhängande social grupp. Ett samhälle definieras 

nämligen som en grupp individer förenade av en gemensam kultur och tradition, avgränsade av 

territoriella gränser, och att det överlever sina invånare och till en hög grad reproducerar sig 

självt.50 Med detta som grund går det därmed att återknyta till den grundläggande definition av 

vad Bourdieus symboliska kapital och på denna applicera den vidare sociala gruppen, samhälle 

och definiera att det symboliska kapitalet är det som av samhället igenkännes som värdefullt 

och tillerkännes värde. Ett visst förbehåll måste dock göras för att inte bruka detta alltför 

partikulärt och kategoriskt. Det som erkännes som symboliskt värdefullt kan skilja sig mellan 

den egna sociala gruppen och samhället i stort, i ett visst socialt rum kan något betinga ett stort 

värde samtidigt som det i majoritetssamhället har ringa eller inget värde. I denna studie brukas 

därför detta begrepp ur ett samhällsperspektiv och inte det social rummets perspektiv. 

 

Ett annat grundläggande axiom är dessa kapitals växelverkan. Ett högt kulturellt kapital 

garanterar inte i sig självt ett socialt eller ekonomiskt kapital. Likaså vice versa att ett högt 

ekonomiskt kapital inte garanterar ett högt kulturellt eller socialt kapital. De är avhängiga 

varandra såtillvida att samhället dikterar dessa kapitals värde i relation till varandra. En persons 

symboliska kapital värderas högst kontextberoende och är avhängiga tid och rum. Vad som 

betingar ett stort värde i ett land i en tid behöver inte betinga ett stort värde i ett annat land eller 

i en annan tid. Idag köps till exempel en tulpanlök för småpengar, men för cirka 400 år sedan 

betingande en tulpanlök i Holland ett astronomiskt värde både i ekonomiskt och kulturellt 

kapital och var en symbol för en persons kultivering och makt.51 De individuella formerna av 

symboliskt kapital som Bourdieu identifierar är däremot till sin natur inte avhängiga det aktuella 

samhället. Utan att det existerar i alla eller i stort sätt de allra flesta samhällen, kulturellt, såväl 

som socialt kapital. Det som skiljer dem åt är innehållet i dessa kapital, förekomsten av dessa 

olika symboliska kapital finns överallt.  

  

                                                
50 Samhälle, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samhälle, (hämtad 2018-
01-07) 
51 Goldgar, Anne, Tulipmania: money, honor, and knowledge in the Dutch golden age, University of Chicago 
Press, Chicago, 2007 
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3. AXIOKRATI 

För att kunna precisera vad som är de grundläggande förutsättningarna eller faktorerna som 

ligger till grund för att ha förmågan att tävla på rättvisa villkor, måste ett antal kriterier 

definieras. Studien kliver alltså ned ett steg på abstraktionstrappan.  

 

Meritokrati 

 

 

 

Axiokrati (och dess kriterier) 

 

Då meritokrati som vi vardagligt uppfattar det är ett flertydigt och vagt begrepp benämns 

hädanefter den av rättvis tävlan avgränsad meritokrati för Axiokrati. Kommen av grekiskans 

axios (αξιος) med betydelsen; värdig, samt efterledets; kratien från grekiskans styre (κρατία). 

Sammanfattningsvis syftar dessa axiokratiska kriterier till att skapa en mätbarhet för att kunna 

studera det normativa värde som meritokrati utgör, genom att skapa ett teoretiskt ramverk för 

den vardagliga förståelsen av meritokrati, här kallad axiokrati, som när dess tröskelnivå är 

uppnådd, gör att människor kan verka i samhället utan nämnvärda handikapp och med hjälp av 

ansträngning nå dit de vill genom en tävlan på rättvisa villkor. Principen om rättvis tävlan är 

grunden för axiokrati. Med andra ord menas att påverkbara faktorer som familjeförhållanden 

och socioekonomisk bakgrund inte ska avgöra tävlan i förväg. Alla människor ska ha möjligt 

att tillskansa sig de för samhället nödvändiga kunskaper för att tävla på rättvisa villkor. 

Axiokrati är följaktligen ett samhällsstyre där alla människor har tillgång till de väsentliga 

kulturella förutsättningarna för att lyckas i samhället.  

 

Denna ansats gör inte anspråk på att vara helt uttömmande utan det finns sannolikt ytterligare 

kriterier för att beskriva detta fenomen. Strävan är likväl att skapa tillfredsställande gränser för 

begreppets referens. Med detta synsätt (med fokus på lika tävlan) måste en axiokratisk ordning 

åtminstone uppfylla fem kriterier baserad på Bourdieus symboliska kapital. Utgångspunkten är 

att om ett samhälle når upp till dessa kriteriers tröskelnivå kan det sägas att detta samhälle har 

en fungerande meritokrati där människor kan tävla på rättvisa villkor. Av dessa fem 

axiokratiska kriterierna är tre benämnda kompetenser; syftande på en individs förmågan att 

utföra och uppnå ett mål genom att tillämpa resurser, kunskaper och färdigheter. 
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3.1. Språklig kompetens. 

Den första uppsatta premissen, språklig kompentens är grunden till all mänsklig integration, 

vår förmåga att kommunicera och förmedla och tillskansa oss kultur. Detta är vidare en 

förutsättning för att tillskansa sig ytterligare kunskap, färdigheter och bildning. Som Bourdieu 

påpekar kan ingen lära sig ett språk åt dig, utan det är endast genom en personlig investering 

ett språk kan bemästras, han definierar dessutom språk som ett medel för både kommunikation 

och självpresentation, med vad för denna kompetens är ett viktig påpekande, förvärvad från en 

nationell kultur.52 I flerspråkiga länder kan valet av språk avgöra en människas förutsättningar, 

ofta betingar det språk som används i de offentliga, styrande och utbildande arenorna högre 

kulturellt värde. Att inte kunna behärska det officiella språket i överhängande enspråkiga länder 

är följaktligen en ännu större brist. Vilket innebär att även om ett annat för den nationella 

kontexten främmande språk kan brukas till fulländning blir handikappet av avsaknaden på det 

officiella majoritetsspråket signifikant. Utan språket, vårt viktigaste kommunikationsmedel, 

kan människan inte på något sätt tävla på rättvisa villkor. En fullgod förståelse av det officiella 

majoritetsspråket är alltså den grundläggande förutsättningen för att tillägna sig ytterligare 

kompetenser men är också en förutsättning för att kunna delta i samhället och därmed vara en 

aktiv deltagare i demokratin.  

 

Språklig kompetens; att adekvat kunna bruka det språk som används i landets 

offentliga administration samt i landets politiska församlingar, som brukas för att 

författa myndighetsbeslut, lagar och domar på. Genom att ha förmågan att läsa 

och skriva, tala och lyssna till den grad att kommunikationen tillfullo kan förstås 

och bli förstådd. 

 

Ett viktigt förtydligande av detta kriterium är att den inte omfattar krav på att ha en särskild 

accent eller prononciation utan detta är ett minimumkriterium som handlar om att adekvat förstå 

och bli förstådd. Otvivelaktigt följer att ett bättre språkbruk renderar högre kulturellt värde i 

symboliskt kapital, men som tröskelnivå är ett fungerande språkbruk tillräckligt.  

 

Med utgångspunkt i förståelsen att den förkroppsligade formen av kulturellt kapital, aldrig 

direkt kan överföras till en annan person och att dess värde och vikt till stor del ligger i 

svårigheten att tillskansa sig denna form av kapital, är språk den på samma gång svåraste som 

                                                
52 Bourdieu, 1990:114-115 
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mest grundläggande kompetensen att uppnå för att en människa ska ha möjlighet att tävla på 

rättvisa villkor i samhället.  

 

 

3.2. Kulturell kompetens 

Det andra kriteriet är det vi i vardagligt tal brett kallar för allmänbildning, innefattande de 

allmänt hållna kunskaperna om världen och hemlandet men också en känsla för sed och bruk. 

Vad detta kriterium bör innehålla är en svårare avgränsning tillskillnad från de andra, men 

vägledning kan fås med Bourdieus hjälp där kulturell förståelse förstås som en del av 

förkroppsligat kulturellt kapital som innebär kännedom och förmåga att ha ett för miljön 

passande strategi och uppträdande, det vill säga dekorum. Alla tillgångar som utgör det 

kulturella kapitalet är dock kontextuella och avhängiga vad samhället värdesätter, följaktligen 

är det svårt att nagla fast vad exakt som utgör det kulturella kapitalet i en given tid och kontext, 

de manifesteras i normer, värderingar, traditioner och seder. Men den många gånger omedvetna 

uppfattningen om vad som i samhället är det rätta spelar dock en viktig roll i en persons chanser 

att nå framgång. Nationell historieskrivning och andra kulturella yttringar tenderar att ge uttryck 

för samhällets värderingar och uppfattning om sig själv. Därför är allmänbildning i denna vida 

betydelse väsentlig för att kunna finna en framgångsrik strategi och tävla på rättvisa villkor.  

Det som därför bör innefattas i detta kriterium är grundläggande förståelse för det givna 

samhällets skick och konvenans, men också konkreta kunskaper om samhällets specifika seder, 

nationell historia och kännedom om kulturella yttringar som format samhällets bild av landet, 

exempelvis centrala litterära verken och författare. Samhällets egna bild påverkar i sin tur vad 

som tillmätes värde och kunskaper om denna har en instrumentell nytta både för att en människa 

ska kunna framstå som trovärdig och för att hon ska kunna förstå hur samhället fungerar. 

 

Kulturell kompetens; att ha en grundläggande förståelse och kunskap om de 

rådande normerna, värderingarna, traditionerna och sederna i ett land. Kännedom 

om nationell historia och de centrala kulturella yttringarna som format samhällets 

bild av sig själv.  

 

Den politiska filosofen Professor Will Kymlicka konstaterar bland annat att de flesta politiska 

teoretiker tar för givet att deliberativ demokrati och medborgliga dygder förutsätter att 

medborgarna talar ett gemensamt språk men också att en upplevd gemensamma nationella 
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identitet är den grundläggande förutsättningen för social rättvisa och deliberativ demokrati.53 

Ämnet får dock inte anses vara uttömt och fullständigt utforskat då det som konstaterats ofta 

tagits för givet. En språklig kompetens är en tämlig uppenbar färdighet i sånt motto att den 

manifesteras direkt vid ett möte men andra människor. Kulturella kompetens å sin sida tenderar 

sannolikt, att i högre grad misstas för att vara en inneboende egenskap istället för att ses som 

en förvärvad egenskap genom att inte manifesteras så direkt. Att samhället har svårt att skilja 

på förvärvade och ärvda egenskaper gör att en grundläggande kulturell kompetens blir oerhört 

viktig. Just för att som Bourdieu påpekade, det kulturellt kapital i förkroppsligad form betingar 

ett kraftfullt värde genom dess symboliska verkan och förväxlingskraft. Det kan med fog 

därmed förstås som en nödvändighet i Smiths mening.  

 

 

3.3. Byråkratisk kompetens. 

Att vara välinformerad om relevanta skeenden och möjligheter borgar för att ha goda utsikter i 

livet, det är med andra ord en förutsättning att vara väl bekant med spelets regler för att tävla 

på rättvisa villkor. En effektiv ackumulering av symboliskt kapital förutsätter nämligen att vara 

välinformerad, att ha tillgång till relevant information. Därför benämns detta kriterium som 

byråkratisk kompetens. Med det avses kännedom om de strukturer och de uppsättningar regler 

som styr landet och de institutioner som förlänar kulturellt kapital i institutionaliserad form 

samt arbetsmarknaden i det specifika samhället. Denna kännedom är tredelad, dels att ha en 

grundläggande förståelse och en förmåga att värdera det spektrum av möjligheter som 

utbildningsväsendet och yrkeslivet och den sociala världen i övrigt erbjuder. Dels att ha 

kännedom om administrativa processer, med dessa menas att ha kännedom om och förståelse 

för hur ett överklagande av domslut fungerar, hur en ansökan till en utbildning, ett arbete eller 

ett stipendium fungerar etcetera. Samt att slutligen att ha kännedom om de skall och bör-krav 

som måste uppfyllas för att kunna ta del av de möjligheter som existerar.  

 

Byråkratisk kompetens; att ha förståelse av och kännedom om det spektrum av 

möjligheter som utbildningsväsendet och yrkeslivet utgör för att kunna värdera och 

välja. Att ha kännedom om och förståelse för hur administrativa processer i 

samhället fungerar. Att ha kännedom om vilka krav som behöver uppfyllas för att 

kunna ta del av de möjligheter som existerar.  

                                                
53 Kymlicka, Will, Contemporary political philosophy: an introduction, 2. edition, Oxford University Press, 
Oxford, 2001:312 
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Empirisk forskning för Sverige har gjorts gällande detta, bland annat har Professor em. Olof 

Pettersson mätt vad han kallar administrativ kompetens bland svenska medborgare, bland 

annat fastslogs att förmåga att författa skrivelser och överklagan på myndighetsbeslut har en 

tydlig korrelation med medborgarens socioekonomiska miljö.54 

  

 

3.4. Social tillgång 

Att behandla socialt kapital och sociala nätverk i denna studie är angeläget på grund av att 

människan aldrig är abstraherad från hennes samhälle och sociala kontakter, såtillvida att hon 

inte lever i fullständig isolation. Tas den sociala aspekten bort från dessa kriterier förbises 

viktiga faktorer som påverkar människans förutsättningar. Detta kriterium innefattar således 

anspråken på att en människa behöver tillskansa sig och vårda ett grundläggande socialt kapital 

för att kunna tävla på rättvisa villkor. Bourdieu menar att detta ofta kräver ett stöd av en eller 

flera välgörare för att effektivt över tid kunna ackumulera kulturellt kapital. Ett sådant stöd 

innebär att en människa har grundläggande förmågan att tillgodogöra sig de resurser som 

medlemskap i sin familj, sociala nätverk och civilsamhället potentiellt erbjuder. En människas 

ekonomiska kapital, bakgrund och i vilket socialt rum hon lever i, kan skilja sig mycket från 

fall till fall och omfattningen på hennes sociala kapital avgörs till stor del som en följd av detta. 

Det som här avses är ett grundläggande stöd som möjliggör att långsiktiga investeringar i 

kulturellt kapital kan anskaffas. Som konstaterats förutsätter ett effektivt aggregerande av 

ekonomiskt och kulturellt kapital ett socialt stöd som kan uppbådas vid behov. Detta kan dels 

få konsekvenserna att en människa som kommer ifrån en familj utan nämnvärt kulturellt kapital, 

inte anser att det värt att själv investera tid och pengar på något som riskerar att inte bara vara 

något obrukbart.  

 

Utan det kan dessutom på ett negativt sätt isolera personen från dennes omedelbara närhet, 

bland annat då individens smak och livsmål utvecklas i en diametralt annan riktning än sin 

omgivning.55 Det kan således vara rationellt för en människa att välja en livsstrategi som 

premierar status quo för att undvika utanförskap från det social rummet en människa är 

                                                
54 Pettersson Olof, Maktutredningen, Demokrati och makt i Sverige: Maktutredningens huvudrapport, Allmänna 
förlaget, Stockholm, 1990. 
55 Detta är tydligt i USA där termen the burden of acting white med förtjänst belyser motståndet från den egna 
gruppen att ta sig ur en ofrivillig fattigdom. Se Fordham Signithia & John Ogbu, Black student’s school success: 
Coping with the burden of acting white. The Urban Review, vol. 18, 1986 
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uppvuxen i som kan uppkomma av social mobilitet och kan till del förklara varför det till och 

med kan förekomma stark motvillighet hos individer från utsatta samhällsgrupper att skaffa sig 

kulturellt kapital till exempel i form av en högre utbildning. Det grundläggande sociala stödet 

för att kunna ackumulera symboliskt kapital, saknas därmed inte sällan bland människor från 

sociala grupper med låga nivåer såväl av symboliskt och ekonomiskt kapital. Detta skapar en 

miljö där det förekommer en grundläggande brist på förutsättningar att förvärva kulturellt 

kapital, kapital som är nödvändiga för att bli en del av och verka som aktiv medborgare i 

samhället med möjlighet till social mobilitet. Därför kan det antas att behovet av emotionellt 

stöd är essentiellt för möjligheten att tävla på lika villkor. Medlemskap i olika sociala 

sammanslutningar är en del av Bourdieus distinktionsteori, förvisso med tillägget att desto 

exklusivare ett medlemskap är, desto större är dess potentiella sociala kapital.   

 

Att i någon form delta i civilsamhället i stort är dock alltid en höjning av en människas sociala 

kapital i Bourdieus mening. Att odla, med Bourdieus ord, sällskaplighet är nödvändigt för att 

skapa de vänskapliga band som i förlängningen skapar en vilja att bistå och hjälp till. En 

hjälpande hand är alltid en hjälpande hand och är nödvändigt för att kunna ge sig in på 

spelplanen. Med civilsamhälle avses den delen av samhället där människor lever tillsammans, 

tar hand om och hjälper varandra utan inblandning av det offentliga samhället.56 Exempel på 

deltagande i civilsamhället är aktivt medlemskap i en idrottsförening eller en kulturförening. 

En grundläggande aktivitetsgrad i civilsamhället ger därmed en potentiell kredit att utnyttja av 

det kollektivt ägda kapitalet. Desto mer en människa investerar desto högre kredit får hon. På 

dessa grunder spelar detta kriterium en viktig roll för att uppnå axiokrati. 

 

Social kompetens; att ha socialt stöd från minst en främjare, att aktivt delta i 

civilsamhället, att ha en grundläggande möjlighet till understöd vid trångmål.  

 

Detta innebär att ha en grundläggande förmåga att tillgodogöra sig de resurser som familj, 

sociala nätverk och civilsamhället erbjuder. En främjare, mentor eller förebild kan vara allt ifrån 

en nära vän, mentor, en förälder, fotbollstränaren till en lärare som framförallt stöttar och 

uppmuntrar ambitioner, men som även kan bistå vid trångmål. Med understöd vid trångmål 

menas att en människa har hjälp att mobilisera, till exempel hjälp vid flytt, små akuta handlån, 

hjälp vid sjukdom etcetera. Att det sociala och mentala stödet av mentorskap, faktiskt ger 

                                                
56 Civilsamhälle, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civilsamhälle (hämtad 
2018-05-25) 
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resultat för människors livssituationer har undersökts empiriskt av bland annat Professor Terri 

A. Scandura där detta samband kan fastslås.57 

 

 

3.5. Kvalitativ nyhetskonsumtion. 

Det sista kriteriet fokuserar inte på spelreglerna lika explicit som de föregående kriterierna, utan 

handlar istället om information om hur utveckling och förändring i samhället och omvärlden 

påverkar människans förutsättningar. I både socialt och kulturellt kapital framhåller Bourdieu 

vikten och effekten av att tillskansa sig relevant information för att kunna anpassa sin strategi 

för att göra fördelaktigare livsval, som val av utbildning, karriär samt bostads- och andra 

investeringar. För att nå en tröskelnivå där meriter ger en rättvis utdelning behöver människor 

således ha information om de processer som rör deras livsbetingelser. Med detta menas inte att 

alla människor behöver göra de optimala valen utan att de ska ha en grundförutsättning att göra 

en val baserat på omvärldens förutsättningar. Informationen som konsumeras förutsätts vara av 

en sådan art att den är faktagranskad och pålitlig samt att informationen i sig är av relevant 

karaktär för människans levnadsbetingelser.  

  

Kvalitativ nyhetskonsumtion; att genom pålitliga nyhetskällor, hålla sig 

uppdaterad om hur samhället och omvärlden utvecklas och förändras i frågor som 

påverkar människans förutsättningar, i synnerhet på de ekonomiska, politiska, 

kulturella och sociala arenorna. 

  

På dessa grunder antas nyhetskonsumtion vara en grundläggande faktor för att uppnå en tävlan 

på lika villkor. Det räcker dock inte med att ha tillgång till information, utan den måste de facto 

brukas och tillämpas, om inte blir värdet av informationen betydelselös. Om medborgaren inte 

innehar information om det som påverkar denne och samhället, kan hon sägas ha ett betydande 

handikapp gentemot den medborgare som innehar informationen. Inom den politiska sociologin 

är den empirisk forskning bland annat inriktad mot politisk deltagande, däribland mäts 

mediekonsumtion som till exempel prenumeration av morgontidning, vars resultat ofta 

indikerar en korrelation mellan socioekonomisk situation och val och bruk av nyhetstidningar.58  

                                                
57 Schandura A. Terri, Mentorship and career mobility: An empirical investigation, Journal of Organizational 
Behavior. Volym 13, Nr 2, 1992:169-174 
58 Se exempelvis; Gil de Zúñiga, Homero, Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic 
Engagement and Political Participation, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 17, Nr. 3, April 
2012 
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3.6. Sammanfattande ord 

Dessa fem kriterier har en växelverkan i sånt motto att de är beroende av varandra men inte 

strikt avhängiga. Uppfylls någon eller några kriterier kan de sannolikt kompensera för brist i 

någon annan. Samtliga kriterier är baserade på symboliskt kapital och tillsammans utgör dessa 

kapital människors samlade resurser bortsett från ekonomiska förutsättningar och blir i denna 

studie ramverket genom vilket vi förstår de kulturella förutsättningarna som avgör människors 

möjligheter att tävla på rättvisa villkor. Uppfylles dessa fem kriterier av alla myndiga 

medborgare i en stat kan det antas att det föreligger ett axiokratiskt samhälle där människors 

belöningar överensstämmer med deras insats. Nu är det sannolikt få samhällen som tillfullo 

uppfyller dessa kriterium, därmed blir detta en idealtypsmodell där det centrala är frågan om 

graden av axiokrati i ett samhälle. Ett samhälle som har stora skillnader mellan olika 

samhällsgrupper i uppfyllnad av dessa kriterier kan sägas ha en låg grad av axiokrati och 

sannolikt även en låg grad av social mobilitet. Ett samhälle som uppfyller dessa kriterier till en 

jämförelsevis högre nivå kan följaktligen sägas ha en högre grad axiokrati och därmed ha bättre 

grundläggande förutsättningarna för att en människa effektivt kan tävla om individuella meriter 

och därmed ha möjlighet att skapa sig ett bättre liv. Åsikten att ett samhälle är meritokratisk 

bör således korrelera med graden av Axiokrati i ett samhälle. Detta är en tänkvärd fråga för 

vidare empiriska studier.  
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4. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Som tidigare konstaterats kan politisk teori inte ge de rätta svaren utan erbjuder istället en 

möjlighet att finna adekvata redskap att gripa an och rama in politiska problem med.  

Meritokrati är ett sådant teoretiskt spörsmål, där uppsatsens introduktion visade på ett antal 

problem med begreppsanvändningen av meritokrati både i form av vaghet och flertydighet.  

Amartya Sens konstaterande, att begreppet är otillräckligt definierat och därmed behöver 

preciseras för att kunna rättfärdigas ur ett rättviseperspektiv, har tjänat som en ledstjärna i detta 

arbete. Genom att inte definiera vad meritokrati är gör vi oss blinda för situationer som till 

exempel citatet av Strannegård visar på; nämligen att trots goda intentioner, kan situationer 

uppstå i samhällen där meriter succesivt börjar att korrelera med odemokratiska företeelser 

såsom plutokrati och aristokrati. Meritokrati kan följaktligen snabbt sättas på undantag inte 

minst om rättfärdigandet av meritokrati grundar sig på ogiltiga premisser, till exempel faktorer 

som diskuterats ovan såsom intelligens. Återvänder vi kort till problemformuleringen och 

minns att meritokrati allmänt ses som ett demokratiskt ideal, är det tydligt hur dess kulturella 

förutsättningar är relevanta faktorer att ta hänsyn till för att skapa och upprätthålla ett 

meritokratiskt samhälle. I synnerhet är konstaterandet att en urholkad meritokrati riskerar att 

skapa djuplodande negativa förändringar i samhället, viktigt att påminnas om, inte minst för att 

inse betydelsen av de bakomliggande faktorer till meritokratins faktiska eller upplevda 

förekomst och följaktligen inte minst begreppets tillämpning både i en allmännelig och i en 

akademisk kontext.   

 

Då preciseringen av meritokrati är ett outforskat fält, har den normativa begreppsanalysen tjänat 

syftet väl. Genom den valda metoden problematisera meritokrati och genom rationell 

argumentation ta ställning i och precisera begreppet. En normativ analys innebär alltid en 

argumenterande aspekt där uppsatsen försöker hålla sig inom ramarna för intersubjektivitet och 

genom att låta argumenten, i detta fall kriterierna, vila på andra forskares teoretiska och 

empiriska framläggningar, för att återknyta till diskursen. Vid framställningar som denna är det 

oundvikligen teoretiskt möjligt att viktiga kriterier förbisetts, eller att huvudteorin om det 

symboliska kapitalet inte är tillräckligt för att tillfullo kasta ljus på de möjliga resurser som 

dikterar människors förutsättningar att nå framgång. En studie som denna kan sannolikt aldrig 

bli helt uttömmande. Dock framstår det otvetydigt som att en precisering av meritokrati, är ett 

bidrag till diskursen. Samt att det går att dra slutsatsen att en konkretisering av de kulturella 

förutsättningarna möjliggör en tydligare precisering av förutsättningarna för meritokrati.  
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En möjlig invändning kan vara att denna studie inte alls undersöker meritokrati i sånt motto att 

den inte studerar individuell merit sedd som talang och insats, och på ett sätt stämmer detta. 

Detta är mycket riktigt inte en studie om talang eller insats utan en studie om de förutsättningar 

som föreligger innan tävlan om meriter äger rum. Avskilt från samhällets kontext kan 

individens samhällsposition, status och ekonomiska ersättning sannolikt tämligen korrekt 

estimeras på faktorer som talang och insats. Som introduktionen visade är detta synsätt behäftat 

med en rad problem där påverkan från kulturella betingelser och sociopolitisk miljö är alltför 

starka för att kunna negligeras, även så basala saker som nödvändigheter som Smith beskrev 

dem är viktiga samhälleliga fenomen som påverkar människors möjligheter att tillskansa sig 

individuella meriter, och kan inte heller åsidosättas. Det existerar kulturella förutsättningar som 

dikterar människors möjlighet till framgång. Dessa kan i sin tur till stor del förklara fenomen 

som social reproduktion och social mobilitet. Dessa kulturella förutsättningar går att definiera 

och precisera och det finns ett tydligt syfte att göra så, inte endast för att tjäna ett akademiskt 

syfte utan även tjäna ett betydligt mer profant dito; att människor själva kan förstå vad som kan 

komma att krävas av dem för att skapa sig den framtid de själva vill ha.  

 

Genom att föregå tilldelningen av individuella meriter och fokusera studien på förutsättningar 

för en rättvis tävlan bortkopplade från individuella egenskaper som talang och intelligens (som 

förutom att vara omtvistade även är svåra att påverka) på samma gång som den individuella 

meriten sätts in i sin samhälleliga kontext, kan ett rättviseanspråk i Sens anda göras. Ett 

perspektiv där människan är rätteligen placerad i sin naturliga politiska och kulturella miljö. 

När en precisering av de kulturella förutsättningarna för en rättvis tävlan satta i ett 

helhetsperspektiv formulerats, kan vi sedan på ett mer precist sätt avgöra om tilldelningen av 

meriter är rättvis eller ej. Vilket i sin tur även kan hjälpa till att djupare förstå fenomen som 

social reproduktion och social mobilitet.  

 

 

4.1. Avslutande ord 

Denna typ av studie av det politiska teoriutvecklande slaget föregår som tidigare sagt eventuell 

empirisk forskning. Begreppsutredning och precisering av politiska fenomen och idéer är i sig 

självt en förutsättning för att med klarhet kunna ställa rätt frågor empiriskt och därigenom 

närma sig verklighetens förhållanden.  
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Det övergripande syftet med studien har varit att på ett meningsfullt sätt precisera 

mertiokratibegreppet och därigenom minimera logiska tveksamheter. Meningsfullt även på så 

sätt att avsikten att denna precisering i förläningen är möjligt att operationalisera och därmed 

göras mätbar. Möjligheten att kunna mäta graden av meritokratiska förutsättningar i ett 

samhälle på ett konkret sätt, torde kunna överbrygga avståndet mellan det abstrakta värdet 

meritokrati och de faktiska förutsättningarna som dikterar människors liv och därmed föreligger 

ett tydligt utomvetenskapligt syfte med denna precisering. Detta kan även gagna det 

realpolitiska policyarbetet genom att med hjälp av de axiokratiska kriterierna identifiera brister 

i olika delar av samhället som till exempel utbildningsväsendet.  

 

I och med att denna studie är en teoriutvecklande begreppsanalys är det svårt att dra generella 

slutsatser från dess teori eftersom teorin i sig måste prövas empirisk för att dess relevans ska 

kunna beläggas. Det är först när teorin prövas empiriskt som det går att analysera kriteriernas 

bärkraft, det vill säga om de är relevanta, huruvida de är tillräckligt precisa och om de täcker in 

relevanta kulturella förutsättningar ur ett axiokratiskt perspektiv.  

 

Slutligen kan det kanske inte nog understrykas att förhoppningen är att denna studie har en 

utomvetenskaplig relevans i sånt motto att den även är gagnelig för den enskilde människan, 

därför att tillgång till kunskap om vilka färdigheter som behövs för att nå framgång sannolikt 

ökar möjligheten för den enskilde att göra just detta. 
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