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Zygmunt Bauman

ZYGMUNT BAUMAN (1925-2017) var en polsk sociolog, der 
igennem en lang årrække var en af sin tids mest fremtrædende 
tænkere. Efter at være havnet i unåde hos det kommunistiske 
system i Polen, valgte Bauman at leve store dele af sit liv i eksil 
i England. Det var herfra, at han med et forfatterskab, der 
rummer mere end 50 bøger og hundredvis af bogkapitler og 
tidsskriftsartikler, med en lang række centrale værker var med 
til at udvikle og udfordre både sociologien og samtiden. Mest 
kendt er hans bog Modernitet og Holocaust (1989), der har vundet 
adskillige internationale priser. Derudover udviklede han i en 
senere bog også begrebet om ’flydende modernitet’, der i dag 
har vundet indpas i sociologien og beslægtede discipliner. 
Gennem hele sit virke fremstod Bauman som en, der forsvarede 
mennesket mod systemet, og han var altid kategorisk på de 
svagestes side. 

Denne bog giver en kort introduktion til Zygmunt Baumans 
liv og sociologiske tænkning. Med en kronologisk beskrivelse 
og nedslag i et udvalg af hans tekster, belyses hans betydning 
for og status i samfundstænkningen.

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi ved Aalborg 
Universitet.
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Redaktionelt forord 

Statskundskabens klassikere 
Zygmunt Bauman  
 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag har med serien Stats-
kundskabens klassikere ønsket at give læserne en mulighed 
for i en kort og præcis tekst at orientere sig i et fagligt væsent-
ligt og interessant forfatterskab. Bøgerne indeholder lige dele 
analyse og originaltekst, og analysen er skrevet af forskere, 
som kender forfatterskabet til bunds. 
 Vi lever i en tid, som på flere dimensioner end normalt er 
en politisk brydningstid. Globaliseringen, den europæiske in-
tegration, økonomisk krise, det multikulturelle samfund, me-
diernes stigende politiske betydning, ændrede sociale struk-
turer osv. præger den politiske dagsorden. I en brydningstid 
er det ofte overbliksgivende at dykke ned i et forfatterskab, 
som enten direkte er en del af vort samfunds intellektuelle 
grundvold, eller som mere grundlæggende har analyseret de 
vestlige samfunds opbygning. 
 Bøgerne i serien er en introduktion til klassikerens forfatter-
skab. De indeholder alle en kort biografi, en analyse af klassi-
kerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af 
klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og 
en behandling af vedkommendes aktualitet for dagens politik. 
 Begrebet Statskundskabens klassikere skal forstås bredt. 
Fælles for dem alle er imidlertid, at deres forfatterskab (eller 
dele heraf) har haft betydning for forståelsen af, hvad politik er. 

Peter Nedergaard 
Redaktør af serien Statskundskabens klassikere 
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Indledning 

Statskundskabens klassikere 
Zygmunt Bauman  
Når man taler om de store sociologer og internationalt aner-
kendte samfundstænkere fra de sidste par generationer, så vil 
navne som Michel Foucault, Jürgen Habermas, Niklas Luh-
mann, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens og Ulrich Beck 
uvægerligt blive nævnt. Det samme bør Zygmunt Baumans. 
Ligesom sine samtidige ’pegasusser’ – som den svenske sam-
fundsforsker Walter Korpi (1990) engang betegnede de store 
samfundsforskere, der med sans for de overordnede linjer i 
samfundsudviklingen præsenterede omfattende teoretiske 
begrebsapparater – præsenterede Bauman også et perspektiv, 
der utvivlsomt vil blive læst og genlæst i eftertiden. Han var, 
som de andre store samfundstænkere fra den sidste tredjedel 
af det 20. århundrede, interesseret i at studere de overordnede 
udviklingstræk i den nyere samtidshistorie og i at forstå op-
komsten og konsekvenserne af det moderne samfund eller det, 
vi kalder for ’moderniteten’. For Bauman var det vigtigt at 
betone, at modernitet ikke er noget, der står stille, men at der 
hele tiden sker forandringer og forskydninger i ’det moderne’, 
som bevirker, at samfundsforskere må fintune deres begrebs-
apparater og analyser for at indfange netop den tid, de lever i. 
Samtidig var det vigtigt for ham at understrege, at vi for at 
forstå vores nutid også bliver nødt til at se den i sammenhæng 
med og i kontrast til fortiden (det ’førmoderne’ og det ’faste 
moderne’) og med fokus på at forsøge at foregribe den frem-
tid, som vi endnu kun kan skimte konturerne af. 
 Da Bauman døde i januar 2017 i en alder af 91 år, blev et af 
de store kapitler inden for sociologien lukket. Baumans sociolo-
giske karriere strakte sig over næsten seks årtier, og han udgav 
mere end 70 bøger, der er blevet oversat til mere end 35 sprog. I 
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tillæg hertil skrev han utallige videnskabelige artikler og bog-
kapitler. Hans forfatterskab foregik på tværs af det 20. og det 21. 
århundrede, og han beskrev indgående de forandringer, som 
overgangen fra det ene til det andet århundrede medførte for 
det liv, mennesker lever. I sine bøger fremstår Bauman mere 
som en klassisk bredtfavnende intellektuel end som en sociolog, 
der arbejder dybdegående med afgrænsede empiriske problem-
stillinger. Hans arbejde er fortrinsvis teoretisk, og selvom der fra 
tid til anden (om end meget sjældent) sniger sig forskellige stati-
stikker ind til at belyse eller underbygge nogle af hans problem-
stillinger, så er hans arbejde fortrinsvis teoretisk funderet for-
tolkning og analyse. Bauman var på mange måder en samtids-
diagnostiker, der med et kritisk blik forsøgte at indfange både 
de udfordringer og de endnu uopdagede muligheder, som 
kendetegner det moderne samfund. 
 Baumans bidrag til samfundsforskningen i almindelighed 
og sociologien i særdeleshed skal desuden ses i det helt særli-
ge sindelag, som hans arbejde repræsenterer – et ønske om, at 
mennesker indser, at de i sidste instans selv er skabere af den 
verden, de lever i, og en påpegning af det moralske ansvar for 
denne verden som noget, der ikke dikteres oppefra-og-ned, 
men derimod er noget førsocialt og noget, der udspringer af 
menneskers ufravigelige ansvar for hinanden. I tillæg hertil 
var det Baumans opfattelse, at sociologien kunne spille en 
særlig rolle i forhold til at vise, at selvom den sociale verden 
kan forekomme solid, urokkelig og uforanderlig, så er det 
faktisk i sidste instans mennesker, der i fællesskab skaber og 
opretholder samfundet, som vi kender og møder det. Derud-
over udviklede han også en lang række specifikke begreber, 
metaforer og forståelser, der med tiden har bundfældet sig i 
den kollektive sociologiske bevidsthed. 
 Bauman har gennem sin karriere beskæftiget sig med en 
betydelig og forskelligartet mængde af sociologiske forsk-
ningstemaer – faktisk så mange, at de er vanskelige at opsum-
mere: modernitet, postmodernitet, flydende modernitet, arbej-
derklasse, de intellektuelle, identitet, frihed, Holocaust, globa-
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