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Introduktion 
Håkan Gunneriusson 

Syftet med föreliggande bok är att ge inblick i en syn på sociala nätverk 
som har visat sig vara fruktbar i ett flertal vetenskapliga undersök
ningar under en följd av år. Sociala nätverk i den bemärkelse som vi i 
denna bok ger dem, har en förmåga att infiltrera alla typer av orga
nisationer. Denna infiltration har ibland skapat problem för forskaren 
att urskilja vad som är sociala nätverk och vad som är något annat. En 
teoretisk modell är som bekant en renodling av verkligheten. Det 
handlar om att fokusera på de mekanismer i empirin som är viktiga för 
att förstå det man undersöker. Sociala nätverk i denna antologi hand
lar mer om att en sammanhållen grupp söker fördelar gentemot andra 
grupper eller individer, snarare än att individer inom en grupp domi
nerar varandra. Det är klart att olika personer har olika makt och 
inflytande, men det är inte det intressantaste om de personerna arbetar 
mot samma mål. Då är det istället mekanismerna för detta samarbete 
som är det mest intressanta. 

Ylva Hasselberg, Leos Muller och Niklas Stenlås har i sitt inledande 
bidrag förhållit sig positiva till den amerikanske sociologen Walter W. 
Powell. Han identifierar sociala nätverk som något annat än marknader 
och hierarkier. Exempelvis är ett patron/klient-förhållande inte jämlikt. 
Det handlar inte om att tillit nödvändigtvis är grunden för relationen. 
Organiserad brottslighet kan bedriva sin så kallade beskyddarverksam
het genom ett patron/klient-förhållande — utan att det skulle föresväva 
någon att kalla det för ett socialt nätverk mellan den som utpressas och 
den som pressar ut. Det handlar istället om en ojämlik och hierarkisk 
organisationsform. Samma sak gäller för det mecenatskap som 
blomstrar så snart kulturellt kapital erkänns som värdefullt. Det är 
emellertid inte ett tecken på ett socialt nätverk när en aktör med ett 
överflöd av ekonomiskt kapital investerar i en kulturpersonlighet. 
Föreställningen att det skulle röra sig om sociala nätverk kommer sig 
av att det kulturella kapitalet inte betraktats som just en form av 
kapital. Men om detta förstås, då förstås också att det är frågan om 
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ett marknadsutbyte - när en mecenat tar hand om sin forskare eller 
konstnär. Det synsätt på sociala nätverk som framkommer i denna 
antologi visar att sociala nätverk är något annat än just hierarkier och 
marknadssystem. 

Vissa av de tankegångar som presenteras här har förekommit i tidi
gare publicerade texter. Tankarna är emellertid vidareutvecklade, 
emedan nya empiriska undersökningar har bidragit till nya insikter. 
Det nyaste elementet i teoribilden är kombinationen av Pierre Bour-
dieus fältbegrepp och sociala nätverk. Detta diskuteras främst av 
Donald Broady, Håkan Gunneriusson och Leos Muller. I korthet kan 
sägas att tillförandet av fältbegreppet har gett ett socialt rum att pla
cera nätverksaktörerna i. 
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Åter till historiens nätverk 
Ylva Hasselberg, Leos Muller & Niklas Stenläs 

Tankearbetet bakom detta inledande kapitel gjordes i stor utsträck
ning under några år i mitten på 1990-talet. Författarna till artikeln var 
då doktorander vid Historiska institutionen i Uppsala, halvvägs komna 
i avhandlingsarbetet och i full färd med att formulera idéer utifrån 
källmaterialet. Alla tre arbetade vi med en ekonomisk elit i någon 
mening: Leos Muller med köpmän i det tidigmoderna Sverige, Ylva 
Hasselberg med brukspatroner och andra ståndspersoner i det tidiga 
1800-talets Dalarna och Niklas Stenlås med det svenska näringslivets 
elit under 1940-talet.1 

De historiska kontexter vi arbetade med var sinsemellan mycket 
olika, men när vi jämförde våra idéer var det ändå slående många 
insikter och funderingar som var överlappande. Det tycktes finnas 
gemensamma drag hos de grupper vi undersökte, något som vi miss
tänkte inte bara berodde på att vi alla tre baserade vår analys på korre
spondens. Detta gemensamma gods bestod i vissa typer av iakttagelser 
av hur de historiska aktörerna tänkte och handlade: vad de lade ner tid 
på, hur de själva uppfattade sina liv och sin verksamhet. Framför allt 
blev vi intresserade av aktörernas inbördes relationer. Vi drog alla tre 
slutsatsen att vår gemensamma upptäckt utgjorde underlag för kritik 
av tidigare forskning, eftersom de fenomen som intresserade oss inte 
var närvarande i de forskningslägen vi som unga doktorander sökt 
orientera oss i. Framväxten av vårt interna diskussionsforum var inget 
planerat och utgick inte från tankar om det omdebatterade informa
tions- eller nätverkssamhället. Det växte spontant fram som ett sätt att 
diskutera gemensamma problem, inte minst problem med käll
materialet. 

1 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804—1856, 
1998; Leos Muller, The Merchant Howes of Stockholm, c. 1640—1800, Uppsala 1998; Niklas 
Stenläs, Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och 
opinionsbildning 1940—1949, Lund 1998. 
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Tillsammans formulerade vi en idé om att det vi arbetade med 
kunde sammanfattas som nätverk. Det var med viss tveksamhet vi 

anammade detta begrepp, eftersom vi hade noterat att det ofta 
användes i helt andra sammanhang. När vi sökte i biblioteksdata
baser efter litteratur med anknytning till nätverk fann vi stora mäng
der titlar som mest innehöll för oss ganska obegripliga formler och 
mycket komplicerade kartor och diagram, men inga upplysningar 
om vad andra forskare ansåg att fenomenet nätverk betydde vare sig 
för de individer som utgjorde nätverken eller för samhället i stort. 
Utifrån denna insikt tvingades vi arbeta ganska aktivt med vårt nät
verksbegrepp, både var och en och tillsammans. Vi utarbetade helt 
enkelt en egen teori om nätverk. Vi ville lyfta fram andra aspekter av 
nätverksanalys än de som presenterades i de kvantitativa undersök
ningarna. Vi vände oss till teoretiker som inte traditionellt för

knippats med nätverksbegreppet. Det nätverksbegrepp vi propagerar 
för är kvalitativt: det är ett sätt att definiera en viss typ av relation och 
avskilja den från andra relationer\ för att sedan kunna bedöma vilken 
roll sådana relationer spelat i en specifik historisk situation. Vi intres
serar oss framför allt för innehållet i relationer, för deras funktion för 
individen och i förlängningen för den sociala gruppen och för sam
hället. 

Som en frukt av vårt samarbete kom i januari 1997 en liten skrift 
som hade rubriken History from a Network Perspective. Three Examples 

från Swedish Early Modern and Modern History c. 1700-1950. Det 
var ett försök att formulera en egen nätverksdefinition, och den teo
retiska diskussionen kompletterades med korta historiska texter base
rade på våra egna avhandlingsprojekt. Denna ganska anspråkslösa 
rapport fick stor spridning, kanske för att det, som vi ska återkomma 
till, har börjat komma en allt stridare ström av texter som i någon 
mening förhåller sig till ett nätverksbegrepp. Därmed har behovet av 
att skriva om och utveckla det vi tänkt, framför allt med utgångs
punkt från våra nu avslutade avhandlingsprojekt, men också med 
utgångspunkt från pågående forskning, blivit allt mer påträngande. 

Den föreliggande texten är en utvecklad och kompletterad form av 
den artikel som kom 1997, med undantag för de empiriska delarna, 
som vi med hänsyn till att författarna också skrivit andra bidrag till 
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denna antologi, inte ansett behövas. Vi har försökt att tillhandahålla 
hänvisningar till våra och andras mer empiriskt inriktade arbeten i 

notapparaten. 

Nätverk: form eller innehåll? 
Vårt syfte med denna artikel är att argumentera för bruket av nät

verksbegreppet i historisk forskning, att föreslå nya områden där det 
skulle kunna komma till användning och peka på nya typer av forsk
ningsresultat som ett nätverksperspektiv kan leda till. Vi hävdar att 
nätverksbegreppet, i jämförelse med andra begrepp som använts för 
att skriva socialhistoria, såsom klass eller organisation, kan skapa ny 
förståelse och ge upphov till nya frågeställningar. Den här artikeln ska 
ägnas åt att etablera grundvalarna för ett alternativt nätverksbegrepp, 
baserat på sociala relationers innehåll snarare än deras form. Vi vill 
med ett sådant nätverksbegrepp fånga relationer som kan beskrivas 
som varaktiga, frivilliga, icke-formaliserade och icke-hierarkiska. 

Hur har då begreppet nätverk använts i tidigare forskning och 
vilken kritik kan man då rikta mot tidigare användning av begreppet? 
Kortfattat skulle man kunna säga att nätverksbegreppet använts 
antingen med för stor precision eller med för lite precision. I båda 
fallen sker detta med alltför svag teoretisk problematisering. Med för 
lite precision används begreppet då det brukas som metafor för 
någonting som är svårt att beskriva på annat sätt. Detta bruk av 
begreppet är tämligen vanligt idag och vi möter det såsom "nätverk

samhället" eller staten som ett nätverk, varför inte Hansan som ett 
nätverk? Nätverksbegreppet blir med detta bruk "etiketterande", 
något av en "restpost" för allt som är svårt att beskriva på något annat 
sätt. Med för stor precision används begreppet när det operationalise-
ras till en mätmetod. Nätverk blir namnet på en uppsättning metod
regler. Eftersom allting låter sig mätas eller metaforiskt omnämnas 
såsom nätverk är det mycket svårt att dra generella slutsatser baserade 
på dessa sätt att använda nätverksbegreppet. Inget av dessa använd
ningssätt har därför framtvingat någon analytisk användning av 
begreppet. Resonemang om vad sociala nätverk betyder för enskilda 
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aktörer, hur de påverkar politik, ekonomi, historisk utveckling eller 
hur de påverkar vår syn på samhället lyser därför ständigt med sin 
frånvaro i den befintliga litteraturen om sociala nätverk. 

Större delen av den existerande forskningen om sociala nätverk är 
geografisk eller morfologisk till sin inriktning, dvs. den inriktar sig mot 
att beskriva eller mäta nätverkens yttre former. Denna inriktning 
växte framför allt fram i USA vid tiden för de kvantitativa metoder
nas genombrott i samhällsforskningen i slutet av 1960-talet. Inom 
traditionen har man utvecklat komplicerade matematiska modeller 
eller speciellt tillverkade dataprogram. Nätverk karaktäriseras främst 
genom strukturella mönster, form och intensitet, egenskaper som 
vaskas fram genom den kvantitativa analysen. Nätverk diskuteras i 
termer av "kluster", "länkar" eller "noder". Centralitet, räckvidd och 
täthet är mätbara egenskaper hos nätverk.2 

Geografiska eller morfologiska nätverksundersökningar har bara 
själva metoden som gemensam nämnare. Någon styrande frågeställ
ning med anknytning till den geografiska nätverksdefinitionen exi
sterar inte. Strukturjämförelser mellan sinsemellan helt oberoende 
sociala nätverk blir därför sällan intressanta. Man kan rikta berättigad 
kritik mot denna forskningstradition på minst två sätt. För det första 
har forskningsinriktningen funnits länge utan att förnya sig på något 
annat sätt än rent metodologiskt. Frågan om vad nätverket är bortom 
själva operationaliseringsreglerna uppfattar nätverksforskarna sällan 
som intressant. För det andra ger den upphov till mycket precisa svar 
på tämligen ointressanta frågor. Man kan på decimalen mäta ett 
nätverks täthet men man vet fortfarande inte vilken betydelse nät
verket har eller vilken roll det spelar för sin omgivning. Precisionen i 
nätverksforskningens metoder skymmer alltså ofta det faktum att 
relevanta frågeställningar saknas. All möda som läggs ner på att först 

2 Se t.ex. David Knoke & James H. Kuklinski, Network Analysis, London & New Delhi 
1982; David Knoke & James H. Kuklinski, "Network Analysis. Basic Concepts" i 
Thompson et al. (red.), Märkets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social Life, 
London & New Delhi 1991; John Scott, Social Network Analysis. A Handbook, London 
1991; Stanley Wasserman & Katherine Faust, Social Network Analysis. Methods and Applica
tions, Cambridge 1994; Joseph Galaskiewicz & Stanley Wasserman, "Social Network 
Analysis. Concepts, Methodology, and Directions for the 1990s" i SociologicalMethods & 
Research, Vol. 22, No. 1, 1993, s. 213-237. 
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operationalisera empiriska iakttagelser och sedan på att utföra mät
ningar inom modellen förefaller vara till ingen nytta då det visar sig 
att de resultat som framräknas inom modellen sedan inte ger upphov 
till relevanta slutsatser.3 

Detta innebär dock inte att det enligt vår mening är omöjligt eller 
ointressant att kvantifiera de nätverksrelationer man undersöker. Det 
innebär dock att man, för att kunna kvantifiera nätverksrelationer 
först bör analysera relationernas innehåll, för att över huvud taget 
kunna definiera dem som nätverksrelationer. Alla relationer är näm
ligen inte nätverksrelationer, enligt den teoretiska konstruktion vi 
arbetar med. I motsats till den traditionella nätverksforskningens 
formanalys syftar denna artikel till att formulera en teori om sociala 
nätverks innehåll. Vi vill rikta forskningsintresset mot de mellan-
mänskliga relationer som utgör ett socialt nätverk. Hur fungerar de 
och vilken roll spelar de för sin omvärld? Detta, menar vi, är ett starkt 
eftersatt område som inte tidigare beforskats per se. 

I vår strävan att formulera en teori om nätverksrelationernas bety
delse har vi influerats av forskare som inte definierar sig själva som 
nätverksforskare eller ens använder begreppet nätverk. Den viktigaste 
av dessa influenser är kanske Pierre Bourdieu och hans kapital
begrepp. Andra teoretiker som har påverkat den teoretiska koncep
tionen är sociologen Niklas Luhmann och antropologen Marcel 
Mauss. En sak som är gemensamt för de forskningsinriktningar som 
inspirerat vårt tänkande är intresset för det subjektiva, för det person
ligas påverkan på samhällsutvecklingen. Det går inte att studera den 
här typen av frågor om man inte är beredd till en studie av individu
ella aktörer, deras val och strategier, och hur de förhåller sig till varan
dra. Dialogen mellan aktörerna blir det centrala underlaget för analy
sen. Därför hamnar denna typ av nätverksanalys ofta mellan eller 
utanför de organisationer som genererar källmaterial. Kommunika
tionen inom en organisation är till viss del möjlig att undersöka med 
källmaterial som protokoll som underlag, men om det inte är 

3 Se t.ex. forskningsområdet överlappande styrelseposter inom storföretag, som råkat i 
kris på grund av tilltagande osäkerhet om hur stora resultatmängder ska tolkas. Mark S. 
Mizruchi, recension av "Interlocking Directorates" av Johannes M. Penning i Administrative 
Science Quaterly, March 1984, 142; Sandberg, Historisk Tidskrift 1995, s. 262. 
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organisationen som är den egentliga ramen för ett visst skeende, vil
ket källmaterial undersöker man då? 

Institutionaliseringen av samhället, där den icke-organiserade 
delen av samhällslivet gör mycket få avtryck i jämförelse med den 
organiserade, skapar en akut informationsbrist för en forskare som 
vill följa det personligas osynliga trådar och se hur det påverkar sam
hället. Denna brist på information har tidigare uppmärksammats i 
samband med exempelvis den svarta eller informella ekonomin. Den 
informella ekonomin skulle vi också kunna benämna nätverks
ekonomin, eftersom informella transaktioner är beroende av exi
stensen av personligt förtroende mellan parterna. Det finns ju ingen 
formell väg att sanktionera den som bryter en sådan överens
kommelse. Den kvittolösa ekonomin kan inte följas i någon statistik, 
och vi vet inte med säkerhet hur den fungerar, hur den interagerar 
med den vita ekonomin, eller ens hur omfattande den är.4 Överför 
nu detta problem till andra områden, och precis samma informa
tionsbrist uppstår. Precis som vi har svårt att få grepp om den svarta 
ekonomin har vi svårt att få grepp om det informella beslutsfattandet 
inom den politiska sfären. Vi vet att det informella beslutsfattandet 
finns, men inte hur det påverkar besluten. Sådana analyser görs när
mast i form av undersökande journalistik, och brukar basera sig på 
indiciebevisföring, där man tar fasta på kända "jävsförhållanden" eller 
beroendeförhållanden och deras påverkan på de politiska besluten. 
Forskningen har i stället koncentrerat sig på att konstruera den poli
tiska processen utifrån formella beslut, klart synliga och byggda på 
rationella bedömningar av möjligheten att genomföra de egna idéerna. 

Inte bara de politiska besluten har sin dolda undertext, detta gäller 
även den vetenskapliga utvecklingen, den tekniska utvecklingen och 
förmodligen alla andra intressanta företeelser man som forskare kan 
vilja undersöka. Konsten är bara att finna ett källmaterial som ger till
gång till denna undertext. Som historiker har man dock i många fall 
tillgång till ett källmaterial som uppfyller dessa krav, nämligen korre
spondens. Korrespondens ger rikligt med information om personliga 
relationer, och man kan följa den process genom vilket exempelvis ett 

4 Se dock Riksrevisionsverket (RRV) 1997:59; 1998:28; 1998:29 samt 1998:36. 
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beslut (om vi nu tar beslutsprocessen som exempel) kommer till. 
Man kan följa informationsinsamling, strategiska överväganden och 
försök till påverkan. Man kan se vilka sociala hänsyn den individuella 
aktören tar. Man kan också se hur aktörerna rättfärdigar sina beslut, 
det vill säga hur en "berättelse" om hur beslutet kom till i efterhand 
konstrueras. Möjligheten för historiker (eller för forskare inom andra 
discipliner med ett historiskt djup i sina undersökningar) att anlägga 
vad vi menar med ett nätverksperspektiv, är således mycket god.5 

Den metod vi förordar för en innehållslig nätverksanalys är alltså 
kvalitativ analys av individuella aktörers tänkande och handlande och 
framför allt deras interna relationer, företrädesvis genom studier av 
korrespondens. Men, vilket förmodligen framgår mellan raderna, 
denna metod för nätverksanalys är sammanlänkad med ambitionen 
att använda "nätverk" som en förklaringsmodell. Analysmetoden är 
en följd av en ambition att komplettera den forskning som baserar sig 
på protokollförda beslut, medvetna (och nedtecknade) idéer och bok
förda ekonomiska transaktioner med en forskning som analyserar det 
som ovan kallats den dolda undertexten. Vilken roll spelar de person
liga relationerna inom eliten för dess möjlighet att reproducera sig 
som elit? Vilken roll spelar en företagsledares eller en politikers per
sonliga relationer för företagets utveckling eller för ett politiskt ställ
ningstagande? Det är inte bara grunderna för en kvalitativ nätverks
metod vi här vill skissera, utan också grunderna för en teoretisk 
modell, som ska kunna användas för att ställa frågan om vilken nät
verkslogikens roll är i den kontext som studeras. 

Vi vill därmed inte påstå att det vi kallar nätverkslogik är menat att 
ersätta andra typer av (historiska) förklaringar. Snarare anser vi att det 
är nödvändigt att komplettera andra förklaringsmodeller med något 
som vi betraktar som en relativt o uppmärksammad aspekt av den his
toriska utvecklingen.6 

5 Ett problem med korrespondens som källmaterial är att det, åtminstone för äldre tider, 
finns relativt lite material författat av grupper som inte tillhört eliten. Det är alltså svårare 
att studera bönder än brukspatroner, om man konsekvent använder sig av vårt synsätt. 
Denna nackdel har korrespondens dock gemensam med många andra källmaterial som 
historiker regelbundet använder sig av. 
6 En hypotes om anledningen till nonchalansen av aspekten nätverk i många av de sam
hällsvetenskapliga ämnena finns i Hasselberg op. cit., s. 15—16. 
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Vad är nätverk? 
Det första steget i en nätverksanalys är att särskilja nätverk som organi
sationsform från andra organisationsformer. På så vis kan man und
vika den ganska vanliga fallgropen att beskriva allting som nätverk. 
Sådan svepande användning är till exempel synen på staten, kyrkan, 
skråväsendet och liknande som nätverk.7 Ett annat exempel är den 
amerikanske sociologen Manns modell av samhällen som "organised 
power networks"8 Alltför generell användning av begreppet resulterar i 
intetsägande självklarheter. Begreppets förklaringsvärde minskar med 
ett sådant användningssätt. Med nätverk avser vi en särskild typ av 
organisation av mellanmänskliga relationer. 

Den amerikanske sociologen Walter W Powell skiljer mellan tre 
idealtypiska sätt att organisera samhället: marknader, hierarkier och 
nätverk. Den idealtypiska marknaden karaktäriseras nog bäst av den 
klassiska eller neoklassiska ekonomiska teorin, den som tydligast för
knippas med Adam Smith. Marknaden som organisationsform kän
netecknas av kortvariga sociala relationer, som helt underordnas 
utbytesmekanismen. Marknadsaktörer ses teoretiskt som helt obero
ende och fria att göra egna val. Utbytet styrs av utb ud-efterfrågeme-
kanismen. Alla aktörer har samma förutsättningar att delta i utbyte, 
med andra ord har alla samma makt. 

Det typiska draget för den andra organisationsformen, nämligen 
hierarki, är just varierande maktresurser. I enlighet med sin placering 
i hierarkin förfogar aktörer över olika maktresurser och det påverkar 
naturligtvis deras möjligheter att agera. Ju högre position desto större 
makt, och ju större makt desto större handlingsfrihet. Hierarkiens 
agenter har således väldigt olika förutsättningar för sitt handlande. 
Inom formella organisationer, exempelvis företag eller myndigheter, 
är organisationsformen hierarki dominerande, även om det förekom
mer horisontella relationer även här. En annan skillnad mellan 
marknader och hierarkier är reglernas roll. Hierarkier styrs mycket 

7 På sådant sätt används nätverksbegreppet av Sverker Sörlin, "Vetenskapens vägar - idé
historiens nätverk" i Anders Karlqvist (red.), Nätverk. Begrepp och tillämpningar i sam
hällsvetenskapen, Stockholm 1990, s. 154—156. 
8 Michael Mann, The Sources of Social Power. Vol. LAHistoryofPowerFromtheBeginning 
toA.D. 1760, Cambridge 1986, s. 1—33. 
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mer formaliserat. Det finns exakta, ofta nedtecknade regler för hur en 
aktör i en viss position skall handla. Även marknadsutbyte styrs av 
vissa regler, eller bättre sagt institutionella ramar, men dessa är inte 
formaliserade i lika hög grad.9 

Nätverk kännetecknas till skillnad från hierarkier av relativt platt 
struktur. De vanligast förekommande relationerna kan beskrivas som 
mer eller mindre jämbördiga. Relationerna mellan nätverkets aktörer 
kan lämpligen karaktäriseras med termen ömsesidigt beroende. Till 
skillnad från den idealtypiska marknadsrelationen är nätverksrela
tioner varaktiga. Banden mellan nätverkets aktörer kan med tiden 
stärkas. Det betyder dock att nätverkets aktörer har olika positioner 
inom nätverken, och att deras positioner kan kopplas till makt
resurser ungefär på samma sätt som i en hierarkisk organisation. 
Nätverken är i högsta grad maktförmedlande. Till skillnad från 
hierarkier kännetecknas dock nätverksrelationer snarare av ömse
sidighet än av strikt formaliserade positioner. Nätverksrelationer styrs 
inte av formella regler, även om det finns gemensamma koder för hur 
nätverksaktörer skall förhålla sig till varandra.10 

Helt centralt för typologin marknad, hierarki och nätverk är att 
den består av idealtyper. En empiriskt iakttagbar organisation är inte 
en hierarki och inte heller är ett antal personer ett nätverk. Det är de 
formella och informella principer som organiserar relationerna inom 
organisationen respektive de informella principer som organiserar 
personernas inbördes relationer som gör det till en hierarki respektive 
ett nätverk. De tre organisationsformerna innebär också tre olika sätt 
att interagera, tre olika interaktionssätt. I den offentliga diskussionen 
kring vårt nätverksbegrepp har vid flerfaldiga tillfällen framkommit 
ifrågasättanden som berott på att denna insikt saknats. Nätverk finns 
alltså även inom empiriskt iakttagbara organisationer liksom på 

9 Beträffande marknadens institutionella ramar, se exempelvis Douglas North, Institutio
nerna, tillväxten och välståndet, Stockholm 1990. 
10 Walter W. Powell, "Neither Märket nor Hierarchy. Network Forms of Organisation" i 
Thompson et al. (red.), Märkets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social 
Life, London 1991, s. 265-276. Liknande sätt att kategorisera socialt och ekonomiskt liv 
är inte ovanliga. Se t.ex. Robert Heilbronner, The Worldly Philosophers, London 1991, 
s. 18-41. 
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marknader. Det är principerna som styr agerandet vi talar om och 
dessa finns ofta parallellt, sida vid sida på samma plats och i samma 
människa. 

Ett annat missförstånd som givit upphov till ifrågasättanden är att 
nätverk skulle avse alla typer av mellanmänskliga relationer. Det finns 
många ojämlika, hierarkiska relationer eller maktrelationer för vilka 
begreppet nätverk inte lämpar sig väl. Nätverksbegreppet lämpar sig 
bäst för att karaktärisera ömsesidiga och frivilliga relationer mellan 
likar. Det är just detta Powell lyfter fram som ett utmärkande drag för 
nätverksrelationen genom att peka på dess icke-hierarkiska natur.11 

Detta betyder inte att maktrelationer saknas i nätverkens värld men 
väl att dessa maktrelationer bättre beskrivs med hjälp av andra 
begrepp. Tag t.ex. patron-klientrelationen som i och för sig är en 
ömsesidig informell relation mellan två parter. Relationen är dock 
ojämlik och inte självklart frivillig. Att blanda samman denna typ av 
relationer med nätverks relationen är att göra sig själv en analytisk 
otjänst. Patron-klientrelationens specifika ojämlika ömsesidighet 
beskrivs nämligen bäst med just begreppen patron-klient. För den 
forskare som söker maktrelationer inom nätverk är alltså nätverks
begreppet inte idealiskt. Däremot finns mycket att hämta för den 
som söker maktrelationer mellan ett nätverk och dess omgivning. 

För en historiker har distinktionen mellan marknader, hierarkier 
och nätverk en annan viktig sida. Organisationsformer är historiskt 
föränderliga. Vissa historiska omständigheter passar bättre för vissa 
organisationsformer. Dagens intresse för nätverksanalyser biand eko
nomer, sociologer och andra har sin förklaring i faktum att nätverk 
uppenbarligen är ett lämpligt sätt att beskriva det samtida samhällets 
organisationsformer. Den moderna informationsteknologin lämpar 
sig mycket väl för nätverksbaserad produktion och distribution av 
varor. Också den moderna politiken kan med fördel analyseras med 
hjälp av nätverk.12 

I detta historiska perspektiv kan vi t.ex. karaktärisera omvand
lingen av ekonomin mellan 1700- och 1800-talet i termer av över-

11 Powell, op. cit. 
12 Se t.ex. Manuel Castells, The Information Age. Economy, Society and Culture, Malden, 
Mass. 1997. 
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gång från en nätverksbaserad ekonomi till marknad. Marknads

relationer var den liberala kapitalismens ideala organisationsform. 
Det sena 1800-talets omvandling av den klassiska kapitalismen till 
organiserad kapitalism (eller imperialism) kännetecknas i organisa
tionsavseende av en förskjutning från marknad till hierarki. Denna 

typ av organisation har varit dominerande under större delen av 

1900-talet. Storföretag, statens enorma roll på alla plan, även den 
keynesianska ekonomiska politiken, visar samhällets tilltro till hierar
kiska lösningar av organisationsproblem. 1970-talets kriser skapade 
ett nytt intresse för både marknader och nätverk. Den klassiska eko

nomiska teorin upplevde en ny bloms tringstid och marknaden sågs 
återigen som ett effektivt sätt att lösa alla organisatoriska problem. 
Tydligast är dock nätverkets renässans. Under de sista två decen
nierna har nätverk lyfts fram om och om igen som en patentlösning 
på alla organisatoriska problem: i ekonomin, i politiken, på inter
nationell nivå etc. Det enorma intresset för Castells arbeten är ett 

tydligt tecken på samhällets omvandling till ett nätverkssamhälle.13 

Det faktum att vissa organisationsformer lyfts fram som speciellt 
utmärkande för vissa perioder betyder inte att andra former inte fun
nits parallellt. När Fernand Braudel talar om marknadsekonomins 
oljefläckar i 1100- och 1200-talets Frankrike är det just för att peka 

på en parallell organisationsform i en tid som annars bäst kan 

beskrivas som nätverkens guldålder. En viktig poäng med Niklas 

Stenlås avhandling var just att lyfta fram nätverks utbyte i period som 
traditionellt har beskrivits som keynesianismens guldålder.14 Vi vill, 
helt enkelt, lyfta fram att samhällets organisationsformer är historiska 
och därmed också föränderliga kategorier. 

Sammanfattningsvis uppfattar vi liksom Powell nätverk som en 
specifik form av samhällsorganisation. Denna mer specifika använd
ning av begreppet fördjupar i vår mening nätverksbegreppets förkla
ringsvärde. Därigenom kan ett steg från nätverk som metod till en 

nätverk som ett sätt att förklara hur ett samhälle fungerar göras. 

13 Se Ylva Hasselbergs bidrag till denna volym, "Vem vill leva i nätverkssamhället?". 
14 Stenlås, op. cit. 
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Det betyder också att forskaren kan byta fokus från nätverks-
deskriptionen till nätverksrelationernas funktioner. Genom att byta 
fokus kan vi också uppmärksamma nätverkets aktörer som tänkande 
och handlande individer, och inte som döda noder på nätverkskartan. 
Den föreslagna strategin är också ett perspektivbyte, från struktur
analys till en mer aktörsinriktad analys. 

Vi definierar en nätverksrelation som en horisontell relation byggd 
på ömsesidigt personligt förtroende. Vi ser också nätverkets funktion 
för individen som den kanske viktigaste aspekten av nätverk som för
klaringsmodell. Vilka funktioner fyller då nätverksrelationer? De pri
mära funktionerna är: utbyte (distribution), utestängning (exklusion) 
och sammanhållning (inklusion). Utbyte, den tydligast framträdande 
funktionen, innebär att nätverkets länkar används för förmedling av 
olika tillgångar. Utan utbyte skulle sociala nätverk sakna mening. 
Ingenting skulle ske i ett nätverk och det skulle saknas anledning för 
människor att engagera sig för att bygga upp och utveckla sociala nät
verk. Utestängning uttrycker nätverkets förmåga att exkludera vissa 
aktörer från nätverksutbytet. Inklusion syftar på nätverkets förmåga 
att skapas och reproduceras som en "oberoende" enhet genom att 
vissa aktörer accepterar de regier för nätverksutbytet som gäller och 
därmed blir inkluderade. Marknader och hierarkier har delvis samma 
funktioner. Detta blir ju tydligt om vi t.ex. tänker på marknadens 
utbytesfunktion. De sociala reglerna fungerar emellertid annorlunda. 
Marknadens utbyte relateras till prismekanismen. Priser är dock inte 
särskilt användbara för utbytet inom nätverk. Här kan utbyte beskri
vas snarare som en mekanism byggd på gåvor och gengåvor. 

Jämförelsen med marknadsutbyte aktualiserar frågan om vad det 
värdefulla som byts inom ett nätverk är och på vilket sätt nätverkets 
nyttigheter skiljer sig från varor som flödar på marknaden. Tillgångar 
som byts i ett nätverk måste vara så värdefulla att aktörerna vill ha 
dem och strävar efter att utestänga andra aktörer från dem. Ett 
användbart begrepp för att karaktärisera dessa resurser är "kapital", 
dock inte i ekonomisk utan i sociologisk mening, ungefär i den bety
delsen som begreppet kapital ges av Pierre Bourdieu. I det följande 
skall de tre nätverksfunktionerna diskuteras mer ingående. Vi börjar 
med den viktigaste: utbyte. 
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Nätverkets funktion: reproduktion genom utbyte 
Utbyte är den viktigaste funktionen i ett socialt nätverk. Detta gäller 
särskilt de ekonomiska nätverksmodellerna. Den företagsekonomiska 
nätverksmodellen ser nätverk som ett sätt att minska de s.k. trans
aktionskostnaderna. Utbyte inom ett stabilt nätverk kan bli billigare 
än utbyte på en högst instabil marknad. Utbyte inom nätverk kräver 
inga extra utgifter för marknadsföring, för kontraktsskrivning eller för 
kontroll av att kontraktsvillkoren fullföljs. Nätverksutbyte känneteck
nas av långvariga relationer mellan aktörer, av djup personlig kännedom 
av de involverade och följaktligen av ömsesidig tillit. Allt detta betyder 
att transaktionskostnaderna minimeras. En nätverksmodell fungerar i 
många situationer bättre än den klassiska marknadsmodellen.15 

Samtidigt är en sådan ensidig kostnadsfokusering är i många avse
enden inskränkt. Modellen innebär en utveckling av det klassiska 
ekonomiska tänkande som ständigt fokuserar på kostnader och 
vinster. Nätverk blir i enligt en sådan modell bara en ny faktor att ta 
hänsyn till när man analyserar marknaden. Som vi skall se styrs nät
verkslogiken av andra än rent kostnadsmässiga överväganden och 
utbyte av varor i ekonomisk mening. Nätverks utbyte innefattar 
mycket ofta utbyte av värden som är omöjliga att prissätta. Det är 
uppenbart att nätverken skapar tillit mellan medlemmar, men hur 
kan vi prissätta det minskade behovet av att försäkra sig mot bedrä
geri? Kanske är det som gör utbyte inom sociala nätverk särskilt 
annorlunda i jämförelse med utbyte på en marknad att nätverksut
bytets fördelar inte kan kvantifieras. Det som kan konstateras här är 
att utbytet ändå måste vara fördelaktigt för båda parter. 

Det utbyte som sker i ett socialt nätverk kan bäst förklaras genom 
en hänvisning till gåvoutbyte som det beskrivits av antropologen 
Marcel Mauss.16 Hans analys av gåvoutbyte förknippas mest med 
"primitiva" samhällen. Mauss karaktäristik av gåvan är emellertid 
användbar även för det moderna samhället, speciellt när vi tittar på 

15 Se t.ex. Håkan Håkansson & Ivan Snehota, Developing Relationships in Business Net
works, London 1995; Jonathan Brown and Mary B. Rose, Entrepreneurship, Networks and-
Modern Business, Manchester 1993. 
16 Marcel Mauss, Gåvan, Uppsala 1997. 
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hur utbytesmekanismen fungerar inom nätverken. Som vi tidigare 

har konstaterat har marknadsekonomins genombrott inte inneburit 

att nätverken försvunnit. 

Mauss gåvoutbyte förutsätter att gåvan återgäldas med en gengåva. 
Att ge skapar helt enkelt tacksamhetsskuld. Gåvo- och gengåvo
mekanismen både skapar, bekräftar och reproducerar det förtroende 
som måste finnas i nätverket. Gåvoutbyte handlar i första hand inte 
om utbyte av nyttigheter utan om ett sätt att skapa relation. En sådan 
relation kan sedan användas i framtiden av både den som ger och den 
som tar emot.17 

Gåvoutbyte handlar dock inte bara om att skapa, eller stärka en 
relation. Det bekräftar också deltagarnas position i nätverket. Gåva 
och gengåva bör på något sätt vara jämförbara, de bör av deltagande 
aktörer uppfattas som jämbördiga. Aktörerna får inte känna sig miss
förstådda eller lurade, för då rubbas deras ömsesidiga förtroende. 
Den som tar emot en gåva kan inte behålla sin position i nätverket 
utan att återgälda på ett korrekt sätt. Med andra ord är gåvoutbyte en 
mycket känslig operation där underförstådda kulturella koder, 
informella oskrivna regler är viktigare är gåvans exakta pris.18 Kunskap 
om eller snarare förmåga att använda dessa koder är i själva verket en 
effektiv mekanism för att identifiera, och i nästa steg utestänga eller 
inkorporera en potentiell nätverksrelation. Ett klumpigt beteende 
som avslöjar att en aktör inte kan eller inte känner till koderna kan 
utesluta honom/henne ur nätverket. Gåvoutbytets betydelse i detta 
sammanhang visar hur sammankopplade de olika nätverksfunktio
nerna är. 

Vad kan man då byta inom ett nätverk? För det första kan man 
byta jämförbara resurser, exempelvis information och materiella 
gåvor. Utbyte av information är särskilt intressant i detta samman
hang. Det är den vanligaste tillgång som byts inom nätverk och infor
mation kan omöjligen prissättas. Informationsutbyte inom nätverk 
handlar främst om mer eller mindre exklusiv information, som inte 
kan spridas på annat sätt än genom nätverk. Sådan information för-

17 Ibid., 57-61 om plikten att ge, plikten att ta emot och plikten att återgälda. 
18 För ett historiskt exempel, se Hasselberg op. cit., s. 138-142. 
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medlas via privat korrespondens, samtal över middagen, möten i sty
relser, sällskap och liknande. Ju mer exklusiv informationen är desto 
mer förstärks nätverkets slutna karaktär och desto tydligare blir kopp
lingen till möjliga vinster. Insiderinformation om sådant som före
stående företagsfusioner är nog det tydligaste exemplet på hur detta 
fungerar i praktiken.19 

Men man kan också byta andra typer av resurser. En materiell gåva 
som t.ex. ekonomiskt stöd för en angelägen sak kan gengäldas med 
inflytande över vissa för givaren viktiga beslut. En titel (hedersdoktor, 
konsul) kan återgäldas med ett ekonomiskt bidrag till universitetet 
eller ett passande investeringsbeslut. Förtroende, t.ex. i form av en 
rekommendation, kan återgäldas med en annan rekommendation i 
ett helt annat sammanhang. Det kanske mest fruktbara med denna 
syn på nätverksutbyte är insikten att olika resurser — olika kapitalfor
mer - kan bytas mot eller konverteras till helt andra. Genom att 
agera i enlighet med nätverkets normsystem kan aktörer förflytta sig 
ganska fritt mellan olika samhälleliga fält. Sådana förflyttningar for
merar eller till och med multiplicerar resursernas värde. 

Nätverkets regelverk: inklusion och exklusion 
genom tillit 
En annan viktig egenskap hos sociala nätverk är att de inkluderar res
pektive exkluderar människor. Nätverk drar gränser kring den grupp 
av människor som befinner sig inom dem. Den sociala mekanism som 
framför andra reglerar tillhörighet respektive utanförskap är tilliten 
mellan de människor som har nätverksrelationer med varandra. Utan 
tillit kan inte sociala nätverk utvecklas och inte heller bestå. Tillit reg
lerar också formerna för de utbyten som försiggår i sociala nätverks
relationer. Man kan till och med hävda att det överordnade syftet med 
de aktiviteter som utspelas i sociala nätverk är att stärka tilliten mellan 
de inblandade kontrahenterna. Hur fungerar då tillit och på vilket sätt 
reglerar den utbytet i sociala nätverk? 

19 Se Leos Mullers bidrag till denna volym. 
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Det finns en förhållandevis rik sociologisk litteratur om begreppet 
tillit.20 Det är emellertid först med Niklas Luhmann som sociologin 
kommit att intressera sig för tillitens mekanismer, dvs. de regler enligt 
vilka tillit mellan människor utvecklas och upprätthålls.21 Tillit är för 
Luhmann nödvändigt för mellanmänsklig interaktion. Det är genom 
tillit som människor hanterar osäkerheter i tillvaron. Allt som inte 
kan hanteras genom egen kunskap eller genom vana innebär osäker
het. Tillit är då människans sätt att reducera osäkerhet, att lita på 
någon/något och handla som utgången vore given.22 Tillit ersätter 
bristande information med en internt garanterad säkerhet.23 Tillit 
människor emellan blir då ett sätt att hantera den osäkerhet som ligger 
i andras sätt att agera. Den som litar på någon bortser medvetet från 
den andres fria handlingsförmåga och handlar som om den andres 
agerande kunde förutses. Att lita på någon är att sätta den andres väl
befinnande före sitt eget och utgå ifrån att den andre gör likadant. 

Personlig tillit mellan två personer kan inte bara byggas upp 
genom att följa sociala normer. Vad som krävs är någon form av över
skottsbeteende, något utöver vad parterna egentligen kan förvänta 
sig. För att utlösa en tillitsskapande process måste ett tillfälle att visa 
tillit förekomma liksom ett medvetet tagande av risken att bli 
bedragen. Båda deltagarna i processen måste alltså först utsätta sig för 
risken att svikas (sätta något på spel) och sedan för frestelsen att bedra 
(sätta det egna intresset framför relationen). Det är alltså genom de 
positiva erfarenheterna av att utsätta sig för dessa risker som tillits-
fyllda relationer bildas mellan människor. Luhmann kallar de tillits-
skapande handlingarna supererogatoriska. En sådan handling är något 
som inte följer av förpliktelser, utan en som framstår som förtjänst
full, aktningsvärd och välment. Handlingen utgör ett överskottsupp
trädande som ingen kan kräva och som därför genererar krav på tack
samhet (jfr gåvomekanismen ovan).24 

20 Barbara A. Misztal, Trust in Modern Societies. The Search for the Bases of Social Order, 
Cambridge 1996. 
21 Niklas Luhmann, Trust and Power, Chichester 1979. 
22 Luhmann, op. cit., s. 24—30. 
23 Luhmann, op. cit., s. 93. 
24 Luhmann, op. cit., s. 43 f. 
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En tillitsskapande process startar vanligen på låg nivå, utan några 
mer betydelsefulla insatser. Risken att svikas och frestelsen att bedra 
är därför inte särskilt dramatiska. Banden mellan aktörerna är i detta 
skede svaga. I takt med att processen fortgår stärks tilliten parterna 
emellan och insatserna kan öka. Starkare band klarar större risker och 
längre utdragen obalans. Omedelbara svarshandlingar blir närmast 
tecken på misstro. En tillitsbildande process kan ta lång tid men den 
är oåterkallelig. En återgång till inledningsstadiets försiktighet signa
lerar misstro och resulterar i upplösning.25 

Luhmanns karaktäristik av tillitens mekanismer åskådliggör på ett 
effektivt sätt hur sociala nätverk fungerar. Tillit är grundbestånds
delen i en nätverksrelation. Där tillit kan utvecklas mellan människor 
över tid och rum där kan också sociala nätverk uppstå. Där tillit inte 
utvecklas som den ska eller där aktörerna inte kan eller vill utveckla 
tillit där fungerar heller inte de sociala nätverken. Tilliten till den 
andre bestämmer alltså såväl styrkan i relationen som gränserna för 
var nätverksrelationer kan förekomma eller ej. Tillit inkluderar män
niskor i ett nätverk, brist på tillit exkluderar, men det finns också 
andra faktorer som förstärker eller begränsar förutsättningarna för 
sociala nätverk. 

För det första finns det en tydlig klassaspekt på fenomenet 
inklusion/exklusion. Det är lättare att engagera sig i ett nätverks
utbyte med någon som tillhör samma eller en närliggande social
grupp. Inte bara finns det betydligt fler tillfällen att börja skapa en 
relation (om man exempelvis är släkt, går i samma skola eller bor i 
samma bostadsområde), det är också lättare att hitta jämförbara nyt
tigheter att byta med: nyttigheter som är värdemässigt jämförbara. 
Det finns också ett tredje skäl till att nätverksrelationer över klass
gränserna är mindre sannolika: skillnaden i kulturella koder. Kulturella 
koder uttrycker, som Pierre Bourdieu visar i sin diskussion av smaken, 
social position, och vi vill hävda att de dessutom uttrycker såväl som 
skapar sociala relationer. Om en främling tilltalar mig och det blir 
klart att vi båda spelar golf (och kanske till och med tillhör samma 
golfklubb), är han/hon på sätt och vis ingen främling längre. Jag kan 

25 Luhmann, op. cit., s. 44 f. 
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placera honom/henne socialt, kanske gissa mig till vad han/hon job

bar med eller var personen bor. Om denna person vill inleda en rela
tion med mig kommer han/hon också att anstränga sig att demonstr
era sin lojalitet mot den smak vi har gemensam.26 

Det skapas alltså genvägar för att avgöra vilka människor som man 

kan hysa tillit till, och vilka som bör hållas på avstånd. I historiska 

elitgrupper har ett av de viktigaste kommunikationsmedlen varit 

brevskrivande, och koder för skriftlig kommunikation har varit en 

grundläggande kunskap för en medlem av en elitgrupp att behärska.27 

Socialitet, både i betydelsen beredskap att umgås och i betydelsen kun
skap om hur man beter sig och hur man kommunicerar i umgängeslivet, 

är också en värderad egenskap inom elitgrupper.28 I samhällets övre 

skikt gör föräldrar stora ansträngningar för att förse sina telningar 
med de behövliga kunskaperna om de rätta kulturella koderna. För 
att inpränta värderingar, vanor och uppförande nödvändiga för den 

kulturella identiteten har överklassens föräldrar ofta valt att låta sina 

barn växa upp hos en annan familj i samma sociala position.29 Syftet 

med ett sådant handlingssätt är förstås också att ge barnen möjlighet 

att lära känna människor som i framtiden kan komma att utgöra värde-

26 Beträffande smaken som särskiljande kategori, se exempelvis Pierre Bourdieu, Distinc-
tion. A Social Critique of the Judgement ofTaste, London 1986; Pierre Bourdieu, "Mode
skaparen och hans märke" i Kultursociologiska texter, Stockholm 1993, s. 83—100. 
27 Se Susan Whyman, "Paper visits: the post-Restoration letter as seen through the Verney 
family archive"; Toby L. Ditz, "Formative Ventures. Eighteenth-Century Commercial 
Letters and the Articulation of Experience"; Ylva Hasselberg, "Letters, Social Networks 
and the Embedded Economy in Sweden. Some remarks on the Swedish bourgeoisie, 
1800-1850", alla i Earle, Rebecca (red.), Epistolary Selves. Letters and Letter-Writers, 
1600—1945, Aldershot 1999. 
28 Beträffande umgängesliv i europeiska elitgrupper, se exempelvis Angela Rundquist, 
Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850—1900, 
Stockholm 1989, s. 268—295; Richard Evans, "Family and class in the Hamburg grand 
bourgeoisie 1814—1915", i Blackbourn & Evans (red.), The German Bourgeoisie, London 
1993, s. 129—130; Anna-Maria Åström, "Sockenboarne". Herrgårdskultur I Savola 1790— 
1850, Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland nr 585, 1993, s. 177—235; 
Jane Marceau, A Family Business? The Making of an International Business Elite, Cam
bridge 1989, s. 143-146, 148-152. 
29 Hasselberg, op. cit., s. 171—175. Beträffande barnen i familjen Wallenberg se Torsten 
Gårdlund, Marcus Wallenberg 1864—1943• Hans liv och gärningar, Stockholm 1976, 
s. 22-32. 
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fulla kontakter, och att förstärka redan existerande band. Exklusiva 
internatskolor kan ses som en institutionaliserad form av samma 
fenomen. Det är samma exklusivitet, samma insikt om en täthet av 
människor som i framtiden kommer att besitta värdefulla resurser, 
som styr föräldrarnas val.30 

Det är viktigt att konstatera att den klassgräns som fenomenet nät-
verksexklusion skapar inte upprätthålls från ett håll. Teoretiskt sett är 
det lika svårt för en person från en högre klass att engagera sig i en 
industriarbetares familjenätverk, som det är för industriarbetaren att 
göra det omvända. Vi känner dock inte till några studier som jämför 
nätverksskapande "nedåt" i samhällehierarkin med nätverksskapande 
» o . » uppåt . 

För det andra finns det liksom det finns en klassaspekt på inklusion/ 
exklusion också en genusaspekt. Ett begrepp som kan användas för 
att analysera interaktionssättet nätverks påverkan på samhällets 
genuskontrakt är homosocialitet. I feministisk forskning används detta 
begrepp för att förklara reproduktionen av den manliga överordnin
gen. Den grundläggande förklaringen till den manliga dominansen är 
enligt denna förklaringsmodell mäns tendens att attraheras av andra 
män, att "se" dem och erkänna deras kompetens, och som en kon
sekvens av detta; att "välja" män före kvinnor. Män har tendens att 
skapa manliga nätverk, kvinnor skapar kvinnliga nätverk. Den här 
tendensen, som rent empiriskt har uppmärksammats i samband med 
rekrytering och befordran, dvs. inom arbetslivet, är inte en följd av 
någon medveten kollektiv bedömning av kvinnor och män. I stället 
är det fråga om en undermedveten attraktion till individer som liknar 
en själv, och som man därför "förstår" och kan hysa tillit till. Tillit är 
en viktig del i denna process. I organisationer där män har varit dom
inerande (dvs. i praktiskt taget alla typer av organisationer), har män 
i toppositioner etablerat tillitsbaserade relationer med andra män.31 

30 John Scott, The Upper Classes. Property and Privilege in Britain, London & Basingstoke 
1982, s. 160-179; lan Weinberg, The English Public School. The Sociolog/ of Elite Education, 
New York 1967, kapitel 1-3. 
31 Beträffande fenomenet homosocialitet inom det moderna svenska näringslivet, se 
Charlotte Holgersson, "Rekrytering och konstruktion av företagsledare"; Anna Wahl, 
"Stim i företagsledningen" & Pia Höök, "Ledarskap som okontrollerbar sexualitet", i Sjö
strand, Sandberg & Tyrstrup (red.), Osynlig företagsledning, Stockholm 1999. 
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Homosocialitet kan således förhindra nätverksbildning mellan 
kontrahenter av olika kön. Åtskillnaden mellan kvinnliga och 
manliga nätverk avspeglas också tydligt i olika sätt att skriva brev och 
delvis skilda korrespondensnätverk sedan 1600- och 1700-talen. 

I samhällen med en tydlig arbetsdelning mellan könen, såsom ett 
traditionellt borgerligt samhälle, är det emellertid vanligt med en 
könsarbetsdelning mellan könen även inom de sociala nätverken. Så 
har t.ex. kvinnor viktiga aktiva roller som hustrur och värdinnor 
inom den ekonomiska elitens annars exklusivt manliga nätverk.32 

Nätverkets resurser: socialt kapital och annat kapital 
Nätverk som interaktionssätt är alltså grundat på ett tillitsbaserat 
utbyte mellan enskilda aktörer. Genom interaktionssättet nätverk ska
pas reella konstellationer mellan människor, alltså mer påtagliga 
"informella organisationer" som vi också kan kalla nätverk. Det är 
dessa synliga avspeglingar av den underliggande nätverkslogiken som 
mer spontant brukar uppfattas som nätverk av gemene man. Sådana 
informella organisationer är naturligtvis inte stabila över tid, och det 
är kanske inte heller möjligt att bestämma gränserna för ett sådant nät
verk ens vid en bestämd punkt i tiden. Nätverksbygget försiggår kon
tinuerligt och om man studerar en viss aktörs nätverk kan det vara 
svårt att avgöra vilka relationer som är "mogna" nätverksrelationer. 
Författarna till denna artikel förfäktar uppfattningen att det inte är 
intressant att analysera nätverkets gränser, utan att forskningens upp
gift i stället måste vara att se ett företag, en politisk process eller en idés 
spridning utifrån vilka nätverk som omger det man undersöker. 

Vad är det då som gör att nätverk bör uppfattas som en viktig för
klaringsfaktor i samhällsutvecklingen? Ar det inte så, kan man invända, 
att den påstått viktiga "undertexten" är just en undertext, vars bety
delse inte skall överdrivas? Att det är fråga om ett slags historiskt longue 
durée, något som alltid funnits och alltid kommer att finnas, och som 
därför inte skall tillmätas någon avgörande betydelse när det gäller 
samhällets förändring? 

32 Marceau, op. cit., kap. 7; Steniås op. cit., s. 284-289. 
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Det avgörande argumentet för att nätverkets interaktionssätt är en 
potentiellt viktigt förklaringsfaktor — även vad gäller samhällelig för
ändring - kan baseras på en insikt om dess påverkan på den enskilde 
aktörens rationalitet. Om en aktör är engagerad i ett nätverksutbyte, 
påverkas han eller hon i ett antal viktiga avseenden: 

För det första är nätverksrelationer personliga, inte bara i den 
meningen att det är fråga om relationer byggda på personlig känne
dom, utan också i den meningen att de inte gör halt vid gränsen 
mellan privat och offentligt. De spänner över en individs hela livs
spann. En tjänst i form av en rekommendation av en vän på en 
arbetsplats kan betalas tillbaka på ett otal sätt och med ett otal resur
ser: med allt från hembakt bröd till politiskt stöd. Som vi tidigare 
nämnt resulterar detta i att nätverksutbytet kan användas för att kon
vertera en kapitalform till en annan. 

För det andra är nätverksrelationer så viktiga för de flesta män
niskor att det uppstår ett behov av att reproducera dem. Människor 
är naturligtvis mer eller mindre socialt begåvade, dvs. mer eller min
dre skickliga när det gäller att använda de sociala relationerna som en 
resurs. Det finns också i de flesta sammanhang uttalade regelbrytare, 
sådana aktörer som mer eller mindre medvetet straffar ut sig genom 
att bryta mot de informella spelreglerna. Regelbrytarna måste dock 
uppskattas vara få i förhållande till antalet aktörer som accepterar reg
lerna och drar konsekvenserna av nätverkets logik. Den yttersta kon
sekvensen för de allra flesta är en beredskap att prioritera reproduk
tionen av en särskild kapitalform, socialt kapital, framför andra kapi
talformer. Vi bör dock vara medvetna om att det är just regelbrytare 
som kan skapa historisk förändring, att samhället kan förändras 
genom att vissa människor i något avseende vägrar att delta i den 
sociala reproduktionen. 

Begreppet socialt kapital är hämtat från Pierre Bourdieus författar
skap och ska därför ses i relation till andra begrepp som används av 
författaren, nämligen kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. För
delarna att arbeta med ett mångskiftande kapitalbegrepp är många. 
Liksom Mauss gåvologik överskrider begreppet socialt kapital grän
sen mellan det ekonomiska och det relationella. Det går, med en 
sådan begreppsapparat, inte att särskilja det egennyttiga ekonomiska 
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tänkandet från omsorgen om de närmaste medmänniskorna. Dessa 
två rationaliteter stöder och förstärker varandra. "Communitarism" 
och "rational choice" samsas i samma begrepp.33 

Vad betyder då socialt kapital? Begreppet kan tolkas på lite olika 
sätt. Man kan välja att tolka det mer materiellt: summan av de män
niskor en aktör har en utbytesrelation med är hans eller hennes 
sociala kapital. Man kan också göra en mer immateriell tolkning och 
tala om förbindelser eller relationer, band till andra människor. 
Gemensamt för dessa tolkningar är att det är fråga om att söka 
uppskatta den resurs som relationer kan utgöra för den enskilde. Som 
Donald Broady har påpekat är det centralt för Bourdieu att analysera 
det sociala kapitalet i ett sammanhang med andra kapitalformer: att 
analysera hur det kan konverteras till andra former av kapital genom 
olika typer av strategier.34 Det sociala kapitalet är för Bourdieu en 
kategori som behövs för att analysera hur värderandet av socialt och 
symboliskt kapital går till,35 dvs. att ge aktörernas sociala kontakter 
en egen analyskategori där deras bidrag till denna värdeskapande 
(eller värdeförstörande) process ges ett eget förklaringsvärde. 

Det är knappast en slump att begreppet socialt kapital är myntat av 
en antropologiskt skolad forskare. Den mer handfasta synen på 
socialt kapital som "summan av antalet människor en individ/familj 
har en utbytesrelation med", eller annorlunda uttryckt, summan av 
antalet människor en individ innehar vissa rättigheter i, får stöd 
i antropologiska analyser av sådana samhällen där makt och resurser 
fortfarande till övervägande del fördelas utanför det demokratiska 
systemet. Det är sådana system som den amerikanske statsvetaren 
Arnold Heidenheimer kallar klientsamhällen eller familje baserade sam
hällen, till skillnad från vårt västerländska medborgarsamhälle,36 Den 
amerikanska antropologen Carolyn Bledsoe, som bygger sin analys på 
studier av Kpelle i Liberia, använder ett begrepp för att beskriva ett 

33 En kritik mot isärhållandet av de två kan återfinnas I Mary Douglas, How Institutions 
Think, London 1987, kap. 2. 
34 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, Stockholm 1990, s. 177—178. 
35 Ibid. 
36 Arnold Heidenheimer refererad i Staffan Andersson, Hederlighetens pris — en ESO-rapport 
om korruption, Ds 1999:62, s. 49—50. Begreppen är översatta från engelska. 
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sådant system som väl harmonierar med socialt kapital, nämligen 
wealth-in-people system?1 Med detta menar Bledsoe att samhället är 
iippbyggt på en gemensam överenskommelse om att investeringar 
i människor och rättigheter i människor (framför allt äldre mäns 
investeringar i och rättigheter till yngre män och kvinnor) är det som 
bestämmer hur makt och resurser fördelas. Det sociala kapitalet är 
nyckeln till makt och rikedom. I det samhälle Bledsoe analyserar har 
detta system stöd av hävdvunna och ännu praktiserade regleringar 
framför allt av rättigheterna till kvinnors arbete och sexualitet. Några 
sådana informella men ändå allmänt accepterade rättighetssystem 
finns det inte i Västeuropa av idag. Formella institutioner har större 
betydelse i västeuropeiska samhällen, och beroendet av informella 
institutioner är därför lägre. Men man kan, för att sätta begreppet 
socialt kapital i dess rätta sammanhang, kanske tänka på begreppet 
som ett redskap för att analysera informella rättighetssystem i det 
västerländska samhället, skapade genom investeringar i människors 
lojalitet. Sådana rättigheter till människors lojalitet, vänskap, hjälp, 
kanske till och med till deras definition av vad som är sant eller falskt, 
har inga egentliga regler utan uppfattas allmänt i termer av "så här 
gör man". De uppfattas och tolkas emotionellt eller moraliskt, i de 
fall de över huvud taget genomgår medveten reflektion. 

Det viktigaste sociala kapital som individen äger är i de flesta fall 
den egna familjen. Även om samhällets institutionalisering gjort 
familjen och hushållet mindre viktiga för individen, något som 
brukar benämnas individualiseringen av det moderna samhället, 
utgör familjen för de flesta människor det sociala kapital man startar 
med, och som sedan förändras, utvidgas och krymper, genom livet. 
Om vi går tillbaka till det svenska samhället före industrialiseringen 
är detta än mer sant. Både på en övergripande ideologisk nivå och på 
en praxisnivå var hushållet och släkten grunden i ett system som 
erkände det sociala kapitalets betydelse, och som organiserade sam
hället i enlighet med denna kunskap. Den av Hilding Pleijel disku
terade Hustavlan kan ses som ett uttryck för den västeuropeiska 
motsvarigheten till the wealth-in-people system, dvs. med vår tolkning 

37 Carolyn Bledsoe, Women andMarriage in Kpelle Society, Stanford 1980, s. 48. 
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som ett uttryck för ett normsystem som organiserade rättigheter till 
människor och människors lojalitet och arbetskraft, och som gjorde 
detta med hushållet som grund.38 I praktiken skapade detta norm
system, tillsammans med bristen på samhälleliga institutioner, en situa
tion som för de allra flesta individer måste ha givit upphov till 
behovet att genom det egna handlandet reproducera det sociala kapi
talet. Utan socialförsäkringssystem var exempelvis det ekonomiska 
beroendet av den egna familjen mycket stort. Familjen fungerade 
som skyddsnät, buffert, skapare av individens rykte och namn. Kun
skap om en individs släktförhållanden gjorde hans eller hennes hand
lingssätt lättare att förutsäga, och underlättade därmed tillit mellan 
individer.39 

I det moderna samhället har människor valmöjligheter, i den 
meningen att de inte är totalt beroende av sitt sociala kapital för över
levnad. Samtidigt är det ett misstag att bortse från familjens och släk
tens betydelse för hur individens livsspann kommer att te sig. I stor 
utsträckning reproducerar sig samhället fortfarande familjevis. Detta 
har visats inte minst genom Pierre Bourdieus forskning om hur 
rekryteringen till elitskikten i Frankrike går till.40 En liknande studie 
har gjorts av Jane Marceau gällande det europeiska toppskiktet av 
verkställande direktörer och andra befattningshavare i näringslivets 
elit.41 Släkten är fortfarande den viktigaste resursen inom de högre 
samhällsskikten. Släktnamnet spelar roll. Medlemsskapet i en släkt 
utgör en väsentlig del av den habitus individen bär på.42 Detta kan få 
konsekvenser på ett nationellt eller till och med internationellt plan. 
Att vara en "wallenbergare" är något särskilt i Sverige. Men släkt
namnet kan också vara av betydelse regionalt eller lokalt, inom andra 
grupper än eliten. I vissa delar av Dalarna ställer man som en av de 

38 Beträffande hushållet som bas för samhällets organisation, se Hilding Pleijel, Hustavlans 
värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, Stockholm 1970, s. 30—52. 
39 Hasselberg 1998, op. cit., s. 214—216. 
40 Pierre Bourdieu, The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Cambridge 1996. 
41 Marceau, op. cit. 
42 Beträffande innebörden av begreppet habitus i Pierre Bourdieus forskning, se Broady, 
op. cit., s. 225-233. 
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första frågorna till en främling: vems är du?43 Man vill alltså veta till 
vem eller till vilken familj främlingen hör, för att därmed kunna pla
cera in personen på den egna kartan. 

43 Ett tack till fil. dr Linda Oja som delgivit Ylva Hasselberg denna kunskap byggd på 
erfarenheter från en exkursion i Dalarna 1987. 
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Fält och sociala nätverk — 
så förhåller de sig till varandra1 

Håkan Gunneriusson 

Att sociala nätverk och kulturella fält överhuvudtaget kom att utgöra 
ett forskningsområde för mig handlar om vetenskaplig prövning. För 
ett antal år sedan fördjupade jag mig i Thomas Kuhns teorier om para-
digm inom naturvetenskapen. Min vilja att använda hans teori på 
andra områden, främst för analys av humanistisk forskning, var stark. 
Detta trots att det finns åsikter, inte minst från teoretikern själv, om 
att hans teori inte kunde/borde användas till annat än vad empiriskt var 
avsett från början. Oavsett huruvida teorin gick att använda för huma
nistisk forskning eller ej, var det perspektiv som teorin gav inte helt 
tillfredställande för mina undersökningar. Kuhns perspektiv är täm
ligen utilitaristiskt och menar att vetenskapen förbättras allt eftersom 
andra behov uppstår och att felaktigheter i tidigare vetenskaplig dogm 
uppenbaras allt eftersom den kumulativa forskningsprocessen pågår. 

Intresset att undersöka utomvetenskapliga förutsättningar för 
vetenskapens utveckling fördjupades efter denna första kontakt med 
vetenskapsanalys. Vid kontakt med forskare som betonade de sociala 
nätverkens betydelse inom främst den ekonomiska sfären inspirerades 
jag till att se sociala nätverk som betydelsefulla även i akademiska 
sammanhang. Jag experimenterade med att låta det aktörsstyrda nät
verksperspektivet förklara vad det är som driver den akademiska verk
samheten i en viss riktning, under vissa förhållanden. Frågan som 
reste sig var varför vetenskapsmännen agerade efter motiv som inte 
alltid gynnade vetenskapen i sig? Det var då jag fördjupade mig 
i Pierre Bourdieus tankar om symboliskt kapital. Det fanns således 
vissa värden som vetenskapsmännen strävade efter att identifieras 

1 Delar av resonemanget i denna artikel är hämtat ur Håkan Gunneriusson, Det historiska 
fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957, Uppsala 2002. Diskussionen om 
relationen mellan sociala nätverk och fält är i föreliggande text betydligt fördjupad. 
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med. Detta kapital hade ett specifikt värde i det specifika samman
hang som den akademiska världen utgjorde. Denna värld kan identi
fieras som ett fält i Bourdieus mening, ett fält som han också har 
undersökt. 

Nätverksperspektivet gav en förhöjd mening åt Pierre Bourdieus 
teori om kulturella fält. De sociala nätverken gav tillgång till den 
praktik som aktörerna brukade för att nå framgång på det akade
miska fältet. Med dessa två teoretiska modeller sammantagna erhölls 
en förklaringsmodell för hur sociala nätverk fungerar, samtidigt som 
det fältteoretiska perspektivet gav en mening till varför dessa strider 
mellan sociala nätverk ägde rum. 

En aktör disponerar alltid minst två strategiska resurser, som sam
spelar för att uppnå de uppsatta målen: symboliskt kapital av något 
slag samt socialt kapital. Det är relationen mellan dessa båda som 
kommer att utredas i föreliggande text. De båda kapitalformerna är 
var för sig relaterade till två begrepp: kulturella fält (symboliskt kapi
tal, som ger symboliska relationer) och sociala nätverk (socialt kapi
tal, som ger personliga relationer).2 Det är på sin plats att fastslå att 
de båda kapitalformerna inte representerar två olika medvetna tillvä
gagångssätt för aktören. Det är snarare så att aktörens habitus avgör 
eventuella strategival redan innan valet formulerats som en medveten 
fråga för aktören.3 Generellt sett samlar sig båda typerna av kapital 
hos en aktör som är framgångsrik på ett fält. De två kapitalformerna 
kan generera varandra och är båda betydelsefulla såvida en aktör skall 
uppnå konsekrerande makt på sitt fält.4 Socialt och symboliskt kapi
tal är att betrakta som två former av maktresurser som hämtar stöd 
hos varandra. De kan ackumulera varandra ömsesidigt, utan att 
något av dem förbrukas. I denna text utreds inte kapitalformerna 
i sig, det är relationen dem emellan som står i centrum. Därför hän
visar jag till Donald Broadys artikel i denna bok för en utförlig defi
nition av de båda kapitalformerna. Jag väljer här att diskutera den 

2 Kulturellt kapital är en bred undergrupp av det symboliska kapitalet. 
3 Om habitus, se även Donald Broadys artikel i denna bok. 
4 Konsekrerande makt är en term som Pierre Bourdieu använder. Det innebär i korthet 
att en aktör blivit så inflytelserik på ett fält att denne blott genom att hävda att något på 
fältet är bra eller dåligt direkt kan påverka värdet av den/det som utpekas. 

33 



mest kapitaltäta delen av ett fält, eliten; det vill säga de som har makt; 
de som har förmåga och vilja att påverka andra. 

Tidigare har jag snuddat vid begreppet habitus, det bör förklaras 
innan vi går vidare. Habitus är ett begrepp som jämfört med kapital 
avser att fånga mer grundläggande egenskaper hos aktören.5 Habitus 
representerar förutsättningen för en aktörs sätt att vara, och det styr 
aktörens värderingar - som huvudsakligen är medvetna och baseras på 
vad aktören tidigare upplevt: betydelsefulla upplevelser och engage
mang, men inte minst på den sociala miljö som aktören befunnit sig i.6 

Habitus är det protokoll enligt vilket en aktör har sin handlingsfrihet, 
och som bestämmer de strategier som står till buds: "aktören gör exakt 
det han skall göra - 'det enda rätta' som man säger - utan att ens 
behöva veta vad han gör. Han är varken en automat eller en rationell 
kalkylator".7 Habitus påverkar inte bara aktörens egna val, utan även 
andras beslut i de fall då aktörens habitus är en faktor. Habitus kan 
vara det urvalskriterium som fäller utslaget vid tillsättandet av en tjänst 
och stundom i högre grad än professionella meriter. Sett ur denna 
aspekt kan habitus även gälla som en typ av kapital i vissa situationer.8 

Vilken är då det sociala kapitalets drivkraft? Det är en kapitalform 
som saknar den stora fördel som det symboliska kapitalet har genom 
dess förmåga att utöva makt utan aktörens eget agerande, och på perso
ner som aktören aldrig träffat. Ett enkelt svar på frågan är att socialt 
kapital är gångbart överallt där människor interagerar. Socialt kapital är 
som påpekats också grunden för sociala nätverk. Styrkan hos det soci
ala kapitalet kan således återfinnas i sociala nätverk. Sociala nätverk 
infiltrerar alltid organisationsformer såsom marknader och hierarkier. 

Den stora fördelen med sociala nätverk är att de fungerar väl i situa
tioner där aktören har liten kontroll. Avsaknad av kunskap är avsaknad 
av kontroll (med "kontroll" avses både ren kunskap om faktiska 

5 För en schematisk framställning av habitus, se: Pierre Bourdieu, Distinction. A Social 
Critique of the JudgementofTaste, Harvard 1984, s. 171. 
6 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory ofPractice, Cambridge 1977, s. 72. 
7 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella. En antologi. Eslöv 1992, s. 32. Se även 
Bourdieu, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, Cambridge 1993, 
s. 59. 
8 Pierre Bourdieu, The Rules of art. Genesis and structure of the Literary Field, Cambridge 
1996b, s. 179. 
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förhållanden, men också förmåga att ingripa i ett skeende). I sådana 
situationer är sociala nätverk framgångsrika emedan de bygger på tilllit 
som i sin tur ersätter kontroll.9 

Tillit å sin sida byggs på ett gåvoutbyte. En tillitsskapande hand
ling har den egenskapen att det inte går att kräva av aktören att 
denne skall utföra handlingen. Aktören framstår i stället som väl
menande. Den som dragit fördel av den välmenande handlingen står 
i tacksamhetsskuld till den förre, och en beständig relation har upp
stått.10 För att använda Marcel Mauss ord: "Den som mottar 
föremålet tar det i sin hand. Han inte bara erkänner att han mottagit 
det, utan inser att han själv är "köpt", till dess att han har betalt 
saken".11 Tillit har den specifika egenskapen att den försvagas och 
slutligen försvinner om den inte används. Omvänt förstärks tilliten 
om den nyttjas (till skillnad från att den utnyttjas). 

Hur kommer det sig att nätverksaktörer sluter sig samman i just de 
grupperingar som de gör? Sker det slumpmässigt eller kanske genom 
ren utilitarism? Att i ett nätverk inkorporera vilka aktörer som helst, 
som visat sig framgångsrika på fältet, är inte fruktbart. Ett fungerande 
socialt nätverk, vars incitament är tillit, bildas inte på sådant sätt. 

För att lita på en aktör måste man sätta sin tillit till denne. Ett 
något tautologiskt uttryck, men häri ligger emellertid en del av pro
blemet: för att komma i en reciprok tillitssituation till någon, är det 
av vikt att man initialt hyser tillit till den andre aktören.12 Inves
teringarna är till att börja med små, men initiativtagaren till utbytet 
torde ändå bedöma företaget som fruktbart.13 

9 Niklas Luhmann, Trust and Power. Two Works, Chichester 1979, s. 24 ff. 
10 Ibid., s. 43 ff. 
11 Marcel Mauss, Gåvan, Lund 1997, s. 72, se även s. 60. Mauss anser att det inte bara är 
föremål som det går att idka utbyte med, även tjänster, politik och religion tar han upp 
som fullvärdiga bytesartiklar. Ibid. s. 28. Även om Mauss behandlar andra samhällen än 
de västerländska moderna är de mekanismer han beskriver allmänmänskliga, se Samuel 
Noah Eisenstadt, Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of 
Trust in Society. Cambridge 1984, s. 36. 
12 Luhmann, op. cit., s. 42. 
13 Peter Blau, Exchange and Power in Social Life, New Brunswick 1986, s. 98. Blau har 
identifierat problemet med det initiala utbytet, men löser det inte på ett tillfredsställande 
sätt. Användandet av habitus som analytisk förklaring ger ett mer hållbart resonemang än 
den kortsiktiga och för aktören medvetet utilitaristiska modell som Blau presenterar. 
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Vilket är då det grundläggande bindemedlet i ett socialt nätverk? 
Pierre Bourdieu hävdar att det krävs närhet i habitus mellan aktörer 
för att de skall känna gemenskap.14 Det är denna habitus som är 
grunden för ett socialt nätverk. Aktörerna bör således ha vissa grund
läggande erfarenheter och värderingar gemensamma för att nätverket 

skall fungera väl. 

Skillnaden mellan ett fält och ett socialt nätverk är avsevärd: fältet 
beskriver ett antal positioners relativa förhållande till varandra medan 
nätverket beskriver kvalitativa sociala relationer. Om man så önskar 
kan man tala i termer av makro- och mikroperspektiv, men distink
tionen spänner även över relationen formellt - informellt. Fältets reg
ler är informella (i likhet med den logik som gäller inom sociala nät
verk), men de är allmänt accepterade av aktörerna och därmed på sitt 
sätt formaliserade. Vad ett fält är har förklarats i Broadys bidrag till 
denna bok. Men fältets utformning styrs också av den forskare som 
använder begreppet som metodologiskt verktyg. Fältet bör givetvis 
avgränsas så att det blir relevant för undersökningen. Ett fält kan 
definieras så brett som eller så smalt som Det historievetenskapliga fäl

tet, eller till och med ännu smalare. Ett fält definieras genom att iden
tifiera de vinster som står att vinna på det. Vad är då fältets specifika 
intressen, insatser (legitima kapitalformer) och avgränsningar? Svaren 
på dessa frågor utgörs av faktorer som bara den som formats för att 
agera på fältet till fullo kan uppfatta, med andra ord en person som 
bland annat har lämplig habitus. Fältets specifika egenskaper och 
lagar är det som gör att man kan tala om ett fält. Om forskaren inser 
dessa fältets egenskaper kan en bild av fältet ges.15 

Ett socialt nätverks agenda kan påverka ett fält med nätverkets 
egna lagar, aktörerna kan ju vara delvis desamma. Normerna för nät
verket behöver inte vara legitima sett ur fältets perspektiv. Nätverkets 
logik behöver varken vara formell eller formaliserad genom allmän 

14 Pierre Bourdieu, Homo academicus, Stockholm/Stehag 1996a, s. 179. Se även Vilfredo 
Pareto, The Rise and Fall of Elites. An Application ofTheoretical Sociology; New Brunswick 
1991, s. 94, där det hävdas att stämningar i atmosfären är det som genererar tillit. Det är 
ett vetenskapligt omognare uttryckssätt än Bourdieus, men ändå i linje med habitus-
begreppet. 
15 Bourdieu, 1992, s. 41. 
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acceptans av fältets aktörer - den är helt informell.16 Nätverkets korta 
räckvidd men kvalitativa styrka är en olikhet i förhållande till fältet. 
Sociala nätverk bygger som sagt på tillit mellan de i nätverket 
invigda; det bygger på nära kontakter och samstämmighet på ett dju
pare plan utövad i exkluderande sociala miljöer. Nätverket är inte sär
skilt känsligt för maktformernas fluktuationer på fältet och däri ligger 
en kvalitativ styrka hos nätverket: det är stabilt och konserverande. 

För att nå ut till exempelvis näringsliv, politiker eller alla dispute
rade läroverkslektorer, måste man vara framgångsrik på det fält där 
man verkar. Man strävar efter att skapa opinion och då räcker det 
inte med att enbart besitta goda kontakter, att agera nätverksmässigt. 
En aktör är av naturen begränsad till ett fåtal kvalitativt goda kontak
ter, man kan inte känna hur många personer som helst. Om skill
naden som åskådliggjorts ovan kan hållas för sann, kan även påståen
det gälla att samma handlingar på fältet å ena sidan och nätverket å 
den andra värderas olika högt. 

På ett fält finns ett stort antal olika aktörer, (på ett akademiskt fält 
finns exempelvis: forskare, forskningsfinansiärer, publicister, universi
tetspolitiker och kulturelit). Flertalet av de inflytelserika aktörerna — 
som ofta är för många för att känna personligen — måste erkänna att 
aktören besitter något som på fältet erkänns som värdefullt, formella 
positioner är ett exempel. Om detta inte görs saknas medel för aktö
ren att agera på fältet, aktörens har ringa symboliska kapital. Det gäl
ler således att övertyga en delvis ansiktslös massa om ens egna företrä
den. Häri ligger en viktig skillnad mellan fält och sociala nätverk. 
I sociala nätverk är det tillräckligt att nätverket bekräftar sig självt 
inför sig självt. Ett bredare erkännande än så — vilket alltid är det 
eftersträvansvärda på fältet — kan vara direkt skadligt för nätverket, 
som fungerar mer friktionsfritt i det dolda. Tilläggas bör att det ovan
stående inte avser ett motsatsförhållande mellan fältet och nätverket, 
men väl en dualism. Delningen kommer sig av att det symboliska 
kapitalet, som värderas på fältet, alltid äger legitimitet om det kallas 

16 För resonemang om den minskande skillnaden mellan formellt och informellt i väster
ländska samhällen, se: Barbara Misztal, Informality. Social Theory and Contemporary Practice, 
London 2000, s. 43 ff. 
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symboliskt kapital. Om det inte anses legitimt av aktörerna på det 
specifika fältet, är det inte heller symboliskt kapital. Det är legitimi
teten som gör att eliten kan utöva makt genom symboliskt kapital 
utan att aktören själv är aktiv. Däremot måste aktören initialt prestera 
något för att erhålla exempelvis en akademisk titel, men titelns värde 
är inte direkt avhängig aktörens individuella prestation. Det kan 
exempelvis vara frågan om att investera pengar i ett forskningslabora
torium vid ett universitet och därmed erhålla en hedersdoktorstitel. 

Fältteorin ger en struktur till den empiri som undersöks och åskåd
liggör dess dynamik. Kan man med fältteori också förklara varför 
vissa individer lyckas hålla sig kvar i maktposition, trots att de enligt 
densamma skulle ha problem att hävda sig? Eller varför andra inte 
lyckats trots att fältets förändringar erbjuder dem goda förutsätt
ningar? Nej, detta kan inte fältteorin förklara, åtminstone inte utan 
modifikationer. Anomalier har inget utrymme i en rent fältteoretisk 
förklaringsmodell, som är gränsande till schematisk och något utilita-
ristisk. En grupps uppstigande till makten låter sig förklaras med fält
teori, likaså en annan grupps nedgång. Men hur agerar aktörerna 
i denna omvärderingarnas situation, och varför upphör inte en grupp 
att reproducera sig, trots att fältlogiken menar att de borde försvinna? 
Fältteorins svar, att de lägger om sina strategier inom gränserna för 
sin habitus — med den eventuella effekten att de inte blir särskilt väl 
disponerade för den miljö de verkar i (hysteresiseffekt) — är inte helt 
tillfredsställande. Även om ovanstående påstående kan hållas för rim
ligt, är det empiriskt svårt sätta fingret på aktörernas faktiska age
rande utan verktyg avsedda för att användas i kvalitativa mikro
studier, med särskild betoning på mikrostudier, det är här de sociala 
nätverken kommer in. 

De på fältet aktiva sociala nätverkens grundläggande värderingar, 
deras kollektiva habitus, är avgörande för fältets framtida utformning. 
Om fältets dominerande nätverk består av kapitalstarka aktörer med 
sina huvudsakliga intressen vid sidan av fältet, kommer fältet att utfor
mas på ett osjälvständigt sätt (heteronomt) gentemot dessa intressen. 
Vanliga exempel är politiska eller ekonomiska intressen. En typisk 
motsättning är den mellan aktörer inriktade på forskning och veten
skapliga insatser å ena sidan och å den andra sidan aktörer som strävar 

38 



efter samhällelig makt inom den allmänna kulturella ordningen.17 

Gråzoner förekommer också, exempelvis aktörer som inriktar sig på 
att reproducera det vetenskapliga fältets sociala ordning; detta utan 
att ta vederbörlig hänsyn till om den vetenskap som produceras inom 
den sociala ordningen följt med i fältets utveckling eller ej. 

En aktör som är invigd i ett socialt elitistiskt nätverk, och som vill 
skaffa sig inflytande på ett fält, måste hävda sig. Att hävda sig inom ett 
fält är dubbelt, särskilt vid beaktande av nätverksaspekten. Fältet är 
offentligt, det är inte en sluten miljö: man måste erkännas av både de 
som inkluderas och av de som exkluderas i fältets elitskikt. Med ordet 
"erkännas" menas här inte att man godkänns som en sympatisör eller 
liknande. Så kan vara fallet, men det är i sådana fall ett specialfall av 
"erkännande". Vad som avses är att man av andra aktörer på fältet 
betraktas som just en aktör på Fältet, kanske som en motbild eller kan
ske som en förebild, men det viktiga är att man betraktas som en del av 
Fältet. Om detta inte är fallet, värdesätts inte heller de kapitalformer 
man innehar. Exempelvis är kvacksalvare utdefinierade från ett 
"helande" fält av läkare och av konventionella institutioner som exem
pelvis sjukhus. Faktum är att själva ordet kvacksalvare är ett ord som är 
laddat med exklusion. Ett annat exempel är professionella historikers 
syn på amatörhembygdsforskare eller släktforskare. Dessa betraktas inte 
som Historiker av de professionella historikerna (det vill säga av de aka
demiska historikerna som har tolkningsrätt på det historisk fältet). 

Fältets elit 
I korthet definierar jag eliten som de som dominerar ett fält— eliten har 
makt. Noteras bör att när begreppet elit används på det sätt som jag 
gör här, är eliten fältspecifik. Det är sålunda inte tal om en allmän 
samhällets elit, även om det existerar en sådan elit parallellt med fältens. 

Här ovan likställs begreppet dominans mer eller mindre med 
begreppet makt, vilket hålls för att vara axiomatiskt. Makt definieras 
härmed som förmåga (förmåga avser både den egna positionen och 
grundläggande personliga förutsättningar som kapital och habitus) 
och vilja (här i dubbel betydelse, både i betydelsen det medvetna 

17 Bourdieu, 1996a, s. 106. 
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valet att handla, men också i den fundamentala betydelsen att 
aktören överhuvudtaget erkänner, vill erkänna, fältets regler - fältets 
doxa för att tala med Bourdieus termer) att utöva auktoritet över 
fältet, att utöva inflytande över vilka värderingar som är de rätta.18 

Fullständig makt över ett fält är problematisk för den som har mak
ten eftersom det föreligger uppenbara svårigheter, att motivera den 
typen av makt som legitim. Fullständig makt är också sällan elitens 
mål. Åtminstone inte om eliten vill framstå som legitim. Målet är 

snarare starkt inflytande (återigen en fråga om dominans) inom dess 
egen intressesfär.19 Den fullständiga makten är alltför naken för att 
vara effektiv, den kan alltför lätt skapa motreaktioner. Detta anta
gande gäller främst för moderna samhällen. I äldre samhällen kan 
socialt kapital eller till och med våld förefalla legitimt. Makt är inte 
fullkomlig i sig själv, den måste rättfärdigas på något vis eftersom 
makten åtminstone måste synas vara legitim.20 Eliten måste alltid 
definieras utifrån vilken makt de i det empiriska materialet verkar ha; 
lika lite som man kan översätta Pierre Bourdieus teorier direkt till 
svenska förhållanden kan man säga att eliten alltid ser ut på ett 
bestämt sätt.21 Att definiera en elit som de dominerande på faltet är 
dock en tillräckligt allmän och avgränsad definition för att vara rele
vant vid de flesta undersökningar. 

En förklaring till att en gruppering, en elit, lyckas dominera fältet 
kan sammanhänga med gruppens flexibilitet eller tidpunkten för for-
mering av gruppens värderingar. Orsaker till förändringar på fältet 
och gruppers avancemang, kan låta sig spåras i skillnaden mellan 
intellektuella gruppers ideologiska dogm och hur väl denna dogm 
överensstämmer med stämningar som för stunden dominerar i sam
hället. Att ha värderingar som inte överensstämmer med fältets blir 
i längden en belastning för den grupp som bär värderingarna, oavsett 
om de betraktas som fältets elit eller ej. Om värderingarna därtill inte 

18 Jämför Max Webers maktdefinition: Max Web er, Economy and Society. An Outline of 
Interpretive Sociology, Berkeley 1978, s. 926. Webers definition skiljer sig något från defi
nitionen ovan, men inte i någon högre grad emedan tanketraditionen är densamma. 
19 Thomas Burton Bottomore, Elites and Society, London, 1964, s. 70. 
20 Bourdieu, The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Cambridge 1996c, s. 265. 
21 Se även C. Wright Mills, The Power Elite, New York 1956, s. 58 f. 
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är flexibla på grund av att gruppens sociala förankring hindrar den 
från att ändra kurs, är det endast en tidsfråga innan de faller i onåd. 
En nybildad grupp som skapar sina värderingar efter sin samtids 
behöver inte vara flexibel, de åtnjuter dock fördelar så länge fältets 
värderingar inte förändras. För att en grupp skall ha förutsättningar 
för att överleva på fältet krävs det flexibilitet av den. De får inte, som 
grupp betraktat, vara låsta vid vissa värderingar, något som inte är 
ovanligt om gruppen är homogent socialt rekryterad. Sociologen Karl 
Mannheim beskriver en klasslös intellektuell elit, en socialt obunden 
intelligentia, som är i takt med samhällets värderingar och som hålls 
samman genom sin utbildning.22 Eliten i fråga är i dessa fall inte tidi
gare förankrad i den sociala miljö där den verkar. Den är med andra 
ord inte hämmad av normer som riskerar att komma i otakt med 
samhället, den har förutsättningar för anpassning. 

Vid omfattande samhällsomvandlingar ändras maktformerna på 
ett allmänt plan i samhället. Vilken effekt får det på ett fält? Då fältet 
inte är oberoende av samhället kommer det delvis att förändras, fram
förallt dess heteronoma delar. De delar av fältet som påverkas är helt 
enkelt de delar som bygger på maktformer beroende av samhället i 
stort. Exempelvis innebär historikernas fall från den allmänna intellek
tuella parnassen att de historiker/aktörer som investerat i allmänna 
intellektuella aktiviteter dras med i fallet, samtidigt som övriga histori
ker inser (medvetet eller ej) att en strategi inriktad på det intellektuella 
fältet i stort inte är fruktbar. Forskningspolitik är det tydligaste exem
plet på hur samhället kan förändra fältet. Själva ordet forskningspolitik 
fångar det heteronoma element som tydligt finns på det vetenskapliga 
fältet. Samhälleliga värderingar som ligger inbäddade i forskningen är 
den faktor som starkast medverkar till att forskningsresultat inom 
samhällsvetenskaper upp- alternativt nedvärderas. 

22 Karl Mannheim, Ideology and Utopia. London 1968, s. 136 ff. Mannheim ser politiska 
idéer som sprungna ur en viss klass. Han hävdar vidare att idéerna huvudsakligen föds när 
klassen hotas. Det är ett sätt att komma ur en situation där man socialt är trängd uppifrån 
och nedifrån. Han ser på idéutvecklingen som syntetisk. För min egen del föredrar jag 
begrepp med lägre abstraktionsgrad än exempelvis klass eller stånd. Begreppet elit, eller 
aktörsbegreppet, har lägre abstraktionsgrad och ligger närmare empirin. Det senare 
begreppet far en vettig avgränsning om man samtidigt använder fältbegreppet: en aktör 
inom ett givet fält. 
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Det sociala kapitalets varierande grad av legitimitet 
Sociala nätverk består av socialt kapital, en kapitalform som inte har 
en självklar legitimitet på alla fält. Här bör sägas att socialt kapital i sig 
kan generera symboliskt kapital. Om aktören på något sätt lyckas göra 
klart för sin omgivning att denne besitter socialt kapital av värde, kan 
dessa kontakter anta symboliska proportioner. Till exempel kan ett 
deklarerande av att man är bekant med de mest framstående aktörerna 
på fältet höja ens egen status, man erhåller symboliskt kapital. Detta 
sätt att betrakta det sociala kapitalet har inget att göra med sociala rela
tioner, eller med kvaliteten på ett socialt nätverk eller ens tillit mellan 
aktörer. Det är snarare så att det handlar om antaganden (befogade 
eller ej) att en aktör har socialt kapital - ett subjekts betraktande av ett 
objekt. Det sociala kapitalet omvandlas då i betraktarens ögon till 
aktörens symboliska kapital. Naturligtvis sker omvandlingen utan att 
den sociala relationen till vännen förbrukas; den faktiska relationen 
består ändå. Socialt kapital — bestående av personliga relationer mellan 
aktörer som hyser tillit till varandra och står i samförstånd till varandra 
— är nyttigt genom sin förmåga att påverka specifika aktörers agerande 
på fältet. Man kan något truistiskt formulera det som att vänner hjäl
per varandra, annars vore de inte vänner. 

Med tiden sker det förändringar på ett socialt fält. Maktförskjut
ningar och omvärderingar av olika kapitalformer är något som hör 
till fältets vanliga utveckling. Några generella regler för legitimitets
förändringar, sett över tid, av det sociala kapitalet kan inte låta sig 
göras annat än genom empiriska undersökningar. Vad som emellertid 
bör hållas i åtanke är att ju mindre utvecklat ett samhälle är, desto 
färre former av symboliskt kapital finns det. Man kan därför anta att 
tidigmoderna samhällen — men även än tidigare samhällen — var mer 
beroende av socialt kapital i förhållande till det symboliska. Något 
som kan ha påverkat det sociala kapitalets legitimitet positivt.23 

Det gäller för de flesta utvecklade fält, att en aktörs ansträngningar 
inom ett socialt nätverk inte bör vara allmänt kända på fältet. 
Ansträngningarna bör vara kända enbart av aktörer inom nätverket. 

23 Martin Åberg, "Sociala nätverk - kontinuitet och förändring", Nätverk i historisk 
forskning - metafor, metod eller teori?, red. Peter Aronsson, et al., Växjö 1999, s. 292. 
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Att exempelvis under hand ge en favör åt någon är inget man vinner 
prestige med på ett akademiskt fält - handlingen betraktas som illegi
tim om den kommer till allmän kännedom. Favören bör överhuvud
taget inte komma till fältets kännedom; om så skulle ske riskerar 
resultatet att bli en förlust av kapital för de inblandade. En personlig 
favör är på detta fält inte en legitimt kapitalalstrande handling. 

Det är däremot viktigt att minnas att dylika illegitima favörer fak
tiskt kan tvättas, de kan anta en legitim skepnad. Det kan gå till 
enligt följande: En aktör som vunnit kapital inom nätverket åtnjuter 
ett erkännande från övriga aktörer inom nätverket. Om de associ
erade nätverksaktörerna är aktiva inom samma fält som den ovan 
nämnde aktören, kommer denne även att få ett officiellt erkännande 
av vänligt inställda nätverksaktörer. Det officiella erkännandet för
medlas i ordalag och framförallt symboler som är legitima på fältet, 
och den ursprungliga på fältet illegitima kapitalgenereringen nämns 
icke. Man kan med andra ord vinna kapital på fältet för handlingar 
vars egentliga natur fältet inte närmare känner. En aktör på ett kultu
rellt fält där övriga aktörer saknar insyn i hans nätverk kan — om han 
gynnas av nätverksaktörer med en stark ställning på fältet — erhålla en 
våg av respekt, positiva omdömen i utlåtanden och recensioner, goda 
tjänstetillfällen, samt även bli allmänt omtalad som en ideal typisk 
representant för fältet. Nätverket uppskattar den gynnande hand
lingen i sig och om den som erhållit favören i sin tur erkänner sin 
skuld, leder det till att nätverket förtätas. För att visa att det sociala 
kapitalets legitimitet kan variera från fält till fält, kommer två exem
pel på denna variation att ges: näringslivet och akademien. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det sociala kapitalet kan ha legi
timitetssvårigheter på ett fält. Svårigheterna varierar i olika hög grad, 
beroende av det undersökta fältets specifika regler.24 Skillnaden mel
lan olika fält rörande det sociala kapitalets legitimitet kan variera 
i hög grad. Jämför exempelvis ett akademiskt fält och ett näringslivs
fält. Ett näringslivsfält erkänner det sociala kapitalets legitimitet på 
fältet i långt högre grad än vad ett akademiskt fält gör. 

24 För mer om olika fälts regler: Donald Broady (red.), Kulturens falt. En antologi, Göte
borg 1998. 
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Näringslivet 

I fallet med ett näringslivsfält verkar acceptansen av socialt kapital som 
öppet maktmedel vara tämligen likartat över tid, en viss lagbundenhet 
kan därmed spåras. Det sociala kapitalets öppna användande går att 
spåra från 1600-talets skeppsbroadel, över 1800-talets bruksherrar till 
1940-talets industri elit.25 Men även i förlängningen till dagens makt
havare som, vid försvar/legitimering av sina löner, öppet kan deklarera 
att deras personligen enskilt viktigaste egenskap är en inflytelserik 
bekantskapskrets. 

I undersökningen av industriledareliten under 1940-talet bör man 
notera att där behandlas främst ett nätverksagerande med socialt 
kapital som främsta resurs. Aktörerna är dock noga med att inte öppet 
agera nätverksmässigt, emedan de agerar utanför näringslivsfältets 
råmärken. De agerade på det politiska fältet, där näringslivselitens 
göranden inte var legitimt. 

Här bör nämnas att starka nätverk ibland har en tendens att låta 
nätverkets logik gälla på fältet. Det kan ske när aktörerna känner sig 
relativt ohotade, de upplever sitt sociala kapital som legitimt på fältet. 
Detta riskerar att strida mot fältets logik, där det inte är eftersträvans
värt att inneha den svårlegitimerade fullständiga makten. Bättre är att 
ha stark men begränsad makt och dölja sig i fältets mängd bland 
övriga aktörer. De nätverk som inom ett fält helt öppet stödjer sig på 
sitt sociala kapital och inte bryr sig om en legitimering löper risk att 
hamna i en svår situation. Många förtroendekriser där näringslivs
aktörer (men även akademiker och politiker) varit inblandade kan 
vid en undersökning härledas från att en stark grupp, ett nätverk, har 
ignorerat fältets logik och istället öppet agerat i enlighet med nät
verkets logik. Alternativt att aktörer inom ett fält agerar på ett fält 
vars regler de inte följer. Detta kan vara fallet när någon aktör inom 
näringslivet har sagt något som uppfattas som ett snedsteg. I dagens 

25 Leos Miiller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A Comparative Study of 
Early-Modern EntrepreneurialBehaviour, Uppsala 1998; Ylva Hasselberg, Ylva, Den sociala 
ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804—1856, Uppsala 1998; Niklas Stenlås, 
Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och opinions
bildning 1940—1949, Lund 1998. 
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samhälle återfinns detta beteende främst inom näringslivseliten.26 

Den ekonomiska eliten är för närvarande stark och försöker (oftast 
omedvetet) föra över sitt eget fälts regler till andra fält; ett exempel på 
en sådan överförd regel är den liberala acceptansen av nätverks
agerande. 

Akademien 

Socialt kapital måste för att fungera väl användas i det dolda på ett 
akademiskt fält. En aktör som erhåller en bättre position på ett sådant 
fält, därför att denne disponerar 'rätt' socialt kapital, får svårigheter att 
legitimera sin position. Det symboliska kapitalet däremot är erkänt av 
alla på fältet och därför normerande. Sålunda kan ingen positions
förbättring på ett akademiskt fält legitimeras med socialt kapital. En 
hänvisning måste således göras till det symboliska kapital som inte 
härrör ur det sociala kapitalet.27 Sakkunnigutlåtanden är ett exempel 
på hur socialt kapital kan omvandlas till symboliskt kapital. I dessa 
framhålls den sökandes professionella meriter, men att den sak
kunnige skulle kunna påverkas av en eventuell social relation till den 
sökande nämns inte alls. Överhuvudtaget problematiseras inte den 
sociala aspekten. Sakkunnigutlåtandet betraktas som en objektiv vär
dering av den sökandes symboliska kapital: 

Endast en hel mängd monografier skulle göra det möjligt för oss att få grepp 
om den logik som styr det utbyte då universitetsfolk inträder som medlem
mar i disputationernas betygskommittéer (den som ber en annan att delta 
i betygskommittén för en avhandling som den förstnämnde har varit hand
ledare för förbinder sig i tysthet att själv ställa upp i motsvarande situation 
och inträder alltså i en cykel av fortsatta utbyten) [ ] Det är säkert detta 
som gör att logiken för maktackumulering får formen av en härva av förplik
telser som alstrar förpliktelser, av en fortgående maktackumulation som drar 
till sig supplikanter — vilket ger upphov till ytterligare makt.28 

26 För mer om denna tendens, se: Pierre Bourdieu, Moteld. Texter mot nyliberalismens 
utbredning, Stockholm/Stehag 1999. 
27 Exempelvis kan en aktör, via sitt sociala kapital, fa ett erbjudande om att erhålla en viss 
tjänst. Den som kommer med erbjudandet kan modifiera tjänsten så att den skräddarsys 
efter aktörens symboliska kapital (exempelvis en snäv akademisk specialisering). Med 
detta kan utnämningen motiveras utifrån symboliskt kapital. 
28 Bourdieu, 1996a, s. 126. 
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Att bryta mot denna logik skulle vara ett ifrågasättande av systemets 
legitimitet. Detta ifrågasättande skulle i sin tur vara ett brott mot fäl
tets regler. Illusionen av att aktörerna kan agera utifrån en formell 
objektivitet måste upprätthållas till varje pris, det hör till fältets regler. 

Således kan det konstateras en legitim positionsförbättring går via en 
stor mängd symboliskt kapital - formellt eller reellt eller en kombina

tion därav. Den nya positionen ger aktören än mer symboliskt kapital, 
som senare kan ge ytterligare positionsförbättringar. Informellt sett 
kan dock en positionsförbättring erhållas genom att aktören innehar 
rätt socialt kapital, det vill säga rätt sorts kontakter. Som nämnts ovan 
kan aktören inte vinna legitimitet genom att hänvisa till sitt sociala 
kapital, aktören behöver således en viss mängd symboliskt kapital 
i grunden för att kunna legitimera positionsförbättringen. 

Aktören måste således uppfylla de symboliska minimikraven som 
fältet ställer på innehavaren av positionen. Vad som är optimum

normer — det vill säga det som är absolut mest önskvärt när det gäller 
typ av symboliskt kapital — för innehav av en position är vanligtvis en 
tolkningsfråga som det inte råder konsensus kring.29 För en aktör 
som vinner positioner genom sitt sociala kapital, är det därför till
räckligt att ha sitt befintliga (eventuellt ansett som bristfälliga) sym
boliska kapital att stödja sig på. Ett ifrågasättande av en aktörs posi
tion leder sällan till något avgörande resultat såvida denne uppfyller 
de formella minimikraven för innehav av positionen. Olika faktorer 
vägs mot varandra och det skall mycket till för att ett beslut om 
exempelvis professorstillsättning skall rivas upp. På detta sätt kan 
socialt kapital generera symboliskt kapital (via positionsförbätt
ringar), men det sker aldrig öppet på ett akademiskt fält utan alltid 
med ett symboliskt kapital som legitimt skäl. Om manövern skulle 
genomföras klumpigt leder det till att investerat kapital av alla former 
kan förbrukas i processen. Detta är att betrakta som ett misslyckande 
eftersom socialt och symboliskt kapital som regel inte skall förbrukas 
när de används. 

29 För en utredning av begreppen minimikrav och optimumnormer, se: Rolf Torstendahl, 
"Reglerade minimikrav och optimumnormer", Den kritiske analyse. Festskrift til Ottar 
Dahl på 70-årsdagen den 5- januar 1994, (red.) Sivert Langholm, Oslo 1994, s. 43 ff. 
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Om man jämför ett akademiskt fält med näringslivet, finner man 

att det sociala kapitalet i det förra fallet var ett betydligt mer illegitimt 

medel att bygga en maktposition på. Det symboliska kapitalet behövs 

i akademikernas fall således i högre grad för att legitimera det sociala 

kapitalet.30 Därmed inte sagt att socialt kapital inte skulle användas 

på ett akademiskt fält, det gör det. Det behöver dock understöd av 

symboliskt kapital i någon form, särskilt om det används som makt

instrument. 

Sociala nätverk vid framgång på fältet 
Hur påverkar framgång på fältet relationen mellan nätverk och fält, 
sett ur aktörens perspektiv? En förbättring av en aktörs position på 

fältet skulle sannolikt kunna leda till att gamla nätverk blir ineffektiva. 
Det gamla nätverket besitter måhända inte de kontakter eller 

kvaliteter som aktören i sin nya förbättrade roll kräver.31 Vad händer 

då med nätverket, överges det till förmån för ett annat och mer ända

målsenligt? Som svar på denna empiriska fråga kan bara hypoteser 
resas. Men om frågan betraktas i enlighet med det teoretiska ram
verket blir svaret nej. Sociala nätverk överges ogärna eftersom nät

verken är beroende av tillit mellan aktörerna, vilket i sin tur reducerar 

möjligheterna för en enskild aktör att agera utilitaristiskt. Jag har tidi

gare nämnt att gåvologiken är en del av nätverket och att den förstär

ker tilllit och sociala relationer. Aktören är bunden vid sitt gamla nät
verk genom tillit, det gör att ytterligare incitament för gåvoinstitutio

nens användande uppstår. I fallet med en förbättrad position på fältet 

ökar således incitamentet för gåvoinstitutionen ytterligare. Aktören är 

fången i den struktur som nätverket utgör, och om man inte kan byta 

ut kontakten — utan att svika tillit — framstår det som rimligt att man 
förbättrar kontaktens position. Gåvoutbytet fortskrider på det sättet 

30 Håkan Gunneriusson, "En lyckad disputation", Nätverk i historisk forskning — metafor, 
metod eller teori?, red. Peter Aronsson et al., Växjö 1999, s. 275 ff. 
31 För att ge ett allmänt exempel: en dylik positionsförändring kan vara att man från att 
ha varit lektor/docent i Lund blir professor i Uppsala eller Stockholm. 
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med fortsatt förtätade band. I tidigmoderna samhällen kan fenomenet 
ses tydligt. 

Det man skall ha i åtanke är att aktören agerar efter sin habitus, 
inte efter kortsiktiga vinster — även om sådana kan uppstå både med 
och utan aktörens avsikt. Skillnaden mellan fältet och nätverket 
framstår här klart, det senare kräver individens engagemang: man 
kan inte utöva makt genom symboler om man agerar i ett nätverk. 
Vidare präglas nätverk/socialt kapital av en brist på legitimitet, när 
man behandlar moderna västerländska samhällens akademiska sfärer, 
i motsats till symboliskt kapital som är symboliskt just genom att det 
de facto är legitimt. Det symboliska kapitalets avsaknad av legitimitet 
leder dock till att nätverksaktörerna disponerar ett redskap som de 
kan använda för att följa sina egna normsystem, normsystem som 
inte sällan avviker från det som är gångbart på fältet. 
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Nätverk och fält 
Donald Broady 

För snart tio år sedan stötte jag på ett problem. Å ena sidan var jag 

övertygad om att Bourdieus fältbegrepp är ett brukbart redskap, å 

andra sidan upptäckte jag allt fler sammanhang där det inte räcker till. 

Ett sätt att hantera problemet är att kombinera analyser av fält med 

analyser av nätverk. Om den möjligheten handlar den här uppsatsen.1 

Hösten 1992 publicerade Pierre Bourdieu Les regles de Vart som 
fortfarande i dag är den mest genomförda demonstrationen av hur 

studier av kulturella fält kan gå till.2 Boken hade förberetts under 

trettio års tid. Under sextio- och sjuttiotalet ledde Bourdieu ett semi

narium vid École normale supériere, rue d'Ulm, om 1800-talets 
konst och litteratur. Under sina första år vid College de France på 

åttiotalet ägnade han åtskilliga av sina föreläsningar åt konstens och 

litteraturens fält. Många medarbetare och studenter har bidragit till 

detta stora arbete varav brottstycken publicerats i talrika artiklar.3 

Begreppet kulturellt fält var således bekant långt innan den samlade 
framställningen i Les Regles de Vart men det har först under nittiotalet 

i större skala prövats som verktyg i empiriska och historiska studier 
världen över.4 

1 Uppsatsen har skrivits i anslutning till det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade 
projektet Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880— 
1920. Den bygger på "När fältbegreppet inte räcker till. Svårigheter i studiet av kvinnors 
nätverk", som var mitt bidrag till konferensen "Det vidgade rummet: kvinnors idéer, strate
gier, nätverk och nischer på väg ut i offentligheten ca 1880-1940" arrangerad av Eva 

Österberg på Bjärsjölagårds slott 10-12 maj 1999. 
2 Pierre Bourdieu, Les regles de l'art. Genése et structure du champ littéraire, Paris 1992. 
Svensk översättning Konstens regler, Stockholm/Stehag 2000. 
3 Ett antal av Bourdieus egna uppsatser — publicerade under perioden från slutet av 
sextiotalet till 1987, således förarbeten till Les Regles de Vart — samlades i engelsk översätt
ning i The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, Cambridge 1993. 
4 Donald Broady (red.), Kulturens falt, Göteborg 1998, är en antologi med bidrag av 
nordiska humanister och samhällsvetare som gör bruk av Bourdieus fältbegrepp. 
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Bourdieus bok stärkte min övertygelse att fältbegreppet är väl värt 
att prövas i studier av bland annat litteraturens, konstens, vetenska
pens och religionens värld - vilket är vad Bourdieu avser med "kultu
rella fält". Samtidigt blev det tydligt att det finns områden som på 
intressant sätt bjuder motstånd mot fältbegreppet. Det tydligaste 
exemplet var kvinnors nätverk och kotterier.5 

Fält 
Några ordförklaringar kanske behövs. Ett socialt fdlt eller, vilket är 
samma sak, ett konkurrensfdlt är ett system av relationer mellan posi
tioner besatta av människor och institutioner som strider om något för 
dem gemensamt. Jag skall nedan uppehålla mig vid vad Bourdieu med 
en något otymplig benämning kallar fälten för kulturell produktion, 
dvs. konst, litteratur, vetenskap och religion. Inom exempelvis det 
litterära fältet intages positionerna av författare, kritiker, förläggare 
och litteraturvetare och av institutioner som litterära tidskrifter, tid
ningarnas kultursidor och litteraturvetenskapliga institutioner. Stri
derna gäller hur litteratur bör skrivas och bedömas. 

5 Så här formulerade jag dilemmat: "kvinnoforskningen [har], åtminstone för mig, tydlig
gjort ett problem med Bourdieus antropologi. Jag tänker särskilt på de historiska studi
erna av intellektuella kvinnors nätverk och kotterier. I beskrivningen av sådana miljöer tar 
det ibland emot att använda den krigiska metaforik — vapenskramlet, de fientliga härarna 
som står mot varandra, bastionerna som belägras och erövras, och i stridens mitt ständigt 
dessa pretendenter vilkas enda trängtan är att besegra fursten och ta hans plats — som 
faller sig så naturlig i Bourdieus analyser av de kulturella fälten. Studierna av kvinnors 
nätverk pekar på andra sätt att leva som intellektuell, där inte 'fälteffekterna' slår lika hårt, 
där det kan vara mer angeläget att vinna väninnornas sympati än att hemföra segrar 
i bataljerna om erkännande och auktoritet. Samma fenomen kan utan tvivel observeras 
i andra sammanhang, men för ögonblicket tycks forskningen om enkönade kvinnliga 
intellektuella miljöer ha goda utsikter att bidra med ett slags korrektiv till Bourdieus 
kultursociologi. Här finns två hypoteser att välja mellan: antingen har vi nått en gräns där 
fältbegreppet inte längre duger och måste ersättas med andra verktyg, eller också präglas 
även dessa kvinnliga intellektuella nätverk av fälteffekter, dock inte med ursprung i det 
litterära, konstnärliga eller vetenskapliga fältet, utan i andra och mindre utforskade fält 
(som har att göra med, låt säga, rösträttskampen eller kvinnosaken). Båda hypoteserna är 
värda att prövas." (s. 36 i Donald Broady, "Enligt konstens alla regler", Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, nr 1 1994, s. 27—39) 
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För att ett område skall kunna analyseras som ett fält måste det 
besitta en tillräcklig grad av autonomi. Det måste vara en värld för sig. 
De som deltar i spelet är specialister. De är mer beroende av varandra, 
det vill säga av kolleger och konkurrenter, än av omvärlden. Fältet 
måste ha sina egna regler för inträde, belöningar och straff. Ifall poli
tiker, näringslivsrepresentanter eller starka publikgrupper skulle 
kunna avgöra vem som är en stor författare existerar inget självstän
digt litterärt fält i Bourdieus mening. 

Framför allt måste det finnas ett särskilt slag av tillgångar som är 
fältet egna, inom det litterära fältet sådant som renommé som för
fattare eller kritiker, rätten att bedöma litterär kvalitet och förmågan 
att ta ställning till pågående och tidigare strider inom fältet. Detta 
slags tillgångar utgör det litterära kapitalet. Den som vill vinna 
inträde i det litterära fältet måste besitta ett tillräckligt mått av litte
rärt kapital. Kraftmätningarna inom fältet rör ytterst hur det litterära 
kapitalet skall definieras och fördelas. 

Kulturella fält har inte alltid funnits. Bourdieu och hans medarbe
tare har spårat hur litteraturens och konstens fält växte fram i Frank
rike med början under 1830- och 1840-talen. Innan dess fanns inga 
sådana autonoma fält. I början av 1800-talet kunde inte författare 
och konstnärer fastställa värdet av litterära och konstnärliga verk. 
Den saken sköttes av Akademin eller av uppdragsgivarna och publi
ken. Först under loppet av 1800-talet skapade författare och konst
närer och så småningom kritiker, förläggare och gallerister sina egna 
spelregler. Den autonomi som litteraturens och konstens fält eröv
rade i Frankrike mot slutet av 1800-talet har enligt Bourdieu aldrig 
överträffats, vare sig förr eller senare. 

Här tio tumregler som kan vara till ledning för att bedöma graden 
av autonomi. Att ett fält, låt säga det litterära fältet, är autonomt 
innebär att det besitter 

• sin egen specifika art av kapital (det litterära kapitalet är det anse
ende som vissa genrer, verk, författare eller kritiker åtnjuter; detta 
kapital existerar även i förkroppsligat tillstånd, nämligen i form av 
en författares eller kritikers förmåga att handskas med litteraturens 
verkningsmedel och kännedom om tidigare och aktuella strider 
inom litteraturens fält). 
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• en grundstruktur definierad av dels en polaritet som ställer de mest 
erkända författarna och genrerna mot de ringaktade eller okända, 
dels en polaritet som ställer stora innehav av litterärt kapital mot 
små innehav. 

• ett eget "rum av möjligheter", det vill säga ett utbud av t.ex. genrer 
och verkningsmedel som står till buds för författare vid en given 
tidpunkt (ett autonomt fält har en struktur som liknar strukturen 
hos detta rum av möjligheter; det finns med andra ord dels ett soci
alt fält där ställningarna intas av olika läger bland författarna, dels 
ett homologt rum av möjligheter som inrymmer de tillgängliga 
ställningstagandena och litterära genrerna och verkningsmedlen). 

• en "omvänd ekonomi", varmed avses att deltagarna värderar det 
litterära kapitalet högt, blundar för verksamhetens materiella 
betingelser och nedvärderar försäljningssiffror och andra "världs
liga" mått på framgång (denna omvända ekonomi är mest fram
trädande i den region av av fältet där det specifika kapitalet väger 
tyngst, i det litterära fältet således den region där de renodlat litte
rära kvaliteterna är utslagsgivande). 

• egna slag av inträdeskrav, insatser i spelet, vinster (belöningen 
består främst i att vinna erkännande och anseende som författare 
eller kritiker). 

• egna trosföreställningar (som Bourdieu benämner doxd). 

• ett eget slags drivkrafter, engagemang, hängivenhet, intresse (Bour-
dieus term är illusio) som sporrar deltagarna att göra sina insatser i 
spelet. 

• egna inrättningar som hallstämplar verken och författarna (Bour-
dieus term är "konsekrationsinstanser", exempel är litteratur
kritiken, de mest välrenommerade förlagen, litteraturhistorikerna, 
akademierna). 

• en förmåga att till fältets egen logik översätta teman och diskussioner 
som importeras från omvärlden (såsom när sociala eller politiska 
frågor transformeras till frågor om litterär stil). 

• samt att man inom fältet fäster vikt vid att skriva fältets egen 
historia.6 

6 En tidigare version av tumreglerna finns i Broady (red.), 1998, s. 19 f. 
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Kapital 
Kapital är det mest centrala bland Bourdieu begrepp. Enkelt uttryckt 
är kapital symboliska och materiella tillgångar som tillmäts värde. Lit
terärt kapital är ett specifikt kapital som ackumuleras och fördelas 
inom ett eget fält, det litterära. På samma vis har konstens fält sitt spe
cifika kapital, historievetenskapen har sitt, och så vidare. 

Andra arter av kapital är inte på samma sätt bundna till avgränsade 
fält. Viktigast i moderna samhällen såsom i Frankrike eller i Sverige 
är kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. Det kulturella kapitalet 
består av tillgångar såsom kultiverat språkbruk och förtrogenhet med 
den erkända kulturen, förmågor som i Frankrike förvärvas främst i 
elitskolor. Det ekonomiska kapitalet utgörs av både materiella till
gångar och kännedom om ekonomins spelregler. Den viktigaste mot
sättningen i "vågrät" led i samhällen som det nutida franska eller 
svenska går mellan å ena sidan grupper som bygger sin ställning på 
tillgång till kulturellt kapital, å andra sidan grupper med större andel 
ekonomiska kapitaltillgångar. 

Med socialt kapital avser Bourdieu sådant som släktband, vän
skapsförbindelser och kontakter med gamla skolkamrater och med 
medlemmar av den egna kåren. 

Till sist bör nämnas det överordnade begreppet symboliskt kapital. 
En tillgång vilken som helst är verksam som symboliskt kapital i de 
sammanhang där den tillerkänns värde. Inom det litterära fältet kan 
förtrogenhet med ett esoteriskt författarskap men inte hög årsin
komst fungera som symboliskt kapital. I näringslivet är det tvärtom. 

Låt mig som exempel nämna hur vi gör bruk av kapitalbegreppet i 
en pågående studie av stockholmskvinnor som decennierna runt 
sekelskiftet 1900 skaffade sig tillträde till offentligheten.7 Vi prövar 
en s.k. prosopografisk metod i den mening som utvecklats av Bour
dieu och hans medarbetare. En prosopografisk undersökning är ett 
studium av människor som tillhör samma fält eller på annat sätt har 

7 Donald Broady, Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, 
Eva Trotzig, Annika Ullman, Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stock
holmskvinnor 1880—1920. Forskningsplan, 6juni 1998, Uppsala 1998. 
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mycket gemensamt, och för vilka så långt som möjligt samma upp

gifter samlas in om sådant som socialt ursprung, utbildningsbana, 

kapitaltillgångar och sociala och kulturella praktiker. Därmed skapas 

möjlighet att teckna "kartor" över fördelningen av egenskaper och 

kapitaltillgångar och att analysera individers och gruppers positioner 

och strategier. Resultatet blir ett slags kollektivbiografi, men inte med 

individernas levnadslopp i fokus. I stället riktas uppmärksamheten 

mot fördelningen av de tillgångar och egenskaper de besitter. Vi arbe

tar för närvarande med följande lista över egenskaper. Ambitionen är 

att information skall bli så komplett som möjlig för var och en av de 

kvinnor som ingår i undersökningen. 

• socialt ursprung (faderns, moderns och far- och morföräldrarnas 

yrke, utbildning och positioner, information om syskon och upp

växtmiljö), 

• utbildningskapital (examina etc.), 

• socialt kapital (indikatorer är umgänge under uppväxten, vistelse 

i andra familjer, inflytelserika släktingar, deltagande i informella 
nätverk, i föreningar, statliga kommittéer och stiftelser, samt rela
tioner till uppsatta representanter för samhälleliga maktcentra), 

• ekonomiskt kapital (inklusive relationer till ekonomiska gynnare), 

• intellektuellt, akademiskt och vetenskapligt kapital, 

• politiskt och religiöst kapital, 

• specifikt symboliskt kapital (dvs. erkännande, anseende eller pro
fessionell kompetens som värderas högt inom bestämda verksam
hetsområden och fält såsom kultur, utbildning, filantropi). 

Om området utgör ett socialt fält kan prosopografin ge besked om fäl

tets struktur. Om det - som i vårt fall - inte är fråga om ett fält i Bour-
dieus mening kan tillvägagångssättet ändå i bästa fall ge en uppfatt
ning om väsentliga relationer, polariteter och hierarkier. 
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Sociala nätverk, socialt kapital och kåreffekter 
Med sociala nätverk menar jag här personliga relationer mellan män
niskor som är nära förbundna med varandra.8 Skillnaden mellan sociala 
nätverk i denna mening och fält i Bourdieus mening är att ett nätverk 
består av sammankopplade personer medan ett fält är ett system av 
relationer mellan positioner. I studier av fält anlägger man ett fågel
perspektiv. Ambitionen är att synliggöra hur egenskaper och tillgångar 
är fördelade och hur striderna om dem går till. För att komma åt 
systemet av relationer mellan positioner kan det krävas att man så att 
säga blundar för de människor av kött och blod som besätter dess posi
tioner. I en studie av litteraturens fält kan det mycket väl hända att, låt 
säga, en viss sorts avantegardepoeter med liknande litterära strategier 
hamnar i samma position även om de inte alls tillhör samma kotteri 
eller ens känner varandra. I studier av sociala nätverk är syftet det mot
satta. Här gäller det att vaska fram just de personliga relationernas 
betydelse och samröret medlemmarna emellan. Det är fullt tänkbart 
att en celeber akademiledamot och en obemärkt radikal litteratör är 
nära vänner och tillhör samma nätverk trots att de besätter diametralt 
motsatta positioner inom det litterära fältet. 

Socialt kapital är det bland Bourdieus begrepp som kommer när
mast begreppet socialt nätverk.9 Med socialt kapital avser Bourdieu 

8 Det finns många andra betydelser hos ordet nätverk. Inom matematiken eller datalogin 
är nätverksteori en specialitet. Många samhällsvetare har inspirerats av Manuel Castells 
nätverksbegrepp, som bara har ordet gemensamt med vad jag här menar med socialt nät
verk. Castells intresserar sig för system där det som händer i en nod, låt säga hos finans
analytiker i New York, får omedelbara effekter för det som händer i en annan nod, kanske 
i Tokyo; se särskilt Manuel Castells, The Information Age, Economy, Society and Culture. 
Volume I. The Rise of the Network Society, Oxford 1996. Bland historiker förekommer 
kvantitativt inriktade studier av nätverk (se flera bidrag i Nätverk i historisk forskning — 
metafor, metod eller teori?, red. Peter Aronsson et al. Rapporter från Växjö universitet 
Humaniora nr 1 1999) som, eftersom syftet är att finna mönster i fördelningar av egen
skaper, har mer förbindelse med fält i Bourdieus mening än med vad jag här benämner 
nätverk. Bland dem som studerar nätverk i den mening som jag använder, dvs. nära per
sonliga relationer mellan människor, finns de historiker från Uppsala som medverkar 
i detta häfte av Opuscula Historica Upsaliensia: Håkan Gunneriusson, Ylva Hasselberg, 
Leos Muller och Niklas Stenlås. 
9 Den följande framställningen om det sociala kapitalet bygger på sidorna 177—179 
i Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus sociologi och den historiska 
epistemologin, Stockholm, 2 uppl. 1991. Det finns andra betydelser av termen socialt 
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grovt sagt "förbindelser", exempelvis släktrelationer, vänskapsband 

eller det slag av stöd som före detta elever vid samma elitskola eller 
medlemmar av samma yrkeskår gärna ger varandra.10 Men det sociala 
kapitalet är mer än bara detta slags förbindelser. Det sociala kapitalet är 
"den ständigt potentiellt mobiliserbara summan av de kapital av olika 
arter som innehas av varje medlem av gruppen".11 Bourdieu tänker 
sig således att individerna i en grupp (familjen, släkten, alumni från 
samma elitskola etc.) var och en på sitt håll intager positioner, acku
mulerar kulturellt, ekonomiskt och annat kapital och knyter kontak
ter, vilket allt tillsammantaget utgör ett särskilt slags tillgångar, det 
sociala kapitalet, som gruppens alla medlemmar kan dra fördel av. Ett 
återkommande tema i hans utbildningssociologiska undersökningar 
är att en högt skattad examen i sig inte garanterar en fortsatt socialt 
lyckosam livsbana12 - yrkeskarriären och andra sociala framgångar 
förutsätter att stöd från släkt, studiekamrater, vänner eller gynnare 

kan uppbådas vid behov. Detsamma gäller för framgångar inom eko
nomins maktfält13 (i vårt eget land utgjorde Refaat El-Sayeds öde en 
nästan övertydlig illustration). Det sociala kapitalet utgör således en art 
av kapital som inte helt och hållet låter sig återföras till andra kapital-

kapital än Bourdieus. En helt annan innebörd har på senare år vunnit spridning tack vare 
Robert D. Putnam, som med socialt kapital avser ett kitt - nämligen normsystemet 
i lokalsamhället och särskilt det lokala organisationslivet - som håller samman hela sam
hällsordningen och kan förklara ekonomisk tillväxt, se bl.a. Bowling Alone. The Collapse 
and Revival of American Community, New York 2000, sv. övers. Den ensamme bowlaren. 
Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse, Stockholm 2001. 
10 Den enda text som Bourdieu helt ägnat åt det sociala kapitalet är ett par sidor under 
rubriken "Le capital social. Notes provisoires", Actes de la recherche en sciences sociales, 

vol. VI, n° 31, janvier 1980, s. 2 f. I övrigt är hans analyser av det sociala kapitalet spridda 
i redovisningarna av skilda undersökningar, se särskilt s. 27 i Pierre Bourdieu och Moni-
que de Saint Martin, "Le patronat", Actes de la recherche en sciences sociales, vol. IV, n° 20-
21, mars-avril 1978, s. 3-82, jämte flera andra studier som återutgavs i Bourdieus La 
noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris 1989. En klargörande precisering av 
begreppet finns på sidorna 55-57 i Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris 1980. 
11 Bourdieu 1989, s. 399. 
12 Se t.ex. Bourdieu och de Saint Martin 1987, s. 17 och 27; Bourdieu 1989, s. 235 f. 
13 Bourdieu (1989, s. 516) inledde en genomgång av personuppsättningen i bl.a. styrel
serna för franska storföretag med att konstatera: "de finansiella förbindelserna (exempelvis 
mellan banker och de företag där dessa har aktieinnehav eller vilka de beviljar stora kredi
ter) är nästan alltid dubblerade av personliga förbindelser". 
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arter (kulturellt eller ekonomiskt kapital eller mer specifika arter som 
utbildningskapital, konstnärligt kapital etc.) men som kan bidra till 
att förklara varför dessa övriga tillgångar ger en viss utdelning.14 

Lika litet som Bourdieus övriga nyckelbegrepp får det sociala kapi
talet uppfattas som en etikett på givna empiriska fenomen. En första 
intuitiv förståelse av begreppet socialt kapital hämtar med nödvän
dighet näring ur vardagstänkandets föreställningar om vänskaps
relationernas eller familjebandens betydelse. Och visst kan begreppet 
socialt kapital användas för att registrera fenomen vi redan tror oss 
känna till, såsom vänskapskorruptionens och svågerpolitikens roll 
i kulturlivet eller politiken, men Bourdieu och hans medarbetare har 
framför allt intresserat sig för hur det sociala kapitalet förmedlas och 
ackumuleras15 och hur det samspelar med andra kapitalarter. Det 
sociala kapitalet är avgörande när exempelvis utbildningskapital kon
verteras till ekonomiskt kapital - vilket kan ske när en examen 
påverkar lön och anställningsförmåner eller när en ung akademiker 
med goda utsikter till universitetskarriär gifter in sig i en ekonomiskt 
bemedlad familj.16 Vidare ger Bourdieus utbildningssociologi exem
pel på hur begreppet socialt kapital kan användas som ett redskap 
inte bara för att undersöka individers eller gruppers tillgångar utan 
även för studiet av relationer mellan institutioner. Ett lärosäte som 
rekryterar elever ur uppsatta familjer eller vars före detta elever 
bekläder framskjutna positioner besitter socialt kapital som adderas 
till dess rent "skolmässiga" anseende.17 

14 Jfr Bourdieu 1989, s. 418. 
15 Sociologerna Michel Pin5on och Monique Pin9on-Charlot har i Dans les beaux quarti-
ers, Paris 1989, och en rad senare arbeten behandlat den allra översta parisiska börds- och 
penningaristokratins speciella sätt att förmedla och ackumulera socialt kapital. I den 
nämnda bokens tionde kapitel analyseras den hårt reglerade form för ungdomarnas um
gänge som kallas rallyes (en serie fester och andra aktiviteter med syftet att låta pojkarna och 
flickorna möta lämpliga giftermålskandidater och, minst lika viktigt, att förhindra att de 
faller för olämpliga dito). Det elfte kapitlet handlar om de mest exklusiva societetssällskapen. 
16 Bourdieus lärjunge historikern Christophe Charle anlade detta perspektiv på Durk-
heims giftermål, se "Le beau mariage d'Émile Durkheim", Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. X, n° 55, novembre 1984, s. 45-49. 
17 Se s. 8 et passim i Pierre Bourdieu, "Variations & invariants. Éléments pour une histoire 
structurale du champ des grandes écoles", Actes de la recherche en sciences sociales, vol. XIII, 
n° 70, novembre 1987, s. 3—30; Bourdieu 1989, s. 235 f., 257-259, 319 et passim. 
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Andra exempel på konverteringsstrategier som kräver socialt kapi
tal är när bördsaristokratin utnyttjade sitt namn, sina anor och sin 
belevenhet för att tillskansa sig mer tidsenliga tillgångar i utbildn
ingsväsendet eller i affärslivet.18 Inte minst har Bourdieu betonat det 
arbete som allt detta kräver. I hans medarbetares - särskilt Monique 
de Saint Martins samt Michel Pin^ons och Monique Pin^on-Charlots 
- studier av det franska societetslivet framträder detta som ett tids-
och kostnadskrävande investeringsarbete och minst av allt som en 
drönartillvaro. 

Det sociala kapitalet är vid första påseende ett begrepp som låter 
oss ringa in tillgångar i stil med ett anrikt släktnamn eller ett väl 
utbyggt kontaktnät. För Bourdieu är dock människors praktiker och 
föreställningar viktigare än sådana fixa tillgångar. Begreppet socialt 
kapital är ett redskap med vars hjälp ett forskningsobjekt som inte är 
omedelbart givet låter sig konstrueras: ett särskilt slag av ekonomi 
med egna mekanismer för överförande, investering, ackumulering 
och konvertering av tillgångar, en ekonomi som skiljer sig från de 
kulturella eller de i gängse mening ekonomiska tillgångarnas eko
nomi men som gör dessa andra ekonomier mer begripliga. 

Dessutom är det sociala kapitalet i likhet med andra kapitalarter 
ett begrepp som riktar sökarljuset mot relationen mellan tillgångar 
å ena sidan och föreställningarna om samma tillgångar å den andra. 
Ett socialt kapital existerar och är verksamt om och blott om tillgång
arna (ett efternamn, tillhörigheten till en släkt, en kår etc.) låter sig 
omsättas i något som tillerkännes värde. Att blott klassificera och 
mäta tillgångarna vore oförenligt med Bourdieus metod. Hans kart
läggning av tillgångarna är alltid förenad med ett studium av de soci
ala kraftmätningar som lett fram till att uppfattningen segrat att som
liga tillgångar är mer värda än andra. 

Ytterligare en skillnad mellan socialt nätverk så som begreppet van
ligen används och Bourdieus begrepp socialt kapital, är att man bru
kar förutsätta att utbytena i nätverk bygger på tillit och ömsesidighet. 
Termen socialt kapital har vidsträcktare användning och kan avse 

18 Monique de Saint Martin har i en rad arbeten ägnat intresse åt hur bördsaristokratin 
konverterar "adelskapital" (capital nobiliairé) till exempelvis finansiella tillgångar eller 
utbildningstitlar. Se t.ex. Monique de Saint Martin, L'espace de la noblesse, Paris 1993. 
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ganska assymetriska relationer mellan människor. När Anna Ahl-
ström, en av de första kvinnliga filosofie doktorerna, skulle starta sitt 
privatläroverk i Stockholm hänvisade hon i annonsen i Post- och 
Inrikes Tidningar 1902 som referenser till ett antal professorer och 
doktorer som varit hennes lärare eller bekanta under studietiden vid 
Uppsala universitet.19 För att få utdelning på sitt akademiska kapital 
utnyttjade hon således det sociala kapital hon ackumulerat men det 
vore för mycket sagt att samtliga dessa herrar tillhörde Anna Ahl-
ströms nätverk. 

Till sist några ord om ännu ett av Bourdieus begrepp som jag tror 
kan tjäna som inspiration i undersökningar av nätverk. Jag tänker på 
"kår" jämte anslutande begrepp såsom "kåranda" och "kåreffekt".20 

Exempel på inflytelserika kårer i Frankrike är jurister, ämbetsmän, 
universitetsprofessorer, väg- och vatteningenjörer. En kår odlar en 
gemensam anda (esprit de corps) och har oftast utbildat sig vid samma 
slag av elitskolor. På sätt och vis är det fråga om stora sociala nätverk 
eller snarare konglomerat av sådana, men nätverk kan (ofta med för
del) verka i det fördolda medan kårernas ställning och inflytande 
förutsätter att de är synnerligen synliga och att deras benämning — 
t.ex. "jurister" - är respektinjagande och så allmänt bekant så att man 
kan tala om dem. 

Bourdieu hävdar att kårernas verkan (effet de corps) inte låter sig 
utforskas med de redskap han brukar använda i studiet av sociala fält 
och det sociala rummet. Det är nog så. Om man samlar in och 
kategoriserar indikatorer på kapital och andra tillgångar och egen
skaper för att rita översiktskartorna över fälten eller det sociala rum
met, måste man skapa variabler som duger till att karaktärisera alla 

19 S. 35 i Donald Broady och Annika Ullman, '"Ständigt var man i farten med att grunda 
och stifta. Om fält, offentligheter och nätverk vid sekelskiftet 1900", Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, nr 2 2001, s. 27-46. En mer utförlig behandling kommer i Annika Ullman, 
Stiftarinnegenerationen. Med fokus pä Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström, 
Stockholmia förlag, Stockholm, under utgivn. 2002. 
20 De mest utförliga analyserna av kårernas betydelse i det franska samhället återfinns i 
det stora arbetet La noblesse d'Etat, 1989. Bourdieu hade berört saken också i några tidi
gare uppsatser, se särskilt den kondenserade notisen "Effet de champ et effet de corps", 
Actes de la recherche en sciences sociales, vol. XI, n° 59, septembre 1985, s. 73, där flera av 
de refererade tankegångarna återfinns. 
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eller många bland individerna. Då missar man åtskilligt som karaktä

riserar kårens medlemmar: vänskaps- och släktskapsband, tillhörighet 

till särskilda klubbar och sammanslutningar, föreningar av före detta 

elever från samma elitskolor, etc. Ännu viktigare är att kåreffekterna 
inte kan reduceras till effekter av de sociala positioner som medlem
marna besätter. Kåren skänker en kollektiv identitet åt sina medlem

mar. Den skapar och återskapar en samhörighetskänsla och en vilja 

att försvara hela kårens intressen, goda namn och anseende. Det är 

lätt att förstå Bourdieus tanke. För att begripa hur en grupp jurister 
agerar räcker det inte med att hänvisa till individernas habitus och 

kapitalinnehav eller deras hemvist inom en viss fraktion av den domi
nerande klassen och deras yrkesmässiga ställning och placering i den 
eller andra rättsinstansen. Vi måste dessutom förstå effekterna av 

deras förankring i juristkåren. 

Man kan uttrycka saken så att kårerna stör logiken hos det sociala 
rummet och fälten. Därför behöver kartläggningen av klasserna och 

klassfraktionerna eller positionerna inom de sociala fälten komplet

teras med undersökningar av kårernas verkningar. Bourdieu har 

lanserat hypotesen att kåreffekterna betyder mer ju högre upp i sam

hällshierarkin man kommer, medan de sociala klassernas effekter spe

lar större roll längre ned i hierarkin. Inom de fält där en kår har stort 
inflytande kan intresset av att slå vakt om kårens enighet och ställ
ning fungera som konkurrensbegränsning. Vi kan inte räkna med att 
ett sådant fält uppvisar det slags struktur som Bourdieu påvisat hos 
mer renodlade kulturella fält, låt säga konstens, litteraturens eller 
vetenskapens, där de interna kamperna är mer skoningslösa och den 
gemensamma "kollektiva identiteten" mindre påträngande. Även om 
de stora kårerna inte alls har samma ställning i Sverige som i Frank

rike finns även hos oss kårer med särskilda utbildningsgångar och en 

kollektiv identitet som kan sätta fältets logik ur spel. Ett tydligt 
exempel är diplomatins fält med dess speciella utbildningsvägar (För
svarets tolkskola etc.) och karriärgångar och välutvecklade kåranda. 
Andra exempel kan vara juristerna, civilekonomerna och läkarna som 
i någon mån utgör kårer som förhindrar att juridiken, ekonomin och 
medicinen fungerar som renodlade konkurrensfält. 
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Även om kårer och sociala nätverk inte är alldeles samma sak, kan 
- mutatis mutandis - själva tanken om störningar i fältens logik 
hjälpa oss att förstå hur nätverken fungerar. Tätt tvinnade personliga 
band mellan individer kan störa kampen om det specifika kapitalet. 
Med andra ord: nätverkets logik — utbytesrelationerna, värnandet av 
den ömsesidiga tilliten, kravet att bistå vännerna och bekämpa de 
gemensamma fienderna — kan tränga undan den mer "anonyma" fält
logiken. Detta är ett tema i Håkan Gunneriussons pågående avhand
lingsarbete om det svenska historievetenskapliga fältet 1920-1957, 
där han spårar kollisioner mellan fältlogik och nätverkslogik. När en 
professur skulle tillsättas eller när det skulle avgöras vem som borde 
anmäla vem i vilken tidskrift kunde det inträffa att nätverkslogiken 
tog över. Därmed saboterades kampen om det specifika kapitalet, det 
vill säga kampen om hur historievetenskap bör bedrivas och värderas. 
Avgörande blev i stället vem som hade goda personliga förbindelser 
med vem. Men som Gunneriusson visar var historikernas fält jäm
förelsevis autonomt. Fältlogiken var jämförelsevis stark. Kollegernas 
straff drabbar den som på ett alltför iögonenfallande vis negligerade 
de vetenskapliga spelreglerna i avsikt att vinna favörer åt det egna 
nätverket. 

Några svårigheter i studiet av kvinnors nätverk 
För mig var det två erfarenheter som ledde fram till insikten att fält
begreppet inte räcker till. 

För det första pågick för tio år sedan inom vår forskningsgrupp ett 
antal projekt och avhandlingsarbeten som, trots att de främst berörde 
senare tidsperioder och i de flesta fall inledningsvis inte fäste särskild 
vikt vid de kvinnliga aktörerna, efter hand kom att uppmärksamma 
somliga kretsar av kvinnor kring sekelskiftet som haft en enastående 
betydelse för den utveckling som skulle följa. Anmärkningsvärt är att 
åtskilliga bland dem var verksamma på så många skilda fronter sam
tidigt. Vare sig vi studerade flickskolor, folkskoleseminarier, sjuk
sköterskornas organisering, hälsovård och hygienpolitik, textilslöjd, 
umgängeslivet i salongerna, litteraturkritiken, musikunderundervis-
ningen eller kvinnorättskampen påträffades ständigt samma kvinnor 
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i arkivmaterialet. För att förstå betingelserna för deras insatser och 
strategier räckte det inte med att kartlägga de olika fält i Bourdieus 
mening som för hundra år sedan var på väg att växa fram i Sverige 
(litteraturen, vården, politiken, filantropin, etc.). Fälten i Bourdieus 
mening är avskilda hierarkiserade världar, där varje fält definieras av 
sin egen art av "fältspecifikt kapital", och undersökningar av sådana 
fält brukar ta fasta på hur grupper och individer samlar på sig till
gångar som ger dem tillträde till olika slags positioner inom fälten 
och hur de fördelar sig på olika läger som bekämpar varandra. 
Pionjärkvinnorna var verksamma inom flera fält samtidig eller i sam
manhang som inte alls liknade fält, och deras strategier föreföll sällan 
följa något slags kapitalmaximeringsmodell. Deras insatser skedde 
i hög grad inom ramen för ett kollektivt företag, begripligt endast om 
man tar hänsyn till de nätverk och vänskapsband som förenade dem. 
Denna insikt blev senare utgångspunkt för ett mer omfattande 
forskningsprogram21 där vi, med en avgränsning till Stockholm, fort
satt samla material om dessa kvinnor som tillhörde samma kulturellt 
och intellektuellt livaktiga borgerlighet. De var väninnor eller kon
kurrenter och deras vägar korsades oupphörligen i sällskapslivet och 
vid kulturella evenemang, i föreningar och sammanslutningar och 
i yrkeslivet. När vi ritade kartor över var de bodde förstod vi att de 
ofta måste ha passerat varandras portar i kvarteren kring Humle
gården. Deras pigor träffades nog i mjölkbutiken. 

För det andra upptäckte jag att att det redan förekom åtskillig 
forskning om kön och genus — sådana perspektiv hade varit ganska 
frånvarande i våra egna undersökningar - som tycktes bekräfta att 
fältbegreppet inte räcker till i studier av kvinnors kotterier och nät
verk. Lärorikt var när jag i april 1993 av Birgitta Holm inbjöds av 
kommentera en rad uppsatser tillkomna inom ramen för projektet 
"Kotterier och kön. Kulturella nätverk och den skapande processen" 
vid Centrum för kvinnoforskning i Uppsala. Här fick jag inblick 
i pågående forskning som lyfte fram kvinnor som varit verksamma 
inom litteraturens eller universitetsvärldens fält men vilkas insatser 
verkade svåra att förstå med hjälp av fältteorins verktyg. Tag som 

21 Se forskningsplanen Formeringför offentlighet (Broady et al., 1998). 
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exempel en huvudperson i Anna Nordenstams avhandlingsarbete, 
Hilma Borelius, den första kvinna i Sverige som erövrade docent
kompetens i estetik (i Lund 1910). Hilma Borelius föreföll med 
många mått mätt lämpad att ingå i den krets som skulle sätta sin prä
gel på universitetsämnena litteraturhistoria och konsthistoria. Så blev 
det inte. Som student och senare som forskare och akademisk lärare 
hamnade hon snett i förhållande till sina studiekamrater, kolleger och 
överordnade. Hon togs inte alltid på allvar och blev förbisprungen av 
yngre män.22 

Det låter sig sägas att det berodde på att Hilma Borelius var 
kvinna, men då konstaterar man bara att hon saknade vissa tillgångar 
som krävdes i konkurrensen. Man säger enbart något om vad som 
felades henne, inget om vad hon själv hade eller gjorde. Att hon 
inledningsvis avvisade sin professors förslag till avhandlingsämne och 
i stället försökte följa en jämnårig vänninnas råd23, kan tolkas som att 
hon var oförmögen eller ovillig att följa det akademiska spelets regler, 
men vittnar också om vad hennes nätverk betydde. Väninnan var inte 
vem som helst utan Lydia Wahlström, ledargestalt, mentor och bikt
mor för många inom den första generationen universitetsutbildade 
svenska kvinnor. 

Att fältbegreppet duger något till även i dylika fall är uppenbart. 
Hilma Borelius belägenhet låter sig delvis förklaras med hänvisning 
till mekanismerna inom det svenska akademiska fältet och det lunden
siska subfältet. "Ortodoxa" Bourdieu-inspirerade analyser av kulturella 
fält ger besked om den dominans som underordnade — i vetenska
pens, litteraturens och konstens historia inte sällan kvinnliga — förfat
tare och konstnärer, verk och genrer utsätts för. Fältbegreppet kan i 
fall som dessa hjälpa oss att förstå hur verken mottagits och bedömts 

22 En version av Anna Nordenstams uppsats till seminariet vid Centrum för kvinnoforsk
ning i Uppsala den 28 april 1993 publicerades som "Hilma Borelius - först på fältet", 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1 1994, s. 49—55; omarbetad version "Hilma Borelius — 
pionjär på fältet", s. 255-271 i Broady (red.), 1998. Avhandlingen lades fram i Göteborg 
våren 2001, senare publicerad som Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 
1850-1930, Stockholm/Stehag 2001. 
23 Erik Wrangel föreslog att Hilma Borelius skulle behandla Schillers inflytande på den 
svenska litteraturen. Lydia Wahlström föreslog en avhandling om Geijers ungdomsår. Se 
Nordenstam 1994, s. 49 f.; 1998, s. 258 f.; 2001, s. 156 f. 
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men duger dåligt till att förklara tillkomsten eller upphovskvinnornas 
relationer till varandra och till omvärlden. De fält som låter sig kon
strueras med Bourdieus verktyg är dominansstrukturer. Genom att 
utforska kapitalarternas fördelning och hierarkierna och polariteterna 
lär vi känna de gemensamma villkor som gäller för alla som vid ett 
givet tillfälle befolkar fältet. Även om de har olika förutsättningar 
inträder de i en redan på förhand strukturerad värld till vilken de är 
tvungna att förhålla sig. Däremot ger studier av fältets struktur föga 
upplysningar om hur i sammanhanget perifera grupper fungerar 
internt. Ett studium av de framväxande litteraturhistoriska och jour
nalistiska fälten för hundra år sedan torde förklara ganska mycket av 
Fredrik Bööks bana, men ger mindre ledning när vi vill förstå hur 
Hilma Borelius bar sig åt. 

Ett sätt att hantera problemet är att hålla fast vid Bourdieus fält
teori och pröva hypotesen att Hilma Borelius och hennes förtrognas 
strategier låter sig förklaras av att de var verksamma inom andra slags 
fält än dem som Bourdieu och hans medarbetare och lärjungar stude
rat. Deras insatser gällde inte enbart, och ens främst, akademiska, 
konstnärliga eller journalistiska fält utan fält där sådant som kvinno
saken eller rösträttsfrågan stod på spel. Under förutsättning att vi för
mår visa att dessa sist nämnda områden fungerar som fält i Bourdieus 
mening, kan de välkända verktygen för fältanalyser utnyttjas fullt ut. 
Genom att utforska kapitalfördelningar och dominansförhållanden, 
hierarkier och polariteter inom dessa kvinnosaksfält kan vi hoppas på 
förklaringar till att pionjärkvinnorna utvecklade strategier som inte 
förefaller anpassade till exempelvis det akademiska eller journalistiska 
fältet. 

Anna Nordenstams nyss publicerade avhandling tyder på att detta 
tillvägagångssätt inte är särskilt fruktbärande i Hilma Borelius fall. 
Nordenstam visar att Hilma Borelius skilj de noga mellan de 
påfallande konventionella investeringar hon företog vid universitetet 
och sina insatser inom det område som Nordenstam kallar "det 
kvinnokulturella".24 Å ena sidan anpassade Hilma Borelius sig till 

24 Anna Nordenstam 2001, s. 183 ff. använder benämningen "det kvinnokulturella fäl
tet" men det hon undersöker är inte ett fält i Bourdieus mening utan nätverket kring 
Fredrika-Bremer-förbundets tidskrifter Dagny och Hertha. 
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rådande konjunkturer i sina litteraturhistoriska arbeten och i sin 
lärargärning vid Lunds universitet, å andra sidan skrev hon om 
kvinnliga författare i Dagny och Hertha. För henne tycks således uni
versitetets litteraturvetenskap och kvinnosaken ha framstått som två 
från varandra separerade marknader som krävde vitt skilda slag av 
investeringar.25 Därför förefaller den nämnda hypotesen inte särskilt 
fruktbar: Hilma Borelius investeringar och strategier inom det aka
demiska fältet bottnade nog inte i ohörsamhet mot universitets eta
blerade spelregler och strävan att intervenera i något slags kvinno
saksfält. Det är i så fall inte konstigt. Den första generationen kvinnor 
som anträdde en universitetskarriär hade fullt upp med att erövra rätten 
att undervisa och forska enligt de modeller som universiteten tillhanda
höll. Senare generationer kunde kosta på sig att ifrågasätta modellerna. 

En annan utväg är att modifiera Bourdieus fältteori, exempelvis 
genom att identifiera "skuggfält", dvs. områden som inte tillhör eta
blerade fält men som står i förbindelse med dessa.26 Somliga värden 
som är lågt rankade inom ett etablerat fält kan hyllas inom ett skugg
fält och kanske så småningom importeras till det etablerade fältet. Ett 
exempel på ett skuggfält är de privata flickskolornas och samskolor
nas värld där moderliga eller hemlika värden och reformpedagogiska 
ideal odlades vilka senare skulle komma att flyta in i den pedagogiska 
progressivism som skulle komma att prägla stora delar av utbild
ningsfältet.27 Samma slag av analys skulle kunna prövas på samtidens 
kvinnodominerade vårdområden - sjuksköterskeskolor, diakonin, 
delar av skolhälsovården - som möjligen fungerade som skuggfält i 
relation till det medicinska fältet. 

25 Anna Nordenstam 2001, loc. cit. konstaterar att Hilma Borelius var verksam på båda 
områdena parallellt, och noterar (med hänvisning till Ann-Sofie Ohlanders studier) att 
Ellen Fries med flera i den första generationen kvinnliga historiker gick tillväga på annat 
sätt. De började med att skriva en avhandling av traditionell art för att därefter, utanför 
universitetet, ägna sig åt kvinnohistoria. Det ena först och det andra sedan. 
26 Begreppet skuggfält är en innovation som J. P. Roos och Anna Rotkirch presenterar 
i uppsatsen "Fält i skuggan av fält. Sensocialismens dubbelliv", s. 453—466 i Broady 
(red.), 1998. Deras exempel är Sovjettidens icke auktoriserade filosofi och psykoanalys 
som levde i skuggan av men inte utan förbindelser med de officiellt sanktionerade 
lärorna. 
27 Om hur de privata flickskolornas och samskolornas värld kan analyseras som ett skugg
fält, se Ullman under utgivning samt Broady och Ullman 2001. 
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Ett tredje sätt är att komplettera analyser av fält med analyser av 
sociala nätverk. 

Att förena studier av fält med studier av nätverk 
Det förefaller troligt att sociala nätverk hade en alldeles särskild bety
delse för dem som inte bereddes tillträde till de kulturella fälten eller 
som där tilldelades underordnade positioner. Om fälten inte tillät kamp 
på lika villkor utan stämplade somliga pretendenter som otillräckliga 
eller ovärdiga, kanske nätverken blev den primära hemvisten, som 
ibland kunde utvecklas till fullt utvuxna "skuggfält" där man hyllade 
andra värden och etablerade andra hierarkier än i de framväxande och 
etablerade fälten. Detta är en tänkbar förklaring till att så många pion
järkvinnor gjorde sina insatser inom en rad olika fält i stället för att ge sig 
in i ett enda fält och lyda de regler som där gällde. I så fall skulle det leda 
vilse att i något enskilt fält (litteraturen, socialpolitiken, filantropin etc.) 
leta efter det som skänkte sammanhang åt deras strategier. Samman
hanget bör i stället sökas i de nätverk där de formade sina gemen
samma projekt och förberedde interventioner i en lång rad olika fält. 

Inom forskningen om kvinnors bidrag till det moderna Sverige har 
man ofta behandlat fälten eller organisationerna var för sig. Det har 
att göra med arbetsdelningen mellan forskare ur olika discipliner och 
specialiteter. Litteraturvetare har frågat vad kvinnors insatser betytt 
för litteraturen, statsvetare eller sociologer vad deras insatser betytt 
för politiken, och det finns specialister på allt från smutslitteraturen till 
rösträttsrörelsen. Ur vart och ett av dessa perspektiv kan det vara svårt 
att urskilja vad de kvinnor bidrog med som kanske inte åstadkom 
storverk inom ett enda område men som var verksamma på desto fler 
fronter. Det finns en traditionell uppfattning, företrädd av bland andra 
Gunnar Qvist, enligt vilken kvinnornas medborgerliga och arbetsrätts
liga emancipation i Sverige var en frukt av industrialiseringen och de 
nya arbetskraftsbehoven snarare än av kvinnornas egna ansträng
ningar.28 Sådana uppfattningar kan kanske modifieras om man inte 

28 Gunnar Qvist, "Ett perspektiv på den s.k. kvinnoemancipationen i Sverige", Historisk 
tidskrift 1977. 

66 



betraktar varje organisation och institution tagen för sig (vilket 
inflytande hade en viss kvinnoorganisation på ett visst politikområde?) 
utan de nätverk där interventioner på många fronter förbereddes. 

Jag tror jag att det i många sammanhang kan vara fruktbärande att 
kombinera studier av fält med studier av sociala nätverk. Om vi skulle 
nöja oss med prosopografiska data och korrespondensanalyser skulle 
vi bara erhålla översiktskartor över fördelningen av tillgångar och 
positioner. Inte ens ett enkelt sakförhållande som att Hilma Borelius 
var kusinkusin till Lydia Wahlström skulle fångas upp av analysen, än 
mindre sådant som har med vänskaps- och kärleksband, personliga 
fiendskaper och liknande uppenbart relevanta förhållanden att göra. 

Jag tror inte att studier av socialt kapital i Bourdieus mening kan 
ersätta studier av sociala nätverk. Som framgår ovan är socialt kapital 
ett verktyg som i vissa avseenden fångar in detsamma som undersök
ningar av sociala nätverk. Men begreppet socialt kapital är tätt knutet 
till Bourdieus kapitalteori i övrigt. Det sociala kapitalet är summan 
av alla potentiella möjligheter att utnyttja den reservoar av kapital
arter (kulturellt, ekonomiskt etc.) som en grupp människor tillsam
mans disponerar. Inom en välbeställd släkt kan det finnas företags
ledare, jurister, universitetslärare eller museiintendenter som besitter 
olika arter av kapital som kan uppbådas när någon familjemedlem får 
behov därav. Behövs studievägledning kanske någon i universitets
världen välplacerad morbror kan bistå, i händelse av finansiellt trång
mål kanske någon kusin har nyttiga bankkontakter. En studie av soci
alt kapital i Bourdieus mening måste således förenas med undersök
ningar av hur andra arter av kapital är fördelade. Så behöver inte 
studier av sociala nätverk genomföras. Där kan syftet vara att kart
lägga de personliga band som förenar individerna — och då är det är 
meningfullt att försöka komma åt alla de personbundna egenskaper 
som Bourdieu brukar bemöda sig om att skala bort i avsikt att 
kapitalfördelningarna skall framträda desto tydligare. 

Jag tror inte heller att studier av nätverk kan ersätta studier av fält. 
När exempelvis Niklas Stenlås29 i sin avhandling om den svenska 

29 Niklas Stenlås, Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipoli
tik och opinionsbildning 1940—1949, Lund 1998. 
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ekonomiska eliten under 1940-talet granskar de ledande industri
männens och bankmännens nätverk, genomför han en analys av en 
krets som ur Bourdieus perspektiv representerar den dominerande 

polen inom det ekonomiska maktfältet, en pol som definieras av rela
tionerna till andra delar av samma fält. Därför skulle sannolikt en 
analys av hela det ekonomiska maktfältet ge en något annan bild än 
den som Stenlås presenterar. Detta inte sagt för att förringa värdet av 
Stenlås avhandling. Jag vill bara ha sagt, att man inte kan addera 
analyser av nätverk för att åstadkomma en bild av fältet. En annan 
skillnad mellan å ena sidan det slag av nätverksanalys (inspirerad 
främst av Walter W. Powell) som Stenlås tillämpar och å andra sidan 
fältanalyser å la Bourdieu, är att nätverksanalysen som nämnts tar sin 
utgångspunkt i interaktionen mellan personerna, medan fältanalyser 
innebär konstruktion av ett system av relationer mellan de positioner 
som personer (eller grupper eller institutioner) kan besätta.30 

Läsningen av Stenlås avhandling ger anledning till en fråga. Kan 
det vara så att det slags täta nätverk som uppmärksammats i forsk
ningen om kvinnors villkor har sina motsvarigheter inom mans-
dominerade fält men där nästan aldrig görs till föremål för forskning? 
Kontrasten är slående om man lägger Stenlås avhandling vid sidan av 
den mer konventionella historieskrivning som Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle (SNS) ägnat delvis samma krets av industri
ledare.31 Stenlås framhäver de personliga banden och tilliten inom 
kretsen, samvaron på Operakällaren och Kungliga Automobil-
klubben, umgänget i hemmen eller lantvillorna med middagar och 
jaktpartier, den respektfulla uppmärksamhet man skänker varandras 
hustrur - upplysningar som gör det begripligt hur denna social sfär 
fungerar och håller ihop men som är frånvarande i SNS historik. 

Det finns goda skäl att komplettera traditionella analyser av fält 
i Bourdieus mening med studier av sociala nätverk. Inte minst för 
förståelsen av kulturella fält kan studier av nätverk där kvinnor är del
aktiga tjäna som inspiration, dels helt enkelt för att det i Sverige 

30 I ett appendix på s. 71 nedan visar jag hur Bourdieus fältbegrepp utvecklades bort från 
en interaktionistisk modell och i riktning mot analyser av relationer mellan positioner. 
31 Kerstin Ullenhag, I takt med tiden. SNS åren 1948—1998, Stockholm 1998. 
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pågår anmärkningsvärt mycket forskning om kvinnornas insatser, 
dels för att vi här kan observera mekanismer som kanske mer för
dolda förekommer också i andra sammanhang. Låt mig avslutnings
vis illustrera med exemplet Agda Montelius. 

På sista tiden har åtskilligt skrivits om den svenska arkeologins för

historia och tidiga utveckling, men ingenstans har jag sett Agda 
Montelius omnämnd annat än som hustru till Oscar Montelius, den 
store fornforskaren, sedermera riksantikvarien och drivande kraft32 

bakom arkeologins etablering som vetenskap. I andra sammanhang 
har hon uppmärksammats33, men mig veterligt inte i samband med 
frågan om det arkeologiska fältets genes. Ändå var hon i högsta grad 
delaktig i sin mans vetenskapliga värv. De var gifta i ett halvsekel. De 
första tjugo åren efter bröllopet 1871 var hon sin mans ständiga följe
slagare och assistent på forskningsresor runt om i Europa, omtalad 
som Sveriges mest beresta dam. Hon besökte utgrävningar och mätte 
upp gånggrifter. På museerna runt om i Europa var hennes uppgift 
att teckna av föremål. Hon blev dessutom genast efter giftermålet sin 
mans assistent även på hemmaplan. När hon stannade i Stockholm 
under hans talrika utlandsresor skötte hon många av hans plikter som 
redaktör för Nordisk tidskrift och som ammanuens vid Statens histo
riska museum. Nära nog varje dag begav hon sig till museet för att gå 
genom posten. Hon hade ständigt högar av korrektur att läsa för 
Nordisk tidskrift, bidrog med recensioner, tog ibland ensam hand om 
utgivningen och tycks ha varit sin mans samtalspartner i vetenskap
liga frågor. "Hade jag fått förelägga dig en utvecklingsserie och du 
godkänt den, då var jag lugn, då kunde jag trycka den", intygade 
Oscar Montelius i sitt tal vid hustruns begravning 1930.34 

Därmed vill jag inte ha sagt att Agda Montelius var en betydande 
arkeolog. Åtminstone tidigare präglades en del av den humanistiska 

32 Evert Baudou, "Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering", Fornvännen, 
vol. 96, nr 2 2001, s. 90-98. 
33 Sif Bokholms avhandling En kvinnoröst i manssamhället, Agda Montelius 1850—1920, 
Stockholm 2000, behandlar Agda Montelius filantropiska och socialpolitiska insatser och 
hennes engagemang i sammanslutningar som Fredrika-Bremer-Förbundet, Föreningen 
för välgörenhetens ordnande och Sällskapet för uppmuntran af öm och sedlig modersvård. 
34 Bokholm 2000, s. 50 f., 346. 
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kvinnoforskningen av ambitionen att peka ut förbisedda kvinnliga 
författare, konstnärer eller forskare som kan mäta sig med mer namn
kunniga män. Det är en ambition som möjligen kan motiveras av 
rättviseskäl och för könspolitiska syften. Som forskningsstrategi är 
den alltför defensiv. Viktigare än att bereda plats för ytterligare några 
figurer i konsternas och vetenskapernas pantheon är att förstå hur 
detta tillkommit och hur det vidmakthålles och förändras. Agda 
Montelius kan fungera som åskådningsexempel. Det finns skäl att 
resa frågan om hon borde räknas in i det spirande arkeologiska fältet. 
Inte för att hon skulle ha varit en stor arkeolog, utan för att fältets 
uppkomst handlade om mycket mer än ett fåtal märkesmäns indivi
duella insatser och utbytet av idéer och texter dem emellan. Min giss
ning är att förståelsen av det svenska arkeologiska fältets uppkomst 
skulle berikas om någon tog sig före att studera vad Agda Montelius 
egentligen bidrog med, och även makarnas gemensamma rika 
umgängesliv, bjudningarna hemma på S:t Paulsgatan, de social
politiska engagemangen, kort sagt nätverken i vilka de var delaktiga. 

Ivern att lyfta kvinnliga pionjärer ur glömskan kan paradoxalt nog 
leda till att just de spelregler som stängde dessa kvinnor ute tas för 
givna. Det framstår som viktigare att korrigera domsluten, att påtala 
att vissa kvinnor blivit orättvist bortdömda, än att granska regelboken. 
Om de kulturella fältens självförståelse och egen historieskrivning tas 
för given är det lätt hänt att man fäster orimligt stor vikt vid frågan om 
huruvida rätt segrare korats. Andra väsentliga frågor hamnar i skym
undan, exempelvis om hur andra- och tredjerangsfigurerna och olika 
slags nätverk och "skuggfält" bidragit till de kulturella fältens fram
växt. Här finns lärdomar att hämta i forskningen om kvinnors nätverk 
och strategier, lärdomar som bör kunna vara till nytta även i andra 
sammanhang. Jämförbara strategier har säkerligen utvecklas av som
liga män som inte tillåtits delta i toppstriderna men som ändå bidragit 
till att forma de kulturella fälten. 
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Appendix 
Här en något tungfotad teorihistorisk kommentar (hämtad från Broady 
1991, s. 278—280) för att visa att fältbegreppet växte fram som ett för
sök att komma förbi det slag av studier som fokuserar på interaktionen 
och relationerna mellan personer. Fältbegreppet tycks ha tagit fastare 
form när Bourdieu upptäckte möjligheten att transponera Webers 
katalog (se särsk. kapitlet om "Typen religiöser Vergemeinschaftung" 
i Wirtschaft und Gesellschaft) över religiösa agenter - präst, profet, 
magiker - till ett annat område, konstens och litteraturens. När Bour
dieu började utveckla fältbegreppet startade han i den "interaktionis-
tiska" änden, och resonerade om relationer mellan agenter (till skill
nad från sitt senare intresse för relationer mellan de positioner som 
agenterna besätter). I den första skissen om fältbegreppet ("Champ 
intellectuel et projet créateur", Les temps mödernes, vol. XXII, n° 246, 
novembre 1966, s. 865-906), berörde Bourdieu mycket kort relatio
nerna mellan Webers religiösa typer präst, profet, magiker (s. 893-
895), och ställde beträffande sitt eget undersökningsobjekt, det 
intellektuella fältet, motsvarande frågor om hur förläggaren förhåller 
sig till författaren, förläggaren till kritikern, författaren till kritikern, 
författarna till varandra (s. 885). När han fem år senare återvände till 
ämnet, antydde han att detta "interaktionistiska" tillvägagångssätt var 
ett första steg i brytningen med Webers modell. I stället för att på 
weberskt maner tillskriva "typerna" präst, profet och magiker vissa 
egenskaper, bör man fråga efter hur de förhåller sig till varandra: hur 
förhåller sig prästerna till profeterna, magikerna och lekmännen, hur 
förhåller sig magikerna till prästerna, profeterna och lekmännen, etc.? 
Denna första, "interaktionistiska" omtolkning av Webers schema följ
des av en "relationistisk" brytning, där Bourdieu utforskade möjlig
heten att konstruera ett system av objektiva relationer mellan de posi
tioner som intages av agenterna. Detta steg representeras framför allt 
av två uppsatser om det religiösa fältet, båda publicerade 1971. Den 
ena uppsatsen, "Une interpretation de la théorie de la religion selon 
Max Weber", Archives européennes de sociologie, vol. XII, n° 1, 1971, 
s. 3—21, redovisade Bourdieus nyss nämnda omtolkning av Webers 
religionssociologi. Den andra, "Genése et structure du champ reli-
gieux", Revue frangaise de sociologie, vol. XII, n° 3, juillet—septembre 
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1971, s. 295-334, var en bredare tesartad diskussion av principerna 
för undersökningar av det religiösa fältets genes och struktur. Bour-
dieu vred och vände på arvet från den klassiska religionssociologin -
Weber, durkheimianerna, marxismen - och gav förslag till hur man 
kunde gå vidare. Kort sagt skisserade Bourdieu i dessa två texter 
möjligheten att konstruera ett religiöst fält, ett system av relationer 
mellan positioner, som så att säga ligger utbrett innan den enskilde 
agenten träder in på det. Att en prästman förhåller sig på ett bestämt 

sätt till andra prästmän eller till "profeterna" och "magikerna" kan inte 
ges en tillfredsställande sociologisk förklaring om man håller sig på 
interaktionens nivå. Det religiösa fältets interna struktur (domine
rande och dominerade positioner, auktoritetshierarkier etc.), dess pla
cering i förhållande till "maktens fält" och förbindelserna med olika 
kategorier av lekmän som emottager det religiösa budskapet - allt 
sådant konstituerar ett slags historiskt föränderligt osynligt rum inom 
vilket agenterna har att verka och som styr och begränsar deras inter-
aktion med varandra och avgör vilka strategier som är tillgängliga för 
dem. För att komma åt det religiösa fältets egenart utnyttjade Bour
dieu sitt kapitalbegrepp. Individerna (prästmän etc.) och institutioner 
(kyrkor, samfund etc.) är utrustade med "religiöst kapital", dvs. anse
ende, erkännande, auktorisation att predika och undervisa etc. Inom 
det religiösa fältet gäller striden sådant som monopolet över den legi
tima rätten att utöva religiös makt över lekmännen och att utdela 
nådegåvorna, och den grundläggande motsättning som organiserar 
fältet är den som ställer kyrkan och dess prästerskap mot sekterna och 
profeterna. I dessa strider använder individerna eller institutionerna 
sina (högst ojämnt fördelade) innehav av religiöst kapital, och dessa 
kapitalinnehav är i sin tur avhängiga av de positioner de intager inom 
det religiösa fältet. Bakom relationerna mellan enskilda religiösa agen
ter spårade Bourdieu således ett socialt fält, ett mer fundamentalt sys
tem av "objektiva relationer" (varmed vi bör förstå relationer mellan 
positioner som föreligger så att säga oberoende av om det är den ene 
eller andre prästmannen eller det ena eller andra samfundet som 
intager en viss position). Som en väg för att kartlägga detta fält före
slog han studier av hur en specifik art av tillgångar, den religiösa auk
toriteten eller det religiösa kapitalet, fördelades. 
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Information och nätverkslogik. 
Tre fältexempel 
Leos Muller 

"Skrivkonsten tillåter att de nedärvda kulturella resurserna bevaras och acku
muleras i objektiverad form, och utbildningssystemet förser agenterna med 
det kunnande och de dispositioner de behöver för att tillägna sig dessa 
resurser. Samhällen utan skrivkonst och utan utbildningssystem kan inte 
bevara sina kulturella resurser på annat sätt än i förkroppsligat tillstånd." 
Bourdieu, (Sens practique 1980)1 

Inledning 
Syfte med följande text är att visa hur information och/eller kunskap 
används på olika fält och nätverk. Som i antologins andra texter rela
teras således fält och nätverk till varandra, i mitt fall i förhållande till 
information. Både på fält och i nätverk ses information som en 
mycket viktig tillgång (eller kapital). På fältet skapar tillgång till infor
mation förutsättningar för framgång; för att nå status, för att få makt. 
Jag skall senare exemplifiera situationen med olika fält. Sociala nätverk 
förhåller sig till information något annorlunda. Förmågan att skapa, 
byta eller förvara information ses som en av nätverkets centrala funktio
ner, som det även framhållits i vår gemensamma inledning. Informa
tion är således inte den enskilde aktörens komparativa fördel i konkur
rens med alla andra utan en förutsättning för att nätverk skall fungera. 

I texten diskuteras även kunskap och information som två olika 
kategorier. Distinktionen är relevant när vi diskuterar aktörernas 
olika praktiker för att nå sina mål. Distinktionen används här endast 
i ett konkret sammanhang. Jag vill medvetet undvika kopplingar till 
filosofiska frågor om kunskap. 

Begreppen nätverk och information används ofta för att karaktäris
era vår tid. Många använder termer som informations- och nätverks-

1 Cit. i Donald Broady, "Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus 
sociologi." Arbetsrapport 1989:2, UHÄ, FoU-enheten, Stockholm 1989, s. 16. 
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samhälle. Varför anses dess begrepp så tidstypiska? En förklaring 
hänger samman med informationsmängden. Den har ökat oerhört 
mycket och tillgången till information har blivit både billigare, snab
bare och enklare. Den andra förklaringen berör nätverkssamhälle. 
Begreppet nätverk tycks passa bäst för att beskriva det moderna sam
hälles organisering.2 

Både tillgången till information och nätverk som organisations
form anses vara något typiskt modernt, något som inte alls funnits 
i samma utsträckning tidigare. Men det är naturligtvis fel. Informa
tion, som skriftligt bevarad objektifierad kunskap, har funnits åtmin
stone sedan fem tusen år tillbaka.3 Under alla tider har nog informa
tionsmängden uppfattas som alltför stor och ohanterlig för en enskild 
människa. Information har alltid lagrats och byts inom sociala nät
verk, även om den inte uppmärksammats på samma sätt som i dag. 

Att hantera information är en av nätverkets viktigaste funktioner 
och information är kanske den mest värdefulla resurs som flödar 
genom nätverkets länkar. Detta gör förhållandet mellan nätverk och 
information en central fråga för varje nätverksanalys. 

Beroende på nätverkets karaktär spelar informationsförmedling en 
mer eller mindre viktig roll. Omvänt kan informationens karaktär 
påverka nätverkets form och nätverkets agerande inåt och utåt (exklu-
sion - inklusion). För att belysa informationens varierande funktioner 
i nätverk skall jag exemplifiera med nätverkskaraktäristika på tre olika 
fält: det ekonomiska, akademiska och diplomatiska. På alla de tre fäl
ten är nätverksorganisation tydligt framträdande, även om den hie
rarkiska organisationsprincipen eller marknadsprincipen finns med.4 

2 En omfattande och systematisk analys av sambandet mellan informations- och nätverks
samhälle se Manuel Castells, The Information Age. Economy, Society and Culture. The Rise 
of the Network Society. vol. 1 Oxford 1996. 
3 "The origin of writing therefore constitutes, at one and the same time, the first informa
tion technology and the birth of information itself." Michael Hobart & Zachary Schiff-
man, Information Ages, Literacy, Numeracy, and the Computer Revolution. Baltimore och 
London 2000, s. 2. 
4 Om fältbegreppet se Donald Broadys och Håkan Gunneriussons bidrag. Om dikotomi 
mellan hierarkier, nätverk och marknader se W.W. Powell, "Neither Märket nor 
Hierarchy: Network Form of Organisation", i G. Thompson, J. Frances, R. Levacic och 
J. Mitchell, (red.), Märkets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social Life. 
London 1991. 
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(1) På ett ekonomiskt fält kombineras utbyte av varor, pengar och 
andra resurser med informationsutbyte. Information är en mycket 

viktig del av flöden i sociala nätverk på detta fält, dock är den inte 
existensberättigande. Man kan tänka sig att ett socialt nätverk kan 
fungera även med minimalt informationsutbyte. Informationens 
innehåll berör naturligtvis först och främst ekonomiska funktioner. 
Aktörer får information om priser, marknadssituation, krediter och 
liknande. Det ekonomiska fältets karaktär skapar en viss typ av infor
mationsutbyte och även viss syn på information och dess nytta. 

(2) Inom ett akademiskt fält är information, eller kunskap om vi nu 
använder en annan term, (om distinktionen mellan information och 
kunskap se vidare) den absolut viktigaste tillgången. Fältets aktörer 
bedöms i första hand efter sina kunskaper, alltså sin förmåga att för
värva, analysera och förmedla vetenskaplig information. Andra resur
ser — såsom finansiella resurser, varor, även sociala kontakter — anses 
inte spela lika viktig roll. Ett akademiskt fält har och hade sin speciella 
logik och etik att värdera information. Den skall förvärvas och använ
das på ett korrekt, legitimerat sätt. Information får alltså ett annat 
värde än på marknaden, även om informationens innehåll kan bli 
exakt samma. Skillnaden mellan informationens betydelse på ekono
miska och akademiska fält syns tydligt i Bourdieus distinktion mellan 
ekonomiskt och symboliskt (kunskapsbaserad) kapital. 

(3) Ett diplomatiskt fält är statens skapelse.5 Diplomater skall förvärva 
och förmedla information av diplomatisk, politisk, ekonomisk eller 
militär betydelse för en stat. Information är oerhört viktig för en diplo
mat. Informationens roll på ett diplomatiskt fält kan jämföras med 
dess roll på ett akademiskt fält. Men det finns mycket viktig skillnad. 
Diplomaternas sätt att förvärva, använda och värdera information 
skiljs tydligt från akademikernas. 

5 Diplomatiskt fält är inte ett fält i strikt mening. Det uppfyller inte Bourdieus krav för 
ett självständigt fält: flera organisationer, eller aktörsgrupper med olika värderingar som 
konkurrerar om positioner inom fältet. Det diplomatiska fältet i Sverige består av en enda 
organisation(UD) befolkad av en homogen aktörsgrupp. Men samtidigt är denna orga
nisation mycket stor och aktörerna inom den befinner sig i konkurrenssituation där sociala, 
symboliska och andra tillgångar används på samma sätt som i ett riktigt fält. 
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Det gemensamma för dessa tre fält är att tillgång till eller brist på 
information är avgörande för aktörernas framgång på fältet. Informa
tionens karaktär, innehåll och sätt att förvärva, använda och värdera 
den är däremot väldigt olika,6 

Några begrepp 
Innan jag går närmare på hur information används/har använts på 
olika fält borde jag klargöra vad som menas med begreppet informa
tion. Jag vill först diskutera distinktionen mellan information och 
kunskap, och visa att distinktionen är relevant för användning av 
Bourdieus habitus- och kapitalbegrepp. 

Begrepp information och kunskap ligger mycket nära varandra.7 

Till exempel, talar vi om kunskaps- och informationssamhälle utan 
att resonera djupare över frågan om vi menar samma sak. Men 
uppenbart är de inte samma sak. Skillnaden syns tydligt om vi jämför 
verbformen: att informera och att kunna. Att informera förknippas 
med förmedling, lagring, återgivning eller bearbetning men inte så 
mycket med själva kunnande. Information uppfattas som något 
objektivt, något som kan finnas utanför våra hjärnor, utanför kroppen. 
Därför förknippar vi sannolikt även ordet informationssamhälle mer 
med den information som lagras på bibliotek och i datorer, på Inter-

6 Diskussionen av de tre olika fälten och deras nätverk baseras huvudsakligen på Bour
dieus deskription av det akademiska fältet: Pierre Bourdieu, Homo academicus. Stockholm/ 
Stehag 1996; Pierre Bourdieu, The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power. Cam
bridge 1996. För de svenska förhållandena se Mikael Palme, "Högskolefältet i Sverige. En 
empirisk lägesrapport." UHÄ FoU Arbetsrapport 1989:4, UHÄ, FoU-enheten, Stock
holm 1989. Bourdieus ambition har varit att kartlägga alla de viktigaste fälten 
i Frankrike, alltså även det ekonomiska fältet och dess elit. Ekonomiska nätverk och deras 
eliter studeras i Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 
1804—1856, Uppsala 1998; Leos Muller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640— 
1800. A Comparative Study of Early-Modern entrepreneurial Behaviour, Uppsala 1998; och 
Niklas Stenlås, Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik 
och opinionsbildning 1940-1949, Lund 1998. Dessutom finns det en mängd av ekono
misk litteratur om nätverk; t.ex. Jonathan Brown & Mary B. Rose, (red.), Entrepreneur-
ship, Networks and Modern Business, Manchester 1993; M.S. Granovetter, "Coase 
Revisited. Business Groups in the Modern Economy". Håkan Håkansson & Ivan Snehota 
(red.), Developing Relationships in Business Networks, London 1994. 
7 Fritz Machlup, Knowledge andKnowledge Production, Princeton 1980, s. 8. 
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net; och som förmedlas genom den nya informationsteknologin (inte 

kunskapsteknologin). 

Kunskap och att kunna förknippas snarare med förmåga att utföra 

något; att tala, skriva, köra bil. Kunskap är något som vi tillägnar oss 

genom uppfostran och utbildning. Kunskap är kroppslig. På ett sätt 

kan vi beskriva kunskap som förkroppsligad information. 

Distinktionen mellan information som extern och objektiv, och 

kunskap som kroppslig och subjektiv har inte funnits före skriv

konsten. I icke-skriftliga kulturer är all information förkroppsligad. 

Det finns ingen skillnad mellan kunskap och information. Det finns 

ingen "information" i vår mening, utan bara förmågor, färdigheter, 
värderingar eller normer som människor bär på sig. Skrivkonsten 
innebar att en del av "kunskap" kunde tecknas ned och lagras obero

ende av den mänskliga kroppen. Typiskt nog användes skriften för 

det som var svårt att lagra i hjärnan (räkenskaper, skatter, listor, eller 

årtal). Med skrivkonsten kunde vissa kunskaper frigöras från kroppen 

och börja leva sitt eget liv, som "information".8 Skrivkonstens uppfin
ning skapade alltså både den första informationsrevolutionen och det 

första informationssamhället. Alla informationsrevolutioner efteråt är 

egentligen teknologiska innovationer som på ett mer eller mindre 

dramatiskt sätt förändrar informationens tillgänglighet och mängd -
så även informationsteknologins genombrott på 1970-talet.9 

8 Se Hobart & Schiffman, op. cit., s. 2. Problematiken kring innehållet av de första skrift
liga dokumenten är naturligtvis mycket mer komplicerad. Hobart och Schiffman hävdar 
att berättelsen, till skillnad från listor (skattelängder, annaler och liknande), blev föremål 
för nedtecknade mycket senare. De betonar att det hade funnits en djup konflikt mellan 
det rituella berättandet och klassifikationer och listor. (Ibid., s. 63 ff.) Det kan ifrågasät
tas. Problematiken kring skillnaden mellan den muntliga och skriftliga kulturen och dess 
konsekvenser för historieämnet har diskuterats många gånger. Jack Goody och Eric A. 
Havelock är de främsta namnen på området. Se Henrik Ågren, "Vad hände medan Törn
rosa sov. Skriftlighet och historiskt medvetande." Janne Backlund et al. (red.), Historiska 
etyder. En vänbok till Stellan Dahlgren, Uppsala 1997. I detta sammanhang handlar det 
dock om kunskap allmänt, inte om den specifika relationen mellan myt (muntligt över
förd) och historia (i skrift bevarad). 
9 Förmågan att med skriftens hjälp samla, lagra och söka information spelar en oerhört 
viktig roll för framväxten av komplexa samhällen. Alla de stora civilisationerna har upp
funnit och använt egna skriftsystem. 
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Distinktionen mellan information och kunskap får viktiga "prak
tiska" konsekvens även i dag. Det är fortfarande bara de läskunniga 
(symbolanalytiker) som har nytta av information.10 De andra måste 
lita på de läskunniga, eller lita på sitt minne, ett tvivelaktigt verktyg 
i möte med skriftligt dokument. Även i det moderna samhället är till
gång till information och dess nytta mycket skiftande beroende på 
var i samhället man befinner sig. 

På vilket sätt är nu distinktionen mellan kunskap och information 
relevant för Bourdieus begreppsapparat? Jag anser att den är relevant 
för vår förståelse av Bourdieus utveckling från studier av icke-skriftliga 
kulturer till sociologiska studier av det moderna franska samhället. 
Det finns en tydlig intresseförskjutning i Bourdieus forskning från 
habitus (i studier av kabyler) till symboliskt och kulturellt kapital (i 
studier av det akademiska och kulturella fältet i Frank-rike).11 Kaby-
lernas kultur är i grunden icke-skriftlig. Alla dess viktiga delar över
förs via uppfostran och bärs i kroppen. Kulturen konstitueras i kaby-
lernas habitus. Till exempel heder, åt vilken Bourdieu ägnat en av 
sina första studier, är för en kabyl den viktigaste delen av habitus.12 

Kring heder skapas ett avancerat beteendemönster bestående av 
utmaningar och motstötar och symboliska gåvor och gengåvor, där 
aktörs prestige ständigt mäts mot bibehållen heder. Heder bekräftas 
och ifrågasätts i aktörs praktiska handlande och för det krävs hans 
eller hennes närvaro. Heder tillhör alltså aktörens kroppsliga 
beteende, den bärs av kroppen. Länken mellan heder och kropp blir 
ännu mer uppenbar om man analyserar den kvinnliga hedern.13 Lik
nande slutsatser kan dras för de flesta icke-skriftliga kulturer, men 
också sociala grupper i det moderna samhället som inte tillskriver den 
skriftliga kulturen någon större betydelse. 

10 Förevisso kan man argumentera att de moderna teknikerna möjliggör även lagring och 
överföring av icke-skriftlig information (film, TV, video, radio, bandspelare klarar sig 
utan skriften) men i praktiken är det fortfarande skriften som gör även denna information 
tillgänglig. Användning av datorer och Internet förstärker igen den skriftliga kulturens 
betydelse. 
11 Se Håkan Gunneriussons resonemang om förskjutning av legitimiteten mellan socialt 
till symboliskt kapital i historien i denna bok. 
12 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, Stockholm/Stehag 1994. 
13 Ibid., s. 56-59. 
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Som motsats till den hedersbundne kabylen kan vi tänka oss en 
professor i matematik eller författare vars prestige bygger på veten
skaplig eller litterär produktion, alltså på en bestående text. På en 
utmaning på det akademiska eller kulturella fältet behöver aktören 
inte svara med att acceptera en öppen strid (duell). Han eller hon kan 
hänvisa till den egna produktionen. Om motparten inte följer reg
lerna kan han eller hon utmålas som okunnig, inte tillräckligt påläst, 
och liknande. Striden gäller inte heder utan vetenskaplig eller 
intellektuell prestige och den förknippas inte med kroppsligt bete
ende. Det handlar snarare om legitimitet än om heder. Det betyder 
inte att akademiker inte bryr sig om heder. Även här finns tydliga 
regler för hur aktör skall bete sig, hur ett legitimerande arbete skall gå 
till. Men arbetets resultat blir bestående. Det alstrar bestående sym
boliskt kapital. Socialt kapital däremot kan förstöras mycket snabbt. 
Om heder kopplas till sociala tillgångar, kan vi hävda att kabylernas 
kultur är mer beroende av socialt kapital än av symboliskt kapital. På 
det akademiska fältet spelar däremot symboliskt kapital mycket vikti
gare roll. 

Distinktionen mellan information och kunskap diskuteras inte 
explicit i Bourdieus arbeten, däremot finns det andra som har 
fokuserat på den. Den amerikanske ekonomen Fritz Machlup inleder 
sitt flerbandsverk om kunskapsproduktionen med just denna 
åtskillnad.14 Enligt Machlup kan distinktionen följas på flera olika 
plan. Exempelvis kan information förstås som enkla obearbetade data 
medan kunskap förknippas med redan sorterade och analyserade 
data. Kunskap är alltså resultat av bearbetning. Kunskap förknippas 
även med förmåga att använda den i praktiken. Den är nyttig. Att 
kunna innebär både att ha information om något och att ha förmåga 
att använda den i praktiska sammanhang. Informationens nytta är 
inte omedelbar. Det behövs någon med kunskap att nyttja den för att 
den skall bli nyttig. 

Om vi återvänder igen till termer informations- och kunskaps
samhälle kan vi nu dra en tydlig gräns. Informationssamhälle identi
fierar vi i första hand med informationsteknologin: datorer, minnen, 

14 Machlup, op. cit., s. 8. 
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mikroprocessorer, Internet, och mobil kommunikation. Kunskaps
samhälle lyfter snarare fram människans förmåga att använda den 
nya teknologin. 

Fritz Machlup tar upp också en annan distinktion, den mellan att 
veta hur (know-how) och att veta det (know-that).15 Här framhävs 

ännu tydligare den praktiska aspekten av kunskapsförvärv. Att veta 
hur man gör saker är kunskap som har direkt praktisk tillämpning. 
Motiv för att förvärva denna kunskap kan uppfattas som ganska 
krasst och egennyttigt. Att veta det förknippas snarare med onyttig 
kunskap, med bildning för bildningens skull. Underförstått lär man 
sig onyttiga saker. 

Att skillnaden mellan know-that och know-how är snarare en 
tolkningsfråga än en definitiv dikotomi visas i den långa strid om 
utbildningens karaktär som präglat skol- och universitetspolitiken 
under 1800- och 1900-talen. Den har fått olika former beroende på 
den diskuterade utbildningsnivån; men i grunden handlade den om 
samma problematik. På universitets- och högskolenivå har kampen 
handlat om striden mellan de högre och lägre fakulteterna.16 På en 
lägre nivå handlade frågan om realskolans eller latinskolans primat.17 

Striden gäller frågan vilken typ av kunskap borde det statliga 
utbildningssystemet förmedla. Den traditionella bilden var att staten 
i första hand borde ombesörja anspråk på en tillräckligt stor och lojal 
tjänstemannakår; kår som skulle tjäna statens reproduktiva behov: 
präster, jurister, ämbetsmän, diplomater. Den utbildning som dessa 
män skulle förvärva var kunskap om att styra andra (s.k. herr-
schaftswissen). Utbildningen handlade således inte så mycket om att 
förvärva praktiskt användbara kunskaper som om att inpränta rätta 

15 Ibid., s. 27. 
16 Slaget som pågått sedan Immanuel Kants Der Streit der Fakultäten. Temat av kampen 
mellan de högre (juridiska medicinska, teologiska) och de lägre (filosofiska, naturveten
skapliga) fakulteterna är ett centralt tema för Bourdieu, Homo Academicus, s. 71 ff. 
Striden fortsätter idag i statens utbildningspolitik som premierar så tydligt de "närande" 
naturvetenskaper på bekostnad av "tärande" humaniora. 
17 Kampen mellan förespråkare för latin- och realskolan pågick under större delen av 
1800-talet. Realskolan segrade definitivt kring 1900. Christina Florin & Ulla Johansson, 
"Där de härliga lagrarna gro... " Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850—1914, 
Stockholm 1993. 
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värderingar, dygder, och ställningstaganden. Ett annat tydligt mål för 
denna utbildningspolitik var en social distinktion. Med sin bildning, 
symboliskt kapital, skulle dessa män distanseras från andra. Det 
välkända citatet över ingången till universitetsaulan i Uppsala är ett 
upplysande exempel på vad dessa män skulle lära sig. De skulle lära 
sig "att tänka rätt".18 

Mot denna klassiska föreställning om utbildningens - eller snarare 
bildningens - roll växte fram en mer nyttoinriktad uppfattning om 
vad skolor och universitet borde syssla med. Studenter borde förvärva 
praktiska kunskaper i matematik, fysik, kemi, ekonomi, och de 
levande språken. Sådana kunskaper ansågs nyttiga för nationens tek
niska och ekonomiska utveckling. Man talar om s.k. leistungswissen, 
alltså kunskaper för att fatta rätta beslut och att nå resultat. Om den 
klassiska bildningen syftar på att forma generalister, att ge studenter 
breda kunskaper och färdigheter för att klara mycket skiftande situa
tioner, är den nya skolan inriktad på speciella yrkes- eller ämnes
kunskaper. 

Utvecklingen från herrschafstwissen till leistungswissen tyder på en 
grundläggande omvärdering av kunskap. Herrschaftswissen är helt 
klart starkt kopplad till habitus. Den förknippas med tjänstemanna
idealet, med dygder som flit, återhållsamhet, pliktkänsla, heder. Den 
nya utbildningen, leistungswissen, inriktades snarare på special
kunskaper. Studenten skulle lära sig att söka och analysera informa
tion. Utbildningens mål var inte en generalist — en plikttrogen tjäns
teman - utan en specialist - en symbolanalytiker. Det paradoxala är 
att realskolans genombrott förde med sig även det kreativa veten
skapsidealet. Att tänka fritt blev större än att tänka rätt. 

Avslutningsvis kan man konstatera att både herrschaftswissen och 
leistungswissen ger viktigt know-how. Men know-hows betydelse 
varierar beroende på de karriärvägar som aktörer väljer i sina liv. Den 
klassiska bildningen ger ett utmärkt know-how för en diplomatkarriär 
men den lämpar sig inte särskilt väl för en företagares eller teknikers 
karriär. 

18 Ragnar Björk, "Att tänka frict och rätt som 1800-talsidé och 1900-talsarv. Karriär, sys
tem och det kreativa imperativet." Janne Backlund et al. (red.), Historiska etyder, En vän
bok till Stellan Dahlgren, Uppsala 1997. 
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Det måste också poängteras att distinktionen mellan know-how 
och know-that inte innebär någon oåterkallelig gränsdragning. Vi 
kan omöjligen avgöra viss kunskaps praktiska värde. En kunskap som 
uppfattas som väldigt användbar och egennyttig kan bli helt obsolet 
om några få år eller i en annan miljö - och tvärtom. Matematisk kun
skap i sannolikhetsläran skulle de flesta av oss uppfatta som mycket 
abstrakt, ointressant, och oanvändbar. Men kunskapen kan användas 
väldigt praktiskt, i hasardspel. Vissa kombinationer av kort eller tärn
ingskast är rent matematiskt mer sannolika än andra. De som kan 
sannolikhetsläran vet detta och kan därmed omvandla helt abstrakt 
kunskap i klingande mynt. John Law, en av de mest kända hasard
spelare och finansiella spekulanter i början av 1700-talet använde 
faktiskt sina matematiska kunskaper på detta sätt.19 Den ofta åbero
pade distinktionen mellan grundforskning och tilllämpad forskning 
innebär samma problem. Men i detta sammanhang kan man påpeka 
att i distinktionen mellan dessa två finns inbäddad också den sociala 
distinktionen — uppfattningen om att grundforskning är finare, mer 
prestige laddad än tillämpad forskning. 

Slutsatsen att distinktionen mellan den pratiska, tillämpbara och 
den onyttiga och oegennyttiga kunskapen inte får dras för hård kan 
tänkas ganska banal. Dock får den viktiga konsekvenser för vår syn 
på kunskap överhuvudtaget. Detta gäller speciellt det akademiska fäl
tet. I vetenskapliga sammanhang görs nämligen en väldigt tydlig dis
tinktion mellan att veta den objektiva sanna kunskapen, den som tjä
nar som grund för forskares inomvetenskapliga bedömning, och den 
praktiska egennyttiga kunskapen att veta hur man söker forsknings
projekt, presenterar sin egen forskning som banbrytande, skapar de 
rätta kontakterna, och liknande. 

Svårigheten med att bestämma en viss informations nytta hänger 
samman med faktum att det är först dess användning som visar dess 
nytta. Information i sig är värdelös. Den danske författaren Tor Nor-
retranders jämför i detta sammanhang information med pengar. Att 
äga pengar är ganska meningslöst om man inte kan bruka dem 

19 Janet Gleeson, The Moneymaker, London 1999, s. 37—39. 
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genom att köpa något för dem.20 På samma sätt finns informations 
värde inte i själva informationen utan i förmågan att använda den, 
eller att byta den mot något annat. Den samtida synen på informa
tion som något värdefullt i sig påminner om kung Midas gudomliga 
gåva att omvandla allt han rörde vid till guld. Allting som informa
tionssamhället vidrör omvandlas till information, utan att man 
djupare resonerar vad den kan användas till. 

Det finns en stor skillnad mellan den information som vi kan bear
beta medvetet och den som vi bearbetar omedvetet. Skillnaden 
mellan den medvetna och omedvetna delen av vårt beteende är 
intressant för den ovan diskuterade distinktionen mellan att kunna 
och att veta. Att kunna förknippas med omedvetna, inlärda processer. 
Om man kan köra bil eller kan ett språk betyder det att man har för
måga att göra dessa saker omedvetet. Språk är ett bra exempel på 
sådan omedveten förmåga. Vi använder språk utan att ständigt tänka 
på ordval, ordföljd, eller verbform. Och om vi gör det medvetet, till 
exempel när vi börjar lära oss ett nytt språk, talar vi så långsamt och 
försiktigt att innehållet, själva meddelandet, blir ointressant eller obe
gripligt. Vi vet språket - vi vet hur det fungerar - men vi kan inte det. 

Att veta förknippas med med-vetande. Vi kan inte veta något utan 
att vara medvetna om det, men vi kan väldigt mycket omedvetet. Vet
andet rör sig i medvetandets smala bredband, kunnande är däremot 
en del av det omedvetna. Inlärningsprocessen handlar i grund och 
botten om att omvandla medveten information till omedveten kun
skap. Informationsteoretiker skulle säga - att gallra bort information. 
Det finns alltså väldigt mycket bortgallrad eller omedveten information 

20 Tor Norretranders, Märk världen. En bok om vetenskap och intuition, Stockholm 1996, 
s. 140. 
21 Ett typiskt exempel på detta Midas-fenomen är de kvantitativa uppgifter som förknip
pas med informationsteknologins genombrott. Exempelvis bredbandet definieras som 
teknik med överföringshastigheten på mellan 8 och 10 miljoner bitar per sekund (bit från 
binary digit, enhet för informationsöverföring och lagring) Det är svårt att föreställa sig 
något konkret under dessa siffror. Men de kan jämföras med den mänskliga hjärnans för
måga att hantera information. Vi kan medvetet hantera mellan 10 och 50 bitar informa
tion per sekund. Vi läser, skriver, tänker, spelar musikinstrument eller samtalar med 
varandra med denna hastighet. Det är medvetandets bredband. Norretranders, op. cit., 
s. 171-208. 
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bakom våra kunskaper. En term som används för att beskriva denna 
omedvetna information är exformation,22 Omvandlingen av informa
tion till exformation är nödvändig för att den information som vi 
klarar att hantera medvetet blir meningsfull. 

Resonemanget blir intressant när det kopplas samman med 
habitusbegreppet. Habitus kan nämligen definieras som ett omedvetet 
system av dispositioner för praktiskt handlande.23 Många ställnings
taganden och beslut som en aktör gör utgår från habitus. Det är ofta 
sådana ställningstaganden och beslut som vi har svårt att rationellt 
förklara. Man kan agera, men man vet inte varför man agerar på ett 
bestämt sätt. Förklaringar, eller snarare bortförklaringar, kommer ex 
post, som mer eller mindre medvetna konstruktioner. En stor del av 
det formella, medvetna beslutsfattandet bygger på att man letar fram 
argument som rättfärdigar intuitivt fattade beslut. Det är typiskt för 
beslut som egentligen fattas inom slutna nätverk men som formellt 
måste gå genom en formaliserad beslutsprocess (i styrelserummet). 
Det betyder att den logik som styr agerande inom sociala nätverk är 
i grunden intuitiv och omedveten, ungefär som språkets logik. 

Även om vi antar att vi kan utan att veta, även om vi erkänner att 
vi snarare agerar intuitivt än rationellt, måste vi ändå acceptera infor
mationens avgörande betydelse för att förvärva dessa intuitiva för
mågor. Man kan säga att inlärningsprocessen är ganska effektiv som 
en medveten process. Först måste man medvetet gå genom en mängd 
av information, för att kunna gallra bort den. Visserligen kan man 
lära sig ett språk utan att först veta dess grammatik, regler för ordföljd 
och liknande. Barnen gör så. Men man kan också lära sig språk 
genom att först studera dess struktur och regler, att veta hur språket 
fungerar för att så småningom kunna det. Man kan lära sig att köra 
bil genom att först läsa teorin om hur bil fungerar och vilka regler 
gäller på vägarna, istället för att bara köra på. På så sätt undviker man 
olyckor under inlärningsfasen. 

22 Ibid., s. 132. 
23 "En människas habitus [...] fungerar som ett seglivat och ofta omedvetet handlings
mönster." Habitus kan betraktas som förkroppsligat kapital." Donald Broady, "Kapitalbe
greppet som utbildningssociologiskt verktyg." Skeptronhäften 1998, Nr 15, Uppsala 199, 
s. 13. 
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Information försvinner ur det medvetna men den blir kvar som en 
omedveten del av våra kunskaper - av vår habitus.24 Trots att mycket av 
det beteende som finns inpräntat i habitus är omedvetet är det omed
vetna resultat av långvarig och medveten bearbetning av information. 

Information på ett ekonomiskt fält 
I ett ekonomiskt perspektiv ses information som en viktig produk
tionsfaktor. Man kan inte tänka sig varuproduktion eller handelsut
byte utan kunskaper om produktionsprocessen, utan information om 
priser, om tillgången till råvaror och liknande. Trots detta är ekono
mernas intresse för information något historiskt relativt nytt. I den 
klassiska ekonomiska teorin, som förknippas främst med Adam 
Smith, uppfattades information som en exogen faktor. Man förutsatte 
att alla marknadsaktörer hade tillgång till samma information och att 
information var kostnadsfri. Alla köpare visste apriori de bästa (lägsta) 
priserna och de visste var varorna fanns. Alla producenter hade samma 
kunskap om och möjlighet att utnyttja den senaste produktionstekno
login. Denna uppfattning om information som någonting självklar är 
egentligen inte så egendomlig. Den avspeglar tid då spridning av tek
nologiska kunskaper gick sakta och själva teknologin inte hade så stor 
betydelse för ekonomisk framgång. Tillgången på pengar, råvaror, 
arbetskraft och energi var betydligt viktigare. 

Så småningom växte det fram uppfattning om att information inte 
var en exogen faktor utan något som kunde förvärvas och förloras, 
och som kunde påverka företagets eller till och med nationens 
framgång. Till exempel växte det fram medvetande om sambandet 
mellan ett lands utbildningsnivå och dess ekonomiska välstånd.25 

24 Det är inte bara språk eller bilkörning som lärs in på detta sätt, från det medvetna till 
omedvetna. Thomas Kuhns användning av termen paradigm för vetenskapens utveckling 
ligger ganska nära. Enligt Kuhn tillägnar sig vetenskapsmän paradigm genom en rad 
praktiska övningar (experiment, seminarieövningar, etc.). Till slut blir paradigm en del av 
deras habitus och de kommer att försvara den även om de har tillgång till ny kunskap som 
strider mot paradigmet. Kuhn för att beskriva den omedvetna övertygelsen använder 
i detta sammanhang ordet intuition. Thomas Kuhn, The Structure ofScientific Revolutions, 
Chicago 1970, s. 191 ff. Se även Norretranders, op. cit., s. 398. 
25 Machlup, op. cit., s. 5. 
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Det var dock först långt efter andra världskriget som man började 
se information som den viktigaste produktionsfaktorn. En rad 
begrepp, som introducerats sedan dess, tyder på hur stor vikt tillmäts 
information i dag. Allt oftare talar ekonomer om humankapital, 
strukturkapital, kunskapskapital eller intellektuellt kapital.26 Exem
pelvis skiljer man på strukturkapital, som den information som finns 
lagrat i företagets dataregister (man talar även om kundkapital), från 
humankapital som kunskap som finns i de anställdas hjärnor. 
Humankapital kan således lämna företaget med den anställde, struk
turkapital kan däremot förvaras i företagsarkiv. Denna åtskillnad lig
ger alltså nära distinktionen mellan information och kunskap som 
diskuterats ovan. 

Alla dessa termer vill på ett nytt sätt framhäva informationens men 
också kunskapens roll för ekonomin. Man vill se information som en 
kalkylerbar faktor på samma sätt som de mer traditionella produk
tionsfaktorerna. Men det är svårt att prissätta information i kronor 
och ören. De ovannämnda termer borde därför ses mer som meta
forer än kalkylerbara faktorer. 

En central fråga för den ekonomiska informationens betydelse är 
informationens exklusivitet. Häri blir nätverkslogiken också mer 
intressant. Det typiska för ekonomiskt fält är nämligen att en stor 
mängd av den ekonomiska informationen är lätt tillgänglig, men 
samtidigt är det ofta den exklusiva informationen (insiderinforma-
tion) som är avgörande för ekonomisk framgång. 

I vilka former har information cirkulerat på ekonomiska fält? Har 
informationsutbyte följt nätverkslogikens regler och blivit mer eller 
mindre exklusivt, eller har information fått flyta fritt som i den klass
iska marknadsmodellen? Svaret är inte entydigt. De traditionella for
merna för informationsspridning har naturligtvis varit mer eller min
dre exkluderande: muntlig information och korrespondens. Vi kan 
inte säga så mycket om muntligt utbyte, helt enkelt för att det inte 
kan sparas. Däremot vet vi relativt mycket om hur ekonomisk 

26 Den amerikanske ekonomen Robert Lucas införde begreppet humankapital, se Johan 
Myhrman, Hur Sverige blev rikt, Stockholm 1994, s. 17. För begreppet intellektuellt kapi
tal se Leif Edvinsson & Michael S. Malone, Intellectual Capital — Realizingyour Companys 
True Value by Finding its Hidden Brainpower, New York 1997. 
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information spridits genom affärskorrespondens sedan 1200- och 

1300-talen. Vi vet att det har skrivit förvånansvärt mycket. I den 

store italienske köpmannen Datinis arkiv från 1300-talet finns det 

bevarade 153000 brev.27 Brevskrivandet har inte minskat under föl

jande århundraden. Under 1600-, 1700- och 1800-talen skrev köp
män flera brev varje arbetsdag. Innehållsmässigt fokuserade affärs
breven på information som direkt kunde användas i den ekonomiska 
verksamheten. Man informerade varandra om priser, marknadsläge, 

växelkurser, partners kreditvärdighet och inte minst de politiska hän

delser som kunde påverka affärer. I producenternas korrespondens 

spelade viktig roll även tekniska nyheter, information om produkter

nas kvalitet och liknande.28 

Information som förmedlas genom korrespondens, telefonsamtal, 

eller vid affärslunch har en exklusiv och exkluderande karaktär. Det 

är den information som förknippas med utbytet inom sociala nät

verk. Informationsutbyte kan således direkt kopplas till nätverkets 
exklusionsfunktion. Men all affärsinformation förmedlas inte på 
detta sätt. 

Marknadsekonomin har skapat en egen informationsmarknad. 

Information har omvandlats till vilken vara som helst och blivit på 

sådant sätt lätt tillgänglig. Redan i 1500-talets Antwerpen började 
man publicera s.k. priskuranter, med information om priser och växel

kurser. Man skall i detta sammanhang inte glömma tryckpressens och 

det trycka ordet betydelse. Under 1700-talet när svenska ostindie-

farare ankrade i Göteborg publicerades uppgifter om lasten och 

datum för auktioner, så att alla intresserade skulle kunna delta. Det 

växte fram en marknad för specialiserade handelshandböcker, lexikon 
och liknande. Även information om produktionsteknologier började 

27 Fernand Braudel, Civilization and Capitalism: 15th—18th century. The Perspective ofthe 
World, vol. 3, London 1988, s. 96. 
28 För exempel på korrespondens mellan köpmän, och bruksägare se Henry Roseveare 
(red.), Märkets andMerchants of the Late Seventeenth-Century. The Marescoe-DavidLetters 
1668—1680, Oxford 1987; Gunnar Dahl, Trade, Trust and Networks. Commercial Culture 
in Late MedievalItaly, Lund 1998; Hasselberg, op. cit., s. 76—93; Muller, op. cit., s. 224— 
245. 
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spridas fritt. Redan från 1700-talets slut fanns det specialiserade 
ekonomiska och tekniska tidningar och tidskrifter.29 I dag matas vi 
med information av ekonomisk karaktär, om växelkurser, börskurser, 
årsresultat dygnet runt. Vi matas med ekonomisk information till 

och med mot vår vilja. 

Man kan naturligtvis säga att denna lätt tillgängliga information inte 
är så intressant. Information värderas olika. Till exempel blir informa
tion om gårdagens aktiekurser betydligt billigare än information om 
patenträttigheter till framtida läkemedel. Den mest värdefulla ekono
miska informationen - insiderinformation - kan inte köpas och det 
är precis den som ger marknadsaktörer stora fördelar. Den förmedlas 
uteslutande via ett informellt utbyte. Den överförs ofta muntligt och 
omringas av stort hemlighetsmakeri. Typiskt handlar insiderinforma
tion om förestående företagsfusioner eller överraskande årsrapport. 

Att förmedla insiderinformation är ett brott enligt lagen men det 
är brott som är väldigt svårt att avslöja eller bevisa. Dock det mest 
intressanta här är kanske att lagens syn på insiderinformation inte är 
identisk med de ekonomiska aktörernas syn. Ekonomiska aktörer tycks 
vara kluvna i sin syn på insiderinformation. Å ena sidan borde till
gången till exklusiv kunskap inte spela någon avgörande roll för aktö
rens ekonomiska framgång. Det har redan sagts ovan att i en perfekt 
marknadsekonomi har alla aktörer tillgång till samma information. 

Enligt den klassiska ekonomiska teorin är monopol, vare sig det 
gäller varor eller information, inte bara orättvist utan även skadligt. 
En hederlig affärsman borde inte använda det, han eller hon borde 
belönas för sina borgerliga dygder: flit, sparsamhet, hederlighet. Men 
samtidigt är nyttjande av exklusivitet i ekonomin något så vardagligt 
att flera ekonomiska teoretiker har framhävt monopol som den vikti
gaste faktorn för kapitalismens framväxt. Exempelvis har patent-

29 Om tryckt prisinformation (priskuranter) se John McCusker, Money and Exchange in 
Europé and America, 1600—1775. A Handbook, London 1978, s. 29, 324-325; John 
McCusker & Cora Gravestein, The Beginnings of Commercial and Financial Journalism. 
The Commodity Price Currents, Exchange Rate Currents and Money Currents of Early 
Modern Europé, Amsterdam 1991; om handböcker se Daniel Rabuzzi, "Eighteenth-Cen-
tury Commercial Mentalities as Reflected and Projected in Business Handbooks", Eigh-
teenth-Century Studies 29.1, 1996, s. 169—189. 
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rättigheter spelat en viktig om inte avgörande roll för tekniska innova

tioner, och vad är ett patent annat än monopolrättighet till viss 

kunskap.30 Det handlar i grunden om en viktig legitimitetsfråga. 

Å ena sidan bygger marknadsekonomins legitimitet på övertygelsen 

om att alla aktörer har samma chans att nå framgång, övertygelsen 

om att marknaden är "rättvis", å andra sidan ser verkligheten helt 

annorlunda ut. 

I viss mån liknar marknadsaktörers kluvna inställning till exklusiv 
information situationen på ett akademiskt fält. Även där är en stor 

del av information allmänt tillgänglig — publicerad och lagrad. Enligt 

det rådande vetenskapsidealet har alla aktörer som ger sig in på det 
akademiska fältet tillgång till samma information och således lika 
möjligheter att lyckas som akademiker. Framgång borde vara resultat 
av aktörens intellektuella förmåga och arbete. Det är det legitimerade 

sättet att nå prestige och status. Men på samma sätt som på ett eko

nomiskt fält kan insiderinformation avgöra aktörens framgång. 

Likheter mellan de akademiska och ekonomiska idealen får inte 
överdrivas. Marknaden saknar det akademiska kunskapsidealet. För 
marknaden är information viktig bara om den kan omsättas i prak
tiken; inte information för informationens skull. Det praktiska syn
sättet på information har lett till att den uppfattas som en kostnad, 

precis på samma sätt som kostnad för arbetskraft eller energi. 

Även framgångskriterier är naturligtvis olika. Det definitiva måttet 
på ekonomisk framgång är pengar. Homo economicus skall ackumu

lera ekonomiskt kapital. Det kan gå snabbt, aktör kan göra det stora 

klippet, eller så kan han eller hon satsa på en lång och mödosam 

karriär. Återigen finns det en motsättning mellan drömmen om det 

stora klippet och bilden av företagare som når framgång genom ett 
idogt arbete och sparsamt leverne — den bild av företagare som i flera 

30 Striden om monopolens (exklusiva rättigheters) betydelse i den kapitalistiska utveck
lingen är en av de stora stridsfrågorna i ekonomisk teori. Den monopolkritiska linjen för
knippas mest med Adam Smith och den klassiska och neo-klassiska teorin. Joseph 
Schumpeter och hans efterföljare ser exklusiva rättigheter som en garant för innovation 
och entreprenörskap. Denna linje kan spåras t.ex. i institutionell teori, och teorier kring 
entreprenörskap. se Myhrman, op. cit., s. 13—56. 

89 



hundra år förmedlats av den protestantiska etiken.31 Även en homo 

academicus kan nå framgång snabbt — han kan göra ett genombrott. 

Men det vanligaste sättet är en långsam karriär som bygger på de 
publicerade arbeten, undervisning, priser och akademiska titlar. 

Framgången på ett akademiskt fält skall behandlas närmare i nästa 

avsnitt. 

Framgången mäts i det ackumulerade kapitalet: det ekonomiska 

kapitalet på marknaden, det symboliska, sociala och kulturella kapi

talet på ett akademiskt fält. Ingen aktör äger uteslutande en kapital

form men ackumulation inriktas på den kapitalform där aktörens 

förutsättningar (komparativa fördelar) är bästa. Markanden lämpar 

sig bäst för det ekonomiska kapitalets ackumulation, akademiskt fält 

lämpar sig bäst för det symboliska och kulturella kapitalets ackumu

lation. Dock är gränserna mellan fälten flytande och kapitalformer 

kan i viss mån bytas och omvandlas. På samma sätt som aktörer kan 

byta kapital i olika former, kan även de själva glida mellan fälten. En 

framgångsrik vetenskapsman kan flytta till ett ekonomiskt fält om 

hans/hennes vetenskapliga resultat har en marknadspotential. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att informations- och kun

skapsutbyte alltid har spelat en mycket viktig roll i ekonomin, men 

att detta har blivit mycket mer framträdande i samband med den 

senaste tekniska utvecklingen. I dag ser ekonomiska aktörer informa

tion som en av de absolut viktigaste produktionsfaktorerna. Vidare 
kan man säga att det på marknaden finns en kluven syn på tillgången 
till information. Å ena sidan finns det en bild av en optimalt 

fungerande och inte minst "rättvis" marknad där tillgången till infor

mation är en allmän nyttighet. Å andra sidan är exklusiv information 

eller exklusiv kunskap ofta förutsättning för att lyckas. Diskussionen 

om den exklusiva informationens legitimitet sträcker sig från frågan 
om patenträttigheter, eller copyright till insiderbrott och olaglig pris
samarbete, och kan inte enkelt besvaras. Det finns en marknad för 

31 Den mest kände uttolkaren av det borgerliga idealet i protestantiska etiken är Max 
Weber, i boken Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Lund 1978. Se även Hassel
berg, op. cit., särskilt kapitel 1, s. 14—40. 
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ekonomisk information som styrs av marknadslogiken, men den 
exklusiva ekonomiska informationen byts inom nätverk och dess 
utbyte styrs av nätverkslogiken. 

Information/kunskap på ett akademiskt fält 
Ett akademiskt fält har i Bourdieus arbeten setts som en motpol till ett 
ekonomiskt fält. De ledande representanterna i båda fälten, univer
sitetslärare och företagsledare, hör till den dominerande klassen, men 
deras positioner i samhället bygger på helt olika förutsättningar och 
resurser.32 Som har sagts ovan, det ekonomiska kapitalet är den vikti
gaste resursen på ett ekonomiskt fält. Företagsledarnas position bygger 
således i hög grad på denna resurs. Kapitalformer är förevisso i viss mån 
utbytbara men aktörernas habitus, deras förmågor, utbildning och 
övriga resurser, lämpar sig bäst för karriär på ett specifikt fält. Därför är 
rörelser mellan fälten relativt sällsynta och berör oftast aktörer som inte 
nått långt i karriären eller saknar förutsättningar att verkligen lyckas. 

Enligt Bourdieu är polariteten mellan universitetslärare och före
tagsledare typisk för det moderna borgerliga samhället. Den kan dock 
uppfattas som strukturell och har således motsvarigheter i andra sam
hällen. I det feodala samhället fanns en liknande polaritet mellan 
präster och adeln. Prästers position inom den dominerande klassen 
byggde på tillgången till symboliskt och kulturellt kapital. Ekono
miskt kapital var snarare en konsekvens av denna position. Adelns 
makt vilade i första hand på våldsmonopol, vilket förknippas även 
med kontrollen av ekonomiskt kapital. Prästernas uppgift var att med 
hjälp av symboliska resurser upprätthålla den sociala distinktionen 
mellan den dominerande klassen - präster och adeln - och de domi
nerade - allmogen. Denna uppgift har under kapitalismen övertagits 

32 "Uppfattar man universitetslärarna som "kapaciteter" vilkas ställning i det sociala rum
met främst vilar på innehav av kulturellt kapital (dvs. av en dominerad typ av kapital) 
befinner de sig närmast vid den dominerande polen i maktfältet, och de står i detta avse
ende i klar motsättning till företagsledarna inom industri och handel." Bourdieu, Homo 
academicus, s. 71. Se också Broady, "Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre 
Bourdieus sociologi." Arbetsrapport 1989:2, UHÄ, FoU-enheten, Stockholm 1989, 
s. 16. 
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av utbildningssystemet.33 Utbildningssystemet skapar och upprätt
håller den sociala distinktionen och på sådant sätt reproducerar klass
relationer i det moderna kapitalistiska samhället. Detta förklarar var
för utbildningssystemet har en så central roll i Bourdieus forskning. 

Som konstaterats ovan är den tydligaste skillnaden mellan den 
dominerande klassens olika fraktioner de specifika kapitalformerna: 
ekonomiskt, socialt och symboliskt (eller kulturellt) kapital.34 Ekono
miskt kapital är summa av de ekonomiska resurserna. Det är lätt att 
kvantifiera och det förknippas naturligtvis med den ekonomiska eli
ten. I sammanhanget är det värt att påpeka att det ekonomiska kapi
talet finns objektivt. Det kan ges bort, det kan ärvas, det kan lätt bytas 
mot andra tillgångar, det försvinner inte med ägarens död. Man 
skulle också kunna säga att ekonomiskt kapital är det minst specifika. 

Socialt kapital (summa av släktband, vänskapsförbindelser och lik
nande) förknippas däremot med det ägande subjektet. Det försvinner 
med ägarens död. Denna kapitalform kan inte ses som särskilt typisk 
för någon av de två diskuterade fraktionerna. Alla människor obero
ende av fält har socialt kapital. Däremot kan socialt kapital karaktär
iseras som en typisk nätverksresurs.35 

De mest intressanta kapitalformerna i förhållande till information 
och kunskap är symboliskt och kulturellt kapital. De förknippas med 
den kulturellt orienterade polen av den dominerande klassen. Hit 
räknar Bourdieu utöver universitetslärare alla kategorier av kulturar
betare: konstproducenter, författare, journalister, musiker, alla lärar
kategorier och tjänstemän. Dessa kapitalformer uppfattas också som 

33 Den strukturella parallellen mellan Bourdieus dikotomi mellan universitetslärare och 
företagsledare och den feodala dikotomin mellan präster och adeln har lyfts upp av Loic 
J. D. Wacquant i hans introduktion till engelska utgåvan av La noblesse d'etat (Bourdieu, 
The State No b i li ty, s. xi). Strukturell släktskap mellan feodala och kapitalistiska eliter 
åskådliggörs också i Bourdieus språkbruk. För att karaktärisera distinktionen i det 

moderna kapitalistiska samhället använder han ofta begrepp som förknippas med feoda-
lism: passage, ritual, consecration, noblesse 1'etax., etc. Se även "Nothing resembles a religious 
war more than 'academic squabbles' or debates on cultural matters" Bourdieu, The State 
Nobility, s. 6. 
34 Om kapitalformer i Bourdieus arbeten se Broady, "Kapital, habitus, fält. Några nyckel
begrepp i Pierre Bourdieus sociologi." Arbetsrapport 1989:2, UHÄ, FoU-enheten, Stock

holm 1989, s. 16. 
35 Se Håkan Gunneriussons artikel i denna bok. 
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personspecifika. Det symbolvärde som en viss examen eller titel ger 
kan inte överflyttas på en annan person. Men samtidigt, bevis på att 
man genomgått en examen finns objektivt, i form av ett intyg. En 
akademiker tvingas inte att ständigt bevisa sina kunskaper utan han 
eller hon kan hänvisa till examensbevis. På sådant sätt skiljer sig en 
examens symboliska värde från exempelvis heder, som ständigt måste 
bekräftas. Ännu tydligare blir det kulturella kapitalets objektiva 
karaktär om vi tittar på konstnärlig eller vetenskaplig produktion. 
Det finns konkret tillgängligt som produkter: böcker, artiklar, tavlor, 
statyer, filmer, musik, och liknande. 

Det som förenar alla former av symboliskt kapital (Bourdieu 
använder i detta sammanhang flera skiftande men närliggande 
begrepp: akademiskt, intellektuellt, vetenskapligt, prestigekapital) är 
det framhävandet av dess onyttiga, och oegennyttiga karaktär.36 

Genom att framhäva kapitalets ideella karaktär förstärker man dess 
symboliska värde. Men även om man framhäver den rena kunskapens 
värde som något speciellt, styrs detta område av praktiskt handlande. 
Den objektiverade produktionen kan omvandlas till symboliskt kapi
tal bara i samband med rätt habitus. 

Det som kooptationsoperationen måste upptäcka och som undervisningen 
i detta fall ska vidareföra eller förstärka är inte endast ett kunnande, en 
mängd vetenskapliga kunskaper, utan ett know-how eller mer exakt sätt att 
omsätta kunnande i praktisk handling och att göra det i rätt ögonblick, 
i praktiken, något som inte går att skilja från ett övergripande sätt att handla, 
en levandekonst, en habitus. 37 

Begreppet symboliskt kapital innefattar således både själva kun
skapen/informationen och förmåga att använda den på rätt sätt och 
i rätt sammanhang. Symboliskt kapital är ett mycket brett begrepp. 
Det inbegriper det som vi kan kalla vetenskaplig prestige och bygger 
på den egna produktionen, och det kapital som manifesteras i exa
mina, priser, sakkunniga utlåtanden och rangordningar. 

De olika användningarna av symboliskt kapital syns tydligast i den 
långvariga kampen mellan fakulteterna, ett centralt tema i Bourdieus 

36 Bourdieu, Homo academicus, s. 74. 
37 Ibid., s. 91. 
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bok Homo academicus. (Se även diskussionen ovan om herrschajts-
wissen och leistungswissen). Inom de lägre fakulteterna, humanistiska 
och naturvetenskapliga, bestäms aktörens position av hans/hennes 
vetenskapliga kapital, alltså förmåga att nå egna vetenskapliga resul
tat. I de högre fakulteterna, juridiska och medicinska beror positio
nen i mycket större utsträckning på ett ärvt socialt och ekonomiskt 
kapital. Följaktligen, i kampen mellan fakulteterna framhäver huma
niora och naturvetenskaper just det onyttiga, ideella och ofta samhälls
kritiska kunskapen gentemot den direkt nyttiga, och av staten nytt
jade, juridiska eller medicinska kunskapen. 

Bourdieu visar alltså att kunskap i form av symboliskt kapital är 
den viktigaste resursen för aktörer från de lägre fakulteterna. Veten
skapliga kunskaper blir avgörande för en sociologs eller en biologs 
karriär. Det sociala kapitalet spelar också viss roll, men mindre än för 
en jurist exempelvis. 

Jag vill betona främst två konsekvenser av denna åtskillnad — kon
sekvenser som gör akademiskt fält mer öppet i jämförelse med andra 
fält. En följd av det symboliska kapitalets legitimerande makt på aka
demiskt fält är att kunskapsproduktion lyfts fram som det centrala. 
Om kunskapsproduktion är den mest meriterande verksamheten 
kommer aktörer naturligtvis att sträva efter att syssla med den. Det 
enklaste och i detta fall även kalkylerbara måttet på framgången blir 
sedan den publicerade produktionen. Uttrycket "publish or die" är 
talande för humanister, samhällsvetare och naturvetare. Den säger 
dock inte mycket till jurister och läkare. Därför att den vetenskapliga 
produktionen (inte användningen) inriktas på ren kunskap blir den 
också allt svårare att bedöma, om några praktiska kriterier inte for
mellt erkänns. 

Den alltmer omfattande produktionen relativiserar samtidigt de 
vetenskapliga kunskapernas värde. Ju större produktion, desto vikti
gare kvalitativ bedömning. Men hur bedöms en artikels, en avhand
lings värde? Vad gör och vem avgör att den erkännsi Den får erkän
nande genom att den trycks eller åtminstone recenseras i en ansedd 
tidskrift, genom att den citeras av andra forskare. Själva kunskaps
produktionen omvandlas inte direkt i symboliskt kapital. Det krävs 
en konsekrationsakt, och i den spelar socialt och symboliskt kapital 
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igen en avgörande roll. Vad jag vill helt enkelt framhäva är att i sista 
hand är det igen tillgång till socialt kapital eller andra kapitalformer 

(förhoppningsvis inte ekonomiskt kapital) som avgör om en kun

skapsprodukt skall alstra symboliskt kapital eller inte.38 

En amatörforskare kan ha oerhört stora kunskaper inom ett visst 
område, men de gör honom inte till en vetenskaplig auktoritet. Han 

har know-that, men han saknar förmåga att omvandla know-that till 

know-how. Han saknar symboliskt och socialt kapital som kan kon-

sekrera hans kunskaper. Även på det akademiska fältet blir kunskaper 

nyttiga endast i praktiken, i situationen då de kan omvandlas till 

kapital.39 

En annan aspekt rör social mobilitet på fälten. Humanioras och 
naturvetenskapernas kunskapsideal är demokratiskt. Tillgången till 
ekonomiskt eller socialt kapital spelar — trots allt — betydligt mindre 

roll för att nå framgång i dessa fakulteter. Bourdieus egna empiriska 
material för 1960-talets Frankrike visar att det inom humaniora och 

naturvetenskaper finns betydligt fler klassresenärer än inom jurist-
och läkarkåren.40 Med ökande antal studenter inom humaniora och 

naturvetenskaper "demokratiseras" akademiskt fält. Men faktum att 

det akademiska fältet uppvisar en betydande social mobilitet betyder 

inte att utbildningens distinktionsreproducerande funktion försvin
ner. Det betyder snarare att klassresenärerna inkorporeras i den domi

nerande klassen. 

38 Man kan säga att konstproducenter står inför samma problem. Den konstnärliga pro
duktionen alstrar inte automatiskt kulturellt kapital. Först den konsekrerade konsten ger 
konstnären ett kulturellt kapital. Bourdieu beskriver denna process som "produktion av 
tron". Bourdieu, Kultursociologiska texter; s. 155—167. 
39 Håkan Gunneriusson visar hur en disputation, som annars uppfattas som typisk mani
festation för den vetenskapliga, öppna och objektiva bedömningen, föregås av slutna för
beredelser där sociala kontakter är minst lika viktiga som själva avhandlingen. Håkan 
Gunneriusson, "En lyckad disputation." Peter Aronsson, et al. (red.), Nätverk i historisk 
forskning — metafor, metod eller teori? Växjö 1999. 
40 Ang. studenternas sociala ursprung se Bourdieu, Homo Academicus, s. 78. För situatio
nen i Sverige se Palme, op. cit. Beskrivningen bygger främst på Bourdieus analys och kan 
inte överföras direkt till Sverige. Det finns betydande skillnader mellan olika europeiska 
länder, vad gäller typiska prestigeutbildningar. Se Jane Marceau, A Family Businessi The 
Makingofan International Business Elite, Cambridge 1989, s. 43. 
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Diplomater: ett fält, en kår, en myndighet 
eller ett nätverk? 
Distinktionen mellan akademiskt och ekonomiskt fält avspeglar den 

grundläggande motsättningen inom den dominerande klassen. Alla 

andra fält - också diplomatiskt - kan på ett eller annat sätt relateras till 

dessa två poler. 

Ett diplomatiskt fält är relativt begränsat. Frågan är om man över

huvudtaget kan använda begreppet fält i samband med aktörsgrupp 

som befolkar en enda myndighet, även om denna är ovanligt stor -

nämligen utrikesdepartementet. Men i viss mån har det diplomatiska 

fältet ett fälts karaktäristik. Diplomater är en väldigt intressant grupp. 
De rör sig relativt fritt mellan andra fält och de har ett mycket speciellt 

förhållande till kunskap och informationsförmedling. Diplomatkåren 

är en aktörsgrupp som kanske i större utsträckning än andra yrkes

grupper följer nätverkslogiken. I det följande skall diskuteras diplo

matkårens position inom den dominerande klassen och deras förhåll

ningssätt till olika kapitalformer och till kunskap och information. 

Diplomater är statstjänstemän. De är en mycket lojal kår av stats

tjänstemän. Identifikationen med departementets och statens intres

sen är så stark att diplomater förmodligen skulle ha svårt att skilja 

mellan sina kårintressen och utrikesdepartementets intressen. Diplo
maternas naturliga ideal är således tjänstemannaidealet.41 Det är alltså 
det ideal som förknippas med konsten att styra (herrschafiswissen) och 
de högre fakulteterna. Det förvånar således inte att en mycket stor del 

av diplomatkåren får juridisk skolning och anammar de högre fakul

teternas värderingar.42 

41 Ylva Hasselberg och Erik Kärnekull, I rikets tjänst — En ESO-rapport om statliga kårer. 
ESO, Ds2001:45, Stockholm 2001, s. 15, 79—82. 
42 I dag krävs ofta juristexamen i de tjänster som UD annonserar ut. Enligt Förordning 

1992:247 med instruktion för utrikesrepresentationen, § 15, får alla svenska beskick
ningar och konsulat funktion av notarius publicus, vilket innebär "att de far verkställa 
varje förrättning som notarius publicus är behörig att företa i Sverige". Situationen var 
inte annorlunda i början av 1900-talet, t.ex. 1905 hade nästan alla avlönade svenska kon
suler juridisk utbildning. Stefan Håkansson, Konsulerna och exporten, 1905—1921, Lund 

1989, s. 70. 
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Jurister utbildas för att reproducera den sociala distinktionen och 
genom detta reproducera även den egna maktpositionen. För detta 
belönas de med högre löner och med större politisk makt än huma
nister (I dag är detta kanske inte lika tydligt vad gäller naturvetare). 
Deras viktigaste kapitalresurser är politiskt, socialt och symboliskt 
kapital, snarare än intellektuellt eller kulturellt kapital. Rekryteringen 
till juristkåren är också mer en fråga om nedärvda kvalifikationer. 
Det är mer sannolikt att jurister når fram med hjälp av sitt sociala 
och ekonomiska kapital än med hjälp av sitt intellektuella kapital. 
Som diplomater reproducerar de sedan dessa värderingar i sin tjänste
mannakår. 

Ovan har diskuterats de olika mått på framgång inom de två 
ledande elitfraktionerna. Vad är måttet på en diplomats framgång? 
För det första förknippas termen framgång snarare med en fram
gångsrik karriär än med framgång som genombrott. Kunskapsprodu-
cerande akademiker når framgång genom en kombination av erkän
nande (vetenskapligt genombrott) av forskningsresultat och en ut
dragen akademisk karriär inom universitetshierarkin. Framgången 
kan ibland komma väldigt fort. Det finns exempel på mycket tidiga 
genombrott, speciellt inom abstrakta ämnen som fysik eller mate
matik. Albert Einstein skapade sin relativitetsteori vid 26 års ålder. 
Men även inom historia kan genombrottet komma tidigt. Histori
kern Erik Lönnroth skrev sin avhandling 24 år gammal. Däremot är 
det mycket svårt att föreställa sig en tjugosexårig generalsekreterare 
i FN, om denna position kan ses som den definitiva framgången för 
en diplomat. Det är även ytterst svårt att föreställa sig en ung 
ambassadör. 

Den diplomatiska karriären följer i första hand en tidsrytm. Den 
bygger på en delvis formaliserad befordringsgång. Varje diplomat 
borde gå genom vissa faser i karriären. De flesta börjar sin karriär som 
handläggare på UD för att så småningom placeras på olika poster 
utomlands. Varje placering (från de mindre geografiskt åtråvärda 
platser till de mest eftertraktade) och varje position (från attaché till 
ambassadör) sedan ger viss status och prestige, och är ett mått på 
karriärframgång. En aktörs framgång eller motgång relateras således 
helt och hållet till hans eller hennes position inom den diplomatiska 
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hierarkin, inom UD. I detta sammanhang kan också anmärkas att 
den diplomatiska hierarkin är oerhört komplicerat. Den stora mängden 
av positioner med tillhörande titlar, löner, och tjänsteförmåner (tjänste
bilar, fria bostäder, skattelättnader, utlandstillägg, etc.) utgör helt enkelt 
ett känsligt mätinstrument på framgång (att jämföra med en relativt 
platt hierarki och osofistikerat förmånssystem bland akademiker). 

Karriären skall inte förhastas. Om en diplomats karriär går 
snabbare än hans kollegers, uppfattas det som orättmätig av de andra. 
En diplomats karriär består alltså av mycket väntetid. För att kunna 
göra ett steg i karriären väntar man länge på att de högre tjänsteposi
tionerna blir lediga. 

Jag vill inte påstå att ekonomiska eller akademiska fält inte är 
hierarkiska. Alla fält är hierarkiska, men de är hierarkiska på olika 
sätt. Det diplomatiska fältet visar tecken på en mycket invecklad och 
formellt reglerad hierarki. Det finns inga parallella karriärvägar som 
på de andra fälten. 

Vilka resurser är då de mest värdefulla för en karriärdiplomat? Det 
ovan nämnda titulaturen är ett exempel. Det blir svårt att finna en 
annan yrkeskår där titlar är fortfarande så viktiga för att rangordna 
aktörer som i diplomatkåren (ambassadör, vicekonsul, konsul, 
generalkonsul, attaché, departementsråd, kulturråd, expeditionschef, 
osv.). Titlarna uttrycker tillhörande symboliskt kapital och som 
sådana kan de användas för olika syften. Att de diplomatiska titlarna 
har ett högt symboliskt värde visar deras användning i helt andra 
sammanhang. Till exempel har det varit vanligt att företagsledare 
använde titel konsul även om de bara varit oavlönade konsuler. Om 
en företagsledare utnämndes till konsul kom han sannolikt att 
använda sin konsulstitel, istället för VD, eller disponent.43 

De sociala och symboliska resurserna med tillhörande politisk 
makt är den viktigaste tillgången. Det typiska för diplomatkåren är 
att kapital som man ackumulerat på det diplomatiska fältet kan 
användas på ett annat fält. På så sätt är diplomater verkliga generalis-

43 Det kanske mest kända exemplet är generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, en av de stora 
svenska företagsledare kring sekelskiftet (grundaren av rederiet Nordstjernan). Även hans 

far, Axel Johnson, använde titeln konsul. Thorsten Rinman, Rederiet. Johnson Line 100 år, 
Göteborg 1990, s. 45-
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ter.44 Det finns exempel på framgångsrika diplomater som använde 
sin diplomatiska karriär i politiken. Matti Ahtisaari, Finlands f.d. 
president, är ett bra exempel på detta. Men den omvända vägen är 
också vanlig. Många politiker hamnar på diplomatiska poster som en 
slags belöning för sina politiska insatser. 

Diplomaternas länkar till politiken kan lätt omvandlas i ekono
miskt kapital. Detta förekommer kanske inte så ofta i dagens Sverige 
men det var mycket vanligt åtminstone fram till andra världskriget. 
Det finns många exempel på söner från den ekonomiska eliten som 
gjorde diplomatiska karriärer.45 

Diplomatisk karriär ger alltså socialt, symboliskt och ibland eko
nomiskt kapital - de kapitalformer som enligt Bourdieu ligger nära 
maktens centrum. Dessa kapitalformer används för att reproducera 
den balans mellan politiska och ekonomiska fält som ligger i statens 
intresse. Här finns alltså ingen plats för klassresenärer. 

På senare tid, med framväxten av den socialdemokratiska politiska 
eliten, har situationen förändrats.46 Länkar till politiken blivit star
kare medan länkar till det ekonomiska fältet försvagats. Allt fler 
utnämningar inom UD är i grunden politiska. Den försiktiga kriti
ken mot politikernas missbruk av tjänstetillsättningar inom UD är 
kanske ett uttryck för denna förändring. Samtidigt är — och så måste 
även vara — diplomatkåren den mest lojala i sin relation till den poli
tiska makten. 

Vilken roll spelar kunskap för en framgångsrik diplomat? Natur
ligtvis är kunskap mycket viktig men den har en annan karaktär än 
den som prioriteras på akademiskt fält. Det förutsätts att en diplomat 
skall vara påläst, kunnig, väl informerad. Men det förväntas inte att 

44 Om diplomaternas generalistkompetens se Hasselberg och Kärnekull, op. cit., s. 81. 
45 Raoul Wallenberg är naturligtvis det första namnet man tänker på, men listan kan 
göras mycket lång. En annan diplomatiskt verksam Wallenberg var Gustaf Wallenberg, 
svensk diplomat som öppnande kring sekelskiftet den östasiatiska marknaden för svenska 
företag. Jan Larsson, Diplomati och industriellt genombrott. Svenska exportsträvanden 
i Kina 1906-1916, Uppsala 1977, s. 55-56. Många medlemmar från skeppsbroadelns 
familjer (t.ex. Grill, Tottie, Kantzow, Arfwedson, Hasselgren) tjänade som konsuler under 
1700- och 1800-talen. Se Johan Ax. Almqvist, Kommerskollegium och Riksens ständers 
manufakturkontor samt Konsulatstaten, Stockholm 1912—1915. 
46 Se Ylva Hasselbergs resonemang om två politiska eliter i Sverige under 1990-talet här. 
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han skall visa förmåga till kreativt och kritiskt tänkande, att han skall 
ifrågasätta och granska den kunskap han besitter. Han skall ha för
måga att lösa problem men inte att ifrågasätta (skapa problem). Krea
tivitet är inte lika meriterande som för en vetenskapsman eller konst
när. Kunskapernas användning i den praktiska verksamheten är vik
tig; men inte deras mängd eller sättet på vilket de förvärvats. 

Diplomater är generalister. Deras viktigaste tillgång är förmåga att 
hantera alla tänkbara situationer och den bygger snarare på en bred 
kunskapsbas än speciella kunskaper. En diplomat skall besitta för
måga att kontrollera och styra situationen (herrschaftswissen). Karak
tär av de eftersträvade kvaliteterna gör att bedömningsgrunder för 
vad en god diplomat bör kunna är ganska otydliga. Det betyder också 
att det i första hand är den diplomatiska kåren själv som tillskrivs 
förmågan att se de eftersträvade kvaliteterna.47 Det finns således 
ingen extern prövning av aktörer, som till exempel disputationsakten. 

Diplomatens främsta uppgift har alltid varit att samla nyttig infor
mation och rapportera den till utrikesförvaltningen hemma. Tidigt 
handlade det om information som med nytta kunde användas i krig, 
eller under förhandlingar med fiender och blivande förbudspartners. 
Mycket viktig roll spelade också information av ekonomisk karaktär. 
För Sveriges del växte den diplomatiska tjänsten i samband med 
trettioåriga kriget och landets nyvunna stormaktsstatus. Från början 
handlade det inte om riktiga diplomatposter. Gränsen mellan privata 
affärer och det diplomatiska uppdraget var glidande.48 

Diplomatin var en typisk aristokratisk sysselsättning och diplomat
karriären var en av få karriärvägar (utöver den militära) som en adels-

47 Det syns tydligast i de befordringsrutiner som diplomatkåren har. Befordran är intern 
angelägenhet. T.ex. ett avgörande steg i den diplomatiska karriären är s.k. handläggarut-
bildning, vilken organiseras internt av UD och där urvalskriterier bestäms av diplomat
kåren själv. Urvalet genomförs efter intervjuer med de sökande, inte efter ett antagningsprov 
och bedömningen är intern. Hasselberg och Kärnekull, op.cit., s. 80. 
48 Om Johan Adler Salvius se Heiko Droste, "Johan Adler Salvius i Hamburg. Ett nät
verksbygge i 1600-talets Sverige", Kerstin Abukhanfusa (red.), Mare Nostrum. Om West
faliska freden och Östersjön som ett svenskt maktcenturm. Skrifter utgivna av Riksarkivet 13, 
Stockholm 1999, och om Magnus Dureli se Bertil Rimborg, Magnus Durell och Dan

mark, Göteborg 1997. 
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man kunde acceptera. Men de resurser som en diplomat skulle för
foga över var de samma som i dag: symboliskt (juristexamen), socialt 

och kulturellt kapital.49 

När det svenska konsulatväsendet växte fram under 1700-talet, 

som ett komplement till den höga diplomatiska representationen, 

inriktades även detta på förmedling av information. Konsuler skulle 
flera gånger om året rapportera allt av värde till Kommerskollegium.50 

Till skillnad från diplomatin på hög nivå strävade Kommerskollegium 

att få så stor spridning på konsulernas information som möjligt. Kon

sulrapporter förmedlades följaktligen snabbt till borgerskapets repre

sentanter och från 1870-talet började man till och med trycka dem51 

Även i dag hör bevakning av utvecklingen i verksamhetslandet samt 
rapportering om det till beskickningarnas prioriterade uppgifter. 

På vilket sätt mäts den diplomatiska kunskapens betydelse? Vem 

värderar den och på vilka grunder? Kunskapens roll på ett akademiskt 
fält uttrycks bäst genom det vetenskapliga kunskapsidealet. Före
bilden för den diplomatiska karriären är tjänstemannaidealet och för 
den spelar kunskap en annan roll. Det är viktigt exempelvis att en dip
lomat regelbundet rapporterar från sin post, däremot vad han rapport
erar om tycks inte vara så avgörande. En snabb genomgång av 1700-
och 1800-talens konsulrapporter visar en mycket stor kvalitetssprid
ning. Ofta får man intryck av att konsuler rapporterar om sådant 
som de själva är intresserade av. Men detta tycks inte i någon 
utsträckning påverka deras förhållande till Kommerskollegium.52 

49 När Johan Adler Salvius, en svensk diplomat i Hamburg, skall rekommendera sin släk
ting, Vincent Möller, som efterträdare skriver han så här: "Han är av adel, har i 10 år 
studerat och vandrat i de förnämaste orter i Europa, kan också allehanda språk och är 
licentiatus juris. Den ena av hans bröder är borgmästare, den andra syndicus i Hamburg. 
Alla de förnämaste i rådet [är] hans svågrar eller släktingar." Johan Adler Salvius till drott
ning Kristina 1 nov. 1647, cit. i Droste, op. cit., s. 246 
50 Fram till 1906 hade konsultväsendet hört under Kommerskollegium, inte under UD 
som i dag. Se t.ex. Håkansson, op. cit., s. 19. 
51 Berättelser om handel och sjöfart/Inberetninger om handel og söfart. Stockholm och 
Christiania. 
52 Se exempelvis konsulerna Henrik Gahns och Richard Söderströms rapporter från USA. 
Kommerskollegium Huvudarkivet, Skrivelser från konsuler, E VI a: 352 och 374, RA 
Stockholm. 
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Förmedling och anskaffning av den diplomatiska informationen 

omringas av hemlighetsmakeri. Den uppfattas av olika anledningar 
som känslig, antingen för den egna befolkningen eller för andra sta

ter, men samtidigt ytterst viktig. Den diplomatiska informationen 

laddas med ett stort symboliskt värde. I vissa situationer är det säkert 

berättigat (militärinformation under krigen, förhandlingar som 

befinner sig i ett känsligt läge). 

Det förutsätts att den inrapporterade informationen är nyttig. Den 
används som underlag för beslut inom UD eller på högre politisk nivå. 

Informationens värde bestäms internt i konkreta situationer i dessa 
slutna kretsar. Det finns inte och det får inte finnas någon utomstående 

granskande publik, som är regel för ett akademiskt fält. Det finns inte 
heller en marknad för information på samma sätt som för den ekono

miska informationen. Den diplomatiska informationen sprids som 

brev, meddelanden, rapporter med exakt definierade mottagare. Eller 

så byts den ut under "samtal på hög nivå". Insiderinformation är något 

helt accepterad och till och med önskvärd. På ett akademiskt fält kan 
insiderinformation innebära ett brott mot akademiska normer, ett 
brott mot kunskapsidealet. Vetenskaplig information är offentlig — den 
skall vara tryckt och om den används skall den hänvisas till i notapparat. 

Detta kan jämföras med typiskt diplomatiska hänvisningar till en "ano
nym" eller "hemlig" källa, eller till "källa i Vita huset", "källor i Bryssel". 
Källans betydelse antyds, men den redovisas inte. En vetenskapsman 
måste hänvisa tydligt och klart till en auktoritet på fältet. 

Det skapas ett symboliskt laddat skimmer (symboliskt kapital) 

kring den diplomatiska kunskapen. I viss mån gäller detta även kun

skapen på ett akademiskt fält. Men det finns viktiga skillnader. Den 
diplomatiska kunskapens symboliska värde vilar i dess karaktär som 
hemlig och viktig. Den har ofta karaktär av insiderinformation. Den 
handlar dessutom om mycket stora politiska och internationella frå
gor, om hela staters, folkgruppers öden, om krig och fred. Den veten
skapliga kunskapens erkännande bygger i hög grad på dess spridning 
och värdering som originell och ny. Det skapas också ett symboliskt 
skimmer kring den, speciellt kring vissa vetenskapsgrenar eller upp
täckter. Man skulle kanske kunna säga att ju mer abstrakt och obe-
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griplig den vetenskapliga produktionen är för utomstående publik 
desto större symboliskt värde laddas i den.53 

Om man jämför diplomatins syn på information, dess tillgänglig
het, kunskap och kunskapens roll på fältet med de ekonomiska och 
akademiska fälten visar sig alltså en mycket tydlig skillnad. I de eko
nomiska och akademiska ideal, som uttrycks i den klassiska ekono
miska teorin (också i den protestantiska etiken) och i det vetenskap
liga kunskapsidealet, är tillgång till fri information en normativ för
utsättning för agerande. Information borde vara fri eller offentlig och 
alla aktörer borde ha samma förutsättningar för att nå framgång. 
Detta normativa krav får en viktig konsekvens för informations
utbyte i nätverken och för nätverkslogiken på dessa fält överhuvud
taget. Nätverkslogiken uppfattas som icke-legitim. Den förträngs, 
trots att den är grundläggande för de sociala aktörernas liv och trots 
att alla är medvetna om dess betydelse. 

På det diplomatiska fältet är det annorlunda. Den exklusiva och 
exkluderande informationen anses som något inte bara legitimt utan 
högst önskvärt. Det är bra att undvika offentligheten om avgörande 
frågor behandlas. Detta hänger naturligtvis samman med hela den 
logiken som styr diplomatkårens praktiker, vare sig det gäller för
medling av information, kooptering av nya medlemmar eller karriär
väg. Nätverkslogiken är högst legitim. 

Staten som informationsbeställare, förmedlare 
och producent 
Inledningsvis har frågan om informationens födelse tagits upp. Det 
finns ett samband mellan uppkomsten av de första staterna och infor
mation som av kroppen oberoende och varaktigt lagrad kunskap. 
Skrivkonsten användes för att teckna ned information om befolkning, 
skatter, egendomar och liknande. Även lagarna finns bland de först 

53 Masskulturen (tecknade serier, TV-serier, sci-fi litteratur och filmer) är full av geniala 
och ofta galna uppfinnare, professorer, datafreaks, biologer, etc. Det skapas således en all
män uppfattning om att vetenskap kan lösa i stort sett alla problem. Särskilt naturveten
skaper laddas på sådant sätt med enormt symboliskt kapital. 
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nedtecknade texterna. Statens existens och informationens födelse 
hänger alltså ihop. 

Arkiv runtomkring världen visar klart vem den störste enskilde 
arkivbildaren, och följaktligen informationsproducenten är och vem 
som också har intresse av att lagra all denna information. Men statens 
intresse för information har varierat mycket, därför att olika typer av 
information betraktades som olika viktiga under tiden. Jag skall 
återigen titta närmare på de tre diskuterade fältens informationspro
duktion och lagring och statens intresse i den. Exemplen kommer at 
hämtas från den tidigmoderna och moderna svenska historien. 

Diplomati är ett område där staten tydligt visar sitt intresse för 
information. Den professionella diplomatkåren skapades ungefär 
samtidigt med den starka tidigmoderna staten, alltså på 1500- och 
1600-talen. Det hänger naturligtvis samman med att utrikespolitiken 
började spela en viktigare roll än tidigare. Behov av information om 
fiender, vänner, grannländer och avlägsna stormakter blev stort. 
Under 1600-talet fick Sverige en lång rad fast stationerade ministrar i 
länderna som haft stor utrikespolitisk betydelse för landet.54 Men den 
diplomatiska aktiviteten var i första hand inriktad på politisk eller 
militär information, väldigt ofta karaktäriserad som "konfidentiell". 

Statens intresse för ekonomisk information växte samtidigt med 
merkantilismens inflytande. Den här typen av information blev 
intressant först när man förstod bättre sambandet mellan politisk och 
ekonomisk makt och när man började föra en alltmer aktiv ekono
misk politik för att främja det egna landets ekonomi. Redan 1600-
talets svenska ministrar och residenter rapporterade om ekonomiska 
angelägenheter. Men först under frihetstiden fick Sverige en informa
tionskanal som vände sig direkt till näringslivet. Konsulatväsendet 
byggdes i nära samarbete mellan Kommerskollegium och de ledande 
"företagsledarna". Till exempel begärde Kommerskollegium Stock
holms borgerskaps yttrande inför utnämningar av nya konsuler. 
Faktum att konsulrapporter förmedlades snabbt till borgerskapet har 
berörts tidigare. 

54 Sven Tunberg et al., Den svenska utrikesförvaltningens historia, Uppsala 1935, s. 66 ff. 
Skapelsen av den svenska underrättelsetjänsten förknippas med Axel Oxenstierna, se Rim
borg, op. cit., s. 16. 
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Under 1800- och 1900-talen minskade konsulatens ekonomiska 
betydelse men det tillkom andra institutioner som fyllde liknande 
roll (t.ex. Exportrådet). Statistikproduktionen blev allt viktigare.55 

Staten åtog sig aktivt rollen som den ekonomiska informationens 
producent och förmedlare. Näringslivet själv ställde sig inte för
vånande ganska kritiskt till alla dessa statliga initiativ.56 

Statens förhållningssätt till kunskapsproduktionen på det tredje 
fältet - det akademiska - är kanske det mest intressanta. Det finns 
traditionellt mycket starka band mellan stat och universitetsväsende. 
Universiteten har försett staten med pålitliga präster, jurister och 
ämbetsmän. De högre fakulteterna har utbildat och levererat den för 
staten viktigaste fraktionen av den dominerande klassen. Staten å sin 
sida hjälpte till att bygga ett enhetligt utbildningssystem där de högre 
fakulteternas värderingar dominerade. Men den traditionella uni
versitetsapparaten var snarare re-produktiv än produktiv. De kun
skaper som universiteten förmedlade hade mer att göra med teologi, 
filosofi, statsvetenskap, historia och juridik, än med natur- och 
samhällsvetenskaper. 

Under 1600- och 1700-talen började parallella vetenskapsinstitu
tioner växa. Vetenskapsakademier och olika sällskap ägnade sig åt 
vetenskapsproduktionen utanför universiteten och utan statlig 
inblandning. Staten såg inte dessa vetenskaper som särskilt använd
bara. Denna inställning ändrades ganska dramatiskt under andra 
hälften av 1800-talet när uppfattningen om vetenskap som produk
tionsfaktor växte fram. Den har sedan dess blivit allt starkare. I dag 
kan man säga att staten har bytt sida i kampen mellan de högre och 
lägre fakulteterna. Både resurser och uppmärksamhet riktas åt de 
lägre fakulteterna (även humaniora och samhällsvetenskaper har 
historiskt sett fått mycket större utrymme än tidigare). Genom en 
aktiv universitets- och högskolepolitik har staten blivit en betydande 

55 För 1700-talets statistikproduktion se Karin Johannisson, Det mätbara samhället. Sta
tistik och samhällsdröm I 1700-talets Europa, Stockholm 1988; för 1800-talet Henrik 
Höjer, Svenska siffror. Nationell integration och identifikation genom statistik 1800—1870, 
Hedemora 2001. 
56 Företagarnas minst sagt ljumma reaktioner på statens initiativ på detta område syns 
t.ex. i företagens yttranden kring omorganisationen av UD 1906, i samband med unions
upplösningen. Håkansson, op. cit., s. 77. 
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om inte den viktigaste beställaren och producenten av den vetenskap
liga kunskapen. Vetenskapsproduktion ses som allt viktigare faktor 
för landets ställning i det internationella samfundet. Men statens 
engagemang har också lett till att det fria kunskapsidealet måste 
underordnas statens prioriteringar. 

För att sammanfatta, statens engagemang som kunskapsprodu
cent, beställare och förmedlare har ökat på alla de tre fälten, men det 
finns betydande skillnader i engagemanget. Det diplomatiska fältet 
var det första där staten gick in, men fältets relativa betydelse har 
under tiden minskat. De två andra fälten har sett ett ökande intresse. 
Vad gäller ekonomisk information har statens roll som producent 
och beställare vuxit parallellt med ekonomins och den ekonomiska 
politikens betydelse. I dag är den ekonomiska politiken (inklude
rande skattepolitik) ett av statens absolut viktigaste områden. Kanske 
den mest dramatiska förändringen när det gäller omvärdering av 
kunskapsproduktionen skedde vid universiteten. Här har statens 
engagemang vuxit oerhört kraftigt. Motivet är helt enkelt en annan 
syn på utbildning och vetenskaplig produktion överhuvudtaget. 
Dessa ses i dag som avgörande faktorer för en stats framgång. 

Avsikten med den här texten har varit att diskutera vilken roll 
information/kunskap spelar på tre olika fält. Jag har även tagit upp 
hur synen på anskaffning och användning av information påverkar 
nätverkslogiken. Det mest framträdande draget för synen på infor
mation är den kluvenhet som finns på ekonomiskt och akademiskt 
fält. Å ena sidan finns det ideal om hur ekonomin eller vetenskap 
borde fungera; ideal uttryckta i paradigmen av den klassiska ekono
miska modellen och det vetenskapliga kunskapsidealet. Enligt dessa 
ideal borde nätverkslogiken inte spela någon som helst roll för en 
aktörs framgång på fältet. Framgång borde bli resultat av ett idogt 
arbete, sparsamhet, upptäckt, uppfinning, kreativitet, och liknande. 
Å andra sidan är alla aktörer mer eller mindre medvetna om nät
verkslogikens verkliga (om inte avgörande) betydelse, men också om 
konflikt med ideal. Sådan kluvenhet tycks inte finnas på det diplo
matiska fältet. Där är nätverkslogiken ett högst legitimt verktyg för 
att nå resultat. Där uppfattas informationens exklusivitet inte bara som 
något acceptabelt utan till och med nödvändigt i vissa situationer. 
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Jag anser att kontrasten mellan de tre olika fälten visar att även om 
nätverksbyggande är en del av allas sociala liv - alla människor har 
socialt kapital - så skiljer sig nätverkens och det sociala kapitalets 
betydelse från fält till fält, från karriär till karriär, helt enkelt från 
människa till människa. Nätverkslogiken måste studeras specifikt om 
den skall ha något förklaringsvärde. 
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Varför nätverk spelar roll: 
om nätverksbegreppets otillåtenhet 
och epistemologiska särart 
Niklas Stenlås 

Denna artikel diskuterar översiktligt frågan om varför ett nytt intresse 

för nätverk uppkommit inom samhälls- och humanforskning samt 
pekar på begreppets speciella natur och förutsättningar. Nätverks

begreppet rymmer i sig en teoretisk laddning som ger det en särställ
ning gentemot andra samhällsanalysbegrepp. Nätverksbegreppet ut

trycker ett särskilt förhållningssätt till samhället och historien. Detta 

gör det vanskligt att använda begreppet som ett bland andra teoretiska 

och metodologiska forskningsverktyg. 

Begreppet nätverk är idag mycket populärt inom samhälls- och 

humanistisk forskning. Det används ofta mycket löst för att beteckna 

olika samhällsfenomen som inte låter sig enkelt beskrivas på något 

annat sätt, löst sammansatta strukturer i allmänhet eller mellan-
mänskliga relationer i största allmänhet. Manuel Castells monumen
tala trilogi om nätverkssamhället är ett tydligt utslag av det nya 
intresset för närverk. Inom en amerikansk sociologisk forsknings
tradition har begreppet använts sedan 1960-talet för att på ett mycket 

precist sätt mäta olika typer av relationer. Möjligen med undantag för 

den senare traditionen, som upplever något av en renässans på grund 

av det nya intresset för nätverk, måste det nymornade nätverks

intresset ändå ha en förklaring i form av någon gemensam nämnare. 

Även utanför den akademiska forskningen tycks begreppet intressera 

och locka människor att tala om nätverk, odla sina nätverk och orga

nisera sig i olika typer av nätverk. Varför appellerar nätverksbegreppet 
så till vår tid? 
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För att kunna svara på den frågan måste vi först ställa oss frågan 

huruvida nätverksbegreppet säger något nytt om vårt samhälle eller 

om samhället självt förändrats. Ett tredje alternativ vore förstås att 

nätverksbegreppet är ett modebegrepp, inte säger något nytt om sam

hället och att samhället inte heller har förändrats i något nätverks

avseende. För att börja med det sista alternativet så kan det mycket 

väl vara riktigt. Det finns då ingen anledning att intressera sig för 

nätverk. Intresset för dem är en fluga och kommer snart att vara över. 

Vi kan sluta läsa denna artikel nu och ägna oss åt någonting annat 
istället! Vi kan emellertid inte idag veta om detta alternativ är riktigt. 

Är det det så har nätverksbegreppet ingenting att säga oss. Om vi slu
tar att intressera oss för nätverksbegreppet här så får vi emellertid inte 
veta vad de andra två alternativen leder till. Skälet att förkasta detta 

alternativ på det här stadiet är alltså att de andra två alternativen först 
måste undersökas. Alternativ nummer två är att samhället har förän
drats så att nätverksbegreppet bättre svarar mot dagens samhälls

organisation än alternativa begrepp. Detta är Castells' och många 

andra moderna samhällsvetares ståndpunkt. Detta kan mycket väl 

också vara en riktig ståndpunkt. För den historiker som använder 
begreppet nätverk för att undersöka på förtroende och utbyte byggda 
mellanmänskliga relationers betydelse i historiska samhällen står det 

emellertid genast klart att detta är oriktigt. Interaktionen mellan 

människor och de normer den bygger på har sett ungefär likadan ut 

så länge människor har interagerat med varandra. Även om sam
hällsorganisation, kommunikationsteknik och avstånd varierar, lik

som utfallet av mänsklig interaktion, består normerna och reglerna 
för denna interaktion från tid till annan.1 Nätverken har alltså 

fungerat på samma sätt även om deras betydelse skiftat från samhälle 

till samhälle och från tid till annan. Detta är förstås en antimodern 
ståndpunkt eftersom den ifrågasätter själva möjligheten till framsteg 

i ett väsentliga avseenden. Det gör den förstås intressantare och för 

1 Hasselberg et al., History From a Network Perspective. Three Examples From Swedish Early 
Modern and Modern History c. 1700-1950, Centrum för Transport- och Samhällsforsk
ning Working Papers 1997:1, Borlänge 1997. 
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oss över till den tredje möjligheten, dvs. den att nätverksbegreppet 

ger oss nya insikter och hjälper oss att förstå världen på ett nytt sätt. 
Det är också syftet med denna text att visa på nätverksbegreppets 
epistemologiska särart och dess oförenlighet med ett modernt sätt att 
tolka världen. 

Det moderna imperativet 
Den moderna människan bygger sin världsbild på en fast förvissning 
om sin tids överlägsenhet. I jämförelse med traditionella samhällen 
kännetecknas vår värld och vår tid av framsteg och utveckling. Be

greppet modern innebär just ett brott gentemot det traditionella. Det 

moderna är annorlunda genom att värden som individuella rättig
heter, demokrati, sanningssökande och privat egendom är förborgade 
i samhällets moderna institutioner. Denna föreställning, vill jag påstå, 
delar vi alla mer eller mindre oavsett åskådningar i övrigt. Åtminstone 
gör vi det på ett omedvetet plan. Vi kräver dagligen av samhällets insti
tutioner att de ska uppföra sig enligt dessa värden. Vi är moderna män
niskor, vi lever i en modern värld. En sådan är rationell, begriplig och 
har en riktning, ett mål. Den moderna världen anser vi består av olika 
samhällssektorer som fungerar efter olika regler. Ekonomi fungerar efter 
ekonomiska lagar och familj och vänskap efter sociala. Staten fungerar 
i enlighet med politiska lagar. Dessa sektorer samarbetar vi dagligen 
för att hålla åtskilda. Det moderna samhället bygger på att samhällets 
fundamentala sektorer inte får flyta samman. Familjen måste hållas 
åtskild från staten. I annat fall hamnar vi i en traditionell värld av 
nepotism och klientelism. Moral, familj och vänskap måste hållas 
åtskild från ekonomin. En ekonomi baserad på känslor och vänskaps
band är inte förenlig med modern ekonomisk doktrin. Om inte dessa 
åtskillnader ständigt upprätthålls är världen helt enkelt inte modern. 

Även samhällsforskningen om den moderna världen analyserar 
genom att gruppera företeelser i dessa sektorer. Ekonomen studerar 
ekonomins lagar, statsvetaren och historikern politikens medan 
sociologen studerar den mänskliga interaktionens lagar. Kunskapen 
om världen är indelad i fack som motsvarar de lagar som vi anser styr 
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världen.2 Genom att indela vårt vetande i fack skiljer vi oss från de 

traditionella och kontrollerar på så sätt omvärlden. Endast antropolo

gen studerar politiken, ekonomin, världsbilden och den mänskliga 

interaktionen på en gång men så kan bara primitiva, omoderna folk 

studeras.3 Det är därför som tänkare som Marcel Mauss, upptäckaren 

av gåvans moraliska ekonomi, utan att egentligen pröva saken, måste 

försäkra oss om att hans upptäckt endast gäller arkaiska samhällen.4 

En antropologi över oss själva är nästan otänkbar. Det moderna sam

hället är per definition sektoriserat och även kunskapen om det är 

indelat i motsvarande fack. 

Hobbes politiska tänkande anges ofta som ursprung och grund för 
en modern maktdoktrin. Denna maktdoktrin tillskriver makten att

ribut som formell, legal, genomskinlig och universell. Med Hobbes 

kan man tala om ett modernt maktbegrepp där samhället uppfattas 

som ett urverk reglerat av suveränens vilja, liksom världen uppfattas 
som ett urverk reglerat av Guds vilja. En central metafor för Hobbes 

är Leviathan vars huvud är suveränens och vars kropp är under

såtarna. Den reglerande principen är lagen (suveränens vilja) och för

utsättningen för lagen är en föreställd gemenskap, staten, som i och 

med denna tanke blir till. Hobbes projekt var att konstruera den 

moderna staten åt sin monark. Det var ett normativt projekt — sam
tidigt en beskrivning och en konstruktion. Hobbes maktdoktrin 

möjliggör en sekulär stat genom att ersätta gudomlig investitur med 

furstens och folkets enhet. Genom denna tanke blir en mans vilja 

mångas vilja - en makroaktör, staten, blir till: 

Hobbes' conceptual system was designed to ensure that all should know that 

the community of the nation was identical with the benign and expressive 

will of its monarch.5 

2 Bruno Latour, We Have Never Been Modern, London etc, 1993, s. 10 ff. 
3 Ibid., s. 7. 
4 Marcel Mauss, The Gift. The Form and Reason of Exchange in Archaic Societies, London 
1996. 
5 Stewart R. Clegg, Frameworks of Power, London, Newbury Park & New Dehli, 1989, 

s. 23 ff. 
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Leviathans vilja kommer till uttryck genom lagen (tidigare Guds 

vilja). Hobbes idealstat var förvisso ett envälde men ett envälde vars 

enda vilja i teorin var summan av dess medborgares. Leviathan, 

Hobbes' gammaltestamentliga metafor för furstens suveräna makt, är 

således "the people itself in another state".6 Maktens medium är 
således lagen, den uttrycker medborgarnas intressen och den är uni
versell och tar inga partikulära hänsyn. Den moderna makten är alltså 
legal och därigenom legitim. Maktens institutioner och system liksom 
alla moderna institutioner och system måste vara formella, universella 

och genomskinliga för att vara legitima. 

Detta påverkar förstås även forskaren och forskarens villkor för att 
analysera sin omvärld. Kunskapen är indelad i fack och varje fack har 
sina regler, regler som är anpassade för att förstå de moderna, for

mella, genomskinliga och legitima system och institutioner som är 

verksamma inom respektive forskningsområde. Det lättaste sättet för 

forskaren att hantera avvikelser från dessa normer är att ignorera 
dem. På så vis slipper han/hon att utveckla teoretiska och metodolo
giska verktyg för att upptäcka och hantera avvikelser. 

Ju mer tillämpad och ju mer praktiskt inriktad och ju mer forcerad 
forskningen är desto större är risken att forskningsresultaten kommer 
att uppfylla och bekräfta våra krav på de moderna institutionerna. 
Redan i metodregler, val av undersökningsområden och frågeställ
ningar anpassar forskaren sin undersökning till de krav vi ställer på 
undersökningsobjektet för att det ska passa i vår moderna värld. Poli
tiska partier ska vara demokratiska, föreningar representativa, mark
nader effektiva osv. Utsagor från aktörer, vare sig det rör sig om per
soner eller organisationer, förutsätts vara vederhäftiga. Deras hand
lande förutsätts vara styrt eller förankrat i en större logisk 
sammanhängande struktur såsom en ideologi eller strategi. Där
igenom blir handlingar genomskinliga, begripliga och legitima. Det 
är så det ska vara i en modern välorganiserad värld. 

6 Michel Callon & Bruno Latour, "Unscrewing the Big Leviathan. How Actors Macro-
structure Reality and Sociologists Help Them to Do So" i Knorr-Cetina & Cicourel 
(red.), Advances in Social Theory and Methodology. Towards an Integration of Micro- and 
Macro-Sociologies, Boston, London & Henley, 1981, s. 227 ff. 
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Vi skulle kunna kalla detta det moderna imperativet: världen är 
rationell, sammanhängande och genomskinlig. Saker och ting är vad 
de verkar vara vid observation, dvs. det är den formella definitionen 
som gäller. Aktörer, vare sig det gäller personer eller organisationer, är 
målmedvetna, förutsägbara och deras agerande är förankrat i någon
ting överordnat, begripligt och logiskt. Därigenom blir aktörers 
handlingar och samhällets system legitima. 

Nätverkens värld 
Ett nätverk är direkt omodernt. De existerar så att säga parallellt med 
den moderna världen. De följer inte alls de krav vi ställer på moderna 
institutioner. Ändå finns de i den moderna världen liksom i den för
moderna eller omoderna världen. Nätverket är just de förhållanden 
som den moderna människan måste bortse från för att hennes värld 
ska fungera. Nätverk är en traditionell mellanmänsklig struktur orga
niserad på tvärs mot modern rationell samhällsorganisation. Därför 
får de heller inte synas. Låt oss som exempel se på moderna eliters rela
tion till de institutioner som de kontrollerar och, paradoxalt nog, som 
ger dem deras elitstatus. 

I moderna samhällen befolkar eliter institutioner i vilka de har avgränsade 
funktioner, ämbeten eller kontrollerande intressen, men i relation till institu
tioner, skapar de en domän av personliga relationer som sträcker sig över 
funktionella och officiella gränser. Institutioner verkar ha ett eget liv, och 
samhället kan beskrivas uteslutande i termer av formella organisationer. Men 
hur påverkar det samhället om just dessa organisationers uppträdande visar sig 
bero av aktiviteterna hos de kontrollerande eliterna i slutna informella världar. 

Elitens nätverk är en antistruktur i hjärtat av det moderna samhället. 
Det är någonting som inte får finnas i ett modernt samhälle och ändå 
gör de det. När nätverk ändå uppträder är de någonting som tycks 
motsäga samhällets anspråk på modernitet och rationalitet. Medan det 
moderna samhällets institutioner är just moderna, formella, legitima, 
genomskinliga och universella är människornas nätverk traditionella, 

7 George E. Marcus, "'Elite' as a Concept, Theory and Tradition" i George E. Marcus 
(red.), Elites. Ethnographic Issues, Albuquerque, 1983, s. 10. (Artikelförf. övers.) 
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informella, illegitima, ogenomskinliga och partikulära. Båda existerar 
sida vid sida i moderna institutioner men det är bara de förra som får 
finnas. Själva existensen av de senare motsäger de förras anspråk på att 
vara moderna. 

Trots att de är osynliga och otillåtna är nätverken helt centrala för 
samhällets sätt att fungera. Citatet ovan uttrycker dock insikten att 
världen kan förstås utan nätverken (i detta fall elitens nätverk) men 
att en sådan förståelse också är en vrångbild, ett systematiskt bort
seende från det som inte är modernt. Det är alltså lätt att bortse från 
nätverken eftersom de ställer oss inför en bild av samhället som vi 
inte vill ha och som blir oerhört svår att hantera och harmoniera med 
det uppenbara och välkända. 

Slutsats 
Mot bakgrund av ovanstående torde det framstå som tydligt att nät
verksbegreppet inte är något som enkelt låter sig adderas till redan 
befintliga arsenaler av analysbegrepp och perspektiv. Bruket av ett nät
verksperspektiv bör om det är genomtänkt och konsekvent genomfört 
leda till en helt ny bild av redan kända omständigheter. Det är dock 
inte säkert att vi gillar vad vi ser och detta kan utgöra ett starkt mot
stånd mot nätverksperspektiv. Världen med nätverk ser helt annor
lunda ut än världen utan. Det är dock världen utan nätverk vi lärt 
känna som den moderna världen. Där nätverk ändå förekommer för
visar vi dem helst till gångna tider eller primitivare samhällen (som ju 
faktiskt inte är moderna). Där nätverken ändå tränger sig på vill vi 
ändå förvisa dem på något sätt. Det kanske inte är riktigt seriös forsk
ning eller bör de åtminstone betraktas som marginalfenomen vilka 
inte får kontaminera samhällets centrala regelverk som rättstaten, 
marknadsekonomin, demokratin och forskningen. 

Hur ska då det nya intresset för nätverk förklaras om de nu är så 
förbjudna? Antagligen helt enkelt genom att vi inte längre är helt 
säkra på om historien verkligen har en riktning och om vi faktiskt är 
helt moderna. I takt med att det moderna samhällets formella institu
tioner misslyckas med att leverera demokrati, tillväxt, sanning eller 
rättvisa eller vad det nu råkar vara som motiverar deras existens, 
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förlorar de legitimitet. Detta i sin tur öppnar vägen för alternativ. 
Intuitivt känner vi att nätverksbegreppet säger något väsentligt men 
vad är vi inte säkra på. Dags alltså att slipa verktygen och stålsätta oss 
inför vad vi kommer att få se. 
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Vem vill leva i Nätverkssamhället? 
Ylva Hasselberg 

I Vad är nätverkssamhället? 

"Samtidigt som vi bygger upp det globala fysiska nätverket Internet förändras 
också den geografiska och vertikala uppbyggnaden av våra mellanmänskliga 
nätverk; nationerna blir inte längre avgörande för företag eller människors 
kontakter och val, samtidigt som de hierarkiska nätverken ersätts av decen
traliserade distribuerade nätverk" 

Bo Carlsson i SvD, 29/12 1999 

"Den nya makthierarkin organiseras inte efter personer eller traditionella 
organisationer och företag utan mellan de nya nätverken. Högst upp i hierar
kin hamnar nätverket mellan de faktiska makthavarna, längst ner i hierarkin 
hamnar det allmänna skitnätverket där de som inte har något att säga som 
kan användas längre upp i hierarkin hamnar... Resultatet blir ett klassam
hälle som får industrialismens att blekna." 

Rolf van den Brink & Susanna Popova i SvD, 28/1 2000 

Samhällsdebatten har under det sista året översvämmats av en allt stri
dare ström av böcker och artiklar som behandlar olika aspekter av det 
som kallas nätverkssamhället, eller informationssamhället. Sociologerna 
Castells och Sennetts nyligen översatta böcker har genererat många 
recensioner och en hel del översiktliga analyser och spekulationer 
angående hur det blir att leva i informationssamhället. Castells liknas 
av en recensent vid Karl Marx eller Max Weber, och karaktäriseras där
med som en historiefilosof av rang, informationssamhällets främste 
uttolkare.1 Informationssamhället länkas samman med en pågående 
globalisering, som upplevs som något så påtagligt att det svenska Riks-

1 Se exempelvis recensioner av Manuel Castells Informationsåldern, bd 1, Nätverkssam
hällets framväxt, av Mats Benner i SvD, 1999-08-20 samt Mats Löfgren i Dagens Nyheter 
1999-09-07. Se även artikelserien "IT-samhällets Marx" i SvD sommaren 2000, där Cas
tells tankar kommenteras av Lars Magnusson, Mats Benner, Johan Svedjedal, Håkan 
Avidsson & Jonas Ebbesson. 
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skatteverket producerat en 700-sidig rapport om vad globaliseringen 
kommer att innebära för statsförvaltningens arbete.2 

För den som försöker skapa en struktur av det pågående offentliga 
samtalet förefaller förvirringen närmast total. Nätverkssamhället/ 
informationssamhället verkar vara ett samhälle baserat på informa
tionsteknologi, men samtidigt handlar analyserna av nätverkssam
hället lika mycket om förändring av de mentala strukturerna som om 
den tekniska utvecklingen. Vad är det egentliga innehållet, den egent
liga kärnan i informationssamhället? Har vi att göra med en ekono
misk och teknisk förändring på global nivå? Ar det fråga om fram
växten av ett slags "anda", en attityd eller ett förhållningssätt till sam
hället? Finns den "andan" i så fall i hela världen eller bara i vissa delar 
av västvärlden? Vilket är det grundläggande kausalsambandet bakom 
den förändring man beskriver? Ar det globaliseringen av kapitalet 
som ger upphov till informationssamhället, är det internet, föränd
ringarna på arbetsmarknaden, eller är det något annat? 

Den tes jag i egenskap av historiker och ekonomisk antropolog 
kommer att driva är att: 

1. en stor del av den samhällsförändring vi bevittnat i Sverige under 
1990-talet inte är en konsekvens av de ekonomiska och tekniska 
utvecklingslinjer som kan sammanfattas under rubriken informa
tionssamhället. 

2. den i stället är en konsekvens av en informalisering av samhället, 
som ger upphov till "nätverkssamhället". Nätverkssamhället är 
något annat än informationssamhället, något som ganska enkelt 
kan avmystifieras och avslöjas, i emancipatoriskt syfte. 3 

3. nätverkssamhällets uppträdande under 1990-talet ska ses som en 
konsekvens av 1990-talets långa och djupa lågkonjunktur tillsam
mans med den ideologiska förändring som utgörs av den alltmer 
utbredda användningen av neoklassisk ekonomisk teori (eller för
enklingar därav) som redskap för beslutsfattare i samhället. 

2 RSV Rapport 2000:9. 
3 För en djupare analys av distinktionen mellan formellt och informellt hänvisas till 
Barabara Misztals Informality, London 2000. 
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II Aktuella teman i samhällsdebatten 
Samhällsdebattörer och forskare, för att inte tala om alla de som inte 

deltar i det offentliga samtalet, har upptäckt att det svenska samhället 

är statt i snabb och genomgripande förändring i väsentliga delar. På 

olika håll upptäcker man förändringsmönster, som när de diskuteras 
och jämförs, visar sig ha vissa saker gemensamt. Allt fler upptäcker 

nämligen det jag vill kalla nätverkssamhällets uppkomst. Nätverkssam

hället är här - igen, frestas historikern sucka. 

Vad är då nätverkssamhället? Ar det något annat än informations

samhället? Jag vill här driva tesen att nätverkssamhället och informa

tionssamhället faktiskt är två skilda fenomen. Jag tror dessutom att 

det är nätverkssamhällets återkomst som är orsaken till många av de 

dagsaktuella fenomen som debatteras i svenska media, och som bru

kar förklaras med den informationstekniska utvecklingen. Nätverks

samhället innebär en informalisering av samhällslivet, där formella 
strukturer och institutioner minskar i betydelse till förmån för ett 
gammal välkänt fenomen: personliga nätverk. Betydelsen av person

liga nätverk är inget nytt fenomen, utan bekant från det feodala sam

hälle vi levde i före industrialiseringen. Betydelsen av personliga nät

verk är fortsatt stor i det moderna samhället, men har under moder

niseringen genom medvetna beslut hos lagstiftare och organisationer, 

balanserats genom tillskapandet av formella institutioner. Det som är 

nytt, som händer just nu, är just det jag vill betrakta som informalise
ring,: nedbrytandet av de institutioner det moderna samhället skapat 

för att ersätta personliga relationer och personligt förtroende. 

Den empiriska grunden för den tes jag vill driva utgörs här av tre 
skilda fenomen från de senaste årens samhälls- och idédebatt. Det är 

frågor som har hög aktualitet, och som knyts samman av en informa

lisering, även om denna tar sig olika uttryck. Det är för det första 

fenomenet "den nya arbetsmarknaden", där begreppet i sig kan upp

fattas som en pendang till begreppet "den nya ekonomin". Den nya 
arbetsmarknaden har, både som begrepp och som realitet, egenskaper 
som gör det rimligt att skapa en hypotes om ett ökat utrymme för 
"det personliga" och för informalitet och subjektivism. 
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Det andra fenomen jag tänker ta upp till granskning är den elit
kritik som har blivit alltmer utbredd under 1990-talet, och som 
under några år tog en betydande plats i dagspressen. Kritiken mot de 
ekonomiska och politiska eliternas sätt att tillgodogöra sig samhällets 
resurser har fortsatt att vara aktuell, nu senast genom debatten om 
vd-lönerna, tidigare genom liknande debatter om kontokortsanvänd
ning och fallskärmsavtal. Här är den kanske mest intressanta frågan 
vilken orsaken är till dessa frågors aktualitet? Ar det "modeämnen", 
tecken på missunnsamhet eller tecken på en förändring av eliterna 
och deras beteende? Och, om det sista skulle vara riktigt, hur skall 
man förstå denna förändring av eliterna? 

Det tredje samhällsfenomen jag vill diskutera, och som har kopp
lingar till arbetsmarknadens förändring, är den deprofessionalisering 
av centrala grupper i samhället som försiggått under 1980- och 1990-
talen. Grupper som har genomgått eller kan sägas genomgå en sådan 
utveckling är statstjänstemännen, lärarkåren, journalistkåren samt 
konstnärerna. Säkert finns fler yrken som visar liknande tendenser. 
Deprofessionaliseringen har tagit sig olika former och har olika inne
börd inom de olika grupperna, men gemensamt är en tendens för 
generella normsystem och fasta värderingar att minska i betydelse. 

Den nya arbetsmarknaden 

Den mest påtagliga och närvarande aspekten av den s.k. nya eko
nomin är förändringen av arbetsmarknaden. Denna förändring kan 
till stor del härledas från 1990-talets ekonomiska lågkonjunktur, 
vilken resulterade inte bara i arbetslöshet, utan också i rationaliserin
gar och effektiviseringar såväl inom privat som offentlig sektor. En 
sådan utveckling har lett till att man inom många organisationer och 
på många arbetsplatser gjort sig av med det "släck" man tidigare haft, 
samt kanske också med nödvändiga reserver. Inom industrin har man 
krävt allt mer flexibilitet av de anställda, som i dag förväntas utföra 
arbetsuppgifter som tidigare utförts av servicegrupper. Samtidigt har 
kraven på utbildning stigit i samhället generellt och kanske framför 
allt när de gäller lågutbildade grupper. Självständigt tänkande och ans
var för det egna arbetet krävs inom alla yrken, och "det löpande bandet", 
löper bara om de som arbetar vid det anstränger sig till det yttersta. Det 
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är nödvändigt nästan överallt i arbetslivet att kunna hantera datorer 
som arbetsredskap.4 

När lågkonjunkturen planade ut och förbyttes i högkonjunktur 
och sjunkande arbetslöshetssiffror fanns det viktiga företeelser i 
arbetsmarknadens funktionssätt som inte "återgick till det normala". 
Under 1990-talet har det blivit allt vanligare med tidsbegränsade 
anställningar av olika slag.5 Det är viktigt att förstå att tidsbegränsade 
anställningar inte är någon enhetlig typ av anställningsförhållanden, 
som man ibland kan tro när man läser om projektanställningar som 
det moderna sättet att organisera arbete. Tidsbegränsade anställ
ningar blev exempelvis mycket vanliga inom den kvinnodominerade 
vårdsektorn, där vikariat kom att avlösa vikariat för stora grupper, 
utan att någon tillsvidareanställning någonsin kom i sikte. Samma 
kvinnogrupper blev sittande vid telefonen i väntan på att arbetsgiva
ren skulle ringa och ge klarsignal för en eller flera arbetsdagar, över 
huvud taget fick förändringen av arbetsmarknaden andra konsekven
ser för kvinnor än för män, som, när det svängde uppåt igen, hade 
lättare att återta den fasta och beständiga koppling till arbetsmarkna
den som vi kommit att betrakta som normal i Sverige.6 

För det privata företaget har fasta anställningar kommit att bli slut
ledet i en ganska lång process, som börjar med provanställning, ev. 
med bidrag från Arbetsförmedlingen, och går via vikariat, för att till 
sist sluta med fast anställning, om företaget inte praktiserar "out-
sourcing", som också varit en trend i 1990-talets arbetsliv. I regioner 
och branscher (basindustrin, byggnadssektorn) där arbetslösheten 

varit hög, har ett fast arbete blivit en sällsynt dyrbarhet, en resurs att 
byta med i det lokala släkt- och vänskapsbaserade nätverket. I sådana 
regioner och branscher har arbeten sannolikt alltid förmedlats genom 
informella nätverk snarare än formella institutioner såsom Arbets-

4 För en diskussion av förändringen av kraven på den lågutbildade arbetskraften, se Ylva 
Hasselberg, 40 procent? Effekten av företagsstöd på den segregerade arbetsmarknaden i Dalar
nas län 1994—1998, Falun 2000, kap. VII. 
5 Beträffande arbetsmarknadens utveckling i 1990-talets Sverige med avseende på anställ
ningsformer, se Lars Magnusson, Den tredje mdustriella revolutionen — och den svenska 
arbetsmarknaden, Stocholm 2000, s. 68—74. 
6 Beträffande den nya arbetsmarknadens påverkan på den kvinnliga arbetskraften, se 
SOU 1996:56, s. 53-58, s. 101-106. 
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förmedlingen. Man blir inte anställd på ett litet trävaruföretag i norra 
Dalarna för att man har rätt formella kvalifikationer, utan för att man 
är känd av de som redan arbetar inom företaget som "en bra kille".7 

Detta är inget nytt, och kan inte hävdas vara någon konsekvens av 
den nya arbetsmarknaden. Existensen av sådana mönster, vill jag 
hävda, är emellertid mycket viktig om man vill förstå vad den nya 
arbetsmarknaden är. Den nya arbetsmarknaden skapar nämligen 
ökad betydelse åt fenomenet nätverk, inte bara som en följd av en 
högre arbetslöshet, utan som en följd av medvetna idéer om hur man 
kan använda nätverkets funktionssätt för att exploatera arbetskraften. 

Som vi såg i exemplet med den kvinnliga vårdpersonalen som blev 
sittande vid telefonen, kan en lösare anknytning till arbetsmarknaden 
innebära maktlöshet för individen gentemot arbetsgivaren. Också för 
de som har arbete finns det risk att en hårdare arbetsmarknad skapar 
otrygghet och maktlöshet. Med den nya arbetsmarknaden har vi fått 
"det nya arbetslivet", och det är ingen dans på rosor. I det sista årets 
debatt har det talats mycket om utbrändhet, och det är uppenbar
ligen så att det försiggår ett ganska betydande överarbete på många 
svenska arbetsplatser. I reklamvärlden, som är snabb med att uppfatta 
vad alla pratar om och tänker på, har man börjat integrera idén om 
den maktlösa och exploaterade tjänstemannen i reklamen ("Nej, men, 
snälla Åke...").8 I reklamens värld är utnyttjandet av den enskilde 
ganska brutalt och framställs på ett sätt så att det förefaller otroligt att 
det kan höra till vanligheten att få en sådan behandling på sin arbets
plats. Den anställdes behov av en god relation med sin arbetsgivare, 
och den obalans i relationen som följer, tecknas mycket grovt, så 
grovt att det är omöjligt för den anställde att vara okunnig om den 
exploatering som försiggår. I insikten ligger fröet till uppror (något 
som i reklamfilmen praktiskt möjliggörs av en lotterivinst). 

Ar då utnyttjandet så grovt, och är vi verkligen så medvetna om att 
vi exploateras? Samtidigt som vi alla är överens om att utbrändhet 
och hunsade anställda är något icke önskvärt, något som är dåligt för 

7 Hasselberg 2000, kap. VI. 
8 För den läsare som inte är bekant med Åke kan jag nämna att Åke är en äldre lite lugg
sliten tjänsteman i en reklamfilm från Svenska Spel, som gör uppror mot sin chef när han 
vunnit på lotto. Reklamfilmen sändes i TV 4 under år 2000. 
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den enskilde såväl som för samhällsklimatet i sin helhet, så skvallrar 
platsannonser och managementlitteratur om bestående kursändrin
gar när det gäller arbetsgivarnas krav på de anställda. Flexibilitet och 
social kompetens krävs för den som vill ha ett arbete idag, och de 
anställda ska också vara utåtriktade och beredda att nätverka. Dessa 
egenskaper framställs i allt väsentligt som positiva, och den anda av 
samarbete och anpassningsförmåga som omger dem framställs, lik
som nästan allt som har med nätverk att göra, som något entydigt 

9 gott. 
En forskare som har sysselsatt sig med att analysera de ideologiska 

förändringarna på arbetsmarknaden, och som är starkt kritisk till 
dem, är sociologen Richard Sennett. Sennetts perspektiv är indivi
dens, och han hävdar att förändringarna på arbetsmarknaden är ner
brytande för karaktären, att de skapar alienation och rotlöshet. Han 
analyserar industrisamhällets kontrollmekanismer och visar hur de 
i den nya ekonomin förbytts i sin motsats. Taylorismen tog ifrån 
individen allt övergripande ansvar, delade upp arbetstid och arbets
uppgifter i små stycken, och reglerade varje liten del formellt (uppgift 
x bör lösas på y sätt och ta p antal minuter i anspråk). Industrisam
hället skapade rutiner för arbetet, och rutinisering och formalisering 
av arbetet var redskapen för att disciplinera arbetskraften.10 På den 
nya arbetsmarknaden finns helt andra strategier för att disciplinera 
arbetskraften. I stället för rutiner skapas föreställningen att det hos 
individen ska finnas en ständig beredskap att befatta sig med vilket 
problem som än aktualiseras. Specialister och funktionsuppdelning 
av arbetsuppgifterna existerar inte, och inte heller tydliga formella 
hierarkier. Chefer förvandlas till ledare, utan tydligt ansvar för de 
anställda. Ingenting på arbetsplatsen eller i arbetet är beständigt, och 
de formella regler som styr verksamheten är få. 

Det som tycks inträffa på en sådan arbetsplats är att de objektiva 
måttstockarna för ett väl utfört arbete försvinner och ersätts av det 

9 Studera exempelvis SvD:s platsannonsbilaga Headhunter som ger en god bild av de cen
trala egenskaperna för den anställde i det nya arbetslivet. 
10 Richard Sennett, The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the 
New Capitalism, London 1998, kap. 2. 
11 Ibid., s. 76-84. 
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subjektivt formerade omdömet. De anställda deltar hela tiden 
i reproduktionen av arbetsplatsens tolkning av sig själv, och blir på 
detta sätt oerhört beroende av varandra. Detta främjar systemets 
funktion, då det (åtminstone inom vissa typer av industri och enligt 
vissa typer av managementideologi) de anställdas samarbetskultur är 
det som ska öka produktiviteten. I en positiv anda av problemlösning 
ska arbetet fortgå, och alla inom en grupp (projektgrupp, arbetslag) 
ska känna fullt ansvar för arbetet. Ingen anställd ska kunna gömma 
sig bakom uppfattningen om en egen och objektivt definierad 
kompetens och ett likaledes begränsat individuellt ansvar.12 

Varför är nu denna ideologiska utveckling problematisk? Vad är 
det som bryter ner individen och skapar hans/hennes maktlöshet? Jag 
tror att problemen uppstår som en konsekvens av en mycket långt
gående informalisering av arbetslivet, samtidigt som det nätverk som 
uppstår på arbetsplatsen aldrig tillåts att bli beständigt. De anställda 
kan ju inte tilllåtas att bilda grupper där den interna gruppdyna
miken överflyglar arbetsgivarens intressen. De förväntas anlägga den 
attityd till arbetsplatsen, cheferna och arbetskamraterna som man 
vanligen skulle förvänta sig i ett socialt sammanhang, men - och detta 
är ett viktigt men — de ska inte utveckla beständiga relationer till 
omgivningen. 

Den moderna arbetsplatsen ska inte likna en familj, med chefen 
som fader, som i den patriarkala modellen, utan den ska snarare likna 
ett cocktailparty, där minglandet förhindrar att djupare relationer 
uppstår, samtidigt som spelets regler kräver socialitet och ett ständigt 
leeende på läpparna. En sådan arbetsplats pålägger den anställde alla 
de plikter som en individ har mot sin familj och tar hela hans/hennes 
person i anspråk, samtidigt som den inte ger den trygghet som ett 
sådant ansvar rimligen berättigar till. Flexibilitet uppfattas också i det 
nya arbetslivet (åtminstone för vissa skikt av de anställda) rent hand
gripligt som en beredskap att byta arbete eller flytta med arbetsplat
sen, och därmed också byta bostad, grannar och umgängeskrets. Det 
är inte förvånande att ett arbetsliv som exploaterar de anställda på 
detta sätt skapar frustration och utbrändhet i högre grad än den 

12 Ibid., s. 110-117. 
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patriarkala modell som av en anställd krävde lojalitet med cheferna 
samt vett att veta sin plats och nöjaktigt sköta sina arbetsuppgifter. 
Den typen av arbetsplats bygger på existensen av synliga och solida 
hierarkier, medan den idealtypiska "flexibla" arbetsplatsen snarare 
bygger på osynliga och obeständiga hierarkier. Att det fortfarande är 
en fråga om hierarkier, samt att ideologierna skapas av de som har 
nytta av dem, med andra ord de som har makten, finns det dock 
ingen anledning att ifrågasätta. Arbetsmarknadens förändring inne
bär en vinst för de som har makten över organisationerna och före
tagen, som en följd av att de objektiva målen för ett väl utfört arbete 
kommit i skymundan. Sådana objektiva mål har ersatts av en perma
nent strävan från den anställdes sida, ett slags prestationsspiral, som 
kräver ständig tillgänglighet och ett engagemang som inte lämnar 
mycket plats över för ett liv utanför arbetet. En sådan attityd till arbe
tet har traditionellt varit en realitet för grupper med stort egenin-
flytande över arbetet, såsom företagsledare, forskare och klassiska 
professioner (läkare, advokater, etc.). Det är grupper vars arbetssitua
tion förutsätter viss självexploatering, men som också själva har kon
trollen över arbete och arbetstider. I det nya arbetslivet ska allt större 
grupper anta en sådan attityd till arbetet, men utan att ha kontrollen 
över arbetet. 

Varför är då inte missnöjet med det nya arbetslivet starkare och 
mer utbrett än det är? Borde inte majoriteten av de som arbetar i det 
nya arbetslivet ha genomskådat dess funktionssätt? Varför accepteras 
påbuden om flexibilitet och social kompetens som något positivt? Ar 
det endast en konsekvens av den propaganda som förs ut av de som har 
intresse av att exploatera arbetskraften? Eller har det andra orsaker? 

En rimlig förklaring är att stora delar av arbetskraften fortfarande 
står utanför det nya arbetslivet, och i stället befinner sig på arbetsplat
ser där flexibilitetsideologin inte gjort sitt inträde, eller där det finns 
ett betydande motstånd mot den. Professionella grupper är inte vil
liga att låta sin kompetens utsättas för subjektivisering, eftersom 
deras kompetensmonopol inom det område de behärskar är grunden 
för självständighet och kontroll över arbetet. På småföretag eller 
företag med stark lokal anknytning har de långvariga nätverks
relationerna och de tydliga hierarkierna fortfarande en stark ställning, 
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medan de sociala aspekterna av "toyotism"13 och andra liknande 
managementideologier har svårt att slå igenom just på grund av 
detta. Vissa av den flexibla arbetsplatsens drag är oförenliga med en 
industriarbetsplats, som fortfarande kräver rutiner, och där en stor 
del av arbetskraften helt enkelt går hem vid en viss tidpunkt och vars 
vidare tillgänglighet inte är i företagets intresse. Exploatering kan ske 
i form av beordrad övertid, men när denna är fullgjord finns ingen 
skyldighet för den anställde att stå till företagets tjänst. En effektiv 
exploatering av arbetskraften i form av ökad tillgänglighet, en perma
nent stand-by, är möjlig och önskvärd för företaget inom tjänste
produktion men i lägre grad inom varuproduktion. 

Det finns emellertid också en annan förklaring. Inom de områden 
där flexibilitetsideologin verkligen har gjort sitt inträde, existerar den 
på två nivåer, på en normativ nivå, och på en praxisnivå. När flexi
bilitetsideologin existerar som praxis fungerar den demoraliserande, 
ger upphov till frustration och känslor av otillräcklighet. Det är emel
lertid inte säkert att alla på en arbetsplats omfattas av flexibilitets
ideologins praxis. Det bästa skyddet mot en sådan ideologi för indivi
den är nämligen existensen av riktiga stabila nätverkrelationer: exi
stensen av tacksamhetsskulder, väntjänster och lojaliteter, som gör 
egentlig efterlevnad av normsystemet obehövlig. Sådana nätverks
relationer tenderar att utvecklas över tid på varje arbetsplats och 
inom varje bransch eller yrke. Individen bygger sig ett nätverk, samlar 
socialt kapital, och framgången på arbetsplatsen eller inom yrket är 
till stor del ett resultat av detta nätverksbygge. För den framgångsrike 
nätverkaren, den som verkligen besitter social kompetens, är alltså 
talet om social kompetens och flexibilitet inte ett hot, utan helt 
enkelt en ideologi, som inte har någon praktisk betydelse för karriä
ren eller anställningstryggheten. Att omfatta denna ideologi kan vara 
en nödvändighet för att visa tillhörigheten och lojaliteten gentemot 
nätverket, om detta exempelvis skulle omfatta chefsnivån i ett företag, 

13 Grundtanken i "toyotism" är att korta ledtiderna och göra produktionen mer flexibel 
och marknadskänslig. Som en konsekvens måste även arbetskraftens känslighet för yttre 
impulser öka, vilket, något som påpekas av Robert Boyer & Jean-Pierre Durand i After 
Fordism, London 1987, s. 33, ofta sker på bekostnad av ökad stress. 
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men klyftan mellan de egna stabila relationerna och talet om flexibili
tet blir därvidlag mycket stor. 

Därmed skapas också en elit på den flexibla arbetsplatsen, sam
tidigt som andra grupper på samma arbetsplats disciplineras till hör
samhet av flexibilitetsideologin. En medveten norm om social kom
petens ger i kombination med utövad social kompetens upphov till 
nya makthierarkier. 

Det finns många skäl att fundera över hur utvecklingen på svenska 
arbetsplatser ser ut, vad som driver den och vilka konsekvenser den 
får. Livstidsanställning som fenomen hängde ihop med föreställ
ningen om att företag, organisationer och myndigheter skulle anställa 
individer med rätt formell kompetens, som sedan skulle integreras 
i organisationens kultur. Projektkulturen baserar sig i stället på att 
projektarbetaren är integrerad i ett nätverk och en kultur, antingen 
det är som exploaterad vikarie i vården eller som framgångsrik och 
eftersökt konsult och medlem i ett elitnätverk. Den svenska arbets
marknadens grundläggande institutioner, från formella rättigheter till 
föreställningen om formell kompetens som den enda legitima grun
den för anställning, är på väg att luckras upp. Vad denna informalise-
ring betyder för samhällsutvecklingen i stort är ännu oklart, eftersom 
vi lever mitt i den. 

Eliternas uppror 

I diskussionen om den nya arbetsmarknaden öppnade jag dörren för 
en diskussion av eliter och elitkultur. Arbetsplatsernas eliter behöver 
inte i någon större omfattning känna sig hotade av förändringarna, 
eftersom de är väl förankrade i stabila personnätverk. I själva verket vill 
jag gå ännu längre i resonemanget, och lägga de stabila sociala nätver
ken till grund för en elitdefinition. 

Eliter kan existera på olika nivåer i samhället. Man kan tala om 
eliten på en arbetsplats, eliten inom en sportgren, om ekonomiska 
och politiska eliter, om lokala eliter, eller så kan man helt enkelt att 
välja att tala om en samhällelig elit. Eliten definieras alltså i för
hållande till ett område eller fält, som kan vara såväl geografiskt som 
funktionellt bestämt. När man har gjort detta klart för sig upp
kommer frågan om vad som skapar en elit inom ett visst område, 
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med andra ord vad som är grunden för elitens existens. Här finns det 
två huvudsakliga vägar att gå. Antingen definierar man eliten utifrån 
en föreställning om dess kompetens, dvs. som den grupp av männis
kor som är de främsta inom sitt område, eller så definierar man eliten 
utifrån ett makt- och resursinnehav; det är den grupp av människor 
som behärskar och innehar resurserna på ett fält eller område. 
Eliterna har olika sätt att som grupper motivera sin existens, och 
olika fält har också olika sätt att utse och skapa sina egna eliter. Vissa 
fält har utpräglat meritokratiska eliter, där det, åtminstone på ytan, är 
mycket genomskinligt vilken typ av kompetens som ligger till grund 
för elitgruppen. Positionen på ett sådant fält byggs genom tävlan och 
konkurrens, och sådana fält har också tydliga normer och föreställ
ningar om att det bör vara på det viset. Exempel på sådana eliter är 
den akademiska eliten och idrotten. 

Inom andra fält är det emellertid mer komplicerat att reda ut hur 
man når en elitposition. Vilken typ av kompetens är det som leder till 
toppositionerna inom näringslivet och politiken? Här kan man 
genom undersökningar av exempelvis den ekonomiska elitens bak
grund och utbildning konstatera vilken bakgrund som statistiskt sett 
säkrast leder till en elitposition. Under stora delar av det svenska 
1900-talet har en utbildning till ingenjör varit en trolig biljett till en 
elitposition inom näringslivet. Under de senaste decennierna har 
ekonomutbildningen blivit en allt viktigare grund för näringslivs
karriären. Över huvud taget ökar antalet företagsledare med hög
skoleutbildning över tid.14 Sådana utbildningskrav kan historiskt 
bevisas vara föränderliga, vilket delvis kan ses som ett tecken på 
näringslivet utveckling och de krav detta ställer. Det kan emellertid 
också vara en konsekvens av att utbildning är en typ av kulturellt 
kapital, något som ger individen social status, och vad som ger den 
högsta statusen förändras över tid. En sådan kulturell förklaring till 
vissa yrkens dominans förefaller ge oss ett svar på frågan varför 

14 Se Lars Engwall et al., Mercurys Messengers — Swedish Bussiness Graduates in Practice, 
Department of Business Studies, Uppsala University 1996. För en jämförelse mellan 
svenska företagsledares utbildning och företagsledares utbildning i övriga Europa, se även 
Marceau, Jane, A Family Business? The Making of an International Business Elite, Cam

bridge 1989. 
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ingenjören anses vara en bättre arbetsledare i ett svenskt storföretag 
än psykologen. Beträffande de arbetsledande uppgifterna förefaller en 
ingenjörs kompetens vara ganska bristfällig, åtminstone formellt sett. 
När det gäller de yrken som s.a.s. ger universalkompetens är det rim
ligt att förutsätta att det kulturella kapital yrket ger är lika viktigt eller 
viktigare än utbildningens faktiska sakinnehåll. 

Det kan alltså inom vissa områden vara svårt att generellt förklara 
en elits uppkomst med formell kompetens och urskiljningsmekanis
mer grundade på sådana. Sådana eliter är också i högre grad "utsatta 
för" en definition som inte betonar kompetens, utan som identifierar 
eliten som "den grupp som är bäst på att tillägna sig makt och resur
ser inom ett område". Eftersom vi i det svenska samhället i hög grad 
konstruerar legitimitet på grundval av kompetens (och inte erkänner 
att ärvd förmögenhet och status är en legitim grund för maktutöv
ning) är denna definition problematisk. Den förstör grunderna för 
elitens legitimitet. Under de sista åren har de politiska och ekono
miska eliterna varit utsatta för en kritik i den allmänna samhälls
debatten som genom sin existens visar på ett legitimitetsproblem. Till 
detta ska vi strax komma tillbaka. 

De två elitdefinitionerna kan förefalla olika framför allt genom att 
uppfatta eliter som antingen ett positivt fenomen eller ett negativt 
sådant. Antingen definieras eliten genom sin kompetens (vilket är ett 
mycket positivt laddat begrepp) eller så definieras eliten som den 
grupp som är bäst på att monopolisera samhällets makt och resurser. 
Jag uppfattar den senare definitionen som bättre grundad, eftersom 
den är baserad på påtagliga fenomen som ägande och politisk makt, 
medan komptensdefmitionen är baserad på ett värdeomdöme. Det 
finns dock ytterligare en skillnad mellan definitionerna, och det är en 
skillnad mellan struktur och process. Den mer kritiska elitdefinitio
nen talar om vad eliten är, men inte hur den har blivit det. Det är en 
tydlig brist, som minskar dess förklaringsvärde. Om man inte blir 
medlem i eliten genom sin kompetens, hur blir man då medlem 
i eliten? 

Det är här den sociala dimensionen av elitdefinitionen blir aktuell. 
Sociologisk såväl som historisk forskning har uppmärksammat den 
sociala dimensionen av elitens reproduktion, genom att uppmärk-
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samma företeelser som äktenskapsstrategier, släktskapband och 
elitskolor. Det tycks finnas vissa fenomen som gör det möjligt för en 
elitgrupp att reproducera sig själv över tid och att därmed också 
monopolisera tillgången till makt och resurser i samhället. Det är då 
fråga om analyser av en "överklass" eller ett högre skikt i samhället: av 
adeln, högborgerligheten eller det fåtal familjer som äger substantiella 
delar av svenska företag. Den franske sociologen Pierre Bourdieu har 
i många verk genomfört sådana analyser, även om betoningen hos 
Bourdieu snarare ligger på konflikter inom eliten än samarbete inom 
densamma.15 Den här sortens analys visar effektivt hur sådana grup
per reproducerar sig, men har nackdelen att göra vissa av de ritualer 
eller praktiker som utgör grunden för en sådan reproduktion till det 
centrala i resonemanget. Det förefaller exempelvis som om den engel
ska överklassens reproduktion är beroende av public schools, vilket 
säkert också är fallet.16 En sådan utsaga skymmer dock det som pågår 
inom ramen för de ritualer som analyseras, nämligen ett socialt 
utbyte. Den skymmer också det faktum att praktikerna visserligen är 
klasspecifika, men att det sociala utbyte som sker genom praktikerna 
inte sker klassvis, utan genom personliga relationer mellan individer. 

Om man anammar ett nätverksperspektiv på elitdefinitionen, 
vilket jag har gjort, ser man eliten som en konsekvens av hur mycket 
socialt kapital olika individer besitter. Socialt kapital definierar jag 
som människor med vilka man har en utbytesrelation, av den typen 
som har diskuterats tidigare i denna volym.17 En arbetslös medelål
ders man i Ljusdal besitter ett helt annat socialt kapital än en medlem 
av familjen Wallenberg. Det behöver inte vara ett sämre kapital, det 

15 Se exempelvis Bourdieu, Pierre, The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, 
Cambridge 1996, där författaren behandlar de de franska elitskolorna, vägarna dit, hur de 
påverkar individens fortsatta karriärväg samt deras kultur och vilka värderingar de för
medlar. I flera av de olika uppsatserna i antologin Kultursociologiska texter, Stockholm 
1993, exempelvis "Produktionen av tro" framgår hur den franska borgerlighetens olika 
delar distanserar sig från varandra (och från andra grupper) med hjälp av en manifestation 
av den egna gruppens smak. 
16 För en kartläggande text om den engelska överklassens användning av elitskolor, se 
exempelvis Anthony Sampsons Anatomy of Britain & Anatomy of Britain Today, London 
1965, kap. 12. Sampsons kartläggning av den engelska överklassen finns även i nyare och 
uppdaterade upplagor. 
17 Se ovan "Åter till historiens nätverk" i denna volym. 
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kan vara alldeles livsavgörande för denne man, men det ger förmodli

gen inte tillgång till samma typ av resurser. Inom eliten besitter indi
viden ett socialt kapital som ger tillgång till privilegierad ekonomisk 

och politisk information, till ett umgänge med människor som är 
beslutsfattare, eller kanske till att låna en villa på franska Rivieran en 

vecka. Jag ser detta kapital, denna förlängning av de egna resurserna 
som det är fråga om, som mycket mer grundläggande än exempelvis 
ekonomiska resurser. Individen når en elitposition antingen genom 

att födas till ett värdefullt socialt kapital eller genom att förvärva det. 

Varför är nu detta nätverksperspektiv på eliten viktigt att ta upp 

när man diskuterar framväxten av ett nätverkssamhälle? Denna fråga 
kan besvaras på två sätt. För det första är det naturligtvis, med ett kri
tiskt perspektiv på samhällsutvecklingen, viktigt att fundera över 
konsekvenserna för den grupp som har störst möjlighet att aktivt 
påverka samhällsutvecklingen, och som ofta leder densamma i någon 
mening. För det andra finns det anledning att fundera över 1990-
talets allt mer påtagliga svenska elitkritik, vad den är uttryck för och 
vad som framkallat den. 

Under det sena 1990-talet förekom en allt intensivare debatt och 

diskussion kring den politiska eliten och dess sätt att hantera offentliga 

medel. En allt stridare ström av affärer nådde media: "SahlinafFären", 

"Marjasinaffären", etc. När journalistkåren väl hade fått upp ögonen 
för att oegentligheter förekom på hög nivå i politiken, avslöjades 
också ett stort antal affärer där kommunala förtroendevalda utpeka
des som slösare och fuskare. Under några år var den avslöjande jour
nalistiken så vanligt förekommande att en viss mättnadsnivå uppnåd

des. I dag är det här typen av frågor inte längre i fokus, och till viss 
del kan man betrakta hela fenomenet som en modefluga. Samtidigt 
finns det fortfarande en pyrande elitkritik, som då och då slår ut i 
aggressiv polemik, något man kan exemplifiera med de offentliga grä

len om förmåner och löner för chefer i svenska börsnoterade företag. 

Om fokus för några år sedan låg på den politiska eliten får nu också 
näringslivseliten sin beskärda del av kritiken. Det tycks vara en del av 
tidsandan att kritisera eliten för dålig moral och bristande verklig
hetsuppfattning. 
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Vad beror då detta på? Om man inte utan vidare kan hänföra feno
menet till pressbevakningen enbart, varför är det just nu som miss
nöjet med eliterna breder ut sig? Har det skett förändringar i sam
hället som framkallat missnöjet? Jag tror att det har skett eller håller 
på att ske sådana förändringar, och att de är av flera slag. Det bör 
påpekas att följande resonemang är hypotetiska så till vida att dessa 
frågeställningar och utvecklingslinjer är mycket lite undersökta. Det 
är alltså inte bevisat att påståendena är riktiga. 

• För det första är elitkritiken rimligen betingad av 1990-talets 
lågkonjunktur och dess vida konsekvenser för samhället. Den höga 
arbetslösheten under 1990-talets första hälft, parad med neddrag
ningar inom den offentliga sektorn, intensifierade samhällets 
totala behov av pålitliga personliga nätverk. När staten och kom
munerna inte längre kunde eller ville ta sitt ansvar för den sociala 
tryggheten, blev människor exempelvis i glesbygden, hänvisade till 
den utbytesekonomi som ligger som en undertext under den vita, 
synliga ekonomin. Här är gränsen mellan svartekonomi och vanlig 
grannsämja mycket flytande, men vare sig man uppfattar utbyte
sekonomin som ett normalt inslag i människors liv eller som ett 
moraliskt och samhällsekonomiskt problem, bör man uppfatta det 
som rimligt att den här typen av utbyte av varor och tjänster blev 
viktigare för många människors privatekonomi när arbetslöshets
talen slog i taket.18 Detta är intressant eftersom utbytesekonomin 
faktiskt är nätverksberoende. Man byter inte bilreparationer mot 
älgkött om man inte känner varandra, eller åtminstone har en 
gemensam bekant. Detta beror både på bristen av öppet förmedlad 
information om tillgången på sådana varor och tjänster, och på 
nödvändigheten av ett visst personligt förtroende mellan parterna. 
Den kvittolösa ekonomin står utanför alla lagar och all avtalsrätt, 
här är det personlig kännedom som avgör om man ska våga ingå 

18 Beträffande den informella ekonomin i det industrialiserade Sverige, se Isacsson, Maths 
& Johansson, Lars-Olov, "Den informella ekonomin i industrisamhällets historia" i HT 
1989/2 samt Maths Isacsson, Vardagens Ekonomi. Arbete och försörjning i en mellansvensk 
kommun under 1900-talet, Hedemora 1994, kap. 5- I RRV-rapporten Svart Arbete 3. 
Struktur anges bl.a. arbetsbrist som en av de viktigaste orsakerna till att en svart ekonomi 
växer fram, se RRV 1998: 29, s. 86. Där framgår också att affärerna inom samhällets elit 
är ett motiv till att den enskilde väljer att arbeta svart, op. cit., s. 90. 
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i en sådan utbytesrelation. Man kan tänka sig att arbetslöshet och 
en kärv privatekonomi gjort det tydligt för många människor att 
samhällets offentliga elit också deltar i en sådan utbytesekonomi, 
fast utbytet för dem baserar sig på mycket mer substantiella resur
ser, resurser som rätteligen ägs av medborgarna. En grupp i sam
hället använder alltså de gemensamma resurserna för sitt interna 
utbyte, samtidigt som ett sådant handlingssätt generellt fördöms, 
genom myndigheternas fördömande av den kvittolösa ekonomin. 
Samtidigt har lågkonjunkturen under 1990-talet naturligtvis ska
pat ökade klyftor mellan eliterna och folket. När den offentliga 
sektorns åtaganden minskade och nedskärningarna drabbade 
redan svaga grupper i samhället, var det svårt för gemene man att 
få ihop denna utveckling med de samhälleliga eliternas beteende, 
som tycktes utmanande slösaktigt. 

• För de andra är elitkritiken betingad av reella förändringar inom 
den offentliga elitens kultur och normsystem.19 I Sverige har vi 
haft en internationellt sett unik situation under 1900-talet, då vi 
har haft två separata eliter i samhället topp: en politisk och en 
ekonomisk elit. Det förindustriella samhällets elitgrupp, eller vissa 
familjer inom denna elitgrupp, har reproducerat sig och finns kvar 
i den ekonomiska eliten. Till skillnad från vad som är fallet andra 
europeiska länder utbreddes inte denna grupps maktsfär till de 
demokratiska politiska institutionerna. I stället tillskapades en ny 
elitgrupp, en folkhemselit, som tog makten över det politiska 
beslutsfattandet samt även över fackföreningsrörelsen. Denna nya 
elitgrups framväxt skall förstås som en funktion av det social
demokratiska maktövertagandet. Egentligen är det rimligast att 
säga att gruppen innefattar såväl politiker som tjänstemän.20 

De två eliterna har under stora delar av 1900-talet existerat sida 
vid sida, utan att överträda den osynliga gränsen mellan sfärerna. 
Den politiska eliten har haft tydliga förhållningsregler för sitt 
agerande, genom existensen av lagar och förordningar som reglerar 

19 Följande resonemang finns tidigare utvecklat i Hasselberg, Ylva, Muller, Leos & Sten-
lås, Niklas, "Elitkamrater. Det sociala nätverkets logik", i Tvärsnitt 1997:3. 
20 SOU 1990:44, s. 305—306. Se även Göran Therborns Borgarklass och byråkrati i Sverige. 
Anteckningar om en solske?ishistoria, del III, Lund 1989. 
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bland annat hushållningen med allmänna medel, men även andra 
områden som, exempelvis offentlig upphandling. Det har alltså 
varit svårare för den politiska eliten att dra nytta av de resurser de 
haft att disponera för att reproducera och utvidga sina nätverk. Jag 
påstår inte att ett sådant resursutnyttjande aldrig har skett, men det 
har försvårats av den offentliga sektorns ideologi och regelverk. 
Iden privata sektorn är däremot beroendet av formella institu
tioner lägre, och ansvaret inför tredje man mindre uttalat. Inom 
den privata sektorn finns inte kravet på en demokratisk förvaltning 
av resurserna, och inte heller något uttalat förbud mot att den 
enskilde drar ekonomisk nytta av sina egna beslut. 

Under 1990-talet har gränsen mellan de två eliterna blivit ifråga
satt, framför allt genom ett ifrågasättande av den offentliga sektorns 
särart. Kraven på ökad effektivitet inom det offentliga har parats 
med ett införande av förhållningssätt, och inte minst ett språk, som 
härstammar från företagsekonomiskt tänkande. Okad flexibilitet 
är precis som när det gäller det nya arbetslivet ett krav man ställt på 
politiker och tjänstemän. Regeringen är förvaltningens ägare, och 
medborgarna dess kunder. Detta tänkande har också konsekvenser 
för den politiska elitens rollmönster. Politikerna har i ökad grad fått 
en roll som liknar företagsledarrollen, de har på ett tydligare sätt 
fått en roll som är relaterad till samhällets förmåga att gä med vinst. 
Förändringen är rimligen sprungen ur de könkreta krav som ställs 
på den beslutsfattare som tvingas genomföra hårda sparbeting. 

Problemet (om man nu ser det som ett sådant) är att de särskilda 
krav som tidigare ställts på den politiska elitens handlande, och 
som härstammar från klassiskt liberalt tänkande, inte alltid är 
kompatibla med den nya politikerrollen. En kommunpolitiker 
som önskar att nya företag ska etablera sig i hans/hennes kommun, 
kan frestas att uppföra sig som en företagsledare som är sysselsatt 
med en merger. Ett sådant beteende, som skulle kunna innefatta 
periodisk mörkläggning av förhandlingarnas utveckling, under
handslöften om ekonomiska fördelar och kanske också försök till 
fraternisering med företagsledningen, är inte alls kompatibelt med 
sådana principer för offentlig förvaltning som genomskinlighet, 
oväld och demokratiskt fattade beslut om de offentliga resursernas 
användning. Här blir det nya rollmönstret upphov till en krock, 
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och i förlängningen till en sammansmältning av de tvä eliternas 
funktionssätt. Gränsen mellan den offentliga elitens kultur och den 
privata är inte längre så kristallklar. Huruvida denna utveckling har 
skapat fler övergångar, ökat möjligheten att vandra mellan eliterna, 
är en öppen fråga. I så fall finns det viss möjlighet att de två eliterna 
genom olika former av allianser, kommer att — precis som i andra 
länder — bilda en mer enhetlig grupp. 

• För det tredje finns det vissa tecken som tyder på en internatio
nalisering av eliten, eller åtminstone ett anspråk på en internatio
nalisering. Detta gäller både den politiska och den ekonomiska 
eliten. Våra nationella eliter håller på att vänja sig vid att jämföra 
sina villkor med de villkor som råder i andra länder, och de håller 
också på att anta ett anspråk på att kunna betrakta sig som en del 
i en internationell elitgrupp. Detta är särskilt tydligt inom 
näringslivet, där den uppfattade globaliseringen av det ekonomiska 
livet också innefattar en uppfattad globalisering av företagslednin
garnas arbetsmarknad.21 Vi har under de sista åren haft en åter
kommande debatt om det rimliga i lönevillkor och förmånen för 
styrelser och vd:ar i svenska börsnoterade företag. Det är en debatt 
som naturligtvis också hämtar näring i de upplevda skillnaderna 
mellan de tillåtna löneökningarna för majoriteten av arbetskraften, 
och löneökningarna för näringslivets toppar. De som försvarar 
belöningssystemen inom näringslivet har framför allt ett argument 
för de höga nivåerna: de är högre utomlands. Eftersom man upp
fattar att näringslivseliten agerar på en internationell arbetsmark
nad måste också villkoren för svenska företag vara sådana att man 
kan konkurrera om denna attraktiva arbetskraft. Genom att jäm
föra sig, inte med sina likar i Sverige, utan med sina likar i USA 
eller Europa, kan den ekonomiska eliten höja sina anspråk betyd
ligt. 

21 Jämför den moderna svenska näringslivselitens internationella referensramar med Marcus 
Wallenbergs betoning på familjen Wallenbergs svenskhet och viktiga roll i det svenska 
samhällslivet. Olsson, Ulf, Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899—1982, Stockholm 
2000, kap. VII. 
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En annan tendens till internationalisering av eliten kan skönjas 
inom statsförvaltningen. Här är Sveriges inträde i EU katalysatorn. 
EU-inträdet medförde många förändringar inom statsförvalt
ningen, och en av dem är öppnandet av en ny arbetsmarknad för 
den offentliga sektorns elit. Inom utrikesförvaltningen har denna 
konkurrens om de anställda redan gjort sig påmind.22 Liksom för 
de privata direktörerna är löneläget ett annat för den tjänsteman 
som är anställd inom EU-administrationen än den som är anställd 
på en svensk myndighet. Det är också intressant att fundera över 
vilka konsekvenser det ökade resandet från svenska myndigheter 
till Bryssel fått för den offentliga elitens identitet och självuppfatt
ning. Det råder ju stora skillnader mellan vårt svenska offentliga 
ethos och den förhandlingskultur, typisk för den klassiska diplo
matin, som råder inom EU:s beslutsfattande organ.23 

En internationalisering av den svenska eliten behöver inte med 
nödvändighet vara något ont i sig. Det är emellertid oroande ur en 
synvinkel, nämligen om man anlägger ett antropologiskt perspek
tiv på konsumtion av samhällets resurser. Enligt Mary Douglas och 
Baron Isherwood kan konsumtionsbehovet hos olika grupper 
förstås som ett uttryck för ett behov av att identifiera sig med den 
grupp man anser sig tillhöra, eller vill tillhöra. Konsumtion är 
också ett medel att skapa sig status och position inom gruppen.24 

Deras resonemang är ett led i ifrågasättandet av en klassisk ekono
misk syn på konsumtion. Konsumtionsbehov är inte något 
ahistoriskt givet, utan vad som för den enskilde betraktas som rim
lig konsumtion (och naturligtvis vad som betraktas som fattigdom 
respektive rikedom) är betingat av vilken social grupp man tillhör. 
Isherwood och Douglas gör en poäng av att konsumtionen är 
sammanhållande, det vill säga, vad som sätter ramarna för kon
sumtionen är vem man umgås med och vem man har en utbytes
relation med. För att kunna upprätthålla en utbytesrelation med 

22 Hasselberg, Ylva & Kärnekull, Erik, I rikets tjänst. En ESO-rapport om statliga kårer, Ds 
2001:45. 
23 Melin, Mats & Schräder, Göran, EU:s konstitution, maktfördelningen mellan den Euro
peiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna, Stockholm 1999. 
24 Isherwood, Baron & Douglas, Mary, The World of Goods. Towards an Anthropology of 
Consumption, London 1978. 
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en annan individ är det närmast nödvändigt att befinna sig på 
ungefärligen samma konsumtionsnivå och ha tillgång till ungefär 
lika stora resurser. Annars blir relationen assymetrisk.25 

Om detta resonemang är riktigt är internationaliseringen av vår 
svenska elit något ganska oroande. Visserligen är väl denna ännu 
i sin linda, och någon undersökning av hur det egentligen empir
iskt förhåller sig med denna utvecklingstrend har mig veterligen 
inte genomförts. Det är ändå intressant att fundera över kon
sekvenserna för samhällets resursfördelning när våra svenska eliter, 
som under det senaste århundradet blivit mer svenska än de kanske 
någonsin tidigare varit, nu söker skapa band till grupper utom
lands med betydligt högre anspråk på makt och resurser. 26 Vad 
händer då med eliternas syn på det svenska samhället och dess 
utveckling? Kommer de internationella eliterna att skapa andra 

förutsättningar för samhällets sätt att fungera än vi hittills har haft? 

Professionalisering och deprofessionalisering 

Ovan har jag sökt peka på ett par tydliga trender i samhällsutveck
lingen, som på många sätt kan upplevas som hotande. Få eller inga 

läsare anser väl att formella regler på arbetsmarknaden bör ersättas 

med personliga förbindelser. Få eller inga av läsarna bejakar förmod

ligen ett samhälle styrt av en enhetlig elitgrupp, vilkas medlemmar 

söker sin legitimitet i de goda förbindelserna med andra medlemmar 
av eliten och inte i en medvetenhet om sin roll i den svenska samhälls

utvecklingen. Vad är det då som hindrar en sådan utveckling att bli 

25 Här håller jag med William Reddy som har anlagt ett relationelit perspektiv på klassbe
greppet genom att introducera begreppeet "assymetric money relations". Därmed fokuseras 
klassrelationer såsom reproduktionsmedel för samhällsklasser. Se William Reddy, Money 
and Liberty in Modern Europé. A Critique of Historical Understanding, Cambridge 1987. 
26 Historiskt sett är vår svenska elit inte särskilt svensk. Adeln har varit del av en europeisk 
adel, där också många familjer ursprungligen kommer från länder som Tyskland och Est
land. De kulturella mönstren var långt ifrån svenska, utan importerades från kontinenten 
Se exempelvis Revera, Margareta, "En barock historia", i Tre karlar. KarlX, KarlXI, Karl 
XII, Stockholm 1984. Den grosshandlarelit som började ackumulera kapital under 1600-
och 1700-talen hade sitt ursprung i kalvinistiska familjer från Holland och Frankrike. Dit 
hör exempelvis familjen De Geer, adlad 1641. 
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verklighet? Finns det tydliga stoppklossar, som kan tänkas fungera 
som motvikt i denna utveckling? 

En av de institutioner som uppenbarligen fungerar som en mot
vikt i utvecklingen är existensen av professionella grupper, som har 
tydlig värderingsgrund för sitt handlande, och vars identitet är bero
ende av normer om hur ett arbete skall utföras och vilken deras roll 
i samhället är. Det finns ganska många sådana kollektiv i det väster
ländska samhället: läkare, journalister, lärare, domare, präster, etc. 
Det är yrken som under de senaste 200 åren i olika hastighet och 
med olika stor framgång har utvecklat professionsstatus. Professions
status innebär att gruppen har monopol på vissa arbetsuppgifter (ofta 
skyddat av legitimation eller andra formella skrankor). Det finns 
alltså tydliga gränser runt professionerna. Inom professionen finns en 
medveten bild av vilket professionens bidrag till samhällsutveck
lingen är eller bör vara, vilken funktion man fyller i samhället. Inom 
professionen finns också formella och informella regler till stöd för 
handlandet, ofta formulerade som en mer eller mindre medveten 
yrkesetik. Baksidan av denna etik kan vara en "kåranda" i negativ 
bemärkelse, en intern lojalitet som förhindrar rationella ställnings
taganden, och vars enda syfte är att reproducera professionen på 
andra gruppers bekostnad.27 

Professionerna har utvecklats som en konsekvens av moderni
seringen av samhället, och deras utveckling är, som bland andra 
Margareta Bertilsson övertygande argumenterat, intimt förknippad 
med statsapparatens utveckling. Den liberala staten under 1800-talet 
gav upphov till en professionalisering av sådana grupper som skulle 
hantera den för staten grundläggande äganderätten: advokater och 
andra rättstjänare. Det är yrkesgrupper vars viktigaste relation är den 
med klienten som privatperson, och vars uppgift det är att stödja 
utvecklandet av formella rättigheter för den enskilde. Välfärdsstaten 
har krävt utvecklandet av andra stödgrupper för statens åtaganden: 

27 En ingång till forskningen om professioner, professionaliseringsprocesser och professio
nella strategier är exempelvis Burrage, Michael & Torstendahl, Rolf (red.), Professions in 
Theory and History. Retbinking the Study of the Professions, London 1990 och Torstendahl, 
Rolf & Burrage, Michael (red.), The Formation of Professions. Knowledge, State and Strategy, 
London 1990. 
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socionomer och psykologer bland annat. Det är grupper av professio

nella som har haft till uppgift att ha en relation med medborgaren, 
och ge honom/henne reell, och inte bara formell, tillgång till sam

hällets goda. 28 

Alla de här grupperna har alltså utgjort viktiga stöttepelare för stat
ens ambitioner att forma en positiv samhällsutveckling, och det kan 
också sägas att professionerna har varit normgivande på viktiga 
områden under 1900-talet. De har utvecklat expertstatus i kraft av 
fackkunskaper eller leistungswissen.29 Professionerna är alltså intimt 
förknippade med det moderna. 

Vad händer då med professionerna i nätverkssamhället eller det 
postmoderna samhället? Det intressanta är att professionerna, trots 
den allt större betoningen på utbildning, tycks försvagas på vissa 
punkter. Den aspekt av professionsstatus som jag här uppfattar som 
central är inte förmågan att upprätthålla monopolstatus (fastän 
denna förmåga också försvagas för flera svenska professionella grup
per) utan förmågan att upprätthålla en objektiv värdegrund. Med 
objektiv värdegrund avser jag sådana företeelser som objektiva 
kvalitetsmått för arbetet man utför. Det paradoxala håller på att 
inträffa att fastän samhället ställer allt högre krav på formell utbild
ning, vilket i någon mening kan uppfattas som en tendens i riktning 
mot högre professionalisering, är det allt svårare att säga vilken den 
egentliga sakliga kompetensen inom vissa yrken är, och vilka reglerna 
är för hur yrket får utövas. Detta kanske inte kan sägas gälla alla pro
fessioner, men några av de viktigaste och mest inflytelserika när det 
gäller att forma samhällets självsyn. Exempel på grupper som visar 

28 Bertilsson, Margareta, "The Welfare State, the Professions and Citizens", i Torstendahl 

& Burrage (red.): The Formation of Professions, London 1990. Se även Nybom, Thorsten, 

"The Swedish Social Democratic State, in a tradition of Peaceful Revolution", i C. Due-
Nielsen - H. Kirchoff- K-Ch. Lammers - Th. Nybom (red.), Konflikt og Samarbejde, 

Köpenhamn 1992. 
29 Leistungswissen är ett begrepp som söker fånga en särskild typ av kunskaper: sakkun
skaper eller know-how. Leistungswissen är lättast att förklara genom att sätta det imotsats 
till herrschafiswissen, eller de kunskaper som behövs för att kunna styra. Christina Florin 
&C Ulla Johansson har använt begreppen för en diskussion av läroverkens utveckling 
under perioden 1850-1914, se Florin, Christina & Johansson, Ulla, "Där de härliga lag
rarna gro". Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850—1914, Stockholm 1996. 
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olika tecken på att deprofessionaliseras i denna bemärkelse är lärare, 
journalister, konstnärer och forskare30. 

När det gäller konstnärsrollen utmanas gränserna mellan konst och 
geschäft av sådana utövare som Dan Wolgers och Ernst Billgren, vars 
förhållningssätt till konsten tycks gå ut på att provocera publiken att 
ta avstånd från det de gör, för att sedan kunna beslå publiken med att 
inte ha rätt att med hjälp av objektiva kriterier dra gränsen mellan 
konst och mångleri.31 I sanningens namn finns det samtidigt en mot
satt tendens: mot en professionalisering av konstnärskapet, genom att 
akademisera detsamma. Vad det då är fråga om är att ersätta en 
kvalitet i det konstnärliga utövandet som grund för erkännande med 
akademiska meriter. Att ha skrivit något vetenskapligt acceptabelt 
anses som något som man lättare kan göra en objektiv värdering av, 
än det konstnärliga verket i sig.32 Det är möjligen fråga om en profes
sionalisering på ett ytligt plan, genom att akademiseringen kan utgöra 
grund för en avgränsning av gruppen, men denna uveckling skulle 
knappast vara nödvändig om det rådde någon enighet om vad konst 
faktiskt är och hur man ska bedöma ett konstnärskap. 

En liknande konflikt mellan yrkesmässig integritet och geschäft 
har uppstått i journalistkåren, i samband med problematiken kring 
gränsen mellan journalistik och reklam. Detta är en problematik 
som, till skillnad från de flesta andra trender som tas upp i denna 
artikel, har en klar grund i den tekniska utvecklingen. Informations
tekniken har givit upphov till nya genrer, där gränsen mellan dessa 
två storheter inte längre är så skarp, och där reglerna för egencensur 
och kritisk granskning är andra än i dagspressen eller tv. Teknik
utvecklingen är dock inte den enda orsaken till konfliktens upp
komst. Det är också så att det i 1990-talets Sverige har vuxit fram en 
marknad för informatörer och PR-folk, det har uppkommit 

30 Jag har valt att avstå från att diskutera utvecklingen av forskarens profession, på grund 
av att en utredning av detta skulle hota att uppsluka artikelns övriga ämnen. 
31 Notera dock att Dan Wolgers nyligen avgått från Moderna Museets styrelse tillsam
mans med två andra ledmöter, bland annat på grund av obalansen mellan hänsynen till 
konstnärliga och ekonomiska mål med museiverksamheten. 
32 Se exempel Howard Singermans avhandling om den amerikanska konsthögskole
utbildningen samt Anna Brodows recension därav i SvD 990614, "Konstnären måste 
i dag legitimera sig som forskare". 
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"kunskapsföretag" som tidigare inte fanns som företeelse, företag som 
anställer journalister på mycket bättre villkor än media erbjuder. 
Sådana företag vill inte sällan dra nytta av det symboliska kapital 
journalistik äger, eftersom det går att växla in mot en ekonomisk 
vinst.33 Samtidigt, och häri ligger det paradoxala, blir det allt mer 
ovanligt att utöva yrket journalist utan att ha gått Journalisthögskolan. 
Ramarna runt yrkesidentiteten tycks inte sättas av någon gemensam 
uppfattning av vad en journalist gör, utan av den formella kompeten
sen. Detta ska ses mot bakgrund av att journalisterna traditionellt 
inte varit en grupp där den formella utbildningen bildat grund för 
professionell status, utan där, som inom hantverksyrkena, lärlingskap 
varit viktigaste vägen till professionell status och professionell identi-

34 tet. 

Journalister och konstnärer är alltså två grupper vars integritet och 
fasta normer utmanas, något som jag väljer att se som liktydigt med 
deprofessionalisering. En annan grupp i samhället, som genomgått 
en än mer tydlig deprofessionalisering är lärarkåren. Lärarrollen har 
genomgått förändringar av många olika slag under de senaste decen
nierna, som nästan alla varit av negativ karaktär. Lön och status har 
sjunkit i förhållande till andra grupper, och makten över den egna 
arbetstiden, som lärarna haft gemensamt med universitetslärare och 
förr också bibliotekarier och arkivarier, har krympt. Lärarna har inte 
alls lyckats bevara sitt oberoende och sin makt över arbetet, vilket 
man naturligtvis kan se som både negativt och positivt. Självrådiga 
och starka yrkeskårer är inte något odelat positivt. Lärarrollens 
utveckling är i sin tur en del av en större utveckling av skolan, som är 
ganska komplex. Att skolan under 1990-talet fått känna av neddrag
ningarna i de offentliga utgifterna är välkänt. Rätten att bestämma 
över skolans utformning och innehåll har genom kommunaliseringen 
av skolan decentraliserats. Staten har på många sätt abdikerat från sitt 
ansvar för innehållet i undervisningen, genom att läroplanerna över-

33 Se Nina Solomin i SvD 990623, "När PR och journalistik kuggar i varandra". 
34 Om skillnaderna mellan formell utbildning och lärlingskap skriver Michael Burrage i 
Burrage, Michael: "From practice to school-based professional education", i Rothblatt, 
Sheldon & Wittrock, Björn (red.), The European and American University since 1800. 
Historical and Sociological Essays, Cambridge 1993. 
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gått från detaljstyrning till övergripande målformuleringar. Det är 
också slående hur man i sitt sätt att se på lärarrollens pedagogiska 
innehåll övergått från att se läraren som överordnad förmedlare av 
kunskaper i stället betonar lärarens roll som handledare. Elevens egen 
kunskapsinhämtning sätts i fokus, och läraren blir en vägvisare i denna 
process. I denna utveckling har fokus inte bara flyttat från läraren som 
agent utan också från kunskapen som objektivt mål för verksamheten 
i skolan. Betoningen ligger mer på hur eleverna lär sig (och de får 
gärna söka sin kunskap inom nya media!) än vad de faktiskt lär sig. 

Det finns goda argument för att påstå att det som sker inom cen
trala yrkesgrupper är någon form av subjektivisering. Referens
punkterna i tillvaron: kunskapsstoffet i skolan, saklighetskravet inom 
journalistiken och det konstnärliga hantverket, har upphört att vara 
referenspunkter. Jag vill ställa frågan om vad detta innebär för det 
svenska samhällets utveckling. Inledningsvis vill jag påpeka att de 
yrkesgrupper som nu i en mening deprofessionaliseras, är grupper 
som har en viktig roll i att skapa vår identitet, vår självsyn. Alla 
grupper som på något sätt uttrycker "vilka vi är" i de svenska sam
hället och ytterst har uppgiften att slå vakt om demokratins fort
gående håller på att berövas eller beröva sig de absoluta måttstock
arna för sin verksamhet. 

Den yrkesgrupp som kanske förändrats mest under de senaste 
decennierna är statstjänstemännen. Det är också tjänstemannarollen 
som tydligast uppvisar tecken på att ha förändrats på grund av med
vetna och ideologiskt grundade beslut. När man studerar tjänsteman
narollens utveckling, som i viss mån sammanfaller med utvecklingen 
inom professionella grupper inom staten (professioner som har sina 
anställningar inom staten är exempelvis tullare, domare, diplomater, 
poliser och officerare), kan man se utvecklingslinjer som är mycket 
mer klara och mer långtgående än för andra professioner. Detta kan 
förstås som en konsekvens av statstjänstemännens närhet till makten. 

När samhället genomgår en medvetet styrd förändring, påverkas först 
de som sitter närmast förändrarna, dvs. politikerna och ideologi
producenterna. Därmed kan man också, genom att studera stats
tjänstemannarollens utveckling, få en viss inblick i vad som ska 
ersätta de professionella gruppernas referenspunkter. 
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Den tjänstemannaroll som vi idag uppfattar som den klassiska 
ämbetsmannarollen har sina rötter i 1800-talets liberalism, och ska
pades som ett led i det liberala projektet: att garantera medborgarna 
delaktighet i en rättsstat, där individens reella rättigheter inte var 
betingade av social ställning och sociala kontakter. Det var ett stort 
emancipatoriskt projekt: formalisering och reglering av statsappa
raten men även av kreditmarknaden, skulle befria individen från de 
tvingande sociala banden.35 

Den klassiska ämbetsmannarollen inbegriper ett visst administrativt 

självstyre, parat med en lönenivå som hade till syfte att göra tjänste
männen oberoende av extraförtjänster. Det fanns under det sena 

1800- och tidiga 1900-talet också en tydlig gräns mellan de lägre 
tjänstemännen, de s.k. betjänte, och ämbetsmännen. Grundtanken 
med självstyre och oberoende visavi den politiska makten är att tjänste
mannakadern borgar för kontinuitet och stabilitet i förvaltningen, 
och förhindrar alltför häftiga svängningar i den styrande maktens 
beslut. Därför skapade man medvetet en ganska liten grupp med väl
utbildade, välbetalda ämbetsmän, på vilkas axlar staten s.a.s. vilade. 

Att staten enligt denna idétradition bör vara den enda inkomstkäl
lan står i enlighet med viljan att skapa en tjänstemannakår som har 

förutsättningar att fatta beslut som rör enskilda aktörer utan att 
hamna i situationer där beroendeförhållanden förhindrar regel
mässiga sådana.36 Oväld är en viktig förutsättning för den klassiska 
ämbetsmannens legitimitet, liksom tjänstemannens förmåga att agera 
i enlighet med lagar och regelverk. I den klassiska ämbetsmanna
rollen finns inte rum för godtycklighet eller egentligt beslutsfattande. 
Detta kan förefalla paradoxalt, med tanke på den betoning på admin
istrativt självstyre som är förbunden därmed. Paradoxen är dock 
endast ytlig. Det viktiga elementet här är just den positiva värde
ringen av formaliserade regler, som i denna idétradition får en över-

35 Brisman, Sven, Sveriges Affärsbanker. Grundäggningstiden, Svenska Bankföreningen 
1924, s. 216—218; Nilsson, Göran B., "Kapitalismens värderingar. De harmoniliberala 
genombrottsåren i Sverige och Norge 1849-1879", i Anselm, Jonas (red.), I tider av upp
brott, Stockholm 1995 -
36 Sven-Eric Liedman analyserar tjänstemannaeden i Att förändra världen — men med 
måtta, Göteborg 1991, s. 247-248. 
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höghet över såväl tjänstemannens som den enskilde politikerns egna 
beslutsfattande. Med formaliserade regler förstås, som ni säkert kan 
förstå, ofta lagen. Det klassiska ämbetsmannaidealet är baserat på 
föreställningen att staten fungerar bäst om tjänstemannen har tydliga 
regler att följa. Det sätt att styra förvaltningen som hörde ihop med 
en sådan tjänstemannaroll var regelstyrning.37 

I en mening är den offentliga sektorns rationalitet och funktions
sätt, som den såg ut under det tidiga 1900-talet, att betrakta som en 
slags undantagstillstånd, som kanske också är en historisk parentes. 
Förvaltningarna var mycket hårt regelstyrda hierarkier, och kraven på 
objektivitet och byråkratisk rutinmässighet i besluten högt. Stats
tjänstemän hade såsom varande allmänhetens tjänare inte strejkrätt 
eller förhandlingsrätt. Samtidigt var statstjänstemannakarriären en livs
tidskarriär: tjänstemännen var oavsättliga.38 På ett flertal sätt gjordes 
det klart för allmänheten, såväl som för politiker och tjänstemän 
själva, att det innebar särskilda förpliktelser och rättigheter att arbeta 
för det svenska folket. 

Statstjänstemännens verksamhet förvandlades i och med sam
hällets demokratisering, i riktning mot ett allt tydligare uppdrag att 
förvalta vårt demokratiska ethos. Tjänstemännen fick rollen att 
implementera allt mer vittgående statliga åtaganden exempelvis på 
området socialpolitik. Det klassiska tjänstemannaidealet demokrati
serades, och det uppstod också en berättigad kritik mot den stela och 
rigida myndighetsutövning som förknippades med ämbetsmannen. 

Det som har hänt under de senaste decennierna är att tjänste
mannarollens särart har blivit alltmer utsuddad och vag. Denna 
utveckling innehåller flera element som går att skilja från varandra, 
och som inte med nödvändighet har samma bakgrund eller orsak. 
Den stora expansionen av den offentliga sektorn under 1960- och 
70-talen bäddade för ett utsuddande av gränsen, när allt fler människor 

37 Beträffande den klassiska ämbetsmannarollen, se exempelvis Anders Mellbourn, Byrå
kratins ansikten. Rolluppfattningar hos svenska högre statstjänstemän, Stockholm 1979, 
s. 43-46; Liedman op. cit., s. 246—260; Ehn, Peter, Maktens administratörer. Ledande 
svenska statstjänstemäns och politikers syn pä tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv, 
Stockholm Studies in Politics 59, 1998, kap. 4. 
38 Beträffande den klassiska tjänstemannarollen och dess utveckling mot den tjänsteman
naroll vi har i dag, se SOU 1997:57, kap. 13. 
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med olika utbildningar och bakgrunder kom att arbeta inom förvalt

ningen. Organisationerna blev komplexa - exempelvis hade Regerings
kansliet i mitten av 1800-talet sammanlagt 499 ordinarie tjänster, 39 

medan enbart Finansdepartementet i dag har 380 anställda40. Nya 
myndigheter tillkom och existerande myndigheter växte. Därmed 
blev det också allt svårare att regelstyra myndigheterna. En klassisk 
förvaltningsform blev alltmer tungrodd och besvärlig, samtidigt som 
det offentliga påtog sig uppgifter som inte gav tjänstemännen möjlig
het till traditionell myndighetsutövning. I dag är service till med
borgarna i olika former ett lika viktigt element i förvaltningen som 
myndighetsutövning. 

Under 1960- och 1970-talen kom också tjänstemannarollen från 
olika håll att uppfattas som en otidsenlig företeelse, som man av olika 
orsaker önskade förändra. Staten önskade styra förvaltningarna tyd
ligare, och det ansågs också att samhällets demokratisering krävde en 
utveckling i riktning mot tydligare styrning från de politiker som 
valts av folket. Under 1970-talet uppkom en allt mer högljudd byrå
kratikritik: den gamla överhetsstatens ombud kritiserades för princip
rytteri och stelbenthet.41 En medveten förändring av tjänstemanna
rollen inleddes, som innefattande arbetsrättsliga förändringar, för
ändringar i tjänstemannens straffrättsliga ansvar, förändring av 
kompetenskrav, samt en tydligare politisering av förvaltningarnas 
arbete.42 Alla de här förändringarna innebar tillsammans en väg bort 
från principerna om förvaltningens självständighet som ett hinder för 
politiska moden och grundlagsstridiga politiska beslut. I stället bör
jade förvaltningarna och deras generaldirektörer själva i många fall 
bedriva politik.43 

39 Tarschys, Daniel: "Regeringens styrformer", i Att styra Regeringskansliet 1840—1990, 
Stockholm 1990, s. 229-
40 Uppgiften är hämtad ur Statskalendern för år 2000. 
41 Se Ahrne, Göran, Byråkratin och statens inre gränser, Stockholm 1989. 
42 Beträffande förändringarna I tjänstemannens straffrättsliga ansvar, se Thorsten Cars, 
"Den nya lagstftningen om ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet", i Förvaltnings
rättslig Tidskrift 1976, s. 157-172. Beträffande dess konsekvenser för JO:s arbete, se 
Thomas Bull, "The original ombudsman", i European Public Law, vol. 6/ 2000, s. 334— 

344. 
43 Man kan som exempel på generaldirektörens förändrade roll ta den konflikt som år 2000 
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Under 1980- och 90-talen har så ytterligare en utveckling skett, 
som på vissa punkter stärkt den inledda förändringen, och på andra 
ändrat dess riktning. Statstjänstemannarollens utveckling har blivit 
ett led inte i en expansion utan i en krympning av den statliga sek
torn. Nedskärningarna har inte bara påverkat den offentliga sektorns 
storlek, utan också givit nya perspektiv på vad det är att arbeta inom 
statlig förvaltning. Att arbeta inom offentliga sektorn är inte annor
lunda än vilket annat arbete som helst, anställningstryggheten och 
den livslånga karriären är inte längre någon självklarhet. Kronans 
kaka är liten och osäker, vilket i sig är en dålig grund för statstjänarnas 
lojalitet. Samtidigt har den statliga sektorn genomgått en ideologisk 
förändring. 1990-talets nedskärningar har gått hand i hand med nya 
förvaltningspolitiska vindar, som blåst in det övergripande värdet 
effektivitet i statsförvaltningen. Samma utveckling har gjort sig 
påmind i många andra europeiska länder, det är alltså inte fråga om 
ett unikt svenskt perspektiv.44 Effektivitet är naturligtvis ett mycket 
viktigt medel för att göra det bästa av en situation där resurserna 
krymper. Samtidigt som effektivitet blev ett viktigt mål med förvalt
ningen, förde man in nya synsätt i förvaltningspolitiken, som var 
hämtade från det företagsekonomiska fältet. Förvaltningen skulle se 
på medborgarna som sina kunder, och på regeringen som sina ägare. 
Med detta synsätt blir förvaltningens uppgift att så effektivt som 
möjligt implementera ägarnas beslut till kundernas fromma. Stats
tjänstemannens främsta dygder har övergått från att vara omutlighet 
och objektivitet till att vara effektivitet och förmågan att hushålla 
med resurser. Om statstjänstemannen inte utför denna uppgift nöj
aktigt hotar besparingsbeting och i förlängningen uppsägning. 

Var i denna utveckling ligger då förlusten av referenspunkter? Ar 
det inte viktigt att de offentliganställda hushållar med de resurser 
som tillhandahålls av oss medborgare? Jo, men samtidigt är effektivi
tet inte egentligen ett objektivt mål, utan ett medel, med vilket man 

uppkom mellan finansminister Ringholm och Inga-Britt Ahlenius om hennes förord
nande som generaldirektör för RRV. Att som generaldirektör bedriva ett politiskt spel 
kring sin egen befattning skulle inom en äldre förvaltningstradition ha varit helt omöjligt. 
44 Se exempelvis Exworthy, Mark & Halford, Susan, Professionals and the New Manageria-
lism in the Public Sector, Buckingham 1999. 
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uppnår andra uppställda mål. Det är viktigt att använda offentliga 
medel på ett optimalt sätt, men det är inte det som är målet för deras 
användning, utan målet är en hög eller åtminstone acceptabel standard 
på våra offentliga åtaganden: sjukvård, skola, vägar, utbildning, etc. 

Problemet med den offentliga sektorns ideologiska förändring, och 
kanske särskilt med statstjänstemannarollen, är att den effektiva för
valtningen, grundad på företagsekonomiska principer, tenderar att 
utradera den offentliga sektorns särart. Det unika i att tjäna medbor
garna (som för övrigt, vilket Lennart Lundquist påpekar, inte är för
valtningens kunder utan ägare) genom att upprätthålla objektivt 
givna regler, är inte längre grunden för uppdraget. Detta måste upp
fattas som en farlig förlust av viktiga värden i ett demokratiskt sam
hälle. 

Vilka värden som inträder i stället kan inte med säkerhet anges, 
eftersom det ekonomiska livet inte har någon sådan objektiv värde
grund. Följer man denna till dess naturliga slutpunkt, kommer man 
fram till den övergripande mekanismen utbud-efterfrågan, som är 
centralpunkten i neoklassisk ekonomisk teori. Att denna mekanism 
inte kan tjäna som ett värde som vägleder samhällets utveckling, 
torde för de allra flesta stå klart. Bristen på fastlagda värderingar som 
kan vägleda tjänstemannens arbete blir ett reellt hot i en situation där 
mycket av den förvaltningspolitiska utvecklingen tycks handla om att 
myndigheter ska konkurrera med den privata sektorn om att erbjuda 
kunderna det de efterfrågar till ett så lågt pris som möjligt! 

När man har dragit slutsatsen att det som hotar värden som demo
krati och rättssäkerhet inom den offentliga sektorn är en invasion 
från neoklassiskt marknadstänkande i en tämligen förflackad form, 
kan man också uppfatta att en liknande tendens gör sig påmind 
i andra gruppers deprofessionalisering. I botten på förändringen lig
ger inträngandet av utbuds- och efterfrågemekanismen i allt större 
del av samhället. Om det finns efterfrågan på reklam eller propaganda 
i en form som utger sig för att vara journalistik, varför ska det då inte 
uppstå sådan? Det är ju naturligt att det uppstår utbud som svar på 
efterfrågan. Om det finns ett utbud av forskning på svenska universitet, 
är det då inte rimligt att det svenska näringslivet och de svenska kommu
nerna får avgöra vilken forskning som är viktig (och som man därför ska 
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betala) och vilken som inte är det? Det finns väl ingen anledning att 
ulföra sådan forskning som inte efterfrågas. 

Ett sådant tänkande bidrar till att deprofessionalisera de ovan
nämnda grupperna i samhället, genom att rycka undan den värde
grund på vilken de står. Detta är att betrakta som en subjektivisering 
av professionerna. När professionernas arbete utsätts för en bedöm
ning genom utbuds-efterfrågemekanismen uppstår inte några per
fekta marknader. Det som förstärks genom införandet av marknads
tänkandet är inte idealtypen marknad utan idealtypen nätverk. För 
att kunna klara sig på den nya marknaden, utan att utsätta sig en för
ödande konkurrens, tar individen sin tillflykt till ett klassiskt medel 
för att sänka transaktionskostnaderna, och det medlet är nätverk. 
Den som tror att en lärares karriär i den nya skolan beror på hans/ 
hennes attraktivitet på marknaden har i mig en övertygad motstån
dare. Jag tror att det som betyder något är relationerna med skolled
ningen. Den som tror att tjänstemännen i de mål- och resultatstyrda 
förvaltningarna värderas efter hur effektivt de utför sitt arbete har 
också den i mig en övertygad motståndare. Jag tror att den mest 
framgångsrika karriärerna är ett resultat av framgångsrikt nätverks-
bygge snarare än kompetens. Så är det och så har det alltid varit. 
Skillnaden är att vi i dagens Sverige håller på att montera ner stoppen, 
de formella hindren för individen att agera enligt nätverkets logik. 
Detta gör vi genom att införa marknadstänkande, och det är farligt 
för demokratin. 

III Att dra lärdom av det förflutna 
Det har blivit dags att summera, och dra ut de viktiga trådarna ur ana
lysen av nätverkssamhället. Jag ska försöka att svara på tre mycket vik
tiga frågor om det jag vill kalla "det svenska samhällets återgång till 
nätverkssamhället" De tre viktiga frågorna är 

• Vad är det som händer? 

• Vad är det som orsakar denna utveckling? 

• Vilka konsekvenser får utvecklingen? 
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Vad är det som händer? 

Huvudtesen i denna artikel är att viktiga delar av det svenska sam
hället är på väg att inforrnaliseras och avinstitutionaliseras. Det senare 
begreppet kan leda tankarna fel, då det egentligen inte är fråga om en 

nedmontering av alla institutioner som bär upp samhället, utan endast 
av formella sådana. Informella institutioner ökar i stället i betydelse, på 
de formellas bekostnad. Samhällets organisationsnivå sjunker inte, 
men befintliga organisationer slutar att fungera i enlighet med fast
lagda regler och objektiva värdeskalor. I stället kommer de att fungera 
i enlighet med de individuella aktörernas naturliga benägenhet att 
skapa trygghet och förutsägbarhet, och förbättra sin position: 
i enlighet med interaktionssättet nätverk. Sålunda ersätts formella 
rutiner med flexibilitet, behörighet med social kompetens, sakkun
skaper med följsamhet och tjänstemannaetik med effektivitet.45 

Vad är då denna nätverkslogik som här framstår som gökungen 
i boet? Jo, det är den rationalitet i enlighet med vilken sociala rela
tioner fungerar, en rationalitet byggd på gåvoutbyte, samlande av 
socialt kapital och personligt förtroende. Enligt nätverkslogiken är 
det viktiga för individen att ha utbytesrelationer med så många 
resursstarka personer som möjligt. Kapitalet vid livets startpunkt 
består av familjen, sedan utvidgas det till att omfatta vänner, 
arbetskamrater, etc.46 I nätverkssamhället uppmuntras individen att 
värna om detta kapital och att se den viktigaste resursen i tillvaron. 
Individen ska inte förlita sig på sina sakkunskaper i arbetslivet (de 
kan snart vara omoderna), på någon abstrakt socialförsäkringslag 
(den gäller inte om kommunen har dåligt med pengar), hellre då på 
familjen, chefen och den egna förmågan att samarbeta. I nätverkssa
mhället har individen inte förtroende till parlamentarism som princip 
(vilket är att betrakta som "system trust") utan till den politiker han/ 

45 Här kan man dra en parallell till vänsterns försvar av välfärdssamhället mot det från 
borgerligt och socialdemokratiskt håll lanserade "civilsamhället" under 1990-talet. Även 
i denna debatt var distinktionen mellan formella rättigheter/skyldigheter och informella 

eller socialt förmedlade sådana viktiga. Se Ann-Charlotte Altstadt och Conny Carl-Axel 
Malmqvist, "När högerns drömmar blev vänsters förnyelse", i tim 3/1993. 
46 För en diskussion av nätverk och dess funktioner, se inledningskapitlet i denna sam
lingsvolym. 
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hon har röstat på i personval (vilket är att betrakta som "personal 
trust").47 Viktigast i nätverkssamhället är att formera detta förtro
ende, och att upprätthålla de relationer på vilka individens lycka och 
framgång består. Detta är så viktigt att det överflyglar alla andra mål 

och fasta värden. 

Vilken är orsaken till denna utveckling? 

Hur ska man då förklara uppkomsten av nätverkssamhället? Ar det 
inte här dags att vända sig till informationssamhällets teoretiker, för 
att av dem fa hjälp med detta? Kan man inte, som Castells tycks mena, 
i tekniken se ett upphov till "informationalismens anda"?48 Med 
"informationalismens anda" avser Castells de tankemässiga aspekterna 
(närmast den mentalitet) som åtföljer informationssamhället.49 Det 
framgår inte särskilt tydligt vad denna informationalismens anda är 
för något, utan den förblir en mycket luftig konstruktion. Omkring 
och i utkanten av informationalismens anda uppträder dock företeel
ser med tydlig koppling till det jag definierar som nätverkssamhälle, 
såsom japanskt familjebaserat företagande, etc. Vill man vara lite elak 
kan man säga att många av de intressanta fenomenen i Castells nät
verksdiskurs är hämtade från samhällen där de feodala, förindustriella 
organisationsmönstren aldrig på allvar utmanats av det moderna sam
hällets institutioner. Vad som är nydanande i globaliseringen av 
sådana mönster återstår att förklara. 

I många fall finns det dock klara kopplingar mellan den informali-
sering som jag beskrivit ovan och den globalisering som blir en kon
sekvens av IT-revolutionen. Det är ingen slump att termen nätverks

samhälle och termen informationssamhälle verkar vara utbytbara 
i debatten. När nationalstaterna blir svagare och mindre inflytelserika 
blir nätverk allt viktigare för de individuella aktörerna. I ett av de 
inledande citaten i denna artikel kritiserar Rolf van den Brink och 

47 Distinktionen mellan system trust och personal trust har ursprungligen gjorts av Niklas 
Luhmann, se Trust & Power, Chichester 1979-
48 Begreppet används av Manuel Castells i Nätverkssamhällets framväxt, Göteborg 1998, 
s. 203-207. 
49 Ibid. 
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Susanna Popova de nya maktmedel som uppstår som en konsekvens 
av internet. Den exklusivitet och slutenhet som präglar makthavares 
personliga nätverk flyttar lätt över till det nya mediet internet. I 
slutna informationsnätverk på internet färdas den betydelsefulla 
informationen ännu fortare och mer effektivt än den någonsin gjorde 
per brev eller telefon. Skillnaden mellan den som äger medlemskap 
i ett sådant informationsnätverk och den som söker sin information 
fritt på internet är enorm. Verkligt betydelsefull kunskap, av den typ 
som ger människor makt och resurser i utbyte, ligger inte utlagd för 
vem som helst att ta del av. Här kan man alltså tydligt se att tekniken 
förändrar förutsättningarna för informationsflödet. Men man kan 
också se att det i grunden är samma typ av personliga relationer som 
ligger till grunden för elittillhörighet. Att fenomenet elitnätverk i sig 
är nytt är svårt att påstå, och ännu svårare är det att påstå att internet 
faktiskt bidrar till uppkomsten därav. Ett elitnätverk är ett elitnätverk 
är ett elitnätverk, samhället blir varken mer eller mindre demokratiskt 
på grund av internet. Allt beror på hur vi använder det nya mediet. 

När det gäller de förändringar jag har diskuterat i denna artikel har 
jag funnit det betydligt lättare och mer trovärdigt att förklara dem 
med andra fenomen än IT-revolutionen. Deprofessionaliseringen av 
viktiga grupper i samhället tycks mig vara en konsekvens av 1990-
talets lågkonjunktur i kombination med managementtänkandets insteg 
i offentlig sektor och marknadstänkandets utmaning av demokratiska 
värden. Eliternas ökade synlighet och den större självmedvetenhet 
som kan utläsas inom eliterna kan också förstås mot bakgrund av den 
svenska samhällsekonomins utveckling, liksom mot bakgrund av den 
ideologiskt allt lägre kulturella barriären mellan privat och offentlig 
sektor. Arbetsmarknadens utveckling och det ökande behovet av sta
bila nätverk för individen på arbetsmarknaden, är också den en kon
sekvens av 1990-talets hårda arbetsmarknad, där styrkebalansen defi
nitivt inte varit på arbetskraftens sida. Man kan se utvecklingen som 
betingad av två ganska påtagliga fenomen: konjunkturcykeln och en 
medveten ideologisk förändring i riktning mot marknadstänkande.50 

50 Beträffande den ideologiska förändring som marknadstänkandets införande i politiken 
och inom statsförvaltningen utgjorde finns det tänkvärda inlägg i tim under tidigt 1990-
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Kanske finns det andra viktiga förändringslinjer i det svenska sam
hällets utveckling som lättare låter sig förklaras med den globala 
tekno-ekonomiska utvecklingen. När det gäller talet om denna glo
bala tekno-ekonomiska utveckling bör det dock sägas att detta tal har 
lika stor del i skapandet av förändringen som de praktiska företeelser 
som avhandlas av de som talar. Liksom Marx uttolkare och efter
följare skapat den stora dikotomin mellan feodalism och kapitalism, 
och Webers uttolkare skapat myten om rationella kapitalister och 
byråkrater i järnburar, vilka tankeelement man måste hålla för 
grundläggande i det moderna västerländska samhällets självbild, 
håller Castells uttolkare nu på att skapa det postmoderna samhällets 
självbild. Inom tio år kommer vi sannolikt att ha accepterat och 
etablerat denna självbild, själva omfånget på talet borgar för en sådan 
utveckling. I den förut omnämnda rapporten från RSV dras rikt
linjerna för den svenska skatteförvaltningens strategier i nätverks
samhället upp. Här är det inte bara de globala penning- och varu
strömmarna och dessas beskattning som tas upp i analysen, utan även 
sådana företeelser som individens identitet och krisen för den patriar-
kala ordningen och familjen.51 Enligt min mening bidrar denna typ 
av framtidsförutsägelser, utan säker empirisk grund men med stora 
anspråk, aktivt till att skapa det de beskriver. Det finns all anledning 
att förhålla sig kritiskt till dem, och att ställa sig frågan vad det egent
ligen är som skapar samhällets förändring och vem konstruktionen 
nätverkssamhället gagnar? Ar samhällsförändringen betingad av en 
ohejdbar teknisk revolution? Eller är den att betrakta som en ideo
logi, medvetet skapad för att dölja det som verkligen försiggår, en 
refeodalisering av samhället? 

Vilka blir konsekverna för samhället? 

Refeodalisering är ett begrepp som för en historiker är mycket starkt, 
men som kanske inte betyder så mycket för andra läsare. Vad menar 

tal. Se Peter Antman, "När folkhemmet drömdes bort", tim 4/1992 samt Kristina Boreus, 
"Långt in i vänsterleden", tim 2/1993. Se även Agneta Hugemarks doktorsavhandling, 
Den fängslande marknaden. Ekonomiska experter om välfärdsstaten, Lund 1994. 

51 RSV Rapport 2000:9. 

151 



jag då med refeodalisering och varför använder jag denna term för att 

beskriva nätverkssamhällets uppkomst? 

Den kanske viktigaste egenskapen hos begreppet refeodalisering är 

att fenomen som förefaller höra hemma i det postmoderna samhället 

uppvisar stora likheter med de förmoderna samhället. I det för
moderna svenska samhället, ståndssamhället, hade de personliga nät
verken en helt annan betydelse för individen, och de personliga 

banden var också grund för samhällets organisation på såväl makro

nivå som mikronivå. Övergången från det förmoderna samhället till 

det moderna var en process av institutionalisering, slarvigt uttryckt.52 

Det förmoderna, feodala, samhällets personliga kreditrelationer, 
grundade på ett personlig borgen och namnsäkerhet, ersattes med 

kreditlagstiftning och bankväsende. En arbetsmarknad byggd på 

rekommendationer och gott rykte ersattes med arbetsförmedlingar 

och formella betyg. En förmodern tjänstemannaroll, byggd på upp
fattningen att tjänstens grund var ett personligt förtroende mellan 
den feodale härskaren och ämbetsmannen, byttes ut mot en tjänste

mannaroll byggd på rättsäkerhet och objektivitet. Familjen och släk

ten som socialt skyddsnät byttes ut mot allmän pension och föräldra

penning. Så kan man fortsätta i all evighet med att rada upp institu
tionella arrangemang: organisationer, regler, rutiner, som skapats för 

att ersätta det fömoderna samhällets bas: det personliga beroendet. 

I stor utsträckning har det personliga beroendet i det moderna sam
hället fortsatt att existera inom ramen för formella organisationer och 
där fört ett slags skuggtillvaro, alls ej oviktigt, men inte allenarådande. 

Man kan med andra ord se nätverkslogiken som en slags longue 
durée som löper genom historien. Moderniseringen och institutio-
naliseringen har emellertid gjort oss mindre beroende av våra person

liga nätverk. Dessutom har samhällets självsyn förändrats. Det svenska 

folkhemmet är i grunden meritokratiskt, och denna grundläggande 
ideologiska föreställning om vårt samhället är viktig för legitimitet 

och folkets förtroende till de formella institutionerna. 

52 Det jag egentligen avser är formella institutioners ersättande av informella sådana, en 
utveckling som också medförde en allt högre organisationsgrad i samhället. 
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Vad händer då med ett samhälle som inte upprätthåller respekten 

för de formella institutionerna, ett samhälle som blir mer flexibelt 

och tar större hänsyn till individens drift att agera i enlighet med sin 

sociala position och sina sociala band? Och som heller inte stödjer 

den individ som önskar att gå emot denna logik? Det finns god 
anledning att anta att ett sådant samhälle kommer att bli mer likt 

andra nu existerande samhällen där de personliga lojaliteterna är vik

tigare, och där allt större andel av resurserna ingår i en interpersonell 

bytesekonomi.53 Det blir ett samhälle med högre korruption, lägre 

rättsäkerhet, större utrymme för familjebanden, ett mindre genom

skinligt samhälle, där folkhemmets identitet delas upp i många 
gruppidentiteter.54 Det blir också ett samhälle där klyftan mellan den 
offentliga bilden av hur samhället fungerar och samhällets reella 

funktionssätt blir mycket stor, försåvitt informationssamhällets före

språkare inte på allvar lyckas ersätta bilden av det svenska folkhemmet 
med någonting annat. 

Informaliseringen av samhället kommer med stor sannolikhet att 

drabba mindre privilegierade grupper relativt hårt. Grupper som av 

någon anledning har låg status och få resurser har lite att byta med 

i nätverksamhället. De får nöja sig med att byta med varandra. 

Utbytesekonomins funktionssätt är i praktiken det som reproducerar 

klassgränserna. För den som inte har makt och resurser i samhället är 

lagar och regler, pensioner och högskoleprov, mycket mer betydelse
fulla än för de andra: för den etablerade medelklassen och eliterna. För 

den fattige är de formella rättigheterna nycklarna till det drägliga livet. 

För oss alla är de moderna institutionerna också demokratibärare, 

de möjliggör allas lika rättigheter och skyldigheter i samhället. Därför är 
de värda att värna mot nätverkslogiken. Detta ville jag gärna övertyga 

53 Kunskap om sådana samhällen finns hos antropologerna. Carolyn Bledsoe kallar exem
pelvis ett sådant samhälle för "the wealth-in-people system". Se Bledsoe, Carolyn, Women 
andMarriage in Kpelle Society, Stanford 1980, s. 48. 
54 För en diskussion av korruption som ett utfall av relationen mellan politik och bytes
ekonomi eller mellan formella institutioner och eliter, se Staffan Andersson, Hederlig
hetens pris — en ESO-rapport om korruption, Ds 1999:62, s. 49-50. Författaren bygger sitt 
resonemang på Arnold Heidenheimers arbeten. 

153 



läsaren om, eftersom det är ett ställningstagande jag kommit fram till 
själv, utan att lyssna på vad mina likar säger. Jag kan med andra ord 
säga: jag vill inte leva i nätverkssamhället! Vill du? 
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Ett forskningsfält i vardande 
Ylva Hasselberg 

Under de åtta år som gått sedan Leos Muller, Niklas Stenlås och jag 
först började diskutera nätverk som historisk förklaring, då under 
temat "en borgerlighetens longue duréé\ har mycket hänt inom den 
historiska nätverksforskningen. Flera avhandlingar har skrivits, pro
jekt har igångsatts, och en workshop på temat "nätverk i historisk 
forskning" har avhållits.1 De fåtaliga historiker som tidigare arbetade 
med begreppet har fått se begreppet populariseras och förändras, ett 
fält växa fram där man kan skönja olika skolbildningar, och till och 
med en och annan vetenskapsteoretisk oenighet uppstå. 

I enlighet med vårt vetenskapliga intresse för nätverksförklaringar 
är det viktigaste som hänt inom forskningen ändå att det i nuläget 
börjar uppstå en kritisk massa av forskning som använder sig av ett 
kvalitativt nätverksbegrepp, där nätverk betraktas inte som strukturer 
utan som interaktionssätt. Den stora massan av den svenska historiska 
forskningen utförs ju som bekant i form av avhandlingsprojekt, och 
följaktligen är det också fråga om en generation av doktorander som 
påbörjat och i några fall slutfört sina avhandlingsprojekt. Jag ska pre
sentera några av dessa avhandlingar och avhandlingsprojekt nedan. 

Det förefaller som en vattendelare mellan olika förhållningssätt till 
nätverksbegreppet inom den forskning som nu pågår är vilken period 
forskaren valt att ägna sig åt. Flera av de mer modernhistoriska studi
erna är inriktade på att undersöka ett visst fält: en yrkesgrupp, en dis
ciplin eller ett politikområde. När det gäller det icke-institutionalise-
rade, förindustriella samhället, ter det sig stundvis svårt att över 
huvud taget tala om falt i meningen avgränsade områden med speci
fika regelverk, institutioner och maktresurser. Flera avhandlings
projekt som avser det förindustriella Sverige undersöker i stället spe
cifika nätverk, eller de regler och praktiker som skapades inom ramen 

1 Peter Aronsson et al. (red.), Nätverk i historisk forskning - metafor, metod eller teori? 
Växjö 1999. 
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för dessa nätverk. I sin kommande doktorsavhandling i historia 
undersöker Magnus Ekblad den frihetstida maktelitens brevskrivande 
som en av faktorerna för dess politiska, sociala, ekonomiska, kultu
rella och vetenskapliga inflytande. Genom brevskrivande bildades 
och upprätthölls nätverksrelationer som kunde användas till en rad 
centrala funktioner, såsom olika typer av tjänster - bland annat vid 
avancemang och utnämningsärenden — förmedlande av gåvor, inköp, 
kontaktförmedling och informationsspridning. Att skriva brev hade 
tidigare varit en tämligen exklusiv kommunikationsform, bland 
annat därför att behärskande av stilidealen, som definierades av aris
tokratin, krävde en lång utbildning. Men under 1700-talet kunde fler 
delta i brevkommunikationen och nya brevstilar hävdades vara stil
mässigt korrekta. Brevkulturen öppnades upp och fick karaktären av 
arena, vilket ledde till brevromanens och nyhetsbrevets framväxt. 
I avhandlingen undersöks hur Carl Gustaf Tessin och hans brevnät
verk försökte upprätthålla kontrollen över brevkulturen, och därmed 
kontrollen över möjligheten att bygga nätverk som innefattade inflytel
serika representanter från flera olika samhällssfärer, genom en balans
akt mellan anpassning till nya stilideal och fortsatt exklusivitet.2 

En nyutkommen litteraturvetenskaplig avhandling studerar också 
den ett frihetstida nätverk. Ann Ohrbergs avhandling Vittra Frun
timmer behandlar de nätverk som band frihetstida kvinnliga för
fattare samman.3 Av dessa är Hedvig Charlotta Nordenflycht för
hållandevis välkänd medan andra hittills varit mer anonyma. Nät
verksresonemangen är endast en delmängd av avhandlingens ämne, 
då en stor del av analysen ägnas åt den tillfällighetslitteratur som de 
kvinnliga författarna hängav sig åt, och en annan del av avhandlingen 
ägnas åt de politiska aspekterna av de kvinnliga författarnas verksam
het. Icke desto mindre ter sig nätverksperspektivet viktigt för avhand
lingens resultat, eftersom, vilket Ohrberg konstaterar, de nätverk som 
omgav kvinnorna var en viktig förutsättning för deras författarskap. 
De kvinnliga författarna tillhörde ett fåtal familjer, som genom några 
nyckelpersoner var interrelaterade. Genom detta i grunden släkt-

2 Magnus Ekblad är doktorand vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. 
3 Ann öhrberg, Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hosfrihetstidens kvinnliga förfat
tare, Hedemora 2001. 
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skapsbaserade nätverk fick kvinnorna tillgång till en publik, men de 
kunde också genom nätverket nå en större offentlighet, eller till och 
med erhålla ekonomiskt stöd i form av patronskap. En intressant 
slutsats som Öhrberg drar är att samtidigt som dessa kvinnors dikt
ning var en produkt av deras nätverk så var den också ett medel för 
att reproducera nätverket och dess kultur. 

En intressant ny utvecklingslinje är att flera forskare tagit sig an 
projektet att undersöka hur interaktionsättet nätverk påverkar veten
skapen. Detta projekt knyter väl an till de vetenskapssociologiska tra
ditioner som utvecklats bland annat med utgångspunkt i Michael 
Polanyis tänkande. Vetenskapssociologin har under flera decennier 
arbetat med att frilägga de sociala mekanismer som skapar såväl 
vetenskapliga framgångar som misslyckande.4 Framför allt är det 
inom naturvetenskaperna som problematiseringen av den vetenskap
liga utvecklingens sociala sida påbörjats, vilket väl inte bör förvåna, 
då ju i flera bemärkelser det vetenskapliga framstegets objektiva 
karaktär aldrig uppfattas såsom varande lika absolut inom human
vetenskaperna som inom naturvetenskaperna. Bland svenska veten
skapshistoriker har framför allt Sven Widmalm studerat nätverks
aspekter av det vetenskapliga framsteget, exempelvis familjen som 
forum för reproduktion av vetenskapen.5 

Hjalmar Fors kommande avhandling handlar om kemin i 1700-
talets Sverige. Den bevarade korrespondensen mellan ett antal i 
Sverige verksamma kemister analyseras ur ett flertal aspekter och 
kompletteras med manuskript och publicerad litteratur för att ge en 
bred bild av kemisk verksamhet under perioden. Centrala frågeställ
ningar är hur vetenskapsutövare positionerade sig mot varandra samt 
hur vetenskaplig auktoritet och status byggdes upp. Men avhand
lingen kommer även att analysera vetenskapliga fakta som produkter 
av en kollektiv förhandlingsprocess i informella nätverk. En viktig tes 
är att publicering skedde först efter att de centrala aktörerna (dvs. de 
namnkunnigaste kemisterna) redan övertygat varandra om nya upp-

4 Se exemplvis Thomas Brante, Vetenskapens sociala grunder. En studie av konflikter 
i forskarvärlden, Stockholm 1984. 
5 Sven Widmalm, Det öppna laboratoriet. Uppsalafysiken och dess nätverk 1853—1910. 
Anders Ångström, Robert Thalén, Knut Ångström, Stockholm 2001. 
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gifters sanningshalt. De som inte deltog i de informella nätverken var 
alltså uteslutna från att påverka skeenden, då ifrågasättande av publi
cerad text sågs mer som personliga förolämpningar än som veten

skaplig kritik. Sådana invändningar blev även kritik av hela nät
verkets kompetens, och inte av enbart den publicerande kemistens 
position.6 

Även kulturens fält har blivit föremål för ett par nätverksstudier. 
Petra Söderlund, som liksom Ann Ohrberg är litteratursociolog, dis
puterade år 2000 på en avhandling om V F Palmblads förlag och dess 
roll i relation till framväxten av ett litterärt fält i Sverige 1810-1830. 
Palmblads förlag publicerade de så kallade fosforisterna, de skönlitte
rära romantikerna med Atterbom i spetsen. Fosforisterna utgjorde ett 
nätverk av delvis besläktade aktörer, många från Östergötland, och 

Palmblad och hans förlag utgjorde knutpunkten i detta nätverk. Nät

verket knöts samman av värderingar och gemensamma synsätt på lit

teraturen. Med förlaget i centrum och Palmblad som organiserande 
kraft sökte fosforisterna samarbeta kring att förverkliga sina ideal och 
ge ut sina skrifter, och därmed också påverka det litterära fältet. 
Söderlund visar övertygande hur nätverkets sätt att fungera ersatte 
bristande infrastruktur inom bokutgivningen, och hur det förmed
lade kontakter, information och tjänster. En mycket intressant slut
sats som Söderlund drar är att det uppstod en konflikt mellan den 
romantiska orginalitetsestetiken och det sätt på vilket romantikernas 
texter publicerades: inom ramen för den sociala interaktionen inom 
nätverket. Idealen fick ge vika för de sociala tvång som beroendet 
mellan Palmblads förlag och fosforisternas nätverk skapade. 

Håkan Gunneriusson har som ämne för sitt avhandlingsarbete valt 
det svenska historiska fältet. Gunneriussons analys bygger på en 
kombination av fältteori och det kvalitativa nätverksbegreppet. Genom 
att studera de personliga nätverken på det svenska historiska fältet 
under perioden 1920-1960 kan Gunneriusson fördjupa förståelsen 
av den weibullska skolans uppdykande på det historiska fältet och de 
stridigheter som uppstod inom den svenska historikerkåren som en 

6 Hjalmar Fors är doktorand vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsal uni
versitet. 
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konsekvens av detta.7 De formella positioner som historieprofessu
rerna utgjorde, var den viktigaste delen av det fält som historikerna 
sökte behärska genom att mobilisera sina sociala nätverk. Gunnerius-
sons avhandlingsprojekt har beröringspunkter med klassiska veten

skapssociologiska frågor som hur den vetenskapliga produkten påver

kas av det sociala sammanhanget och vilken relationen är mellan den 
vetenskapliga produkten och det vetenskapliga ryktet. Gunneriusson 
visar att det är fel att se den historiografiska utvecklingen i Sverige som 
enbart ett utslag av konkurrerande idéskolor. Ibland var skolbildningar 
och sociala nätverk närmast överlappande, men ibland uppstod andra 
grupperingar än sådana som var beroende av skolbildningar, genom 
att aktörerna skapade sådana allianser. En starkt bidragande orsak till 
att lojaliteter fluktuerade var att striden på fältet gällde vilka normer 
som skulle gälla för vad riktigt bra vetenskap var. Något som erbjöd 
stabilitet och normer på detta fält var emellertid personliga vänskaps
band. 

Det har gjorts många nätverksstudier inom det ekonomiska fältet, 
framför allt inom ramen för ämnet företagsekonomi. Vid företags
ekonomiska institutionen i Uppsala har denna skolbildning varit sär
skilt blomstrande. Inom den företagsekonomiska forskningen har 
dock än så länge personliga nätverk inte studerats. Ekonomisk-historisk 
forskning har dock, fastän utan teoretisk förankring, länge haft 
nätverk i fokus. Personliga nätverk har på det empiriska planet fått 
relativt stort utrymme framför allt inom den äldre företagshistoriska 
forskningen.8 Detta kan ses som en konsekvens av att familjeföreta

gande varit en så viktig del av det ekonomiska livet, varför naturligen 

också företagarfamiljer blivit viktiga inom den företagshistoriska for
skningen.9 Inom den nyare företagshistoriska forskningen har Tomas 
Matti påbörjat en företagshistorisk doktorsavhandling utifrån ett 

7 Håkan Gunneriusson, Det historiska fältet. Svensk historievetenskap frän 1920-tal till 
1957; 2002. 
8 Se exempelvis Karl-Gustaf Hildebrand, Erik Johan Ljungberg och Stora Kopparberg Skrifter 
utgivna av Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag, Stockholm 1970. 
9 För en nyare företagshistorisk studie som tydligt påvisar banden mellan familjeföretaget 
och familjen, se Mats Larsson, Botiniers — en mediefamilj: förlag, konglomerat och medie
koncern 1953—1990, Stockholm 2001. 
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uttalat nätverksperspektiv. Avhandlingsämnet gäller svenska företags
ledares professionalisering under första hälften av 1900-talet. Syftet 
är att undersöka hur professionalitet konstrueras. Mattis avhandlings
projekt kombinerar ett nätverksperspektiv med en genusteoretisk 
vinkling. Begreppet homosocialitet kvalificeras och konkretiseras uti
från en insikt om de personliga relationernas betydelse.10 

Sist men inte minst har det politiska fältet ägnats en nyutkommen 
avhandling. Irene Andersson har i Kvinnor mot krig. Aktioner och nät
verk för fred 1914—1940 studerat kvinnliga nätverk fokuserade på 
politiska aktioner för fred.11 I stället för att enligt gängse politisk-
historisk metod studera de organisationer som skapades för att kana
lisera motståndet har Andersson gått till väga så att hon utgått från de 
individuella aktörerna och deras nätverk. Hon kan genom nätverks
begreppet visa hur en inre krets av fredsaktivister bildar kärna i rörel
sen. Dessa aktörer mobiliserade var och en sitt nätverk, så att den inre 
kretsen kom att omges av större ringar av kvinnor. I andra hand har 
Andersson också studerat de organisationer som bildade institutionell 
bas för nätverksaktörerna. Att denna nätverksstudie genomförs över 
en längre tidsperiod gör att Andersson kan se att det under perioden 
egentligen var fråga om två nätverk, där generationsaspekten var en 
viktig skiljelinje dem emellan. 

Anderssons avhandling visar, precis som Ohrbergs, hur personliga 
nätverk kan användas som resurs av kvinnor, här för att använda 
andra kanaler än den mansdominerade politiken eller traditionella 
fredsrörelsen, för att skapa opinion mot krig. 

Att dra slutsatser om det kvalitativa nätverksbegreppets generella 
förklaringsvärde utifrån ett forskningsfält i vardande är svårt eller 
omöjligt. De nämnda forskarna har dock alla ansett att begreppet till
för något i deras forskning, något som vi är böjda att hålla med om. 
Vi ser fram emot den dag då det kommer att vara möjligt att på 
empirisk grund konstruera generella utsagor om samhällets historiska 
utveckling ur ett nätverksperspektiv. Vi kommer då att få svar på flera 
mycket viktiga frågor. Hur har nätverkslogiken påverkat genus-

10 Tomas Matti är doktorand vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. 
11 Irene Andersson, Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914—1940, Lund 

2001. 
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kontraktet över tid? Vilken roll har nätverkslogiken spelat för fördel
ningen av politisk makt? Ar ekonomin mer eller mindre beroende av 
sociala nätverk i dag än i det förindustriella samhället? På samma sätt 
som de formella institutionernas utveckling är en naturlig aspekt av 
samhällsutvecklingen tänker vi oss att den viktiga informella institu
tion som interaktionssättet nätverk utgör i en framtid kommer att 
vara en naturlig del av forskning och undervisning inom historie
ämnet. Det är vår uppfattning att nätverkslogiken är alltför viktig för 
samhällets utveckling för att inte bli det. 
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