


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. 
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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 
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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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