


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. 
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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-

102 



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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