


Vem vill leva i Nätverkssamhället? 
Ylva Hasselberg 

I Vad är nätverkssamhället? 

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

Bo Carlsson i SvD, 29/12 1999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 RSV Rapport 2000:9. 
3 För en djupare analys av distinktionen mellan formellt och informellt hänvisas till 
Barabara Misztals Informality, London 2000. 

117 



II Aktuella teman i samhällsdebatten 
Samhällsdebattörer och forskare, för att inte tala om alla de som inte 

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

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

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

nämligen det jag vill kalla nätverkssamhällets uppkomst. Nätverkssam

hället är här - igen, frestas historikern sucka. 

Vad är då nätverkssamhället? Ar det något annat än informations

samhället? Jag vill här driva tesen att nätverkssamhället och informa

tionssamhället faktiskt är två skilda fenomen. Jag tror dessutom att 

det är nätverkssamhällets återkomst som är orsaken till många av de 

dagsaktuella fenomen som debatteras i svenska media, och som bru

kar förklaras med den informationstekniska utvecklingen. Nätverks

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

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

hälle vi levde i före industrialiseringen. Betydelsen av personliga nät

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

niseringen genom medvetna beslut hos lagstiftare och organisationer, 

balanserats genom tillskapandet av formella institutioner. Det som är 

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

för att ersätta personliga relationer och personligt förtroende. 

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

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

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

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

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

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

Den nya arbetsmarknaden 

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Hasselberg 2000, kap. VI. 
8 För den läsare som inte är bekant med Åke kan jag nämna att Åke är en äldre lite lugg
sliten tjänsteman i en reklamfilm från Svenska Spel, som gör uppror mot sin chef när han 
vunnit på lotto. Reklamfilmen sändes i TV 4 under år 2000. 

121 



den enskilde såväl som för samhällsklimatet i sin helhet, så skvallrar 
platsannonser och managementlitteratur om bestående kursändrin
gar när det gäller arbetsgivarnas krav på de anställda. Flexibilitet och 
social kompetens krävs för den som vill ha ett arbete idag, och de 
anställda ska också vara utåtriktade och beredda att nätverka. Dessa 
egenskaper framställs i allt väsentligt som positiva, och den anda av 
samarbete och anpassningsförmåga som omger dem framställs, lik
som nästan allt som har med nätverk att göra, som något entydigt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eliternas uppror 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varför är nu detta nätverksperspektiv på eliten viktigt att ta upp 

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

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

diskussion kring den politiska eliten och dess sätt att hantera offentliga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Professionalisering och deprofessionalisering 

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

läsare anser väl att formella regler på arbetsmarknaden bör ersättas 

med personliga förbindelser. Få eller inga av läsarna bejakar förmod

ligen ett samhälle styrt av en enhetlig elitgrupp, vilkas medlemmar 

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

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

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

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

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

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

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

hällets goda. 28 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 tet. 

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

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

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

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

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

Den klassiska ämbetsmannarollen inbegriper ett visst administrativt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uppkom mellan finansminister Ringholm och Inga-Britt Ahlenius om hennes förord
nande som generaldirektör för RRV. Att som generaldirektör bedriva ett politiskt spel 
kring sin egen befattning skulle inom en äldre förvaltningstradition ha varit helt omöjligt. 
44 Se exempelvis Exworthy, Mark & Halford, Susan, Professionals and the New Manageria-
lism in the Public Sector, Buckingham 1999. 

145 



uppnår andra uppställda mål. Det är viktigt att använda offentliga 
medel på ett optimalt sätt, men det är inte det som är målet för deras 
användning, utan målet är en hög eller åtminstone acceptabel standard 
på våra offentliga åtaganden: sjukvård, skola, vägar, utbildning, etc. 

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

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

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

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

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

• Vad är det som händer? 

• Vad är det som orsakar denna utveckling? 

• Vilka konsekvenser får utvecklingen? 

147 



Vad är det som händer? 

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

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

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

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

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

och fasta värden. 

Vilken är orsaken till denna utveckling? 

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

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

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

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

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

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

Vilka blir konsekverna för samhället? 

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

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

51 RSV Rapport 2000:9. 
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jag då med refeodalisering och varför använder jag denna term för att 

beskriva nätverkssamhällets uppkomst? 

Den kanske viktigaste egenskapen hos begreppet refeodalisering är 

att fenomen som förefaller höra hemma i det postmoderna samhället 

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

banden var också grund för samhällets organisation på såväl makro

nivå som mikronivå. Övergången från det förmoderna samhället till 

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

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

kreditlagstiftning och bankväsende. En arbetsmarknad byggd på 

rekommendationer och gott rykte ersattes med arbetsförmedlingar 

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

mannaroll byggd på rättsäkerhet och objektivitet. Familjen och släk

ten som socialt skyddsnät byttes ut mot allmän pension och föräldra

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

att ersätta det fömoderna samhällets bas: det personliga beroendet. 

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

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

liga nätverk. Dessutom har samhällets självsyn förändrats. Det svenska 

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

och folkets förtroende till de formella institutionerna. 

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

för de formella institutionerna, ett samhälle som blir mer flexibelt 

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

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

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

andra nu existerande samhällen där de personliga lojaliteterna är vik

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

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

rättsäkerhet, större utrymme för familjebanden, ett mindre genom

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

funktionssätt blir mycket stor, försåvitt informationssamhällets före

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

Informaliseringen av samhället kommer med stor sannolikhet att 

drabba mindre privilegierade grupper relativt hårt. Grupper som av 

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

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

Utbytesekonomins funktionssätt är i praktiken det som reproducerar 

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

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

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

För oss alla är de moderna institutionerna också demokratibärare, 

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

53 Kunskap om sådana samhällen finns hos antropologerna. Carolyn Bledsoe kallar exem
pelvis ett sådant samhälle för "the wealth-in-people system". Se Bledsoe, Carolyn, Women 
andMarriage in Kpelle Society, Stanford 1980, s. 48. 
54 För en diskussion av korruption som ett utfall av relationen mellan politik och bytes
ekonomi eller mellan formella institutioner och eliter, se Staffan Andersson, Hederlig
hetens pris — en ESO-rapport om korruption, Ds 1999:62, s. 49-50. Författaren bygger sitt 
resonemang på Arnold Heidenheimers arbeten. 
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läsaren om, eftersom det är ett ställningstagande jag kommit fram till 
själv, utan att lyssna på vad mina likar säger. Jag kan med andra ord 
säga: jag vill inte leva i nätverkssamhället! Vill du? 
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