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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palmblad och hans förlag utgjorde knutpunkten i detta nätverk. Nät

verket knöts samman av värderingar och gemensamma synsätt på lit

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

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

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

skapssociologiska frågor som hur den vetenskapliga produkten påver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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